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КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ 
В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У статті розглянуто питання дослідження адаптації студентів до ВНЗ. Проаналізовано психо-
логічні особливості адаптації студентів до системи вищої освіти. Запропоновані заходи, які сприя-
ють адаптованості студентів до ВНЗ.

Ключові слова: адаптація, дезаптація, етапи адаптації, форми адаптації, професійна криза.

В статье рассмотрены вопросы исследования адаптации студентов к ВУЗу. Проанализированы 
психологические особенности адаптация студентов к системе высшего образования. Предложены ме-
роприятия, которые способствуют адаптированности студентов к ВУЗу.

Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, этапы адаптации, формы адаптации, 
профессиональный кризис.

The article describes the questions of adaptation of students to university affiliation. The psychological 
characteristics of adaptation of students to higher education system are analyzed. The measures that pro-
mote adaptation of students to university affiliation are proposed.

Key words: adaptation, disadaptation, stages of adaptation, forms of adaptation, professional crisis.

На сьогоднішній день особливу увагу спе-
ціалістів різного профілю цікавить проблема-
тика, яка пов’язана з адаптаційними ресурса-
ми людини як суб’єкта діяльності, спілкування 
і пізнання. Особливу увагу викликає проблема 
професійної адаптації в системі вищої освіти. 

Здійснений аналіз наукової літератури з 
проблем адаптації особистості взагалі та адап-
тації студента-першокурсника зокрема, за-
свідчує, що різні аспекти досліджуваної про-
блеми знайшли своє відображення в наукових 
працях, спрямованих на: визначення склад-
ності начального етапу навчання і факторів, 
які впливають на адаптаційний процес (А. Ру-
вінський, А. Андрєєва, О. Леонтьєв, та інші); 
визначення рівня адаптації (С. Годник, М. Ко-
вальова, Л. Деміна та інші); узагальнення ін-
новаційного підходу щодо роботи колективів 
по адаптації до нових умов учбової діяльності 
(Т. Шишигіна, В. Слободчиков, Н. Ісаєва та 
інші). Проте, незважаючи на значний інтерес 
науковців до питань забезпечення успішнос-
ті адаптаційного процесу, проблема адаптації 
першокурсника до ВНЗ як у теоретичному, так 
і в практичному аспекті залишається малодос-
лідженою.

У зв’язку з цим, вважаємо необхідним за-
значити мету нашого дослідження: дослідити 
і визначити психологічні особливості адапта-

ції студентів в системі вищої освіти. Відповід-
но до поставленої мети, визначимо завдання 
дослідження: 1) дослідити мотиви вибору 
професії; 2) визначити форми адаптації пер-
шокурсника; 3) розкрити типи професійної 
адаптації студентів.

На етапі адаптації першокурсники при-
стосовуються до умов і змісту навчально-про-
фесійного процесу, засвоюють нову соціальну 
роль, налагоджують стосунки один з одним і 
викладачами. У процесі навчально-професій-
ної діяльності в ВНЗ виникає суперечність між 
досвідом навчальної роботи в школі і новими 
вимогами до навчання у ВНЗ. Глибина цієї су-
перечності носить індивідуальний характер і 
залежить як від внутрішньо особистих чинни-
ків: мотивації вибору професії, установки на 
навчання, рівня особистісної активності, так і 
від об’єктивних чинників, що визначають ха-
рактер навчально-професійної діяльності, на-
приклад, особливості форм і методів навчан-
ня, навчально-ознайомчої практики, тощо.

Можливою формою прояву цієї супереч-
ності є невідповідність уявлень особистості 
про себе як суб’єкта навчання, ідеалу, ство-
реному на основі нормативних вимог, і логіки 
побудови навчального процесу в конкретному 
навчальному закладі, що сприяє виникненню 
кризи професійного вибору. 
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Про це свідчать результати досліджень, які 
проводилися нами серед майбутніх психоло-
гів м. Запоріжжя (КПУ) і м. Дніпропетровськ 
(ДНУ). Вибірка склала 451 студентів-психо-
логів. Завдяки цим дослідженням ми визна-
чили мотиви вибору професії психолога. Так, 
провідними мотивами є інтерес до психоло-
гії (30%); бажання пізнати інших (9%). Слід 
зазначити, що серед них 5% студентів від-
мічають прагнення до набуття навичок мані-
пулятивних методів впливу; вирішити власні 
проблеми (21%) і бажання допомагати іншим 
(7%).

Мотиви, які є першочерговими причинами 
вибору професії, впродовж навчання зміню-
ються. При виборі професії, як видно з ре-
зультатів дослідження, провідним мотивом є 
інтерес до професійної діяльності. Однак ці 
мотиви не співвідносяться зі змістом навчан-
ня у ВНЗ, адже на першому курсі переважає 
соціально-гуманітарна складова професійної 
підготовки майбутніх психологів. Це при-
зводить до неадаптованості, студент очікує, 
що буде цікаво і не усвідомлює, що необхід-
но оволодіти не тільки знаннями, вміннями і 
навичками але й саморозвиватися, займатися 
формуванням професійної самосвідомості, 
вдосконалювати або формувати професійно 
важливі якості.

Також на рівень адаптованості впливає 
поінформованість та усвідомлення своєї май-
бутньої професії. Так, за результатами нашого 
дослідження більшість першокурсників (62% 
студентів) недостатньо чітко усвідомлюють 
сутність своєї майбутньої професії, 23% вза-
галі не мають уявлення щодо сфер майбутньої 
діяльності і лише 15% мають чітке уявлення 
щодо майбутньої діяльності.

Студенти не завжди обирають спеціаль-
ність з метою отримання професії психолога 
і оволодіння професією, іноді причинами та-
кого вибору стають такі мотиви як: «відсут-
ність математичних дисциплін», «необхідний 
диплом», «щоб взяли на роботу», «змусили 
батьки», «друзі пішли і я не гірше» тощо. Ці 
мотиви свідчать про нейтральне або негатив-
не ставлення до обраної професії, яке прояв-
ляється в неадаптованості до навчально-про-
фесійної діяльності.

Серед аспектів, що визначають процес 
адаптації цих студентів, у якості основного 
можна виділити ставлення до навчання й спе-
ціальності. Оволодіння навичками навчання й 
перше ознайомлення із професією – найваж-
ливіші умови, які сприяють адаптації. Переду-
мовою є вибір професії. Отже, усвідомлений 
вибір професії – невідємна умова успішної 
адаптації студентів молодших курсів. Адже, 
якщо вибір професії невдалий, тобто не відпо-
відає ані здібностям, ані спрямованості осо-
бистості, то і ймовірність дезадаптації збіль-
шується.

Результати відповідей першокурсників до-
зволяють зробити висновок, що 85% студен-
тів молодших курсів в цілому задоволені сво-
їм вибором, 5% – незадоволені, 10% – ще не 
визначилися.

Серед перепон у навчанні за спеціальніс-
тю, на думку студентів-першокурсників, є 
такі: невміння планувати свій час, тобто від-
сутність самоорганізації (50%), лінь (35%), 
невміння працювати з літературою (10%), не-
цікава подача матеріалу викладачами (12%).

Таким чином, адаптація першокурсника є 
складним феноменом, вона виступає у двох 
формах: як процес (це ті зміни, що відбува-
ються з першокурсником в нових навчально-
професійних умовах); як результат цих змін. 
Розглянемо особливості навчально-професій-
ної адаптації студента з даних позицій.

Період адаптації характеризується різ-
ким зростанням напруженості. Потрапивши 
в умови, які принципово відрізняються від 
звичних, студент гостро реагує на зміни на 
фізіологічному та психічному рівнях. У пері-
од адаптації різко збільшуються енергетичні 
затрати організму, стають очевидними збої у 
функціонуванні окремих органів, що негатив-
но впливає на психічний стан людини [2, с. 43].  
Тому перший підперіод етапу професійної 
адаптації є дезадаптаційним. Дезадаптація –  
це відсутність пристосування, процес дис-
гармонійного розвитку особистості, в якому 
виникає протиріччя між вимогами нової си-
туації та можливостями студента-психолога, 
що є джерелом психічного напруження, вну-
трішнього дискомфорту, нестабільності пере-
бігу психічних процесів і психічних станів.  
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Ці негативні фізіологічні та психічні явища 
проявляються і на навчально-професійному 
рівні: дуже частим є зниження мотивації до 
навчання; виникнення професійних страхів, 
невпевненості у власних можливостях; по-
ява гострого небажання вчитися. Цей стан 
називається дезадаптованістю, і в більшій чи 
меншій мірі він характерний для кожного сту-
дента-першокурсника, який потрапляє в нові 
особистісні і навчально-професійні умови 
життя [1, с. 342].

Другим підперіодом етапу навчально-про-
фесійної адаптації є фаза неадаптованості – 
усвідомленої невідповідності між вимогами 
навчання та можливостями студента, що по-
роджує амбівалентні почуття й оцінки. На цій 
фазі негативні ознаки непристосованості на 
всіх рівнях (від психофізіологічного до власне 
навчально-професійного) потрохи зникають. 
Саме неадаптивність, за думкою А. Петров-
ського [4, с. 411], є джерелом динаміки діяль-
ності особистості. Неадаптивність виступає 
як особливий мотив, що спрямовує розвиток 
особистості і який виявляється у надситуатив-
ній активності – специфічній привабливості 
дій із заздалегідь невизначеним рішенням.

Третім підперіодом етапу навчально-про-
фесійної адаптації особистості є досягнення 
власне навчально-професійної адаптованості 
студента – відносної гармонійності між мож-
ливостями особистості, її намірами та вимо-
гами навчально-професійної діяльності, се-
редовища, що супроводжується позитивним 
становленням студента до навколишнього 
(навчально-професійного) середовища та са-
мого себе (Я-професійного). Відтак, критері-
єм професійної адаптованості студента є його 
суб’єктивне ставлення до навчально-профе-
сійної діяльності, що складається із: 1) за-
доволення власною навчально-професійною 
діяльністю: задоволення самим процесом про-
фесійного навчання, що спричиняється відпо-
відністю індивідуально-психологічних та про-
фесійних особливостей студента тим вимогам, 
які висуває майбутня професія; задоволення 
результатами своєї навчально-професійної ді-
яльності; задоволення психологічним мікро-
кліматом студентської групи; 2) усвідомлення 
суспільного престижу професії; 3) відносне 

задоволення рівнем навчання; 4) намір продо-
вжувати навчатися за даною професією.

Навчально-професійна адаптація студента 
є двобічним процесом. З одного боку, процес і 
результат адаптації впливає на подальше фор-
мування його як фахівця, а з іншого – характер 
адаптаційного процесу значною мірою регу-
люється і направляється особистістю, залеж-
но від особистісних особливостей, властивос-
тей і професійних якостей студента. З одного 
боку, від успішності навчання залежить само-
почуття студента, його впевненість у власних 
силах, рівень задоволеності навчанням, його 
статус серед викладачів і інших студентів, 
а виходить – і мотивація навчально-профе-
сійної діяльності. З іншого боку, від того, як 
відбувається процес адаптації і яким є його 
результат – характер і рівень адаптованості 
– залежить психофізіологічне, психологічне 
здоров’я майбутнього спеціаліста, що визна-
чає можливість ефективного навчання, рівень 
готовності до професійної діяльності, а відпо-
відно і успішність професійної діяльності.

Взагалі, процес адаптації студента не від-
бувається однаково у всіх першокурсників. 
Саме тому існують різні адаптаційні стратегії 
поведінки особистості в навчально-професій-
ній сфері, що виявляються в різних формах, 
й можна стверджувати про наявність різних 
типів професійної адаптації майбутнього фа-
хівця, яка може бути: за ступенем активності/
пасивності особистості в процесі адаптації – 
реактивна, активна і комбінована; за ступенем 
усвідомленості процесу професійної адапта-
ції – усвідомлена і неусвідомлена; за харак-
тером спрямованості змін в період процесу 
професійної адаптації – зовнішня, внутрішня 
і комплементарна.

Отже, за ступенем активності в процесі 
навчально-професійної адаптації поведінка 
студента може бути розглянута як: 1) актив-
на, ознакою якої є домінування активності 
студента в навчальному середовищі; 2) реак-
тивна, ознакою якої є домінування пасивного, 
конформного прийняття норм, цінностей на-
вчального середовища; 3) комбінованою, яка 
виявляється у явному чи неявному узгодженні 
позицій, інтересів та потреб і студента і на-
вчального середовища.
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За характером спрямованості адаптаційної 
активності навчально-професійна адаптація 
майбутнього фахівця може бути диференці-
йована на: зовнішню, яка характеризується 
активним впливом студентом на середовище, 
його освоєння та пристосування до власних 
потреб; внутрішню – коли студент змінює сам 
себе, корегує власні установки, цінності, по-
ведінкові стереотипи та ін.; комплементарну –  
характеризується використанням обох варіан-
тів вищезазначених «чистих» типів.

За ступенем усвідомленості студентом сут-
ності процесу власної навчально-професійної 
адаптації, її особливостей, етапів, механізмів, 
факторів можна виділити: 1) в більшій мірі 
усвідомлену адаптацію, в процесі якої студент 
розуміє механізми цього процесу, його етапи і 
фактори, тобто свідомо здійснює адаптивну ак-
тивність з метою встановлення продуктивних 
відносин з навчальним середовищем для влас-
ного всебічного саморозвитку та самовдоско-
налення; 2) в більшій мірі неусвідомлену адап-
тацію, в процесі якої студент не усвідомлює 
механізми, фактори, етапи даного процесу.

Необхідно зазначити, що усвідомленість 
процесу адаптації майбутнього фахівця є 
дуже важливою умовою досягнення гармоній-
ності власного Я та навчально-професійного 
середовища. Для цього необхідною є оцінка 
психологом ймовірної успішності адаптації за 
умови актуалізації різних стратегій поведін-
ки, причому, для психолога буде доцільним 
здійснити оцінку: 1) вимог навчально-профе-
сійного середовища; 2) власного потенціалу 
в аспекті змін, пристосування середовища до 
себе; 3) ціни зусиль (психофізіологічних, пси-
хологічних, соціальних) при виборі стратегії 
зміни середовища або стратегії зміни себе.

Проходження першого етапу і конструк-
тивний вихід з кризи професійного вибору є 
важливим в процесі професійного розвитку 
фахівця, оскільки саме цей етап визначає важ-
ливість правильної орієнтації та професіона-
лізації для розвитку навчально-пізнавальної 
діяльності. Рання професіоналізація є стиму-
лом розвитку пізнавальної мотивації, сприяє 
формуванню професійного інтересу, служить 
основою становлення професійно підготовле-
ної особистості. Професійний інтерес має ве-

лику спонукальну силу. Він змушує студента 
активно прагнути до оволодіння знаннями, до 
пошуків способів і засобів самостійного здо-
бування знань.

Правильна реалізація професійної спря-
мованості необхідна для розв’язання проти-
річчя, з яким стикаються студенти на початку 
навчання у ВНЗ, а саме протиріччя між бажан-
ням швидше залучитися до професії і необ-
хідністю довго і терпляче вивчати фундамен-
тальні дисципліни. Оскільки першокурсники 
здебільшого не знайомі з логікою навчального 
плану, системою вивчення предметів та їх по-
слідовністю, декому з них окремі предмети 
здаються непотрібними або малозначущими 
для професійного зростання [1, с. 593].

Психологічним критерієм успішного про-
ходження цієї стадії є адаптованість до на-
вчально-професійного середовища. За моти-
ваційним критерієм готовність студента до 
майбутньої професійної діяльності проявля-
ється в прагненні до самоосвіти, орієнтації 
на здобуття засобів придбання знань, пізна-
вальній відкритості і активності, готовності 
до отримання нових знань, спостерігається 
внутрішня мотивація до навчання, прагнення 
до співпраці з іншими. Показником конструк-
тивного виходу з кризи на змістовно-опера-
ційному рівні є емоційна стійкість, низький 
рівень особистісної тривожності. Показника-
ми готовності майбутнього психолога на етапі 
адаптації за рефлексивним критерієм є осо-
бистісне самовизначення, самоорганізація, 
усвідомлення своїх потреб і почуттів, виро-
блення нового стилю життєдіяльності.

Деструктивним виходом з кризи є деза-
даптація. Згідно мотиваційного критерію, 
це проявляється в пізнавальній і соціальній 
закритості, неготовності приймати нові зна-
ння. Відповідно до особистісного компоненту 
готовності простежується емоційна неста-
більність, високий рівень особистісної три-
вожності. На рефлексивному рівні спостері-
гається невизначеність, неорганізованість, 
відсутність нового стилю життєдіяльності, 
низький ступінь усвідомлення своїх потреб і 
почуттів.

Психологічний супровід полягає в надан-
ні першокурсникам допомоги в адаптації до 



10

№ 2 / 2014 р.
♦

нових умов життєдіяльності. Тому найбільш 
ефективними напрямами психологічного су-
проводу психолога-першокурсника є такі: 
діагностика та самодіагностика мотивації на-
вчання, адаптованості; допомога в розвитку 
самоорганізації, навчальних умінь і регуляції 
своєї життєдіяльності; психологічний супровід 
першокурсників в подоланні труднощів само-

стійного життя та у встановленні комфортних 
взаємин між однокурсниками й викладачами; 
консультування першокурсників, що розчару-
валися в обраній спеціальності [3, с. 115].

Для реалізації цих напрямів ми пропо-
нуємо використовувати такі методи: тренінг 
адаптації, спецкурс, психобіографія, студент-
ський науково-дослідний гурток.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Гончаренко С. У. Зміст загальної освіти і її гуманітаризація / С. У. Гончаренко // Неперервна про-
фесійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія. – К. : Віпол, 2000. – 636 с.

2. Зеер Э. Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов / Э. Ф. Зеер – М. : Мир, 
2006. – 336 с.

3. Корень Т. О. Психологічний супровід професійного розвитку майбутнього психолога як на-
прямок діяльності в психологічній службі ВНЗ / Т. О. Корень // Вища освіта України – К., 2009. –  
Додаток 4. – Т. III (15) – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європей-
ського освітнього простору» – С. 114–118.

4. Петровский А. В. Основы теоретической психологи / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. – М. :  
ИНФРА-М, 1998. – 528 с.



11

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

Бовтрук Н. С.
завідувач лабораторії кафедри інформаційних систем і технологій

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

У статті наведено сучасні підходи до формування інформатичних компетентностей у майбут-
ніх учителів технологій. Визначенно сутність інформаційної та інформатичної компетентностей, 
як складових системи педагогічних компетентностей учителя технологій. Проаналізовано основні 
елементи формування системи інформатичних компетентностей майбутнього учителя техноло-
гій. Запропоновано необхідні умови для формування системи інформатичних компетентностей май-
бутніх учителів технологій та вирішення проблем які виникають при підготовці спеціалістів.

Ключові слова: педагогічна компетентність, інформаційна компетентність, інформатична ком-
петентність, система інформатичних компетентностей, ключові компетентності, електронні 
освітні ресурси, учитель технологій.

В статье представлена система формирования информатических компетентностей у будущих 
учителей технологий. Определение сущности информационной и информатической компетент-
ностей, как составляющая системы педагогических компетентностей учителя технологий. Про-
анализированы основные элементы формирования системы информатических компетентностей 
будущего учителя технологий. Предложены необходимые условия для формирования системы инфор-
матических компетентностей будущих учителей технологий и решения некоторых проблем возни-
кающих при подготовке специалистов.

Ключевые слова: педагогическая компетентность, информационная компетентность, информа-
тическая компетентность, система информатических компетентностей, ключевые компетент-
ности, электронные образовательные ресурсы, учитель технологий.

The system of informatic competences formation of the future teachers of technologies is represented in 
the article. The essense of information and informatic competences as the constituent of the system of peda-
gogical competences of the future teacher of technologies is determined. The basic elements of the formation 
of informatic competences system of the future teacher of technnologies are analyzed. The solution of some 
problems which appear in the process of specialists training and the necessary conditions for the formation of 
informatic competences system of the future teachers of technologies are proposed in the article.

Key words: the system of informatic competences, teacher of technologies.

Основою професійної підготовки сучасно-
го учителя технологій є обізнаність як у теорії 
так у практиці своєї професійної дільності, 
що дозволяє бути спеціалістом своєї справи. 
Лише знань, умінь та навичок не достатньо 
для реалізації навчально-виховного процесу 
у повному обсязі, тому учитель крім профе-
сіоналізму має вдосконалювати такі особисті 
якості, як: спрямованість особистості (моти-
вацію); здібності особистості до подолання 
стереотипів, відчуття проблеми, прояв прин-
циповості, гнучкості мислення; характер осо-
бистості – самостійність, цілеспрямованість, 
вольові якості. Всі ці складові являють собою 
ключовими компетентності. «Компетенція» 
в перекладі з латини означає коло питань, у 
яких людина добре обізнана, має знання та 
досвід.

Протягом останнього десятиліття розвине-
ні країни Європи та світу, серед яких Австрія,  
Велика Британія, Канада, Нова Зеландія, Ні-
меччина, Франція, деякі країни Східної Євро-
пи: Угорщина, Румунія, Молдова, Литва, Лат-
вія та ін. – розпочали ґрунтовну дискусію, яка 
й досі триває на міжнародному рівні, навколо 
того, як дати людині належні знання, вміння та 
компетентності для забезпечення її гармоній-
ної взаємодії з технологічним суспільством, що 
швидко розвивається. Як показує аналіз досві-
ду освітніх систем багатьох таких країн, одним 
зі шляхів оновлення змісту освіти й навчаль-
них технологій, узгодження їх із сучасними 
потребами, інтеграції до світового освітнього 
простору є орієнтація навчальних програм на 
компетентнісний підхід та створення ефектив-
них механізмів його запровадження.
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Відомі міжнародні організації, що нині 
працюють у сфері освіти, останніми десяти-
літтями вивчають проблеми, пов’язані з по-
явою компетентнісно орієнтованої освіти; 
серед них – ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, 
Рада Європи, Організація європейського спів-
робітництва та розвитку, Міжнародний депар-
тамент стандартів тощо. 

На думку сучасних педагогів, саме набут-
тя життєво важливих компетентностей може 
дати людині можливості орієнтуватись у су-
часному суспільстві, інформаційному просто-
рі, швидкоплинному розвиткові ринку праці, 
подальшому здобутті освіти. Компетентнісно 
орієнтований підхід до формування змісту 
освіти став новим концептуальним орієнти-
ром шкіл зарубіжжя і породжує безліч диску-
сій як на міжнародному, так і на національно-
му рівнях різних країн [4]. 

Дж. Равен [2], автор книги «Компетентність 
у сучасному суспільстві», на основі проведе-
них досліджень розділяє такі якості учителя:

• здатність працювати самостійно без по-
стійного керівництва;

• здатність брати на себе відповідальність 
за власною ініціативою;

• здатність виявляти ініціативу, не питаючи 
інших, чи слід це робити;

• готовність помічати проблеми та шукати 
шляхи їх вирішення;

• уміння аналізувати нові ситуації й засто-
совувати вже наявні знання для такого аналізу;

• здатність ладити з іншими;
• здатність засвоювати будь-які знання за 

власною ініціативою;
• уміння приймати рішення на основі здо-

рових суджень.
Педагогічна компетентність учителя – це 

єдність його теоретичної та практичної готов-
ності до здійснення педагогічної діяльності. 
Проблема педагогічної компетентності ціка-
вила багатьох науковців. 

Аналіз педагогічної літератури засвідчує, 
що проблема професійної компетентності 
учителя були предметом дослідження таких 
учених, як Адольф, Ш. Амонашвілі він роз-
глядає педагогічну діяльність як творчий про-
цес, В. Бондар, М. Коломієць, А. Маркова,  
А. Орлов та інші.

Однією із компонентів професійної компе-
тентності учителя технологій є інформаційна 
компетентність (далі ІК), яка передбачає воло-
діння інформаційними технологіями, уміння 
опрацьовувати різні види інформації. Серед 
них уміння й навички роботи з друкованими 
джерелами, уміння здобувати інформацію з 
інших джерел, переробляти її відповідно до 
цілей і завдань педагогічного процесу.

Інформаційна компетентність – під-
тверджена здатність особистості використо-
вувати інформаційні технології для гаранто-
ваного донесення та опанування інформації 
з метою задоволення власних індивідуальних 
потреб і суспільних вимог щодо формуван-
ня загальних та професійно-спеціалізованих 
компетентностей людини.

Для визначення поняття «інформатична 
компетентність» варто скористатися поняттям 
«інформатика». Ряд дослідників визначають 
інформатику як науку про інформацію та зако-
номірності інформаційних процесів у природі 
та суспільстві, методи та засоби інформацій-
них технологій. За А. Фрідландом «інформа-
тика – це наука, що вивчає інформатичні про-
цеси і розробляє інформатичні системи, наука 
про формалізацію задач із будь-яких пред-
метних галузей, розроблення алгоритмів для 
їх розв’язування і методів розв’язування цих 
задач з використанням комп’ютерів».

Під інформатичною компетентністю 
пропонується розуміти підтверджену здат-
ність особистості задовольнити власні інди-
відуальні потреби і суспільні вимоги щодо 
формування професійно-спеціалізованих ком-
петентностей людини в галузі інформатики.

При цьому особливого значення набуває 
використання інформатичних технологій як 
технологій роботи з абстрактними даними в 
інформатичних системах. Як варто працюва-
ти з даними – це і є знання (смисл) про те, як 
здійснюється приймання, зберігання, опрацю-
вання, подання та передавання повідомлень 
та даних, і відчужується цей смисл у вигля-
ді алгоритмів, що можуть використовуватися 
для роботи з певними даними в інших пред-
метних галузях [6].

Тобто, можна стверджувати, що інформацій-
на і інформатична компетентності в системі фа-
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хової підготовки майбутнього учителя в цілому 
являють собою системою інформатичних ком-
петентностей підготовки майбутнього фахівця.

Основними елементами процесу форму-
вання системи інфортматичних компетент-
ностей майбутнього учителя технологій є:

• уміння застосовувати інформаційні тех-
нології для демонстрації друкованих графіч-
них документів;

• уміння використовувати інформаційні 
технології для демонстрації аудио– і відеома-
теріалів на уроці;

• уміння створювати презентації;
• уміння систематизувати і обробляти дані 

за допомогою таблиць, технологічних карт;
• уміння будувати порівняльні табли-

ці і виявляти закономірності за допомогою 
комп’ютера;

• уміння застосовувати інформаційні тех-
нології для моделювання процесів і об’єктів, 
виконання креслень і ескізів;

• уміння використовувати комп’ютерне 
тестування;

• уміння використовувати мережу Інтернет 
для вирішення педагогічних питань, збору ін-
формації, участі в телеконференціях, доступу 
до наукових, педагогічних, методичних даних;

• уміння поєднувати традиційні заняття з 
використанням педагогічних програмних за-
собів та електронних посібників;

• освоєння знань і умінь в області інфор-
матики і інформаційно-комунікаційних техно-
логій;

• розвиток комунікативних здібностей 
майбутнього вчителя технологій;

• уміння орієнтуватися в інформаційному 
просторі, аналізувати інформацію, здійснюва-
ти рефлексію своєї діяльності і її результатів.

У складі системи інформатичної компе-
тентності вчителя технологій можна виді-
лити чотири складові:

• мотиваційну – наявність мотиву досяг-
нення мети, готовність і інтерес до роботи, 
постановка і усвідомлення цілей інформацій-
ної діяльності;

• когнітивну – наявність знань, умінь і 
здатності застосовувати їх в професійній ді-
яльності, аналізувати, класифікувати і систе-
матизувати програмні засоби;

• суб’єктно-діяльнісну – демонструє ефек-
тивність і продуктивність інформаційної  
діяльності, вживання інформаційних техноло-
гій на практиці;

• рефлексивну – забезпечує готовність до 
пошуку вирішення виникаючих проблем, їх 
творчого перетворення на основі аналізу своєї 
професійної діяльності [1].

За В. Кондратюком [5, с. 136] ключовими 
інформаційної компетентності учителя техно-
логій, є такі:

• технологічна (інструментальна) компе-
тенція, яка включає уміння використовувати 
засоби сучасних інформаційних технологій, 
у тому числі апаратні та програмні засоби, 
мультимедіа, тощо;

• експертна (оціночна) компетенція – умін-
ня критично оцінювати інтелектуальний і  
соціальний потенціал інформаційних техно-
логій;

• організаційно-методична компетенція – 
уміння, пов’язані з впровадженням інформа-
ційних технологій в навчальному процесі на 
різних етапах проведення уроку в межах ви-
значених моделей навчання;

• проектувальна компетенція – знання і 
уміння із розробки ППЗ, у тому числі за допо-
могою інструментальних ПЗНП різного типу;

• пошуково-дослідницька компетенція – 
уміння знаходити, відбирати, організовувати, 
подавати, просувати інформацію;

• інноваційна компетенція – уміння по-
стійно пристосовуватись до інновацій у сфері 
інформаційних технологій, оцінювати їх і ви-
користовувати.

Забезпечити підготовку вчителя з ураху-
ванням особливостей кожного програмного 
продукту немає можливості, але майбутньому 
вчителеві технологій необхідно надати ґрун-
товну підготовку до роботи за комп’ютером, 
дати знання про основні можливості його за-
стосування в професійній діяльності, навчити 
пошуку потрібних даних, зокрема й про мето-
ди використання цього засобу.

Водночас майбутні учителі технологій пови-
нні бути обізнаними з можливостями викорис-
тання сучасних педагогічних програмних засо-
бів у роботі з учнями. Орієнтуючись у розмаїтті 
програмних засобів навчального призначення 
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та опанувавши методику їх використання, вчи-
телі зможуть гнучко їх поєднувати з традицій-
ними технологіями навчання під час пояснення 
та закріплення навчального матеріалу.

Крім того, необхідно створити такі умови 
для формування інформатичних компетент-
ностей майбутнього вчителя технологій, щоб 
він мав можливість працювати та розвивати ін-
формаційну компетентність самостійно у будь-
який час. Ця вимога може бути виконаною 
лише за умови використання інформаційних 
технологій для подання навчального матеріалу  
(засоби мультимедіа, гіпермедіа, комп’ютерна 
графіка тощо), накопичування та аналізу до-
сягнень учнів (бази даних про учнів, доступ 
до різноманітних матеріалів через мережу 
Internet та ін.).

Однією з головних задач процесу форму-
вання інформаційної та інформатичної ком-
петентностей майбутнього учителя техноло-
гій є підготовка кваліфікованих педагогічних 
кадрів до використання енлектроних освітніх 
ресурсів у професійній діяльності.

Для вирішення цього завдання найкраще 
створити багатоступеневу систему безперерв-
ного навчання майбутніх учителів технологій 
основам комп’ютерної грамотності, яка вклю-
чає: 

• базову підготовку (оволодіння базовими 
комп’ютерними навичками);

• курсову підготовку за програмами Intel та 
Microsoft;

• поглиблений курс (досвідчений користу-
вач), який здійснює підготовку спеціалістів 
на рівні сертифікації MOS (Microsoft Office 
Specialist);

Microsoft Office Specialist (MOS) – це сер-
тифікація для перевірки та якісної оцінки 
знань користувача. Існує три ступеня серти-
фікації по прикладному програмному забез-
печенню пакета Microsoft Office (Microsoft 
Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, 
Microsoft Access та Microsoft Outlook):

• початкова (MOS Speсialist Certification);
• середня (MOS Expert Certification);
• вища (MOS Master Certification).[7]
Виходячи з цього, при плануванні процесу 

інформатичної підготовки майбутніх учителів 
потрібно враховувати три чинники:

• технічний, програмний, методичний та 
інформаційний компоненти ЕОР;

• рівень засвоєння ІКТ учителем як корис-
тувачем (визначається глибиною володіння 
можливостями комп’ютерної техніки та про-
грамним забезпеченням загального призна-
чення); 

• рівень впровадження вчителем ЕОР в 
свою професійну діяльність (визначаєть-
ся (шляхом діагностування того, наскільки 
творчо та системно вчитель готовий вико-
ристовувати ЕОР при викладанні своєї дис-
ципліни).

На основі цього виокремлюються головні 
змістові лінії навчання, за якими будуємо своє 
спілкування зі слухачами.

Загальноосвітня змістова лінія спрямована 
на формування та вдосконалення системи ін-
форматичної компетентності вчителя, а саме: 
здатності розуміти сутність обробки інформа-
ції, знаходити інформацію в різних джерелах, 
користуватися автоматизованими системами 
пошуку та обробки інформації, інтерпрету-
вати інформацію, використовувати моделю-
вання для вивчення різноманітних об’єктів та 
явищ, виконувати аналіз інформаційних моде-
лей та ін. 

Технологічна змістова лінія передбачає 
здобуття та удосконалення навичок користу-
вача, формування готовності використовувати 
ЕОР в своїй професійній діяльності.

Програмно-методична змістова лінія спря-
мована на формування умінь усвідомленого 
використання сучасних інформаційних техно-
логій в навчанні; знайомство з електронними 
засобами навчального призначення за предме-
тами, мультимедійними навчальними та до-
відковими посібниками, Інтернет-ресурсами; 
обговорення та відпрацювання методичних 
прийомів їх використання. 

Реалізація програми підготовки майбутніх 
учителів технологій можлива тільки завдяки 
створенню системи групових та індивідуаль-
них занять, організації процесу самостійної 
підготовки студентів. Така підготовка сту-
дентів дає можливість вирішувати проблему 
методичної підтримки навчального процесу: 
створенння бази навчальних електронних 
освітніх ресурсів, який включає комплекти 
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мультимедійних презентацій з різних пред-
метів, методичні та дидактичні розробки, на-
вчальні посібники. 

Отже,система інформатичних компетент-
ностей майбутнього учителя технологій, як 
складова його професійної компетентності, 
визначає здатність розв’язувати з викорис-

танням існуючих технологій, професійні 
проблеми та типові задачі, що виникають в 
реальних ситуаціях педагогічної діяльності.  
А це вимагає, щоб освітня діяльність в про-
цесі формування інформаційної та інформа-
тичної компетентностей була наближеною до 
реальної діяльності вчителя технологій.
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В статті проаналізовано особливості педагогічної підготовки магістрів в університетах  
України; представлено досвід підготовки магістрів із педагогічних спеціальностей в умовах ступене-
вої педагогічної освіти.
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В статье проанализированы особенности педагогической подготовки магистров в университетах 
Украины; представлен опыт подготовки магистров из педагогических специальностей в условиях 
степенного педагогического образования.

Ключевые слова: магистр образования, высшая школа, підготовка магистров в условиях степен-
ного педагогического образования.

In the article the features of pedagogical preparation of master’s degrees are analysed in the universities 
of Ukraine; experience of preparation of master’s degrees is presented from pedagogical specialities in the 
conditions of sedate pedagogical education.

Key words: master’s degree of education, higher school, preparation of master’s degrees in the conditions 
of sedate pedagogical education.

Інтеграційні процеси, що відбуваються 
у Європі і всьому світі мають безпосередній 
вплив на стратегію розвитку України, як де-
мократичної держави і суспільства знань.

У цих умовах значно зростає роль педаго-
гічної освіти – однієї з пріоритетних галузей 
сучасного духовного розвитку людства.

Саме тому проблеми педагогічної освіти, 
системи та якості підготовки педагогічних ка-
дрів відповідно до міжнародних вимог стають 
актуальними і привертають увагу багатьох на-
уковців. Зокрема, дослідженню цих проблем 
присвячені праці В.П. Андрущенка, В.Г. Кре-
меня, О.В. Глузмана, І.А. Зязюна, Н.Г. Ничка-
ло та ін. 

Метою цієї статті, як складника нашого 
дослідження, є аналіз ступеневої педагогічної 
освіти в Україні.

Ступенева вища педагогічна освіта за умов 
нової освітньої політики є лише одним із ета-
пів вповадження терії неперервної освіти. На-
разі темп інтеграції українскої системи освіти 
у міжнародні освітні процеси набув великого 
значення, що дає змогу виявити суперечності 
і розбіжності між наявним і необіхідними рів-
нями підготовки педагогічних кадрів, інфор-
маційним забезпеченням, змістом, методам і 

формами, що використовуються для підготов-
ки майбутніх педагогів. 

Згідно з Законом України «Про вищу осві-
ту» підготовка фахівців здійснюється за та-
кими освітньо-кваліфікаційними рівнями: 
бакалавр, спеціаліст, магістр. У Концепції 
педагогічної освіти України пропонується ви-
значення: «магістр – це освітньо-кваліфіка-
ційний рівень педагогічного працівника, який 
оволодів поглибленими фундаментальними 
психолого-педагогічними і фаховими знання-
ми інноваційного характеру; набув досвіду 
застосування та продукування нових знань 
для вирішення проблемних педагогічних і на-
уково-дослідних завдань у галузі середньої і 
вищої освіти» [4: 665].

Щоб розглянути особливості педагогічної 
підготовки магістрів, на нашу думку, необ-
хідно визначити, що в себе включає поняття 
зміст педагогічної освіти.

Зміст педагогічної освіти з відповідних спе-
ціальностей для різних освітньо-кваліфікацій-
них рівнів визначається галузевими стандар-
тами вищої педагогічної освіти та стандартом 
вищої освіти вищою навчального закладу і, 
враховуючи її особливості, передбачає фунда-
ментальну, психолого-педагогічну, методич-
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ну, інформаційно-технологічну, практичну і  
соціально-гуманітарну підготовку [3; 302]. 

Задля визначення особливостей педагогіч-
ної підготовки студентів освітньо-кваліфіка-
ційного рівня «Магістр» нами був здійснений 
аналіз навчальних планів для студентів ста-
ціонарних та заочних відділень різних спеці-
альностей відповідного рівня Житомирського 
державного університету імені Івана Франка.

В ситуації оновлення вищої педагогічної 
освіти модернізується і розуміння до осо-
бливостей підготовки фахівців освітньо- 
кваліфікаційного рівня «Магістр». Педагогіч-
на освіта: магістрів нами розглядається як ба-
гатофункціональний, відкритий, самостійний, 
своєрідний цикл педагогічної освіти, який 
має свої функції, мету, зміст, форми та методи, 
функціонує шляхом реалізації складних орга-
нізаційних та змістово-процесуальних зв’язків.

Педагогічну підготовку магістрів ми роз-
глядаємо в єдності загального, особливого й 
індивідуального. Розглядаючи особливості 
навчального плану підготовки магістрів, слід 
вказати, що більшість предметів зорієнтовані 
на опанування студентами новітніх техноло-
гій навчально-виховного процесу загально-
освітньої та вищої школи. Магістранти ви-
вчають наступні дисципліни: «Методика 
викладання педагогіки» (135 год.), «Педаго-
гіка вищої школи» (54 год.), «Методологія і 
методика педагогічних досліджень» (54 год.). 
Серед предметів педагогічного спрямуван-
ня вивчаються також декілька, спецкурсів: 
«Вища освіта України і Болонський процес» 
(54 год.), «Міжособистісна взаємодія педаго-
га в ситуаціях конфлікту» (54 год.). Для усіх 
дисциплін із загальної кількості годин більша 
їх половина передбачена на самостійне опа-
нування студентами навчального матеріалу. 
Вивчення дисципліни завершується підсумко-
вим контролем у вигляді екзамену чи заліку. 
По закінченні навчання обов’язковим є напи-
сання магістерської роботи. 

Практична підготовка магістрантів перед-
бачає проходження педагогічної практики у 
коледжах, гімназіях, ліцеях, технікумах та на-
вчальної й науково-дослідницької практики на 
кафедрах університету. Загальна тривалість 
практики становить 6 тижнів, що не відпо-

відає вимогам Концепції педагогічної освіти 
України. Згідно цього документу, її трива-
лість повинна становити не менше 8 тижнів.  
Магістранти заочної форми навчання опа-
новують ті ж дисципліни, що і студенти ста-
ціонару, хоча і з меншим обсягом загальної 
кількості годин, зокрема аудиторних. Ці дані 
недостатні для визначення реального стану 
готовності студентів магістратури до само-
стійної педагогічної діяльності.

Беручи, за основу положення, що одними 
із об’єктивних показників готовності до педа-
гогічної діяльності є соціально-педагогічна, 
психологічна та комунікативна готовність, 
нами було проведено дослідження на визна-
чення у студентів комунікативних та органі-
заторських схильностей, установки на спілку-
вання зі школярами та самооцінки володіння 
основними видами педагогічної діяльності.

Для визначення комунікативних та організа-
торських схильностей нами була використана 
методика, що виявляє вміння чітко та швидко 
налагоджувати ділові та товариські контакти з 
людьми, бажання розширити контакти, участь 
у групових заходах, уміння впливати на людей, 
бажання проявляти ініціативу.

Проведення дослідження дозволило нам 
визначити особливості комунікативних та 
організаторських схильностей магістрантів, 
установки на спілкування зі школярами та 
студентами, а також їх самооцінки володіння 
основними видами педагогічної діяльності.

За результатами дослідження переважна 
більшість магістрантів 70% виявила дуже ви-
сокий рівень комунікативних схильностей. 
Ще 5% студентів володіють високим і серед-
нім рівнем. Серед досліджуваних утворилась 
група студентів з низьким рівнем комуні-
кативних схильностей, що становить 20%. 
Одержані показники вказують, що комуніка-
тивна готовність магістрантів до самостійної 
педагогічної діяльності є достатньо високою. 
Це свідчить про те, на нашу думку, що існує 
цілеспрямована, професійно організована ді-
яльність викладачів на виявлення і розвиток 
можливостей та схильностей студентів, їх ак-
тивне залучення до викладацької діяльності, 
спрямування на вдосконалення своїх комуні-
кативних умінь та навичок.
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Організаторські схильності студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 
виявляються не настільки виразно. Високий 
та дуже високий рівень даних здібностей 
мають 55% студентів. Середній рівень орга-
нізаторських схильностей наявний у 15% до-
сліджуваних. За умов цілеспрямованої розви-
вальної діяльності він може значно зростати і 
реалізуватися на більш високому рівні.

Кількість магістрантів з низьким рівнем ор-
ганізаційних схильностей становить 25% до-
сліджуваних. Такий показник є досить високим 
і потребує додаткової діяльності, спрямованої 
на його зменшення. Взаємозалежність між 
рівнями комунікативних та організаторських 
схильностей зберігається, як і серед студентів 
попередніх освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Проведення дослідження на виявлення у 
студентів магістратури провідної установки 
на спілкування з дітьми та студентами до-
зволило визначити, що у порівнянні зі спе-
ціалістами зросла кількість виборів активно-
позитивної установки. Магістранти свідомо 
розуміють, що активно-позитивна установка 
сприяє якнайкращому клімату в учнівському 
(студентському) колективі, забезпечує мож-
ливість саморозвитку і самовдосконалення. 
Це свідчить про більш якісну підготовку фа-
хівців цього освітньо-кваліфікаційного рівня. 
Хоча переважаючою залишається ситуативна 
установка, загальний рівень готовності магі-
странтів до самостійної педагогічної діяль-
ності підвищився. 

На нашу думку, педагогічна підготовка ма-
гістрів повинна бути спрямована на розкриття 
індивідуальних особливостей з метою його 
професійного саморозвитку. Наскільки ефек-
тивною є така підготовка для підвищення про-
фесійного рівня магістрантів ми спробували 
виявити за допомогою методики дослідження 
володіння основними видами педагогічної  
діяльності вчителя (викладача).

Власну сформованість провідних видів  
діяльності вчителя студенти магістратури ви-
значили як таку, що відповідає достатньому 
(50%) та середньому (50%) рівням. Відсут-
ність високого рівня володіння усіма видами 
діяльності спрямовує студентів у напрямку 
саморозвитку. Позитивним моментом є те, 

що магістранти не визначають власний рівень 
підготовки як низький, а отже для цього є під-
стави у вигляді серйозної базової підготовки.

Таким чином, готовність магістрантів до 
педагогічної діяльності може бути визначена 
як достатня, але в той же час вона має бути зо-
рієнтована на розвиток здатностей до іннова-
ційної діяльності, на оволодіння студентами 
новітніми інформаційними технологіями.

Отже, є два полярні підходи до підготовки 
фахівця з вищою освітою. Перший – підготов-
ка грамотних виконавців. Це, як правило, ці-
льова або вузьконаправлена підготовка. Дру-
гий – підготовка творчих спеціалістів, здатних 
розв’язувати нестандартні завдання, прийма-
ти розумні рішення в нетипових умовах.

Реформування вищої освіти, перехід до 
ступеневої підготовки спрямовані на те, щоб 
реалізувати навчання якомога ближче до дру-
гої моделі. Сьогодні можна констатувати, що 
за формою навчання в університетах реалі-
зовано ступеневу підготовку. Але ще треба 
багато зробити, щоб перейти до цієї системи 
навчання за змістом. 

По-перше, через тривалу державну неви-
значеність понять «спеціаліст» та «магістр» у 
значній кількості ВНЗ просто стерлася різни-
ця у їх підготовці. 

По-друге, у змісті педагогічної підготовки 
фахівців потрібна спадкоємність міждисци-
плінарний, міжпредметний зв’язок, врахуван-
ня специфіки цільового призначення кожного 
кваліфікаційного рівня.

По-третє, необхідно змінити співвідно-
шення між аудиторними та позааудиторними 
заняттями. Але при цьому забезпечити нор-
мальні умови для самостійної роботи студен-
тів. Сьогодні у більшості ВНЗ немає чіткого 
механізму організації та контролю самостійної 
роботи студентів. Значною мірою ця робота 
тримається на ентузіазмі викладачів. Вирішу-
ючи питання про збільшення обсягу самостій-
ної роботи студентів, необхідно звернути увагу 
на рівень і якість її методичного забезпечення. 

Одним із головних факторів організації 
самостійної роботи студентів є, безумовно, 
впровадження нових комп’ютерних техноло-
гій, найважливішим чинником комп’ютерного 
забезпечення самостійної роботи студентів є 
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розвиток комп’ютерних мереж, зокрема під-
ключення закладів до світової мережі Інтернет.

Збільшення обсягу самостійної роботи 
студентів зумовлює і вдосконалення системи 
контролю. Навчальний процес не може здій-
снюватись без належного зворотного зв’язку, 
який реалізується через контроль за його хо-
дом і результатами. Роль контролю за якістю 
знань особливо зростає сьогодні внаслідок 
зниження дисциплінарного тиску на студен-
тів, введення індивідуального плану навчан-
ня, а головне – підвищення ролі самостійної 
роботи студентів.

На сучасному етапі, в умовах ступеневої 
системи освіти, модульно-рейтингова сис-

тема оцінки знань є важливим інструментом 
забезпечення контролю і самоконтролю за 
самостійною роботою студентів. Труднощі у 
впровадження рейтингової системи поляга-
ють головним чином у тому, що за теперіш-
німи нормативами навчальної діяльності виді-
ляється недостатньо годин на розробку тестів, 
індивідуальних завдань, на проведення коло-
квіумів, семінарів, контрольних робіт, на пе-
ревірку індивідуальних робіт студентів. 

Перехід педагогічної школи до ступеневої 
системи освіти передбачає оновлення змісту 
базової педагогічної освіти, а також розробки 
змісту, форм і методів педагогічної підготовки 
висококваліфікованих фахівців.
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НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
У запропонованій статті розглядаються питання професійно-психологічної підготовки співро-

бітників державної служби України з надзвичайних ситуацій, розкривається її змістовні характе-
ристики. Окрема увага автором приділяється негативному впливу психогенних факторів на психіку 
співробітника. 

Ключові слова: професійно-психологічна підготовка, державна служба України з надзвичайних си-
туацій, професійно-важливі якості.

В предложенной статье рассматриваются вопросы профессионально-психологической подготовки 
сотрудников государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, раскрываются ее со-
ставные характеристики. Отдельное внимание уделяется негативному воздействию психогенных 
факторов на психику сотрудника.

Ключевые слова: профессионально-психологическая подготовка, государственная служба 
Украины по чрезвычайным ситуациям, профессионально-важные качества.

In the proposed article discusses the issue of vocational training, psychological staff of State service of 
Ukraine emergency situations, reveals its substantive characteristics. Special attention is paid to the nega-
tive effects of Psychogenic factors on the psyche of the employee.

Key words: vocational training, psychological state service of Ukraine of emergency situations, 
professionally important qualities.

Актуальність дослідження. Сучасні вимо-
ги суспільства що висуваються до діяльності 
державних оперативних служб, у тому числі 
й до Державної служби України з надзвичай-
них ситуацій (далі – ДСНС) значною мірою 
пов’язані з перебудовою психології осіб, які 
від імені держави реалізують на практиці влад-
ні повноваження, а також з підвищенням пре-
стижу служби в підрозділах ДСНС та рівнем 
майстерності особового складу, на який покла-
дені завдання: рятувати людей, запобігати ви-
никненню надзвичайних ситуацій природного 
та техногенного характеру, ліквідувати їх на-
слідки та розслідувати причини їх виникнення. 
Крім того, під час виконання вище переліче-
них завдань психіка працівників ДСНС зазнає 
впливу негативних стресо-емоційних чинників 
притаманних надзвичайним ситуаціям. Остан-
нім часом перелік негативних чинників попо-
внили й бойові дії, що у теперішній час відбу-
ваються у східних регіонах нашої держави, де 
працівникам ДСНС доводиться працювати на 

території тимчасово неконтрольованій україн-
ськими військами в оточенні терористів, іноді 
навіть під обстрілом. Ці обставини висувають 
ще більш високі вимоги до психіко-емоційної 
сфери особистості працівників. Тому сьогодні, 
як ніколи гостро стоїть питання проведення 
якісної професійно-психологічної підготовки 
фахівців до виконання службових завдань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема професійно-психологічної підготов-
ки в літературі розглядалась низкою авторів  
[1, 3, 6]. Однак, незважаючи на актуальність, пи-
тання професійної психологічної підготовки на 
теперішній час залишаються мало вивченими.

В одних випадках професійно-психоло-
гічну підготовку розглядають як цілеспря-
моване формування особистості для реалі-
зації конкретної діяльності (М.М. Дяченко,  
Л.А. Кандибович). Інші спеціалісти бачать 
її як комплексну систему котра зорієнтована 
на формування певної установки особистості  
(Г. Мюнстерберг, Рубінштейн, Д.Н. Узнадзе). 
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У деяких працях психологічну підготовку 
розглядають як умову розвитку адаптаційних 
можливостей особистості (В.І. Войтко).

Узагальнюючи ці та інші дослідження, мож-
на стверджувати, що психологічна підготовка 
являє собою комплекс принципів, методів і 
прийомів, зорієнтованих на розвиток в особис-
тості таких властивостей і якостей, що їх вона 
могла б реалізувати у певному виді діяльності, 
досягаючи досить вагомих результатів.

Психологічна підготовка забезпечує стій-
кість функціонування необхідних знань, умінь, 
навичок та надійність їх реалізації. Ці ознаки 
виступають критеріями психологічної підго-
товки людини до конкретної діяльності [2, 6].

Метою нашої статті є розгляд основних 
методологічних положень, загальних принци-
пів, закономірностей і механізмів здійснення 
професійно-психологічної підготовки праців-
ників державної служби України з надзвичай-
них ситуацій.

Виклад основного матеріалу. Вирішен-
ня службових завдань працівниками тактич-
ного або профілактичного напрямку ДСНС 
України, в переважній більшості випадків 
пов’язане з людським фактором, тобто з по-
требами, прагненнями, бажаннями, відчуття-
ми, індивідуальними особливостями грома-
дян – тобто усім тим , що перебуває у сфері 
взаємовідносин «людина – людина». Багато 
в чому психологічна специфіка пов’язана та-
кож з дією таких екстремальних чинників, як 
небезпека і надзвичайний динамізм розвитку 
подій; дефіцит часу та інформації; невизначе-
ність можливих варіантів зміни обстановки; 
необхідність у безперервному аналізі потоку 
неструктурованої чи малоструктурованої ін-
формації; необхідність негайного вирішення 
завдань, що вимагають нестандартного, твор-
чого підходу; висока відповідальність за на-
слідки прийнятих рішень. 

Діяльність працівників цивільного за-
хисту нерідко відбувається в напружених, 
конфліктних ситуаціях, за небезпечних для 
життя обставин. Навіть спілкування з посадо-
вими особами підприємств під час виконання 
службових обов’язків, наприклад державного 
інспектора з нагляду за станом пожежної та 
техногенної безпеки, наповнені психічною 

напругою і містять конфліктогенний потен-
ціал, який може перерости в найгостріше 
«протиборство». В останнє десятиліття спо-
стерігається тенденція до зростання кількості 
таких ситуацій [6, 7].

Такі конфліктогенні ситуації активно-
го протистояння здійснюють на усіх, у тому 
числі й на працівників ДСНС, значний пси-
хологічний вплив. Вони створюють великі 
труднощі у вирішенні професійних завдань, 
позначаються на успішності дій, вимагають 
від персоналу психологічної стійкості, осо-
бливої підготовки, особливого уміння діяти за 
таких умов. Це вимагає розгляду в контексті 
статті такого важливого чинника, як психоло-
гічна готовність працівника ДСНС України 
до виконання службових обов’язків, а також 
супутніх умов, що визначають специфіку цієї 
готовності. 

Незадовільна професійна та психологічна 
готовність до дій в напружених, екстремальних 
ситуаціях, що супроводжують діяльність пра-
цівників ДСНС, негативно впливає на виконан-
ня службових завдань, є причиною помилок, 
що можуть загрожувати небажаними наслідка-
ми. Як свідчать результати аналізу службових 
розслідувань, недостатня професійно-психоло-
гічна підготовка – вада, притаманна на даному 
етапі розвитку ДСНС України деяким її пра-
цівникам. Зрозуміло, що в подібних ситуаціях 
обов’язковою передумовою ефективності дій 
особового складу є його ґрунтовна психоло-
гічна підготовка. Причому, якнайкраще забез-
печити ефективність діяльності в критичних, 
психологічно складних обставинах може лише 
комплексна професійна підготовка, яка має на 
меті формування не тільки правової, тактико-
спеціальної, фізичної, але й обов’язкової пси-
хологічної готовності. 

На недостатньо підготовлених у профе-
сійному, моральному і психологічному від-
ношенні працівників екстремальні ситуації і 
властиві їм чинники здійснюють негативний 
вплив. У їх психічній діяльності переважа-
ють: перехід інтенсивності психічної напруги 
за межі корисності; занепокоєння, розгубле-
ність, нерішучість, уповільненість реакцій; 
острах невдачі, підпорядкування своєї пове-
дінки мотиву її уникнення (замість прагнен-
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ня до максимально можливого успіху); погір-
шення кмітливості, спостережливості, оцінки 
обстановки, прояви погіршення пам’яті та 
ілюзій сприйняття; зниження активності, на-
полегливості, спритності і винахідливості в 
досягненні мети, підвищення схильності до 
пошуку виправдань; постійне почуття слаб-
кості, втоми, безсилля, невміння мобілізува-
тися; загострення почуття самозбереження, 
що охоплює часом всю свідомість і стає єди-
ною спонукою поведінки; зростання дратів-
ливості, втрата контролю над собою тощо. 

Наслідком таких негативних змін може 
стати певна віктимність, внаслідок якої пра-
цівник ДСНС своєю неправильною поведін-
кою провокує оточуючих на певні неадекватні 
дії по відношенню до своєї особи. Найбільш 
виразними стають такі віктимні риси, як за-
вищена самооцінка, стереотипне мислення, 
невміння контролювати свої емоції і почуття, 
надмірна довірливість, невміння передбачати 
наслідки своїх вчинків, навіюваність, неспро-
можність розуміти інших людей, правильно 
оцінювати службові й життєві ситуації.

Характер реагування на психогенні чин-
ники залежить не тільки від особливостей 
ситуації, але й від низки психологічних осо-
бливостей співробітника, що визначають його 
психологічну усталеність. Зовнішні причини, 
які пройшли скрізь внутрішні «умови» люди-
ни (цілі, мотиви, настановлення, переконання 
та інші психологічні особливості), завжди ві-
дображаються в її діяльності. На недостатньо 
підготовленого співробітника з низькою пси-
хологічною усталеністю психогенні чинники 
екстремальних ситуацій (фрустратори) діють 
негативно, в той час, як на добре підготовле-
них, психологічно стійких – позитивно.

При мобілізації працівником внутрішніх ре-
зервів відбувається поліпшення його діяльності, 
при дезорганізуючому впливі нейтралізується 
його психологічна підготовленість, ускладню-
ється прояв сформованих якостей, навичок, 
умінь. Дезорганізація відбувається за збудливим 
(надмірна активізація, мобілізація, що порушу-
ють збалансованість та узгодженість різних 
психічних процесів) або гальмуючим (надмірне 
стримування, ослаблення, утруднення перебігу 
всіх чи частини процесів) типом. 

Для екстремальних ситуацій, що справля-
ють на співробітника ДСНС несприятливий 
психологічний вплив та погіршують ефектив-
ність вирішення службових завдань, харак-
терна поява гострого внутрішнього конфлікту 
між вимогами, що висуває до нього службова 
діяльність, і його можливостями в даний мо-
мент. Саме тому одні й ті ж самі ситуації для 
різних працівників можуть мати різний сту-
пінь екстремальності. Більше того, одні й ті ж 
ситуації для одного й того ж працівника мо-
жуть змінювати ступінь екстремальності при 
змінах його психологічної усталеності. 

Отже, як бачимо, виняткового значення на-
буває психологічна підготовленість працівника 
до виконання службових обов’язків, як головна 
умова формування психологічної готовності. 
При цьому психологічна підготовленість розу-
міється як сукупність сформованих і розвине-
них професійних і психологічних характерис-
тик, що відповідають особливостям службової 
діяльності і є необхідною внутрішньою умо-
вою її успішного здійснення, а саме: загальна 
психологічна культура; професійно розвинені 
психологічні якості, уміння та навички; профе-
сійно-психологічна стійкість [1, 3].

Постійне вдосконалення професійної май-
стерності здійснюється в процесі службової 
та бойової підготовки, однак при цьому з поля 
зору часто випадає такий важливий елемент, 
як психологічна готовність. Тому при розгляді 
психологічної готовності працівника до про-
фесійної діяльності необхідно враховувати 
два аспекти: по-перше, знання власних психо-
логічних особливостей, уміння використову-
вати власні резерви; по-друге, знання психо-
логії різних категорій людей.

Зрозуміло, що психологічна готовність 
працівників ДСНС до виконання службових 
обов’язків визначається наявними професій-
но-важливими психологічними особистіс-
ними якостями та відповідною професійно-
психологічною підготовкою, яка має на меті 
розвинути наявний психологічний потенціал 
у цілий спектр професійно значущих знань, 
умінь та навичок.

Професійно-психологічна підготовка будь-
якої людини – це важливий професійно-психо-
логічний процес, який виявляє його можливос-
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ті і здатності вирішувати в ризиконебезпечній 
обстановці складні завдання, швидко адаптува-
тися до умов їх визначення. Іншими словами, 
професійно-психологічна підготовка – склад-
ний, але надто необхідний процес, який вияв-
ляє. спроможність цілеспрямованого та напо-
легливого подолання труднощів при виході із 
ризиконебезпечної ситуації [4, 5].

Досвід показує, що ліквідація ризиконебез-
печної ситуації – найскладніший спосіб пере-
вірки професійно-психологічної підготовки, яка 
піддає жорсткому випробуванню психічні, інте-
лектуальні та фізичні якості працівника ДСНС, 
його професійну майстерність. Чому? Тому, що 
ризиконебезпечна ситуація – це, перш за все, ви-
пробування на стійкість психіки людини, вона 
приховує в собі небезпеку для життя і може 
ускладнюватися екстремальним середовищем, 
руйнуючи не тільки психіку людини але ї техні-
ку та об’єкти, що в ній задіяні. Це, в свою чергу, 
може викликати у окремих осіб, особливо не-
достатньо професіно– психологічно підготов-
лених, стан емоційного стресу і невпевненості, 
переживання, розгубленість і навіть паніку.

Щоб не допустити подібного стану, по-
трібний високий рівень професійно-психоло-
гічної підготовленості до дій в ризиконебез-
печних ситуаціях. Важливо вміти не тільки 
передбачити соціально-психологічні наслідки 
ризиконебезпечних ситуацій, але і сподіва-
тись на виживання і досягнення мети. 

Необхідно виходити з того, що професій-
но-психологічна підготовка визначається не 

тільки стійким психічним станом, але й усві-
домленим почуттям повного виконання служ-
бового обов’язку, умінням вірно оцінювати 
ситуацію і переборювати будь-яке наванта-
ження. Під час проведення заходів професій-
но-психологічної підготовки слід враховувати 
вкрай важливий момент, що чим більше штуч-
но створені навчальні ситуації будуть набли-
жені до реальних умов надзвичайної ситуації, 
тим якіснішим буде результат такої професій-
но-психологічної підготовки.[2,4]. 

Висновки. Таким чином, можна визначи-
ти, що професійно-психологічна підготовка – 
це процес цілеспрямованого формування не-
обхідних професійних і психологічних знань, 
умінь, навичок, якостей і їх постійне відпра-
цювання на практиці з свідомою активністю 
самого працівника ДСНС.

Ураховуючи особливості ризиконебез-
печної професії, специфіку практичних дій 
працівників ДСНС, можна стверджувати, що 
проведення заходів професійно-психологіч-
ної підготовки з особовим складом є вкрай 
необхідним та здійснюється за такими умо-
вами, як: надбання професійної майстернос-
ті, тобто сукупності психолого-професійних 
знань, навичок, умінь і якостей, надто важли-
вих для впевнених дій в небезпечних умовах; 
створення настанов на закріплення чітких 
уявлень про завдання працівників ДСНС; 
сформованість її основних складових, що до-
зволяють впевнено діяти в ризиконебезпеч-
них ситуаціях.
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РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В СІМЕЙНІЙ ПАРІ
У статті розглянуто вплив надання можливості розвиватися партнеру на задоволеність по-

дружнім життям. Проаналізовано взаємозв’язок можливості розвитку з іншими сферами подруж-
нього життя. Показані відмінності між потребами у власному розвитку у досліджуваних з різним 
рівнем освіти, за статтю та регіоном проживання.

Ключові слова: розвиток, залежність, диференційована сім’я, індівідуація, автономність.

В статье рассмотрено влияние предоставления возможности развиваться партнеру на удов-
летворенность супружеской жизнью. Проанализирована взаимосвязь возможности развития с дру-
гими сферами семейной жизни. Показаны различия между потребностями в собственном развитии  
в исследуемых с разным уровнем образования, различных по полу и региону проживания.

Ключевые слова: развитие, зависимость, дифференцированная семья, индивидуация,  
автономность.

The article discusses the impact of enabling partner to develop the satisfaction of married life. Analyzed 
the relationship development opportunities in other areas of married life. Showing the differences between the 
needs in their own development in studied from different levels of education, by sex and region of residence.

Key words: development, dependence, differentiated family. 

Життя людей не стоїть на місці, воно зна-
ходиться у постійному русі та розвитку. Го-
ловною умовою адаптації сім’ї до життя, 
комфортного проживання подружжя разом – є 
можливість розвиватися, досягати нових меж. 
Ця стаття є актуальною, оскільки бажання 
розвиватися – нормальне бажання кожної лю-
дини та залог гармонійних відносин подруж-
жя. На початку подружнього життя молоді 
пари мають вирішити безліч питань та одним 
з цих питань є підтримка партнера у задово-
ленні його потреб, оскільки кожен вступає у 
шлюб з певним набором потреб та уявлень, 
які він намагається задовольнити у шлюбі. 
Сприяння задоволенню потреби партнера у 
розвитку приводить до гармонійного та щас-
ливого подружнього життя. 

У рамках власної дослідницької роботи ми 
поставили собі за мету узагальнити та сис-
тематизувати існуючі на сьогоднішній день 
концепції та підходи, котрі описують склад-
нощі, що виникають у подружжя на шляху до 
розвитку, причини незадоволеності сімейним 
життям. Метою проведеного дослідження є 
визначення впливу наданню можливості парт-
неру розвиватися на задоволеність подружнім 
життям, аналіз отриманих даних по різним 
регіонам України. Новим у даній роботі є уза-
гальнення існуючого досвіду стосовно даної 

проблеми та представлення результатів влас-
ного дослідження. 

Молода сім’я повинна вирішити безліч пи-
тань, оскільки вони тільки починають буду-
вати свій уклад, принципи сімейного життя, 
свої власні правила та обов’язки. Подружжя 
повинно навчитися належати один одному, не 
втрачаючи близькості з розширеною сім’єю, 
та бути частиною власної сім’ї, не втрачаючи 
індивідуальності. У цьому випадку шлюб стає 
процесом, у якому обидва партнера проходять 
шлях індивідуалізації – сепарації, отримуючи 
можливість переживати близькість, зберігаю-
чи при цьому відчуття своєї окремості та ав-
тономності. Отже можна сказати, що однією 
з умов сімейного щастя є прагнення до роз-
витку. Проблеми виникають тоді, коли люди 
перестають ставити перед собою цілі і пере-
стають розвиватися. Із цього приводу варто 
пригадати наступну річ. У природі не існує 
стану рівноваги, весь тваринний чи рослин-
ний світ, або розвивається і розмножується, 
або деградує і вмирає. Аналогічна ситуація і 
в сім’ї і в особистому житті, людина або роз-
вивається як особистість, або деградує. Роз-
виток – прояв життєвої сили та пробудження 
духу. Розвиток людини відбувається тоді, коли 
в неї є на це сприятливі умови та сили. На-
магаючись змінити поведінку іншої людини, 
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можна дуже легко викоренити початки духо-
вності та думок. 

Питанням залежності впливу можливості 
розвитку на задоволеність подружнім життям 
цікавилися різні закордонні та вітчизняні до-
слідники. Великий внесок у дослідження мож-
ливості розвитку в сім’ї зробила Вірджинія Са-
тір. Також звернули свою увагу на цю проблему 
такі видатні дослідники, як: Чєрніков А.В.,  
Шнейдер Л. Б., Уайнхолд Дженей та інші.

Автори намагалися співвіднести бажання 
розвиватися з різними етапами життя подружжя.  
Дивлячись на можливість розвитку в сім’ї  
дослідники ділять їх на такі типи [5]:

– Високий рівень залежності сім’ї. Висо-
кий рівень згуртованості може перерости в 
залежність одного від іншого, що може стати 
причиною, як емоційних так і інших негараз-
дів у сім’ї. Згуртованість можна розуміти як 
високий ступінь залежносності один від од-
ного. Високий рівень згуртованості між моло-
дятами є досить нормальне явище, але коли 
така поведінка залишається на довший про-
міжок часу, це може привести до виникнення 
конфліктів, емоційно-нездорової атмосфери, 
тривоги, психосоматичних захворювань, та, 
навіть – до виникнення різного роду залеж-
ностей, таких як: алкогольна залежність, за-
лежність від їжі та інші. Причиною такого 
може стати те, що члени сім’ї майже не ра-
хуються з інтересами та захопленнями інших. 
У таких сім’ях розповсюджений міф «ми – 
щаслива сім’я», спроба когось із членів сім’ї 
відсторонитися та зайнятися своїми власними 
справами, може привести до виникнення кон-
фліктних ситуацій та буде зупинена на почат-
ку. У такій сім’ї відсутній особистісний про-
стір, члени сім’ї не мають часу на себе, вони 
постійно влазять у життя один одного. Ця 
сім’я більшість часу проводить разом, у них 
відсутні власні хобі та інтереси. Члени сім’ї, 
як би, нависають один над одним.

– Високий рівень залежності одного із по-
дружжя. У такій сім’ї бажання, менш залеж-
ного партнера, займатися власними справами 
буде зустрічатися з незадоволенням іншого.  
У залежного партнера проявляються такі риси 
характеру як: настирливість, будуть постійно 
виникати ревнощі при любому приводі, нама-

гання контролювати час та заняття партнера. 
Такій сім’ї притаманні постійний рівень на-
пруги та скандалів. Сім’я живе в атмосфері 
постійних докорів, приниження та ревнощів, 
що може привести до розриву стосунків, або 
до психічного чи фізичного захворювання по-
дружжя.

– Роз’єднані члені подружньої пари.  
У цій сім’ї відсутні чіткі межі між подруж-
жям. Кожен на перший план ставить свої ін-
тереси, власну вигоду, а після – інтереси сім’ї 
та партнера. У цих сім’ях, як і в залежних 
сім’ях, високий відсоток розлучень. Тут парт-
нери не проводять разом час, кожен зайнятий 
будуванням кар’єри, чи власними хобі. Парт-
нерам може бути не цікаво один з одним. Все 
що їх об’єдную – виховання дитини чи інше. 
Вони можуть відмовитися виконувати вимоги 
інших, не намагаються відповідати очікуван-
ням один одного. У такому типі сім’ї розвиток 
відбувається окремо для кожного із членів по-
дружжя. Кожен розвивається як особистість, 
не привносячи нічого в розвиток сім’ї.

– Диференційована сім’я. У такому типі 
сім’ї кожен із подружжя живе власним жит-
тям, але їх об’єднує загальна мета та інтереси. 
У такому шлюбі більше поваги та відпові-
дальності. Така пара може мати різних друзів 
чи не мати спільного бюджету, але вони мають 
спільні інтереси та разом виховують дітей.  
У такій сім’ї панують атмосфера довіри та по-
розуміння. Ніхто не нависає над іншим, так як 
зайнятий власними інтересами та розвитком 
особистості. Така сім’я являється джерелом 
розвитку один одного, та джерелом розвитку 
сім’ї в цілому. Оскільки кожен з членів по-
дружжя вважає наявність власного простору 
як необхідну умову щасливого шлюбу [5].

У сім’ях, де людина не може реалізувати 
себе як особистість, де вона скута у прояві 
власних інтересів та не має можливості до 
подальшого розвитку – панує напружена та 
конфліктна атмосфера. Члени сім’ї можуть 
заводитися з незначного приводу і роздувати 
незначні непорозуміння у великий скандал.

У сім’ї, для того, щоб вийти на новий рі-
вень розуміння потрібно почати робити щось 
нове. Потрібно ставити нові цілі, які раніше 
не ставилися. І все це не зводиться до заро-
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бітку або кар’єрного зростання. Більш всього 
це відноситься саме до особистого розвитку. 
Потрібно виходити на новий рівень розуміння 
подружжя.

У відносинах, де відсутня любов та довіра, 
сім’я втрачає можливість розвитку. Подружжя 
стає скутим та незадоволеним життям. У такій 
сім’ї подружжя відкрито не ділиться своїми 
почуттями та переживаннями. Вони затиска-
ють все гарне в собі. Але людину, яка намага-
ється сховати свої почуття видають вираз об-
личчя, така людина виглядає нещасливою та 
самотньою. Люди, які не можуть показувати 
свої почуття – дуже самотні, хоча їх поведінка 
може показувати, зовсім, протилежне [2].

Дуже важливим аспектом у розвитку осо-
бистості – є можливість побути на одинці. Де 
людина може відпочити, поміркувати, други-
ми словами – має власний простір. Подружжя 
відчуває свободу та легкість, вони не стомлю-
ються від відносин, а, навпаки, насичуються 
та набираються сил у таких відносинах.

У сімейної пари, де панує гармонія та 
любов, подружжя відчуває високу самооцін-
ку, віру в власні сили. Людина, у якої висо-
ка самооцінка, створює біля себе атмосферу 
любові та емпатії. Така людина відчуває себе 
важливою та потрібною, вона довіряє собі, 
прислухається до власних потреб. Чим вища 
самооцінка у члена пари, тим менше він по-
требує підтвердження цього від оточуючих, 
тим менше потрібно постійні конкретні дока-
зи того, що друга половинка рахується з ним. 
Та навпаки, чим менша самооцінка, тим час-
тіше потрібно постійні знаки уваги, а це при-
водить до помилкового уявлення про те, як 
проявляється любов.

В. Сатір у своїй книзі пише, що справжня 
любов означає: «Я не зв’язую тебе по ру-
ках та ногах та не буду терпіти кайдани від  
тебе». Самостійність кожної людини треба 
поважати [2].

Найбільш оптимальний варіант у гармо-
нійних відносинах – формування здатності 
вільно пересуватися між полюсами «індиві-
дуація» – «приналежність». Коли подружжя 
вільне для переходу від злиття до індивідуації, 
вони отримують нові особистісні сили і мож-
ливості. Тоді вони можуть належати парі, не 

втрачаючи себе, свого «Я», свідомо приєдну-
ватися або відділятися, не переживаючи при 
цьому почуття провини і тривоги. Здібність 
молодого подружжя до автономного функціо-
нування допомагає їм уникнути емоційної ре-
активності, що приводить до поляризованих 
стосунків: переслідувач – що дистанціюється, 
агресивний – покірний, незалежний – вимо-
гливий і т. д., що передбачає необхідність вза-
ємного пристосування партнерів, на відміну 
від симетричних стосунків, заснованих на 
рівності і схожості [1].

На думку В. Сатір зріла сім’я може жити 
за власними правилами та має змогу моделю-
вати їх на першу вимогу дійсності. У зрілій 
сім’ї члени подружжя мають власний простір 
та мають змогу розвиватися. У житті подруж-
жя існує три складових: Я, Ти та Ми. Кожна 
з них – суттєва, живе власним життям, кожна 
створює комфортні умови для іншої. Любов 
квітне тоді, коли є місце для всіх її складових 
та всі вони знаходяться в гармонії та не до-
мінують [2].

Часто, бажання розвиватися одного з чле-
нів сім’ї, сприймаються іншими членами сім’ї 
як загроза. Тому дуже важливо, щоб якийсь 
час сім’я приділяла сумісній діяльності. Су-
місні справи, інтереси та хобі допоможуть по-
дружжю стати ближчими один до одного, буде 
сприяти розвитку сім’ї, розвитку духовності.

Для того, щоб вирішити проблему розви-
тку в сім’ї кожного члена та щоб власні інтер-
еси не загрожували часу, який сім’я проводить 
разом, можна час, що визначений для сім’ї, 
розділити на три частини: час для власних 
інтересів, коли кожен може побути на одинці; 
час для спілкування, коли кожен може поспіл-
куватися з іншими членами сім’ї; та груповий 
час, коли вся сім’я збирається разом. Було би 
чудово, якби кожен з членів сім’ї міг кожен 
день приділяти час всім трьом частинам. Щоб 
це вийшло, треба, по-перше, захотіти, а по-
друге, конструктивно розпоряджатися своїм 
часом.

На протязі життя подружжя проходить 
різні стадії, на яких залежність одного від ін-
шого то збільшується, то зменшується. Коли 
залежність зменшується, то подружжя почи-
нає активніше займатися власними справами 
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та інтересами. На певному етапі розвитку 
відносин потреба в індивідуації та відділен-
ні – нормальна та важлива потреба розвитку.  
У процесі відділення виникає трикутник, 
який складається із двох пов’язаних між со-
бою партнерів та якогось зовнішнього «тяжін-
ня». У цей час партнери повинні визначити, 
що важливе та цінне та визначити незадово-
лені потреби розвитку, які у кожного з них ви-
ходять на перший план [3].

Дженей Уайнхолд виділив стадії розвитку 
сім’ї. До них відносять: [3]

– Співзалежність. На цій стадії пара пови-
нна встановити довіру один до одного та ство-
рити сімейну ідентичність. Подружжя пови-
нно признати духовну цінність один одного; 
створити загальні інтереси, цінності та цілі.

– Протизалежність. У цей період перед па-
рою стоять задачі емоційної сепарації та ви-
рішення конфліктів між потребами. 

– Незалежність. Тут підтримуються інди-
відуальні ініціативи, складаються моделі ін-
дивідуальної і парної автономності. Подруж-
жя вчиться підтримувати межі між справами 
та інтересами; вчиться досягати балансу між 
потребами.

– Взаємозалежність. Подружжя намагаєть-
ся побудувати погоджені стратегії приймання 
рішення, створити справедливі та рівні від-
носини. Також задачею цього періоду є мета 
розвинути потенціал кожного з партнерів та 
створити високий рівень фізичних та духо-
вних ресурсів для всіх членів сім’ї [3].

Кожна стадія родинного життя має свої 
цілі, і при цьому пропустити яку-небудь ста-
дію неможливо. Кожна стадія складніше по-
передньої і вимагає трансформації того, що 
вже було збудовано між подружжям у нову 
форму. І складнощі в родинних стосунках ви-
никають тоді, коли партнери не здатні послі-
довно проходить ці стадії [6].

Перша стадія шлюбу – стадія закоханості, 
мета якої – досягти прихильності. Для досяг-
нення цієї мети вся схожість між подружжям 
перебільшується, а відмінності – ігнорують-
ся. Під час цієї стадії присутня велика кіль-
кість пристрасті і самовіддачі, незвичайно 
високий рівень залицяння один до одного. На 
цій стадії партнерам майже не хочеться що-

небудь міняти один в одному. Зазвичай у них 
існують спеціальні прийоми, щоб доставити 
партнерові задоволення. Оскільки рівень за-
доволення в цей час високий, ніхто не хоче 
цим ризикувати і висувати вимоги, проявляти 
егоїзм і так далі. Якщо на цьому етапі кожен 
партнер піклується про інше і є твердий намір 
створити сім’ю – це створює твердий фунда-
мент, який дозволить потім обом перейти до 
наступної стадії стосунків.

Друга стадія шлюбу – стадія прояву від-
мінностей, коли кожен партнер «знімається з 
п’єдесталу» і піддається ретельному вивчен-
ню. Ця стадія рідко буває легкою. Подружжя 
починає помічати відмінності і відчуває, що 
вже не хоче проводити стільки часу разом, 
вони більше хочуть самотності і можуть від-
чувати за це провину: «Що зі мною? Де мої 
почуття?». Просто кожен відновлює свої ко-
лишні кордони і готовий боротися за свою ін-
дивідуальність.

Третя стадія – стадія автономності, коли 
кожен партнер значно більше зайнятий своєю 
діяльністю в зовнішньому світі, чим стосун-
ками. Партнери можуть поводитися дуже его-
центрично, оскільки занурені в свої проблеми, 
відновлюючи і розвиваючи свою особистість, 
окремо від іншого. Конфлікти посилюються, і 
парі тут важливо зберегти внутрісімейні емо-
ційні зв’язки під час свого розвитку в зовніш-
ньому світі.

Четверта стадія – пошук балансу між «я» 
і «ми». Кожен партнер уже визначився зі сво-
єю індивідуальністю в світі і зрозумів, що, не 
дивлячись на цінність власної автономності, 
він потребує підтримки і близькості, і готовий 
повернутися до питання стосунків. На цьому 
етапі знов з’являється уразливість, періоди 
близькості чергуються з періодами незалеж-
ності, але тривоги розсіваються швидше і пе-
реговори проходять легше.

П’ята стадія – стадія постійності, коли 
партнери, знаючи, що люблять один одного, 
примиряють свій ідеал партнера і ідеал сто-
сунків – з реальністю. Дві людини успішно 
знайшли себе в світі, установили між собою 
міцний зв’язок і сформували стосунки, які їх 
обох задовольняють і дозволяють розвиватися 
далі [6].
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Для визначення впливу можливості роз-
виватися на задоволеність подружнім життям 
було проведене власне дослідження. Термін 
проведення дослідження – 2013 рік. Кіль-
кість досліджуваних 200 чоловік. Досліджен-
ня було проведено в різних регіонах України 
(Івано-Франківськ та область, Київ і область, 
Луганськ та область) Дослідження проходи-
ло на вибірці різної за віком, статтю і рівнем 
освіти. Вік досліджуваних коливався від 18 і 
до 50 років. Вибіркова сукупність випадкова.

Методи дослідження – соціально-демогра-
фічна довідка (вік, освіта, професійна сфера 
зайнятості, стаж подружнього життя, місто), 
анкета «показники задоволеності подружнім 
життям».

По результатам дослідження видно, що 
потреба у можливості розвитку справляє сут-
тєвий вплив на задоволеність подружнім жит-
тям. Значення цього показника зростає після 
сорока років. Високе значення має для опиту-
ваних можливість приймати разом рішення та 
частота проведення спільного дозвілля. Більш 
важливими ці показники виявилися для Івано-
Франківська та Луганська. Проводити разом 
вільний час більш важливий для жінок та для 
опитуваних з середнім рівнем освіти. Також 
спостерігається важливість проведення разом 
вільного часу в опитаних, які перебувають у 
шлюбі та збільшується з кількістю років про-
житих у шлюбі. Власну свободу більше ціну-
ють чоловіки. Знижується важливість цього 
показника після сорока років та збільшується 
важливість зі зростанням рівня освіти. Спо-
стерігається стрімке зниження важливос-
ті наявності власної свободи у розлучених. 
Більший показник прагнення до розвитку ви-
явився у жінок, у людей з 21 до 30 років, у до-
сліджуваних з середнім рівнем освіти та тих, 
хто збирається вступити до шлюбу.

За результатами кореляційного аналізу ви-
дно, що на надання партнеру можливості для 
розвитку впливає рівень освіти, психологічна 
підтримка один одного, наявність престиж-
ної роботи, власне житло, рівень заробітної 
плати, емоційна теплота між подружжям, су-
місність поглядів та інтересів, самостійність 
партнера, проведення спільного дозвілля. 
Чим більше пара проводить разом вільний 

час, підтримує один одного та розділяє інтер-
еси партнера, тим більше у партнера є шанс 
на власний розвиток. Також позитивно впли-
ває на можливість розвитку розподіл ролей 
між подружжям та повага один до одного.  
У таких парах знижується можливість тиску 
на партнера.

За даними кореляційного аналізу була ви-
явлена залежність частоти спілкування від 
можливості розвитку. Чим більше пара спіл-
кується разом, тим більше подружжя дає 
можливість партнеру досягти того, що інший 
хоче. Спостерігається зворотна кореляція між 
частотою спілкування та можливістю тиску 
на партнера, чим більше партнер намагається 
домінувати тим менше пара спілкуються один 
з одним. 

Тісно пов’язана можливість розвитку з 
наявністю сварок у родині. Чим емоційно те-
пліші відносини, чим частіше пара разом при-
ймає важливі рішення, члени подружжя по-
важають один одного, проявляють підтримку 
один до одного, тим менше сварок виникає у 
подружжя. Також якість сексуального життя 
залежить від наявності власної свободи

Чім більше пара проводить вільний час ра-
зом, чим більше пара спілкується та чим мен-
ше конфліктують, тим з більшою надійністю 
асоціюється шлюбний партнер. Чим більше 
партнери дозволяють бути самостійними 
один одному, там надійнішими вони вигляда-
ють у очах один одного.

Отже, проаналізувавши погляди видатних 
дослідників, можна твердо стверджувати, що 
кожна людина повинна мати власний простір, 
хочя б того, що вона людина і, як всяка люди-
на, потребує цього. Кожен з членів родини по-
винен пам’ятати про необхідність ставитися з 
повагою один до одного.

Якщо сам процес подружнього життя не 
буде відповідати мріям та потребам один од-
ного, то любов почне зникати. Оскілки при 
одруженні, метою кожного з партнерів було 
не «посадити себе у в’язницю сімейного жит-
тя», а продовжувати жити, радіти життю, роз-
виватися та досягати нових вершин.

Дуже часто конфлікти і розбіжності відбу-
ваються тому, що один або обидва партнери 
не можуть опанувати навики, необхідні для 
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переходу на іншу стадію подружніх стосун-
ків. Адже більшість з нас не знає інших моде-
лей родинної поведінки, окрім батьківських, а 
у власній сім’ї ці моделі часто не працюють.  
І тоді стосунки партнерів дуже довго затриму-
ються на певній стадії і поступово стають вже 
деструктивними.

Інша причина багатьох подружніх проблем – 
невідповідність стадій розвитку партнерів, коли 
один з партнерів намагається утримати стосун-
ки на поточній стадії, а інший – вже переходить 
на нову стадію шлюбу, і тоді родинні стосунки 
будуються як постійне чергування конфліктів і 
примирень, яке неможливо змінити. 
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ТВОРЧИЙ РЕСУРС ОСОБИСТОСТІ 
ЯК ЧИННИК І РЕЗУЛЬТАТ ЇЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ: 

ПОНЯТТЄВИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті представлено базові дефініції, що характеризують зміст, структуру та динаміку 

творчого потенціалу особистості. Диференційовано адаптаційний і творчий особистісні потенціали. 
Проаналізовано специфіку актуалізації та рівні прояву творчих ресурсів людини.

Ключові слова: творчий ресурс; творчий потенціал особистості; актуалізація творчого  
потенціалу.

В статье представлены базисные дефиниции, характеризующие содержание, структуру и дина-
мику творческого потенциала личности. Дифференцировано адаптивный и творческий личностные 
потенциалы. Проанализировано специфику актуализации и уровни проявления творческих ресурсов 
человека.

Ключевые слова: творческий ресурс; творческий потенциал личности; актуализация творческо-
го потенциала.

The article presents the basic definitions that characterize the content, structure and dynamics of the cre-
ative potential of the person. Differentiated adaptive and creative personal potentials. Analyzed the specifics 
of actualization and manifestation levels of creative human resources. 

Key words: creative resource; creative potential of the person; actualization of creative potential.

Актуальність дослідження випливає з 
потреби розвитку ресурсних технологій су-
часної освіти. У будь-якому навчанні, в т.ч. 
професійному, важливо враховувати актуаль-
ну ситуацію та потенційні можливості осо-
бистості. Соматичні, психічні, особистісні, 
соціальні, духовні, матеріальні, культурні, 
енергетичні тощо резерви людини – важливий 
капітал кожного.

На етапі переходу освіти від інформацій-
но-технологічних до ресурсно-технологічних 
практик навчання, виховання та розвитку в 
полі зору науки з’являється проблема інди-
відуального підбору способів психологічно-
го впливу на особистість кожного учасника 
освітнього процесу для, з одного боку, ви-
явлення особистісних ресурсів, а з іншого – 
оптимального залучення їх до ефективної (ре-
сурсоощадної) діяльності. Однак не вивченим 
залишається сам предмет впливів – особистіс-
ний ресурс і творчий потенціал: не окреслені 
дефініції явища, не систематизовано базові 
поняття для його аналізу, без чого важко опи-
сати його істотні ознаки, зміст і процесуальні 
характеристики в науково-психологічному те-
заурусі. 

Метою цього етапу дослідження є розроб-
ка поняттєвого апарату дослідження творчих 
ресурсів особистості. Завдання статті: по-
перше, назвати складові творчого потенціалу 
людини; по-друге, розкрити його зміст; по-
третє, обґрунтувати бачення творчих ресурсів 
особистості як чинника та, водночас, як ре-
зультату її професійної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Термін «ре-
сурс» походить від французького «допоміж-
ний засіб» і означає тривалість функціонуван-
ня чогось до межового стану, при якому його 
безпека або ефективність прямують до нуля 
[11]. Старофранцузьке слово буквально мож-
на перекласти як «відродження» (re – знову, 
sourdre – виникнути, вирости, зійти), що вка-
зує на істотну характеристику цього явища –  
відновлюваність, здатність до розвитку, по-
повнення. Це також означає, що його можна 
втратити, зруйнувати; загалом – потенціювати 
(заблокувати) або інтенціювати (активувати). 

Врахувавши всі семантичні відтінки вікі-
педного тлумачення цього терміну, означимо 
поняття «творчий ресурс» так: це – кількісна 
міра можливості виконання творчої діяль-
ності; психологічні умови, що дозволяють 
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за допомогою певних перетворень отримати 
бажаний результат; можливість користувати-
ся природними й набутими, енергетичними й 
інформаційними, індивідуальними й колек-
тивними, фізичними і психічними, матеріаль-
ними і духовними силами (властивостями та 
якостями) своєї особистості для досягнення 
мети. Отже, під творчим ресурсом особис-
тості розуміємо: по-перше, запас, джерело 
фізичних, психічних, соціальних і духовних 
сил, використовуваних людиною у творчості; 
по-друге, психологічні засоби творчості; по-
третє, можливу продуктивність і самоефек-
тивність особистості. Загалом, це – необхідні 
для життєтворчості людини джерела, запаси, 
засоби і передумови.

Сучасна психологія диференціює, з одного 
боку, індивідуально-психологічні ресурси осо-
бистості, до яких належать її характеристики і 
властивості, а з іншого – соціально-психоло-
гічні ресурси, під якими розуміють переваги 
соціального статусу, ролі, соціальні навички 
і владу [12]. М.Савчин описує вертикальний 
вимір людини – її духовну сферу, проникаю-
чи у сакральну частину буття, чим зорієнтовує 
психологію на виявлення духовного ресурсу 
особистості. Згідно з духовною парадигмою, 
до духовних ресурсів належать віра, трансцен-
дентна любов, свобода, стан безпристрасності 
та безмовності, чесноти і каяття, святості, інту-
їція, інсайт, пасіонарність, харизма та геніаль-
ність. Учений наводить приклади сягання до 
духовних резервів у чистому сумлінні, ефек-
тивній рефлексії, самовладанні в надважких 
кризових ситуаціях [10].

Отже, індивідуально-психологічні, со-
ціально-психологічні та духовні ресурси 
особистості можна окреслити як своєрідну 
систему координат, у якій людина вибудовує 
свою реальність, творячи життєвий світ і саму 
себе. Звідси, творчими в широкому розумінні 
можуть бути всі види особистісних ресурсів. 
Вони визначають стратегію життя людини – 
на що вона спрямовує свою активність (на зо-
внішні обставини чи на себе саму) і які саме 
механізми вона запускає для подолання жит-
тєвих труднощів (психічної саморегуляції, 
психічної адаптації, психозахисту, копінг-ме-
ханізми, механізм віри і надії тощо).

Внутрішні ресурси людини складають 
її потенціал. Вікіпедне тлумачення терміну 
«потенціал» таке: це – особлива, здатна до 
саморозвитку система відновлюваних вну-
трішніх ресурсів людини, які виявляються 
в діяльності, направленій на отримання со-
ціально-важливих результатів. У загальному 
значенні – це можливості, наявні сили, запаси, 
засоби, що можуть бути використані. Йдеться 
про індивідний (соматичний), психічний, 
психологічний, соціально-психологічний, 
особистісний, духовний ресурси, об’єднані 
в потенціал людини. Спеціальні ж значення 
терміну підводять до семантики: «деформа-
ційний потенціал», «відновний потенціал», 
«агресивний потенціал», «кінетичний по-
тенціал» тощо, – вказуючи на міру фізичних, 
пізнавальних, емоційних, вольових, духовних 
можливостей особистості. 

Отже, складові творчого потенціалу осо-
бистості можна представити такою структу-
рою (див. Рис. 1).

Рис. 1. Складові творчого 
потенціалу особистості

Можемо розглянути особистісний потен-
ціал у процесуальному контексті, визначаю-
чи його як внутрішній (орієнтувальний) план 
перспективної продуктивної активності, що 
визначає готовність особистості інтенціюва-
тися. Отже, індивідуально неповторна сис-
тема особистісних ресурсів може окреслити 
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конкретну тенденцію життєвої активності 
людини – потенціал її особистості. Можна ди-
ференціювати адаптаційний і творчий осо-
бистісні потенціали.

У сучасній психології поняття «адап-
таційний потенціал особистості» описане  
А. Маклаковим, який вказав особливості 
його мобілізації та прогнозування в екстре-
мальних умовах, акцентуючи на тому, що 
здатність адаптовуватися є не лише індивід-
ною, а й особистісною властивістю людини  
[7, с. 16-24.]. До складу адаптаційного потен-
ціалу належать: нервово-психічна стійкість, 
рівень розвитку якої забезпечує толерант-
ність до стресу; самооцінка особистості, яка є 
ядром саморегуляції та визначає міру адекват-
ності сприймання до умов діяльності та своїх 
можливостей; відчуття соціальної підтримки, 
яке зумовлює почуття власної значущості для 
інших; рівень конфліктності особистості; до-
свід соціального спілкування. А. Маклаков 
вважає ці характеристики особистості значу-
щими при оцінці та прогнозі успішності адап-
тації до складних ситуацій, а також при оцінці 
швидкості відновлення психічної рівноваги.

Близьким до нашого розуміння творчо-
го потенціалу є поняття «особистісний по-
тенціал», яке Д. Лєонтьєв, синтезувавши ідеї 
М. Мамардашвілі, П. Тілліха, Е. Фрома та  
В. Франкла, ввів для позначення стержня осо-
бистості – інтегральної характеристики рів-
ня особистісної зрілості; головною формою 
прояву особистісного потенціалу він вва-
жає феномен самодетермінації особистості  
[6, с. 56–65.]. Однією зі специфічних форм 
прояву особистісного потенціалу є подолан-
ня особистістю несприятливих (генетичних і 
набутих внутрішніх, а також зовнішніх) умов 
її розвитку. Ця здатність особистості назива-
ється у вітчизняній психології життєстійкістю 
або самодетермінованістю, а в закордонній – 
терміном «харді» (від англ.. «hardy» – витри-
валий, стійкий, загартований, сміливий, від-
важний, відчайдушний), введеним С. Мадді 
для позначення особливої особистісної якос-
ті (його концепція «hardiness» / «живучості» 
розкриває розширену ефективність людини, 
яка є показником її психічного здоров’я і під-
креслює атитюди, що мотивують її перетво-

рювати стресогенні життєві події; ставлення 
особистості до змін і можливості використати 
наявні внутрішні ресурси забезпечують само-
владання) [2]. Теорія С. Мадді про життєс-
тійкість виникла у зв’язку з розробкою ним 
проблем творчого потенціалу особистості та 
регулювання стресу. «Харді» як твердість, 
міцність і сила протидії – інтегральна якість 
особистості, що складається із трьох компо-
нентів (ставлень): перший – «включеність» / 
«обов’язковість» як смислова та цільова орієн-
тація людини (тенденція до ідентифікації себе 
з наміром виконати дію та його результатом; 
прийняття на себе безумовних зобов’язань 
повністю включитися в розв’язання життє-
вих завдань, що мотивує лідерство, здоровий 
спосіб думки та поведінки); другий – «локус 
контролю» як здатність вивищитися над об-
ставинами та протидіяти труднощам (тенден-
ція мислити й чинити так, ніби існує реальна 
можливість впливати на хід подій; це мотивує 
шукати шляхи впливу на результати змін, а не 
впадати в безпомічність і пасивність); третій – 
«виклик» / «витривалість» як здатність сприй-
мати події життя як особисте випробування, 
а не загрозу (впевненість у тому, що життя 
має властивість змінюватися, а ці зміни є ру-
шіями прогресу й особистісного розвитку)  
[2, с. 265–274.].

Виходячи з попереднього аналізу, одні і 
ті ж особистісні структури / ресурси (скла-
дові адаптаційного і творчого потенціалів 
подібні) можуть активуватися людиною для 
пристосування до життєвих ситуацій (зміна 
чутливості, психозахисний пошук особистіс-
ного відновлення тощо) або для проектування 
життєвого шляху та розвитку своєї особис-
тості (трансформація ситуації, модифікація 
поведінки, формування нових властивостей і 
якостей, пошук нових шляхів конструктивної 
взаємодії зі світом тощо). Різницю між твор-
чим і адаптаційним потенціалом особистості 
ми бачимо в наявності / відсутності сенсот-
ворчних процесів: сенсотворення є пусковим 
механізмом творчих тенденцій особистісної 
реалізації, а його відсутність – ознака при-
стосувально-виживальних інтенцій людини. 
Таким чином, ми розглядаємо творчий по-
тенціал особистості значно ширше, ніж за-
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пас соматичних, пізнавальних, емоційних, 
вольових ресурсів для забезпечення будь-якої 
(в т.ч. професійної) творчої діяльності; його 
істотними ознаками ми вважаємо тенден-
цію до творчої самоактивності, адекватне 
сенсотворення як психологічне забезпечен-
ня гідної людської життєтворчості, а також 
можливості людини творити себе – своє 
тіло і душу, вдосконалювати себе як індивіда, 
суб’єкта (в т.ч. професійної діяльності), осо-
бистість, індивідуальність, духовну особу.

Отже, зміст творчого потенціалу особистості 
можна представити такою схемою (див. Рис. 2).

Рис. 2. Зміст творчого 
потенціалу особистості

Такий контекст розуміння творчого потен-
ціалу особистості допомагає побачити творчі 
ресурси людини, з одного боку, як чинник, а з 
іншого – як результат її активності, в т.ч. піз-
навальної, соціальної, професійної діяльнос-
тей. Однак вектор психодинаміки та сенсот-
ворення ми спрямовуємо так: особистість, що 
перманентно вільно творить себе і своє життя, 
водночас є творцем і в професійній діяльнос-
ті, співтворцем свого народу і держави, зраз-
ком творчої особистості для власних дітей 
і колег по роботі. Методологічно, здатність 
людини конструктивно перетворювати світ 
і готовність до саморозвитку загалом може 
конкретизуватися в ситуативних проявах 
творчої діяльності на робочому місці, в побуті 
та інших сферах життя, а не навпаки: навчан-
ня конкретних прийомів творчої діяльності 
ще не забезпечує готовність людини до сен-
сотворення (при потребі творча особистість 
придумає свої прийоми будь-якої діяльності). 

Очевидно, саме цей механізм (сенсотворення 
заради життя і життя заради сенсотворення, 
а не «психоенергетична напруга між устрем-
ліннями, можливостями та реальним життям 
людини», як зазначає С. Степанов) зможе за-
пустити «рефлексивно-творче зусилля, спря-
моване на досягнення раніше не досяжного, 
на реалізацію того, що до даного моменту не 
було реалізоване, на устремління за межі са-
мого себе», за допомогою якого «людина змо-
же здобути у своєму житті те, що їй не було 
дано від природи або в процесі виховання та 
освіти» [13, с. 153]. 

Конкретний механізм реалізації творчого 
потенціалу та його розвитку водночас як ме-
ханізм творчої активності розкриває Р.Ткач 
«у трьох категорійних формах: в особистості 
як творчому потенціалі у вигляді інтеріориза-
ції, у соціумі як творчому процесі діяльності 
у вигляді екстеріоризації з метою створення 
і поширення творчого досвіду і знову в осо-
бистісній інтеріоризації як творчому особис-
тісному новоутворенні, набуваючи на основі 
здобутого творчого та інтелектуального досві-
ду нової форми особистісного саморозвитку» 
[14, с. 10–11.]. Це підтверджує наше бачення 
творчого потенціалу особистості водночас як 
чинника і як результату її діяльності, однак 
наведений аналіз творчої активності обмеж-
ується лише власне діяльністю, обходячи інші 
форми особистісної активності, де, на нашу 
думку, теж гартуються творчі ресурси (напри-
клад, духовні практики, самоексплорація як 
прояв самоактивності тощо).

У психологічній науці зроблено спро-
би визначити коефіцієнт розвитку творчо-
го потенціалу. Так, за умовною формулою 
Є.Варламової, динаміка розвитку творчого 
потенціалу дорівнює різниці між вихідним 
і кінцевим творчим потенціалом, а це ви-
значається різницею між величиною зусиль 
людини і рівнем її актуальних можливостей 
[4]. Від’ємна величина динаміки творчого по-
тенціалу відображає творче безсилля людини  
[4, с. 127].

Творчі ресурси людини, унікально 
об’єднані у творчому потенціалі її особистос-
ті, можна активувати, активізувати й актуалі-
зувати. Активація – це приведення в рух кон-
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кретних особистісних структур, збільшення 
інтенсивності певних процесів. Під активіза-
цією ми розуміємо процес цілеспрямованого 
різкого посилення (або відновлення) емоцій-
них, інтелектуальних, вольових, соціальних 
тощо зусиль, дій, рухів, операцій у відносно 
стабільному стані особистості. Це також ре-
зультат спонукання (внутрішнього або зо-
внішнього стимулювання) особистості до по-
силеної діяльності її певних психічних сфер. 
Під актуалізацією ми розуміємо переведення 
особистісних ресурсів з потенційного стану в 
актуальний, тобто перетворення їх із загаль-
них тенденцій і можливостей в реальні дії, 
думки, переживання, рухи, стани тощо. Це – 
приведення загальних емоційних, енергетич-
них, вольових інтелектуальних, соціальних, 
духовних ресурсів людини у відповідність до 
конкретних умов такою мірою, що вони ста-
ють необхідними, важливими (актуальними) 
для застосування в ситуації «тут і зараз». Се-
мантичний аналіз термінів дозволив вибрати 
термін «актуалізація» як достатній і необхід-
ний для позначення процесу цілеспрямовано-
го переведення творчого потенціалу особис-
тості в реальні, відповідні до ситуації, дії.

Актуалізація творчих ресурсів сучасною на-
укою пов’язується з праймінгом – попереднім 
налаштуванням, тобто введенням людиною 
себе у певний стан готовності реалізувати влас-
ний творчий потенціал. Емпіричні досліджен-
ня польських психологів довели, що високо-
креативні досліджувані демонструють більшу 
чутливість до праймінгу та більшу тривалість 
реагування [1]. Російські вчені ж розглядають 
праймінг суто з когнітивної позиції: як «поши-
рення активації по семантичній сітці». Вони ви-
значають індивідуальні відмінності в реалізації 
творчого потенціалу через складність семантич-
ної сітки, тобто кількість зв’язків, які поєднують 
вузли [3]. Це, на нашу думку, зводить творчий 
процес до когнітивного моделювання, що зву-
жує його зміст подібно до того, як свого часу 
Дж. Гілфорд обмежив творчі здібності дивер-
гентним мисленням, обминувши особистісні 
ресурси в творчому потенціалі людини.

У вузькому (конкретному) значенні може-
мо окреслити творчий потенціал як сукупність 
особливостей людини, які визначають мож-

ливість і межі її участі в трудовій діяльності. 
Отже, творчий потенціал – це міра здатності 
людини творчо діяти щодо природи, культури, 
соціуму, себе самої. Це перегукується з тлу-
маченням В. Моляко : «творчий потенціал –  
це інтегративна властивість особистості, що 
характеризує міру можливостей здійснюва-
ти творчу діяльність, готовність і здатність 
до творчої самореалізації та саморозвитку»  
[8, с. 2-9]. Однак неважко побачити супереч-
ність у самій концепції В. Моляко, який вважає 
творчий потенціал «абсолютно прихованим від 
будь-якого зовнішнього спостереження; біль-
ше того, сам носій творчого потенціалу іноді 
мало або й зовсім не знає про свої творчі мож-
ливості» і водночас автор стверджує, що цей 
потенціал можна розвивати, та й здатність до 
саморозвитку вже є частиною цього потенціалу 
(виходить, що розвивати можна або тільки ви-
явлений потенціал «коли реалізовується у ви-
находах, конструкціях, книгах, картинах, філь-
мах тощо», або те, про що не підозрюємо, бо 
воно «абсолютно приховане»). Однак заслуго-
вує на увагу структура творчого потенціалу, за-
пропонована В. Моляко, до якої входять: задат-
ки, нахили, які проявляються у наданні переваг 
чомусь; інтереси, їх спрямованість і частота; 
допитливість, потяг до створення чогось но-
вого; швидкість у засвоєнні нової інформації; 
прояви загального інтелекту; наполегливість, 
цілеспрямованість, працелюбність; порівняно 
швидке та якісне оволодіння вміннями, нави-
чками, майстерністю виконання певних дій; 
здібності до реалізації власних стратегій і так-
тик різних проблем, завдань, пошуку виходу зі 
складних нестандартних, екстремальних ситу-
ацій [8, с. 2–9].

І. Назаренко пропонує таке визначення 
творчого потенціалу: це складна система пси-
хогенетичних та психологічних якостей, ін-
тегральна цілісність природних і соціальних 
сил людини, сукупність здібностей, можли-
востей та властивостей до здійснення творчої 
діяльності, продукування творчих стратегій і 
тактик у даному процесі, які дозволяють зна-
ходити унікальне, принципово нове рішення 
проблем, а також забезпечення суб’єктивної 
потреби особистості у творчій самореалізації 
і саморозвитку [9].
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О.Чаплигін розглядає актуалізацію твор-
чого потенціалу (власне творчість) як «пуль-
сацію енергій різних рівнів, завдяки чому 
відбувається перехід від небуття до буття, 
здійснюється приріст змістовності в бутті і 
в самому суб’єкті творчості» [15, с. 56–60. ]. 
Ми погоджуємося з його думкою, що «дже-
релом творчої активності людини є інформа-
ційно-енергетичний обмін, що здійснюється 
за рахунок тілесного, психологічного, інте-
лектуального, побуджувально-мотиваційно-
го потенціалів людини». На думку вченого, 
творчий потенціал людини – універсальний, 
фіксує норму творчої сутності людини, за-
вдяки чому сама творчість знаходить феноме-
нальну сутність, свою внутрішню міру, а це 
визначає можливості саморозвитку її змісту. 
О. Чаплигін вважає, що за змістом творчий 
потенціал людини охоплює діяльно-резуль-
тативну і духовну складові. Ми стоїмо на 
позиції, що творчість – кінцевий підсумок 
активності цілісної людської істоти, а, сло-
вами О. Чаплигіна, «змістовне наповнення 
орієнтованості на творчість у всіх ланках ді-
яльної активності людини створює фунда-
мент творчого потенціалу, а також забезпе-
чує доведення задуму до матеріалізованого 
результату. Рівні прояву творчого потенціалу, 
які забезпечують виникнення нового у його 
інформаційно-ідеальній і діяльно-результа-
тивній формах – такі: діяльнісно-есенціальне 
досягнення речових результатів (практичний 
рівень) завдяки активізації духовних процесів 
шляхом звернення до зовнішніх, загальніших 
шарів духовності (рівень трансценденту-

вання), а також мобілізації внутрішніх духо-
вних ресурсів суб’єкта (рівень віртуалізації).  
«Без духовного трансцендентування не мо-
жуть виникнути глибинні умови дійсно 
творчого процесу, який базується на вхо-
дженні особистості у стан натхнення з його фа-
зами прориву актуальних обріїв свідомості –  
осяяння» [15, с. 56–60].

Висновки. Відповідно до першого завдан-
ня цього етапу дослідження, нами означено 
індивідний (соматичний), когнітивний, емо-
ційний, вольовий, соціально-психологічний і 
духовний ресурси людини як складові її твор-
чого потенціалу.

Зміст творчого (на відміну від адаптацій-
ного) особистісного потенціалу, згідно з ре-
зультатами другого завдання, визначається 
трьома тенденціями активності людини: сен-
сотворчою, життєтворчою та особистісним 
самотворенням.

Актуалізація творчого потенціалу осо-
бистості розглядається нами як процес його 
цілеспрямованого переведення в реальні дії 
відповідно до ситуації. Така методологічна 
векторизація, а також практичний, трансце-
дентувальний і віртуалізований рівні прояву 
творчого потенціалу, обґрунтовують бачення 
творчих ресурсів особистості як чинника та 
як результату її професійної діяльності (що й 
передбачалося третім завданням).

Отже, означення структури, змісту та ди-
намічних особливостей актуалізації творчого 
потенціалу особистості забезпечило розробку 
поняттєвого апарату наукового дослідження 
творчих ресурсів людини.
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «УМІННЯ» 
І «НАВИЧКИ» В ПЕДАГОГІЦІ ТА ПСИХОЛОГІЇ

У статті розглянуто питання дослідження особливостей наукових підходів до вивчення понять 
«уміння» і «навички» в галузі педагогіки і психології. Здійснене порівняння дефініцій обох понять та 
основні наукові напрями їх вивчення. Проаналізовано подібне і відмінне у наукових відкриттях педа-
гогіки і психології щодо означених понять.

Ключові слова: знання, уміння, навички, формування умінь і навичок, вправляння, різновиди умінь 
і навичок, перенесення навичок, інтерференція.

В статье рассмотрены вопросы исследования особенностей научных подходов к изучению поня-
тий «умение» и «навыка» в отрасли педагогики и психологии. Осуществлено сравнение дефиниций 
обоих понятий и основные научные направления их изучения. Проанализировано общие и различные 
особенности в научных открытиях педагогики и психологии относительно изучаемых понятий.

Ключевые слова: знание, умение, навыки, формирование умений и навыков, упражняемость, разно-
видности умений и навыков, перенос навыков, интерференция.

The article examines the question of research of concepts «ability» and «skill» in pedagogics and psychol-
ogies. Carries out comparison of definitions of concepts «ability» and «skill». Studies basic scientific descrip-
tions. General and different features are analysed in the scientific opening of pedagogics and psychology of 
the relatively studied concepts.

Key words: knowledge, ability, skills, forming of abilities and skills, varieties of abilities and skills, 
transferences of skills, interference.

Постановка наукової проблеми і її зна-
чення. У педагогіці та психології, як науках, 
що займаються дослідженням такої важливої 
галузі людського життя як діяльність, осо-
бливе місце посідають поняття «уміння» та 
«навички». Тлумачення сутності цих понять 
відіграє важливу роль для вивчення багатьох 
наук, навіть тих, які знаходяться за межами 
гуманітарних досліджень, але які дотичні до 
процесів виробництва, технологій, різнома-
нітних занять, дій тощо. Стосується це і такої 
галузі як фізичне виховання і спорт, де умін-
ня і навички формуються, проявляються і по-
стійно існує потреба їх вимірювати та удоско-
налювати. А задля цього необхідно глибоко 
пізнати ознаки цих явищ і понять. Саме тому 
на часі є детальний розгляд через педагогіч-
ну та психологічну призму сутності понять 
«уміння» та «навичка».

Аналіз останніх наукових досліджень 
з цієї проблеми. Педагогічні дослідження 
умінь і навичок розпочались з необхідності 
пізнання результатів навчальної діяльності, 
де вони стали об’єктом дослідження поряд з 

поняттям «знання». В основу розуміння сут-
ності умінь і навичок був покладений досвід 
здійснення уже відомих способів діяльності, 
який засвоює в процесі навчання учень. Влас-
не на такій методологічній основі здійсню-
ється більшість підходів до формулювання 
дефініцій цих понять. Це можна віднайти у 
працях Ю. Бабанського, В. Бондара, М. Груз-
дєва, Т. Ільїної, І. Каюрова, Р. Лемберг, В. Ло-
зової, І. Малафіїка, З. Ренетової, В. Онищука, 
О. Савченко, А. Усової, М. Фіцули, В. Чайки, 
П. Шимбирьова та ін. 

У психологічній науці дослідження нави-
чок і умінь було розпочате з вивчення рухо-
вих навичок і умінь, але у міру розширення 
знань про різні сторони психічної діяльності, 
об’єктом дослідження стали сенсорні і розу-
мові навички і уміння. У психології пізнання 
сутності умінь і навичок відбувається у пло-
щині реалізації дій, які трактуються як склад-
ні психологічні утворення, що значно склад-
ніші від рухів. Вони безпосередньо поєднані 
з метою здійснюваної діяльності, мають пев-
ний предметний зміст, в них виявляється 
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особистісне ставлення людини до оточуючої 
дійсності. І от власне ці предметні дії, що на-
буваються певною особою і виступають як 
уміння і навички, тобто способи поведінки і 
діяльності цієї особи. Такі методологічні під-
ходи до розуміння сутності умінь і навичок 
покладені в основу досліджень вчених-психо-
логів: П. Гальперіна, М. Варій, Л. Ітельсона,  
О. Леонтьєва, Н. Ліфарєвої, Б. Ломова, Г. Кос-
тюка, В. Крутецкого, Р. Павелків, К. Платонова,  
С. Рубінштейна, Н. Тализіної та ін.

Незважаючи на наявність наукових розві-
док щодо сутності понять «уміння» і «нави-
чки»« існує необхідність порівняння підходів 
вивчення цих понять в педагогіці та психології.

Мета статті – проаналізувати підходи до 
визначення сутності понять «уміння» та «нави-
чка» педагогічною та психологічною науками.

Виклад основного матеріалу і обґрунту-
вання отриманих результатів дослідження. 
Аналіз педагогічних наукових джерел засвід-
чує, що в основі дослідження цією наукою 
умінь і навичок лежить переважно інтелек-
туальна та навчальна сфера. Саме тому у на-
прямі вивчення особливостей умінь і навичок 
найбільш плідно працюють дидакти.

Традиційно в педагогіці склався підхід, який 
встановлював поетапний зв’язок знань, умінь, 
навичок. Вважалось, що процес навчання по-
винен розпочинатись із знань (обізнаності із 
законами, правилами тощо), які у ході викорис-
тання мали перетворитись в уміння. Тобто щоб 
набути умінь необхідно вправлятись у застосу-
ванні знань на практиці. Але одночасно педаго-
ги звертали увагу на те, що недостатньо тільки 
умінь, оскільки людині доводиться кожного разу 
згадувати яке правило чи закон необхідно засто-
совувати в конкретному випадку чи в якій послі-
довності здійснювати необхідні дії. Що вимагає 
багато часу на виконання навчальних завдань. 
Натомість багаторазове застосування уміння на 
практиці призводить до того, що людина стає 
використовувати вироблене уміння уже меха-
нічно, автоматично. Так уміння перетворюється 
у навичку. Таким чином педагогічною наукою 
трактувалось послідовне перетворення знань в 
уміння, уміння в навички.

Саме тому і в наш час існують дефініції, 
які передають зміст такого підходу. Зокрема  

І. Підласий дає таке визначення: «Уміння – це 
оволодіння способами (прийомами, діями) за-
стосування засвоєних знань на практиці. На-
вички – це вміння, доведені до автоматизму, 
високого ступеня досконалості» [9].

Розвиток педагогічної науки призвів до 
більш різнобічного погляду на поняття, які 
мають важливе значення для здійснення на-
вчальної діяльності.

У сучасній педагогічній науці існують різ-
ні розуміння понять навичок та вмінь, а також 
взаємозв’язків між ними. Одні традиційно роз-
глядають навички як удосконалені в результа-
ті багатьох вправ і доведені до автоматизму 
вміння (М. Гончаров, Б. Єсипов, Т. Ільїна,  
І. Каюров, В. Лозова), інші (М. Груздєв, М. Ка-
занський, Т. Назарова, І. Харламов) вважають, 
що уміння – результат виробленої системи 
навичок; є й такі (П.Шимбирьов, Р.Лемберг), 
що схильні вважати навички системою умінь. 
Однак останнім часом прийнято вважати, що 
уміння – це здатність до виконання складних 
комплексних дій на основі засвоєних знань, 
досвіду, навичок (С. Гончаренко, М. Фіцула 
та ін.) [6]. Такі дії у своїй основі трактують-
ся як творчі, а тому не можуть бути повністю 
автоматизованими. Вони включають у себе: 
знання основ дії; способи виконання; зміст і 
послідовність; призначення обладнання; на-
вички поводження з ними; практичний досвід 
виконання аналогічних дій; елементи твор-
чих підходів, чуттєвого досвіду. Формуються 
такі уміння шляхом виконання різноманітних 
вправ, які створюють можливість виконання 
дій не тільки в стандартних, але й у змінених 
умовах. Учені розрізняють такі види умінь: 
прості та складні; первинні та вторинні; за-
гально навчальні та спеціальні (предметні). 

Навички ж трактуються як дії, складові 
частини яких у процесі формування стають 
автоматизованими [10, с. 82]. 

Формування навичок під час навчання пе-
редбачає визначення їхніх компонентів і таке 
оволодіння операцією, яке дозволяє досяг-
нути найвищих показників на основі їхньої 
автоматизації і високого рівня готовності до 
відтворення. На формування навичок вплива-
ють такі чинники: а) мотивація, научуваність, 
прогрес у засвоєнні, формування в цілому 
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чи частинами; б) рівень розвитку учня, його 
знання, уміння, все те, що сприяє розумінню 
змісту операції; в) повнота вияснення змісту 
дії, поступовість переходу від одного рівня 
оволодіння до іншого за певними показни-
ками (автоматизованість, інтеріоризованість, 
швидкість та ін.). Учені зазначають, що від 
різного поєднання названих чинників виявля-
ється у різних варіантах процесу формування 
навичок. Це може бути спочатку прогрес і 
сповільнення в кінці або навпаки. Зустріча-
ються також змішані варіанти [5].

Уміння і навички у психологічній науці 
розглядаються значно ширше, ніж у педаго-
гічній, торкаючись сенсорної і рухової сфери. 
Вони загалом трактуються як предметні дії, 
способи поведінки і діяльності певної особи.

Поняття «уміння» переважно визначаєть-
ся психологічною наукою як здатність вдало 
і адаптивно здійснювати складні, добре-орга-
нізовані моделі поведінки з тим, щоб досягати 
деякого результату або мети. Хоча моделі по-
ведінки включають і діяльність людини, на-
справді можуть трактуватись значно ширше. 
Під поняттям «навичка» розуміється автома-
тизована дія, сформована шляхом багатора-
зового її повторення і відтворювана в подаль-
шому без зусиль, без покрокової свідомої 
регуляції і контролю [7].

Оскільки діяльність складається з різно-
манітних дій, а кожна дія з більшої чи мен-
шої кількості рухів, то й уміння їх виконувати 
становить значну сукупність окремих умінь. 
Уміле виконання дії потребує об’єднання 
окремих рухів у цілісний акт, а цих актів – у 
ще складнішу дію.

Фізіологічною основою об’єднання рухів 
у цілісну дію є утворення ланцюгів тимчасо-
вих нервових зв’язків та їх систем. Закріплю-
ючись, останні стають стереотипними. З цієї 
стереотипності і створюється автоматизова-
не виконання дії. Яке виникає, як дослідив  
М.О. Бернштейн, завдяки переходу управлін-
ня діяльністю або її окремими складовими на 
підсвідомий рівень регуляції [1].

Ці складні процеси відбуваються на осно-
ві тренувань, тобто багаторазового повторення 
певних дій. Вправляючись, людина пришвид-
шує виконання дій. Усуваються зайві рухи і 

зменшується напруження під час виконання, дії 
стають економними, чіткими та злагодженими. 
На фізіологічному рівні вдосконалення вико-
нання дії відображається у зміні ролі аналізато-
рів, які беруть участь у цьому процесі. З часом 
зменшується питома вага зорових і збільшуєть-
ся роль рухових відчуттів у регуляції дії. 

У ході наукових досліджень було визначе-
не велике значення вправ у формуванні всіх 
типів умінь і навичок. Завдяки їм відбувається 
автоматизація навичок, удосконалення вмінь, 
діяльності в цілому. Вправи необхідні як на 
етапі вироблення умінь і навичок, так і в про-
цесі їх збереження. Без постійних, систематич-
них вправ уміння і навички зазвичай зникають, 
втрачають свої якості. Одночасно учені наго-
лошують на тому, що використання одних й 
тих же вправ без перерви, внаслідок стомлен-
ня, можуть негативно впливати на результати. 
Тому потрібен розподіл вправ у часі [4].

Учені розрізняють такі види навичок від-
повідно домінуючих дій: сенсорні, перцеп-
тивні, мислительні, мовні, інтелектуальні, 
рухові тощо. Власне всі вони досліджуються 
психологією [8]. 

Оскільки навички входять до структури 
дій і різних видів діяльності у великій кіль-
кості, вони взаємодіють одна з одною, утво-
рюючи складні системи. Характер їх вза-
ємодії може бути різним: від узгодженості до 
протидії. Саме тому значну увагу психологія, 
як наука приділяє таким властивостям умінь 
і навичок як: перенесення та інтерферен-
ція. Взаємовплив навичок реалізується як їх 
трансфер (перенесення) – позитивний вплив 
раніше виробленої навички на наступну, та 
інтерференція – негативний вплив раніше ви-
робленої навички [3].

Важливим напрямом дослідження умінь і 
навичок в психології є визначення їх етапів 
розвитку. Зокрема Л. Ітельсон пропонував 
такі етапи:

1. Ознайомлення з прийомами виконання 
дій. Осмислення дії та її подання. Чітке розу-
міння мети, нечітке способів її досягнення.

2. Опанування окремих елементів дії, ана-
ліз способів їх виконання. Чітке розуміння 
способів виконання дій. Свідоме, але невміле 
і нестійке її виконання.
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3. Об’єднання елементарних рухів в одну 
дію. Автоматизація елементів дії. Удоскона-
лення рухів, усунення зайвих, перехід до мус-
кульного контролю.

4. Опанування довільного регулювання 

характеру дії. Пластичне пристосування до  
ситуації. Гнучке, доцільне виконання дії [2].

Загалом порівняння наукових підходів 
до вивчення змісту і характеристик понять 
«уміння» і «навички» наведені в таблиці 1.

Таблиця 1
Основні параметри порівняння Педагогіка Психологія

Основні параметри 
порівняння Педагогіка Психологія

Вид діяльності Педагогіка Всі види діяльності, 
моделі поведінки

Ключовий термін через який 
подається визначення 
поняття «уміння»

Здатність 
Свідоме оволодіння

Здатність 
Використання знань і навичок
Готовність 
Спосіб виконання

Ключовий термін через 
який подається визначення 
поняття «навичка»

Дія 
Спосіб діяльності
Автоматичне уміння
Застосування знань

Дія 
Автоматизовані дії
Психічне новоутворення
Автоматизовані 
компоненти вмінь

Взаємозв’язок споріднених 
понять

1) Знання – уміння – навички
2) Знання – навички – уміння

1) Знання (наслідування) – 
уміння (навички) -– звички
2) Наслідування – навички 
(уміння) – звички

Основні напрями вивчення 
суттєвих характеристик

Різновиди умінь і навичок 
та їх особливості
Формування умінь 
і навичок, вправляння

Явища перенесення, інтерференції,  
циклічності, іррадіації
Різновиди умінь і навичок 
та їх особливості
Етапи розвитку умінь і навичок

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. Отже, педагогічна і психологічна 
науки мають багато спільного у своєму тлума-
ченні сутності і взаємозв’язку таких понять як 
«уміння» і «навички». Учені, представники 
обох наук, переконані, що уміння на відміну 
від навичок завжди спираються на активну 
інтелектуальну діяльність і обов’язково вклю-
чають в себе процеси мислення. Проте якщо 
більшість психологів вважають уміння більш 
високоорганізованою категорією, ніж навички, 
то представники педагогічної науки і практики 
вважають, що навички є більш високою стаді-
єю оволодіння певними вправами і уміннями. 

Уміння передують навичкам, які розглядають-
ся як більш досконала стадія оволодіння діями. 
Частково це зумовлене тим, що педагоги дослі-
джують, а в практиці формують лише інтелек-
туальні уміння і навички. Психологи ж мають 
більш ширший спектр досліджень.

У подальшому вивченні проблем тракту-
вання сутності понять «уміння» і «навички» 
можна здійснювати запозичення надбань пе-
дагогічної та психологічної наук. Особливий 
інтерес являє собою предметне дослідження 
явищ трансферу та інтерференції, як про-
явів взаємодії навичок в умовах навчального  
процесу.
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МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ 

ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
У статті розглянуто питання про доцільність використання мультимедійної презентації для 

підвищення ефективності навчання дітей з особливими освітніми потребами. Використання інфор-
маційних технологій у корекційній роботі дозволяє оптимізувати компенсаторні можливості орга-
нізму й досягти оптимальної корекції порушених у дітей функцій.

Ключові слова: інформаційні технології, мультимедійна презентація, діти з особливими освітні-
ми потребами.

В статье рассмотрен вопрос об целесообразном использовании мультимедийной презентации для 
повышения эффективности обучения детей с особыми образовательными потребностями. Использо-
вание информационных технологий в коррекционной работе позволяет оптимизировать компенса-
торные возможности организма и достичь оптимальной коррекции нарушенных у детей функций. 

Ключевые слова: информационные технологии, мультимедийная презентация, дети с особыми 
образовательными потребностями.

The article examines the question about the expedient use of multimedia presentations to enhance the 
effectiveness of teaching of the children with special educational needs. The use of information technologies 
in correctional work allows to optimize the body’s compensatory potential and to achieve optimal correction 
of disturbedfunctions of the children.

Key words: information technologies, multimedia presentation, children with special educational needs.

Актуальність статті. У період переходу до 
інформаційного суспільства необхідно готувати 
людину до швидкого сприйняття й обробки ве-
ликих обсягів інформації, оволодіння сучасни-
ми засобами, методами і технологіями роботи. 
Окрім того, нові умови роботи породжують за-
лежність інформованості однієї людини від ін-
формації, придбаної іншими людьми.

Інформаційні технології використовуються в 
навчанні з метою вдосконалення форм і методів 
роботи з дітьми. Найпоширенішим, доступним 
і ефективним засобом серед таких технологій є 
мультимедіа яка об’єднує систему комплексної 
взаємодії візуальних і аудіоефектів під управ-
лінням інтерактивного програмного забезпе-
чення з використанням сучасних технічних і 
програмних засобів, які об’єднують текст, звук, 
графіку, фото, відео тощо в одному цифровому 
відтворенні [3].

Постановка проблеми. Проблема розро-
блення психолого-педагогічних підходів до 
цілеспрямованого, поетапного впровадження 
комп’ютерних технологій в якості нових ефек-
тивних заходів щодо поліпшення процесу на-
вчання дітей з особливими освітніми потребами 

досить актуальна у методиці і практиці навчан-
ня таких учнів.

На сьогодні в нашій країні немає єдиної офі-
ційної термінології для характеристики дітей з 
особливими освітніми потребами. В основних 
законах про освіту зустрічаються такі терміни, 
як діти, які потребують корекції фізичного або 
розумового розвитку та особи, які мають вади у 
фізичному чи розумовому розвитку і не можуть 
навчатись у масових навчальних закладах. Усе 
ширше сьогодні почали використовувати термін 
«діти з особливими освітніми потребами», який 
робить наголос на необхідності забезпечення 
додаткової підтримки в навчанні дітей, які ма-
ють певні відхилення в розвитку, що не дають їм 
змоги користуватись тими освітніми послугами, 
що надаються школами в місцевій громаді [1].

Включення інформаційних мультимедійних 
технологій робить процес навчання таких дітей 
більш технологічним і більш результативним 
завдяки високому модифікаційному потенціалу 
і різноманіттю дидактичних властивостей, які 
можуть істотно оптимізувати процес навчання, 
дозволяє підвищити ефективність навчального 
процесу і, як наслідок, позитивно відіб’ється на 
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корекційній роботі. 
Дослідники в галузі спеціальної педагогі-

ки та психології вважають, що звернення до 
нових інформаційних технологій сприятиме 
вдосконаленню всіх компонентів спеціальної 
освіти (І.В. Великих, Г.В. Васенков, H.H. Глаз-
кова, В.І. Голод, E.JL Гончарова, Ю.Б. Зеленська,  
Е.Е. Китик, В.В. Клипутенко, З.М. Кордун,  
Т.К. Королевская, О.І. Кукушкіна, Н.Н. Малофе-
єв, І.А. Нікольская, Є.Г. Речицький, І.В. Речиць-
кий, В.Д. Труш, І.Ф. Федосова та ін.). У своїх 
дослідженнях вони доводять думку, що вико-
ристання інформаційних технологій у корекцій-
ній роботі дозволяє оптимізувати компенсаторні 
можливості організму й досягти оптимальної 
корекції порушених у дітей функцій.

Формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання). Метою статті є висвітлення 
питання про ефективне використання муль-
тимедійної презентації для підвищення ефек-
тивності навчання дітей з особливими освіт-
німи потребами. 

Виклад основного матеріалу. Підґрунтям 
впровадження мультимедійних технологій до 
освітнього простору дітей з особливими освіт-
німи потребами є властивість мультимедіа 
– гармонійне інтегрування різних видів інфор-
мації. За рахунок інтенсифікації сприйняття 
школярами навчального матеріалу стає мож-
ливим залучити школярів до процесу пізнання 
як суб’єктів навчальної діяльності. Презентації 
можна демонструвати по-різному:

• на кожному комп’ютері в комп’ютерному 
класі,

• на кіноекрані за допомогою мультиме-
дійного проектора,• на телеекрані великого  
формату.

За структурою презентації поділяють на 
лінійні та розгалужені. Презентації лінійної 
структури створюються для послідовного ви-
кладання матеріалу з використанням мультиме-
дійних засобів. Вони мають містити лише голо-
вні положення повідомлення, які допомагають 
усвідомити його зміст, та ілюстрації.

Презентації, які можна використовувати під 
час узагальнення й систематизації знань та для 
визначення рівня навчальних досягнень учнів, 
завдяки гіпертекстовим посиланням найчасті-
ше мають розгалужену структуру. Працюючи з 

ними за своїм робочим місцем, учень має змогу 
опрацьовувати запропонований матеріал з ура-
хуванням індивідуальних можливостей.

Під час створення презентацій бажано вра-
хувати вимоги до змісту презентації: 

– кожен слайд має відображати одну думку;
– текст має складатися з коротких слів та 

простих речень;
– рядок має містити 6-8 слів;
– всього на слайді має бути 6-8 рядків;
–  загальна кількість слів не повинна переви-

щувати 40;
– дієслова мають бути в одній часовій  

формі;
– заголовки мають привертати увагу ау-

диторії та узагальнювати основні положення 
слайду; 

– у заголовках мають бути і великі, і малі 
літери;

– слайди мають бути не надто яскравими – 
зайві прикраси лише створюють бар’єр на шля-
ху ефективної передачі інформації;

– кількість блоків інформації під час відо-
браження статистичних даних на одному слайді 
має бути не більше чотирьох;

– підписи до ілюстрації розміщуються під 
нею, а не над нею;

– усі слайди презентації мають бути витри-
мані в одному стилі.

Принципи навчання в спеціальній школі 
практично не відрізняються від звичайних ди-
дактичних принципів, але специфіка навчання 
дітей з особливими освітніми потребами вно-
сить свої корективи. Навчання – процес, що 
складається з викладання (тобто активної діяль-
ності педагога ) та навчання учнів (активного 
пізнавального процесу, у якому проявляються і 
формуються розумові якості учнів).

Корекційний вплив на дитину з проблемами 
в розвитку полягає, перш за все, у формуванні 
психологічних механізмів діяльності. Для дітей 
такої категорії характерна загальмованість, не-
здатність диференціювати прості об’ємні фор-
ми, неповнота і погане утримання в пам’яті про-
сторових відношень. Учні з інтелектуальною 
недорозвиненістю схематично і неконкретно ви-
конують поставлені завдання. Приступають до 
виконання завдань без необхідної попередньої 
орієнтації в ньому, без активної розумової робо-
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ти над планом розв’язання. Вади мовленнєвого 
розвитку дають відбиток на відповідях дітей, 
на розумінні змісту завдання. Тому, у зв’язку 
з присутністю у дітей з особливими освітніми 
потребами ряду ускладнень під час навчання 
окремих предметів використання мультимедій-
ної презентації є доцільним і ефективним. Адже 
учні засвоюють матеріал повільно, з великими 
ускладненнями, при цьому витрачаючи чимало 
зусиль, тому потрібно дозовано подавати матері-
ал; без довготривалої підготовки дітям складно 
засвоювати матеріал; завжди є пропедевтичний 
період; матеріал закріплюється й повторюється 
на кожному уроці; матеріал подається шляхом 
узагальнення спостережень над конкретними 
явищами дійсності, практичних операцій над 
предметами; у дітей з порушенням інтелек-
ту активніше працює права півкуля – образна 
пам’ять, тому слід обов’язково використовувати 
наочність, дидактичні ігри, натуральні предме-
ти; матеріал потрібно робити більш образним, 
емоційним, таким, що запам’ятовується.

Пропонуємо окремі слайди мультимедійної 
презентації до уроку трудового навчання. Тема 
«Ремонт меблів».

Висновки, зроблені в результаті дослі-
дження. Отже, використання мультимедій-
ної презентації під час навчання дітей з осо-
бливими освітніми потребами. забезпечує 
більш високий рівень засвоєння інформа-
ції в порівнянні з традиційними методами, 
підвищують інтерес до конкретної теми і 
предмета в цілому, а також допомагає під-
готовці учнів, що мають вади розвитку, до 
самостійного життя в умовах інформаційно-
го суспільства: розвиває мислення, комуні-
каційні здібності, формує вміння приймати 
оптимальне рішення, формує інформаційну 
культуру. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ 
ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ ЗАСОБАМИ СПЕЦКУРСУ

У статті розкрито зміст спецкурсу «Професійна ідентичність фахівців технічного профілю», 
спрямованого на формування зазначеної якості у студентів технічних коледжів. Обґрунтовано до-
цільність використання спеціально розробленого курсу для оптимізації формування структурних 
компонентів профідентичності у майбутніх фахівців інженерно-технічного профілю. Запропоновано 
зміст та структуру такого спецкурсу.

Ключові слова: професійна ідентичність, спецкурс, майбутні фахівці інженерно-технічного про-
філю, студенти технічних коледжів, ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації.

В статье раскрыто содержание спецкурса «Профессиональная идентичность специалистов тех-
нического профиля», направленного на формирование указанного качества у студентов технических 
колледжей. Обоснована целесообразность использования специально разработанного курса для опти-
мизации формирования структурных компонентов профидентичности у будущих специалистов ин-
женерно-технического профиля. Предложено содержание и структуру такого спецкурса. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность, спецкурс, будущие специалисты инженерно-
технического профиля, студенты технических колледжей, ВУЗ I-II уровней аккредитации.

The article reveals the content of the special course «Professional identity of technical specialists»  
directed to the formation of the quality of technical colleges students. The expediency of using the specially 
designed course to optimize the structural components formation of professional identity of future engineers 
and technicians is proved. The content and the structure of this special course are suggested.

Key words: professional identity, special course, students of technical colleges.

Актуальність статті. Запровадження 
ефективних технологій і систем управління, 
інформатизація усіх сфер людської діяльнос-
ті, конкурентність на ринку праці зумовлюють 
зростання вимог до якості формування май-
бутніх інженерно-технічних кадрів. Реалії сьо-
годення дають змогу дійти висновків, що для 
формування компетентного фахівця недостат-
ньо лише зовнішнього інформаційно-мотива-
ційного впливу. Необхідно сприяти розвитку 
самостійної, креативної, винахідливої, конку-
рентоспроможної особистості, з лідерськими 
чи управлінськими якостями, здатної до співп-
раці, створення сучасних технологій, пошуку 
нової інформації, схильної до гнучкого реагу-
вання у мінливих умовах, до саморефлексії, са-
мовизначення. Допомогти вирішенню пробле-
ми може сформована професійна ідентичність 
майбутніх фахівців інженерно-технічного про-
філю, що визначається бажанням успішно са-
мореалізуватися в обраній професії. 

Педагогічною теорією і практикою нако-
пичено значний позитивний досвід. Чимало 

робіт присвячено розвитку зазначеної якості 
у представників різних професій (юристів –  
Ю. Кумиріна, О. Трандіна; економістів – А. Ша-
тохін, практичних психологів – І. Дружиніна,  
М. Коданьова, У. Родигіна, П. Смірнова, Л. Шней-
дер; майбутніх педагогів – Т. Березіна, Н. Жи-
гінас, О. Кочкурова, А. Лукіянчук, Т. Міщенко,  
А. Яшина; менеджерів з туризму – М. Панфіло-
ва; офіцерів-вихователів – І. Суботін, О. Нєкра- 
сов; медиків – О. Денисова, М. Попіль).  
Особливості побудови навчально-виховного 
процесу відповідно до сучасних вимог про-
фесійної підготовки фахівців у вищій школі 
висвітлені у працях Н. Ничкало, C. Сисоєвої,  
В. Орлова, О. Пєхоти, Н. Побірченко та ін. У га-
лузі освіти сьогодні існує чимало невирішених 
завдань щодо підготовки та адаптації майбут-
ніх фахівців до професійної діяльності, що зу-
мовлює необхідність створення і впроваджен-
ня спеціальних умов, які б формували певні 
зміни у самій особистості, зокрема розвивали 
її професійну ідентичність. Поділяємо думки 
вчених, які стверджують, що оптимальні умо-
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ви для реалізації феномену ідентичності може 
забезпечити професійно-освітній навчальний 
заклад І–ІІ рівнів акредитації – коледж [9]. 

Мета статті – обґрунтувати зміст та роз-
крити доцільність використання спецкурсу 
«Професійна ідентичність фахівців технічного 
профілю», спрямованого на формування зазна-
ченої якості у студентів технічних коледжів. 

Виклад основного матеріалу. Професійна 
підготовка студентів технічних коледжів ґрун-
товна, однак її варто поглибити курсом, який 
зорієнтований на цілеспрямований розвиток 
усіх структурних компонентів профідентич-
ності майбутніх фахівців технічних спеціаль-
ностей.

Дослідження умов розвитку професійної 
ідентичності та визначення її структурних 
компонентів (емоційно-ціннісного, когнітив-
ного та діяльнісного) у студентів технічних 
коледжів дало змогу розробити і реалізувати 
систему психолого-педагогічного впливу у 
формі авторської програми спецкурсу «Про-
фесійна ідентичність фахівців технічного про-
філю». Даний спецкурс розроблений за вимо-
гами організації навчально-виховного процесу 
у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації, розрахований на  
30 аудиторних годин (10 год. лекційних та  
20 год. практичних занять, структурованих від-
повідно до компонентів профідентичності); на 
самостійну роботу виділено 24 години; прово-
диться зі студентами випускних курсів. 

Мета спецкурсу – сформувати професійну 
ідентичність майбутніх фахівців технічного 
профілю шляхом розвитку навичок самопіз-
нання, самомотивації, складання програми 
професійного самовдосконалення.

Завдання спецкурсу:
1. Сформувати стійке, емоційно-ціннісне 

ставлення до майбутньої професійної діяль-
ності та професійного співтовариства. 

2. Збагатити студентів знаннями про про-
фесійний світогляд, психологічну структуру 
особистості, зрілу самооцінку, систему моти-
вів, засобів саморегуляції поведінки тощо, які 
складають основу для формування професій-
ної ідентичності фахівця інженерно-технічно-
го профілю. 

3. Сприяти виробленню у студентів техніч-
них спеціальностей навичок саморефлексії, 

вдосконаленню прийомів самоорганізації, ви-
значення стратегії професійного саморозвитку 
(самоформування).

Вирішуючи теоретичні і практичні завдан-
ня, ми розвивали професійно важливі якості 
студентів, фокусували увагу на особистісному 
становленні майбутніх фахівців, формували їх 
професійну культуру, програму саморозвитку 
та професійну ідентичність. 

Перевагу ми надавали тим засобам і мето-
дам, які сприяли забезпеченню високого рівня 
розвитку структурних компонентів професій-
ної ідентичності, а в майбутньому – успішно-
му виконанню професійних обов’язків. Фор-
мами організації занять були проблемні лекції, 
практичні заняття, самостійна робота. Методи 
та форми роботи були підібрані відповідно до 
мети і завдань, а також специфіки кожної теми 
заняття.

В основу побудови спецкурсу були покла-
дені положення, запропоновані у працях ві-
тчизняних та російських дослідників (Л. Жу-
равська [1], Н. Забабуріної [2], О. Кочкурової 
[3], О. Краснорядцевої [4], В. Кузьменко [5],  
Н. Мельник [6], Н. Оліфірович [7], Л. Сергієн-
ко [8], Т. Скибо [9] та інших).

На лекційних заняттях слухачі ознайомили-
ся з теоретичними підходами до проблеми фор-
мування професійної ідентичності, усвідомили 
зміст понять: «професійний світогляд», «само-
свідомість фахівця», «інтеграція особистості», 
«професійне самовизначення», «професійна 
мотивація», «професійний статус», «образ про-
фесії», «професійна культура», «професійний 
саморозвиток».

На практичних заняттях, залежно від про-
блеми, що вивчалася, окрім традиційних, ви-
користовувалися різноманітні творчі методи 
роботи: дискусія, творча розповідь, доповідь, 
дослідницька робота, аналіз автобіографій, 
проблемних ситуацій, конкурси, мозковий 
штурм. Студенти працювали у різних формах: 
фронтальній, груповій, парній, індивідуальній. 
Практичні заняття були спрямовані на форму-
вання умінь самопізнання та самовдосконален-
ня, навчально-професійної мотивації, розвиток 
емоційно-ціннісної сфери, професійної етики, 
умінь впорядкування часу, складання програ-
ми особистісно-професійного самотворення, 
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тобто на розвиток майбутнього фахівця як осо-
бистості, здатної до професійної творчості та 
самореалізації. Усі завдання сприяли реалізації 
основної мети – формувати у студентів потре-
бу постійно поповнювати й оновлювати про-
фесійні знання та вміння.

Загалом кожне заняття, незалежно від його 
форми (проблемна лекція чи практична робо-
та), орієнтувало студентів на саморозвиток 
через самопізнання, осмислення себе як май-
бутніх фахівців, пошук шляхів розвитку струк-
турних компонентів професійної ідентичності. 
Формування у студентів технічних коледжів 
умінь самопізнання і саморозвитку відбувало-
ся поетапно під час розв’язання проблемних 
психолого-педагогічних та професійних за-
вдань. Наприклад, на заняттях використовува-
лися завдання «Якби я був …, щоб я зробив?», 
«Вилучіть зайве слово», «Закінчіть речення», 
«Запропонуйте власний вихід із ситуації»; 
творча робота на тему «Відкриваємо власну 
фірму (СТО)»; презентація розроблених про-
ектних технологій тощо.

Відповідно до логіки роботи на лекційних і 
практичних заняттях частина матеріалу пропо-
нувалася студентам для самостійного опрацю-
вання. Адже відомо, що при свідомому само-
стійному опрацюванні засвоюється не менше 
90% навчальної інформації. Самостійна робота 
студентів – важлива форма підготовки майбут-
ніх фахівців.

Висновки про якість навчання робилися на 
основі не лише об’єму засвоєних знань, але й 
аналізу сформованих умінь, установок, нових 
особистісних якостей, характеристик, цінніс-
них орієнтацій тощо. Оцінка ефективності 
спецкурсу здійснювалась через використання 
підсумкового тесту та самозвіту: тест давав 
змогу виявити рівень засвоєних знань з пробле-
ми дослідження, а самозвіт, у якому ставилося 
питання про особистісні і професійні зміни у 
результаті пройденого спецкурсу, – простежи-
ти особливості сприймання студентами себе як 
майбутніх фахівців у професійній сфері. 

Емоційно-ціннісний компонент профіден-
тичності пов’язаний з мотивацією, коли піз-
навальний інтерес переростає у професійний, 
у розвиток технічних здібностей, творчості. 
Його формуванню присвячені перших дві лек-

ції: тема 1 – «Професійна мотивація фахівця 
технічного профілю» – розкривала поняття 
мотивації навчально-професійної діяльності, 
основних видів спонукань, проблему вибору 
фаху молодою людиною, значущість позитив-
них мотиваційних орієнтацій в успішності сту-
дентів, проблему конкурентності як важливого 
фактора формування професійної мотивації 
майбутнього фахівця; тема 2 – «Професійна 
культура фахівців технічного профілю» – по-
глиблювала ціннісні орієнтації, моральні нор-
ми, принципи професійної етики, моральні 
якості фахівця, його професійне спілкування 
та способи поведінки. 

Практичні заняття були спрямовані на ви-
вчення мотивів навчально-професійної діяль-
ності; сформованості професійних очікувань 
майбутніх фахівців; зрілості самооцінки; умов 
розвитку їх емоційно-ціннісної сфери, яка за-
безпечує формування позитивного самопочут-
тя, сприяє фаховій адаптації та ідентифікації 
особистості з обраною професією; основних 
аспектів професійної етики (моральних прин-
ципів, професійної гордості, значення етично-
го кодексу тощо). 

На розвиток когнітивного компонента про-
фесійної ідентичності були спрямовані третя 
і четверта лекції: тема 3 – «Професійний сві-
тогляд майбутнього фахівця», у якій розкри-
валося поняття «професійного світогляду» як 
вибіркової уваги до тих сторін життя суспіль-
ства, які пов’язані з професією; функції, ком-
поненти світогляду; його роль і місце у струк-
турі особистості; загальні принципи та шляхи 
формування цілісного професійного світогля-
ду фахівця технічного профілю; умови для їх 
реалізації; тема 4 – «Інтеграція особистості з 
професією», у якій розкривалися поняття про-
фесійного самовизначення, професійної діяль-
ності, її соціального сенсу, структури, а також 
професійно важливих якостей, професійно 
значущих умінь, еталонного портрета майбут-
нього фахівця технічного профілю. На само-
стійне опрацювання виносилися питання щодо 
професійної позиції, здібностей, статусу осо-
бистості. 

Оскільки цей компонент профідентичнос-
ті найбільше стосується професійної само-
свідомості, яка, як відомо, є новоутворенням 
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юнацького віку, – практичні заняття були спря-
мовані на її дослідження і розвиток, а також на 
вивчення психологічної структури своєї осо-
бистості, адекватної самооцінки власних силь-
них і слабких сторін, здібностей, потенційних 
можливостей, базових знань, умінь, навичок, 
здатності до професійної самоосвіти; на до-
слідження образу професії, портрета сучасних 
інженерно-технічних кадрів тощо. Особливого 
значення надавалося стимулюванню рефлек-
сивної самооцінки студентів, визначенню по-
тенційного ділового рейтингу кожного у групі, 
актуалізації професійного ресурсу кожного.

Для формування третього, діяльнісного 
компонента студентів залучали до професій-
ного самоудосконалення через виконання про-
стих практичних завдань, що сприяло розви-
тку інтегрального новоутворення – прагнення 
працювати в технічній галузі, уміння складати 
програму особистісно-професійного самороз-
витку, а також самостійно управляти проце-
сом самоудосконалення, що забезпечує високу 
ефективність професійного функціонування 
людини в обраній галузі. 

У спецкурсі вказаний компонент профе-
сійної ідентичності формувався через лекцію 
«Професійний саморозвиток особистості сту-
дента», яка розкривала особливості самовихо-
вання як необхідної складової розвитку осо-
бистості юнака, теоретико-методологічні засади 
організації самоосвіти фахівця, основні завдан-
ня, форми і методи самоосвітньої діяльності, 
засоби стимулювання самоосвіти, особливості 
побудови програми саморозвитку тощо. 

Враховуючи непідготовленість студентів 
технічних коледжів до самоосвіти і самови-
ховання, на практичних заняттях ми переду-
сім ставили мету ознайомити їх з прийомами 
роботи над собою. Адже результати конста-
тувального дослідження довели, що юнаки, 
якщо й називали слабкі сторони своєї особис-
тості, не працювали над їх усуненням. Прак-
тичні завдання стосувалися формування вмінь 
впорядковувати власний час через щоденне 
планування своєї діяльності, аналіз та оцінку 
результатів; керувати собою, досягати наміче-
них цілей, проявляти вольові якості; складати 
структурно-логічну модель процесу самозміни 
та власного майбутнього. Важливим при цьому 

було створення образу успішного професійно-
го майбутнього.

Формування діяльнісного компонента про-
фесійної ідентичності неможливе без розвитку 
двох попередніх, адже, як зазначають деякі ав-
тори, «розв’язання завдань, пов’язаних з пла-
нуванням професійної кар’єри та професійної 
самореалізації, можливе через розвиток усві-
домлення особистісного ставлення до себе, 
до професійної діяльності, уміння розробляти 
альтернативні професійні сценарії, підвищен-
ня професійної активності, посилення «автор-
ства» свого професійного життя, … передба-
чення можливих труднощів тощо» [10, с. 49].  
З системою ставлень безпосередньо пов’язаний 
емоційний аспект. Таке емоційно-оцінне став-
лення до майбутньої кар’єри зумовлює регуля-
цію поведінки, спонукає до утвердження осо-
бистості у професійній діяльності.

Для оцінки ефективності психолого-педагогіч-
них впливів на розвиток структурних компонентів 
профідентичності було визначено критерії: 

– для емоційно-ціннісного: підвищення по-
казників самоінтересу, самовпевненості, само-
прийняття, засвоєння професійних цінностей; 
сприймання професійного майбутнього як 
цікавого, емоційно насиченого і наповненого 
сенсом; підвищення пізнавальної активності;

– для когнітивного компонента: збільшення 
самохарактеристик студентів, які визначають 
ступінь ототожнення їх з майбутньою профе-
сійною діяльністю, усвідомлення власних осо-
бистісних та професійних ресурсів, сформова-
ність образу професії;

– для діяльнісного: здатність до цілепо-
кладання, наявність професійних цілей, пла-
нування майбутнього, власного саморозвитку, 
прагнення до змін, активної творчої позиції, 
контактів тощо.

Висновки. Підвищення показників за ви-
значеними критеріями дало змогу дійти ви-
сновків, що для студентів вищого технічного 
навчального закладу І–ІІ рівнів акредитації 
результативним був цілеспрямований вплив на 
формування їх професійної ідентичності засо-
бами спецкурсу.

Перспективи подальших досліджень вба-
чаємо у розширенні комплексу форм, методів і 
засобів формування профідентичності.
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ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ 
З РОЗВИТКУ ПРОЯВУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА
У статті розглянуто питання специфіки корекційно-розвивальної роботи щодо розвитку комуні-

кативних здібностей у дітей і підлітків із синдромом Дауна. Виділено вихідні методичні положення 
при формуванні комунікативних здібностей. Також у статті розроблено схему теоретичної бази для 
побудови корекційно-розвивальної роботи з розвитку комунікативних здібностей у досліджуваного 
контингенту.

Ключові слова: корекційно-розвивальна робота, методичні положення, діти та підлітків із син-
дромом Дауна, комунікативні здібності.

В статьи рассмотрены вопросы специфики коррекционно-развивающей работы относительно раз-
вития коммуникативных способностей у детей и подростков с синдромом Дауна. Выделены исходные 
методические положения при формировании коммуникативных способностей. Также в статьи разра-
ботана схема теоретической базы для построения коррекционно-развивающей работы по развитию 
коммуникативных способностей у исследуемого контингента.

Ключевые слова: корекционно-развивающая работа, методические положения, дети и подростки 
с синдромом Дауна, коммуникативные способности.

The article deals with the problems of specific features of correctional and developmental work concern-
ing development of communication skills in children and teenagers with Down’s syndrome. Methodological 
guidelines of communication skills formation were highlighted. The article also presents the scheme of theo-
retical base for correctional and developmental work on communication skills formation in the cohort under 
investigation.

Key words: correctional and developmental work, methodological guidelines, children and teenagers with 
Down’s syndrome, communication skills.

Актуальність статті. Сучасна спеціальна 
психологія передбачає глибоке і різнопланове 
дослідження дітей з різним ступенем психіч-
ного недорозвинення, але особливого значен-
ня набуває дослідження комунікативних зді-
бностей зазначених категорій осіб. На жаль, у 
науковій літературі не повною мірою розкри-
вається значення розвитку комунікативних 
здібностей у дітей із синдромом Дауна, також 
роль батьків у цьому процесі. Розвиток кому-
нікативних здібностей надасть можливість 
підвищити ефективність входження дітей із 
синдромом Дауна у навколишній соціум.

Постановка проблеми. Результативність 
психолого-педагогічних досліджень, зробле-
них в останні роки з проблеми ранньої ко-
рекції (К.С. Лебединська, О.М. Мастюкова,  
Г.А. Мішина, О.С. Нікольська, Ю.А. Разенко-
ва, Н.Д. Шматко та ін.), створили наукові пе-
редумови для більш уважного аналізу стану 
проблеми, що стосується осіб із синдромом 

Дауна, які, незважаючи на глибину й своєрід-
ність інтелектуального порушення мають у 
своєму розпорядженні можливості до розви-
тку психічної діяльності. Особливої уваги за-
слуговує вивчення психокорекцій них заходів 
щодо розвитку комунікативних здібностей ді-
тей та підлітків із синдромом Дауна. Саме цій 
проблемі присвячена дана стаття.

Формулювання цілей статті. Мета стат-
ті: виявлення особливостей корекційно-роз-
вивальної роботи щодо розвитку комуні-
кативних здібностей у дітей і підлітків із 
синдромом Дауна. Завдання: 1. Виділити ви-
хідні методичні положення при формуванні 
комунікативних здібностей у дітей і підлітків 
із синдромом Дауна. 2. Розробити схему тео-
ретичної бази для побудови корекційно-роз-
вивальної роботи з розвитку комунікативних 
здібностей у досліджуваного контингенту.

Виклад основного матеріалу. Можна 
припустити, що корекційна робота з форму-
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вання комунікативних здібностей у дітей і 
підлітків із синдромом Дауна буде сприяти 
виникненню в них потреби до встановлення 
визначених соціальних відносин зі своїми од-
нолітками.

Насамперед можна виділити такі вихід-
ні методичні положення, що, на наш погляд, 
треба враховувати при формуванні комуніка-
тивних здібностей у дітей і підлітків із син-
дромом Дауна: 

– засвоєння дитиною суспільного досвіду 
відбувається в процесі її спілкування з дорос-
лими і з їхньою особистою участю;

– необхідною умовою розвитку дитини є 
емоційно-особистісний контакт її з дорослим;

– створення передумов до співробітництва 
з дорослими і з однолітками може бути забез-
печено, системою прийомів, спрямованих на 
набуття дитиною соціального й емоційного 
досвіду, зафіксованого в слові;

– включення дітей у спільну ігрову діяль-
ність сприяє вдосконаленню в них навичок 
колективної діяльності, формує основи пси-
хологічної готовності до навчання в школі;

– підготовка й організація занять перед-
бачають індивідуально-диференційний підхід 
у навчанні, систематичність і поступовість, 
повторюваність і концентричність процесу, 
зв’язок з життям і використання матеріалу, 
доступного розумінню дітей. 

На першому році навчання вирішувалися 
завдання формування уявлень про:

– себе (вчити дітей впізнавати себе на фо-
тографії, називати своє ім’я, називати частини 
свого тіла й обличчя, знати їх призначення);

– свою родину (знати і називати імена 
батьків, інших родичів, впізнавати їх на фото-
графіях);

– людей, близьких по щоденному спілку-
ванню (вчити дітей називати імена однолітків, 
впізнавати їх на фотографіях).

При виборі методів роботи з дітьми із син-
дромом Дауна ми ґрунтувалися на положенні, 
відповідно до якого ознайомлення з новими 
якостями, властивостями і відношеннями 
предметів і явищ навколишньої дійсності по-
винне відбуватися таким чином, щоб пізнава-
ний об’єкт був пов’язаний з цілеспрямованою 
діяльністю дитини.

Для вирішення зазначених завдань вико-
ристовуються різні методи навчання: екскур-
сії; спостереження за явищами соціального 
життя; бесіди про проведенні спостереження; 
дидактичні і рухливі ігри; спеціально органі-
зований дитячий досвід (хороводи, інсценів-
ки); узагальнення цього досвіду в мовленні 
дітей; читання художньої літератури; демон-
страція кінофільмів і діафільмів.

В експерименті взяли участь 12 дітей від 
6 до 11років з діагнозом синдром Дауна. Діти 
були задіяні в експериментальному навчанні 
протягом двох років. Навчальний експери-
мент починався з організації педагогічних 
умов, визначення рівня уявлень про себе, на-
прямів і змісту спеціально організованого ко-
рекційного впливу, проведення консультацій 
із психолого-педагогічним персоналом до-
шкільної установи.

Результати констатувального експеримен-
ту показали, що первісні уявлення про себе в 
цих дітей розвиваються нерівномірно, стриб-
коподібно і навіть до кінця дошкільного віку 
не досягають рівня розвитку дітей молодшо-
го дошкільного віку, які нормально розви-
ваються. Ці уявлення не диференціюються і 
не збагачуються, що, у свою чергу, утруднює 
орієнтування дитини в соціальному оточенні, 
побудову відносин з іншими людьми. З метою 
проведення корекційно-психологічної роботи 
з формування первісних уявлень про себе в ді-
тей і підлітків із синдромом Дауна створено 
такі психолого-педагогічні умови, як:

– встановлення емоційно-особистісного 
контакту кожної дитини з дорослим;

– урахування рівня розвитку в кожної ди-
тини способів засвоєння суспільного досвіду;

– забезпечення системою прийомів, спрямо-
ваних на набуття кожною дитиною соціального 
й емоційного досвіду, зафіксованого в слові;

– спеціально організоване навчання дити-
ни в умовах рольової гри з метою формування 
механізму ідентифікації; 

– індивідуальний і диференційований під-
хід до кожної дитини;

– систематичність і послідовність, повто-
рюваність і концентрованість запропоновано-
го змісту програмного матеріалу, його зв’язок 
із щоденним досвідом дитини;
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– поетапне включення батьків або осіб, що 
їх замінюють, у взаємодії зі своєю дитиною;

– взаємодія всіх педагогів (психологів, ви-
хователів, учителя-дефектолога, інструктора з 
фізичного виховання і музичного керівника) 
щодо забезпечення соціального розвитку;

– включення соціального розвитку дітей 
у різні види діяльності (формування елемен-
тарних математичних уявлень, з образотвор-
чої діяльності, музичні і фізкультурні заняття, 
ознайомлення з навколишнім світом);

– створення предметно-розвивального се-
редовища в групі.

Корекційно-психологічна робота з форму-
вання первісних уявлень про себе самого в ді-
тей із синдромом Дауна включала такі аспек-
ти, як: 

– ознайомлення дітей зі своїм організмом, 
частинами тіла й обличчя, їх функціями, зо-
внішнім виглядом;

– формування уявлень про своє ім’я, пріз-
вище;

– формування статево – вікових уявлень; 
– формування елементарних потреб, ба-

жань, інтересів;
– організація власного соціально-емоцій-

ного досвіду;
– формування уявлень про свою родину і 

про відносини в ній. 
Відповідно до виділеного змісту на першо-

му році навчання вирішувалися конкретні за-
вдання: 

– розпізнавання і називання основних час-
тин тіла й обличчя (руки, ноги, голова, очі, 
ніс, язик, рот, волосся на голові, а також живіт, 
спина, тулуб, пальці тощо); 

– визначення найпростіших функцій деяких 
частин тіла й обличчя (руки торкають, беруть, 
ляскають; ноги ходять, бігають; очі дивляться; 
вушка слухають; рот їсть, говорить й ін.);

– впізнавання себе в дзеркалі, на фотогра-
фіях, називаючи своє ім’я;

– вироблення навичок відгукуватися на 
своє ім’я, давати емоційну і рухову реакцію 
на нього; називати своє ім’я, відповідаючи на 
питання: «Як тебе зовуть?», «Як твоє ім’я?»;

– виділення себе за статевою ознакою  
(зовнішньою ознакою), віднесення себе до ді-
вчинок або хлопчиків;

– вироблення вміння звертати увагу дітей на 
свої базові потреби (їжа, сон, відпочинок, гра);

– фіксування комфортного стану дітей на 
прихід, перебування в групі, закріплення ста-
ну позитивними словами: «добре», «здоро-
во», «весело»;

– виділення близького дорослого, психо-
логів, однолітків, звертаючи вагу на їхні дії, 
емоційно реагуючи на них; підкріплення емо-
ційної реакції на ласкаве звертання до дитини 
знайомого дорослого;

– уміння виділяти маму (або іншого близь-
кого дорослого), даючи емоційно-рухову ре-
акцію (ініціативну посмішку, рухову реакцію, 
з називанням імені);

– навчання вміння використовувати емо-
ційно-тактильні способи для вираження по-
чуття прихильності до близьких дорослих.

Перелічені вище завдання були розподі-
лені по кварталах. Такий підхід до плануван-
ня спеціально організованого корекційного 
впливу по формування первісних уявлень про 
себе в дітей із синдромом Дауна забезпечував 
послідовність і систематичність у роботі і був 
невід’ємною частиною всього корекційно-
психологічного процесу, проведеного в спеці-
альній дошкільній установі-інтернаті компен-
саторного виду м. Запоріжжя (рис. 1).

Після завершення дворічного експеримен-
тального навчання був проведений контрольний 
зріз з метою виявлення засвоєння випробувани-
ми розробленого програмного змісту і визначен-
ня ефективності пропонованої методики.

Результати контрольного зрізу показали 
більш високий рівень сформованості первіс-
них уявлень про себе в дітей із синдромом 
Дауна експериментальної групи. Сформовані 
уявлення про себе в дітей із синдромом Дауна, 
що пройшли експериментальний розвиток, 
вплинули на становлення стосунків між ді-
тьми в групі, а також на відносини між дітьми 
і їх батьками. З огляду на те, що необхідно не 
тільки розвинути уявлення дитини про власне 
Я, а і про Я іншої людини, спонукати до розу-
міння інших і відповідної емпатійної поведін-
ки, корекційні заняття ми поєднали з навчан-
ня взаємодопомоги, вдячності, розуміння. 

Наша практика дала змогу виявити такі 
особливості цього процесу. Старші діти зде-
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більшого охоче допомагають молодшим, але 
іноді вихователь повинен вплинути на деяких 
дітей, що ухиляються від допомоги, і викли-
кати свого роду емпатію. Домагається цього 
він емоційною розповіддю про те, як малята 
втомилися переносити маленькими цебрами 
пісок на свою ділянку, ходити за піском бага-
то разів, говорить про те, як малятам хочеться 
скоріше пограти в пісочку, і пропонує швидко 
їм допомогти, адже в старших дітей є носилки 
і цебра побільше і старші діти сильніше. При 
цьому вихователь піклується про те, щоб діти, 
які одержали допомогу, подякували за неї. 
Спілкування між дітьми, регульоване дорос-
лими, cтворює атмосферу дружелюбності, що 
не відразу дається дітям. Вони не розуміють, 
за що потрібно дякувати. У цьому випадку їм 
необхідно пояснити, що той, хто допомагає, 

дарує їм свою трудову добру 
участь. 

Спочатку гарні вчинки ді-
тей мотивуються прагненням 
заслужити похвалу, добре став-
лення дорослих, а потім – без-
посереднім переживанням за-
доволення від радості і подяки 
товаришів, малят. Це видно по 
їх обличчях, жестах, іноді на-
віть прагненню обійняти один 
одного. Крім того, співчутливе 
емоційне ставлення дорослих 
передається дітям і спонукає 
їх також до прояву доброти, 
співчуття і дружелюбності. Це 
ставлення стає їхнім власним 
переживанням, а потім і більш 
стійким почуттям, що входить 
у їх поведінку, а згодом і в 
структуру їхньої особистості.

Для того, щоб домогтися 
соціально позитивних вчинків 
дітей, які усвідомили своє Я, 
насамперед необхідно збудити 
в дітей довіру своїм уважним, 
позитивним ставленням. До-
бре організоване життя, чіт-
кий розпорядок, систематична 
і неухильна, але доброзичлива 
вимогливість найбільш ефек-
тивні. Як заспокійливий захід, 

спочатку застосовується пропозиція посидіти 
на стільчику окремо від інших дітей або на 
короткий час перевести дитину в іншу групу. 
Психолог у цьому випадку є еталоном для ді-
тей; важливо, щоб своїм емоційним, позитив-
ним ставленням до дітей, своїм прикладом він 
викликав у них емпатію до своїх товаришів. 
Для дітей із синдромом Дауна важлива похва-
ла, схвалення за гарний учинок. Важливо емо-
ційне роз’яснення про наслідки неправиль-
ного вчинку, погано виконаного доручення. 
Постійне спостереження за дітьми, виявлен-
ня їх особливостей, мотивів, причин того або 
іншого вчинку забезпечувало індивідуальний 
підхід і успіх психолого-педагогічного впли-
ву. Для цього необхідно вивчити ранній роз-
виток і виховання кожної дитини, її фізичний і 
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Рис. 1. Схема теоретичної бази для побудови 
корекційної роботи з розвитку комунікативних здібностей 

у досліджуваного контингенту
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психічний стан, планувати найближчі і більш 
віддалені корекційні завдання. 

Висновки. В процесі розробки корекціно-
розвивальної роботи були відхилені основні 
методичні положення. Розроблена схема тео-
ретичної баз для побудови корекційної робо-
ти з розвитку комунікативних здібностей у 
досліджуваного контингенту дозволила чітко 

виділити основні складові корекційно-розви-
вальної роботи. У систему корекції розвитку 
комунікативних здібностей входять наступні 
складові: корекційно-розвиваючі заняття; за-
няття по сенсорному розвитку; ігрова тера-
пія; лікувальна фізкультура (ЛФК); розвиток 
предметно-практичної діяльності; музичні за-
няття та стимуляція сенсорного розвитку.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
МОЛОДШИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ 

ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
УЧНІВ У СВІТОВІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

У статті здійснено компаративний аналіз формування предметно-перетворювальної компе-
тентності молодших школярів у підготовці майбутніх учителів початкових класів за кордоном. 
Представлено зарубіжний досвід педагогічних систем, зокрема Великої Британії, Японії, Італії, 
США, Німеччині, Австралії та у країнах Скандинавії.

Ключові слова: компетентність, предметно-перетворювальна компетентність молодших шко-
лярів, зарубіжний досвід підготовки майбутніх вчителів початкової школи.

В статье осуществлен компаративный анализ формирования предметно-превращающей компе-
тентности младших школьников в подготовке будущих учителей начальных классов за рубежом. 
Представлен зарубежный опыт педагогических систем, в частности Великой Британии, Японии, 
Италии, США, Германии, Австралии и в странах Скандинавии.

Ключевые слова: компетентность, предметно-превращающая компетентность младших школь-
ников, зарубежный опыт подготовки будущих учителей начальной школы.

In the article the comparativistical analysis of forming of in-converting competence of junior schoolchil-
dren is carried out in preparation of future teachers of initial classes abroad. Foreign experience of the ped-
agogical systems is presented, in particular Great Britain, to Japan, Italy, USA, Germany, Australia and in 
the countries of Scandinavia.

Key words: competence, in-converting competence of junior schoolchildren, foreign experience of 
preparation of future teachers of initial school.

Європейський вибір України позначається 
на її прагненні подолати бар’єри у вітчизняній 
і європейській освітніх системах, наблизитись 
до продуктивних надбань у цій галузі. Зокре-
ма, в сучасних західноєвропейських країнах 
розроблена нова концепція підготовки вчите-
ля, за якої вона стає більше школоцентрова-
ною, за термінологією західноєвропейських 
учених, «навчанням, повернутим до шкільної 
крейди». Сучасне інформаційне суспільство 
потребує використання нових інформаційних 
технологій, радикального підвищення ефек-
тивності та якості підготовки фахівців з креа-
тивним типом мислення, що відповідає вимо-
гам сьогодення. 

Концептуальний доробок стосовно фор-
мування предметно-перетворювальної ком-
петентності молодших школярів залишаєть-
ся без практичного втілення його в систему 
підготовки майбутніх учителів початкових 
класів. Саме тому проблема формування 
предметно-перетворювальної компетентності 

молодших школярів, заснованої на основних 
теоретичних принципах, є ключовою у світо-
вій педагогічній практиці. 

Метою статті є здійснити компаративний 
аналіз формування предметно-перетворю-
вальної компетентності молодших школярів 
у підготовці майбутніх учителів початкових 
класів за кордоном.

Протягом усієї історії (виникнення, ста-
новлення, розвитку) предметно-перетворю-
вальна компетентність молодших школярів 
залишається соціально та ідейно неоднорід-
ною. У нинішніх його концептуальних тлума-
ченнях використовуються аргументи, оцінки, 
точки зору, які є характерними для більш ран-
ніх історичних періодів.

Звертаючись до передісторії предметно-
перетворювальної компетентності молодших 
школярів ХХ століття, виокремимо передусім 
те, що згадувалося у писемних джерелах та 
вводилося до сучасної свідомості, набуваючи 
нового змісту. Слушною є точка зору С.М. Ми-
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хайлова, що найбільш активно представила 
розуміння елементів предметно-перетворю-
вальної компетентності молодших школярів 
грецька античність, застосовуючи звукову та 
понятійну модель предметно-перетворюваль-
ної компетентності, яка означала мистецтво, 
уміння, майстерність і, водночас, твір якогось 
майстра. Мистецтво і техніка виступали як 
різні форми перетворення навколишнього се-
редовища, що було характерне для раннього 
етапу розвитку людської діяльності.

Зарубіжний досвід педагогічних систем, 
зокрема Великої Британії, Японії, вказує на 
особливу зацікавленість у формуванні пред-
метно-перетворювальної компетентності мо-
лодших школярів [7, с. 176].

Аналіз відомостей, що містяться у спеці-
альних виданнях 60–90-х років ХХ століття 
з проблем предметно-перетворювальної ком-
петентності молодших школярів, свідчить: у 
структурі формування предметно-перетворю-
вальної компетентності молодших школярів 
розвинених країн світу існували та існують 
суттєві відмінності. У 80-і роки естетико-тех-
нологічна освіта молодших школярів зазнає 
бурхливого розвитку у країнах Південно-
Східної Азії, в Австралії та Новій Зеландії  
[2, с. 44; 5, с. 12].

У 80-і роки підготовка майбутніх учите-
лів початкової школи відбувалася на основі 
використання класичних дизайн-концепцій. 
Зміст підготовки майбутніх учителів почат-
кової школи починає ґрунтуватися на теоре-
тичних положеннях концепції «фірмового 
стилю», розробленої німецьким архітектором 
П.Бернсом, в якій основним було поєднання 
художньої образності форми з її пристосова-
ністю до функції, з одного боку, і «технічною 
природністю» – з іншого. 

Розквіт німецької педагогіки припадає 
на 50–60-і роки, але за браком фінансування 
урядом землі Баден-Вюттемберг у 1968 році 
Вище училище в Ульмі було закрито. Значу-
щість даного навчального закладу полягає в 
тому, що він до рівня науковості розвинув сис-
темний дизайн з елементами предметно-пере-
творювальної компетентності – здійснення 
навчально-виховного процесу не через окре-
мі, ізольовані дисципліни, а через структурно-

логічні зв’язки в них. Важливим моментом у 
процесі підготовки майбутніх учителів почат-
кової школи стає системний підхід [4, с. 105]. 
Найважливішим завданням системного підхо-
ду в підготовці майбутніх учителів початкової 
школи до формування предметно-перетворю-
вальної компетентності учнів є нетрадицій-
ний розгляд широкого кола специфічних ес-
тетичних проблем та їх практичне вирішення. 

Такий підхід багато в чому ґрунтував-
ся на принциповому відході від художньо- 
інтуїтивних методів на користь логічних, 
науково обґрунтованих прийомів. У цьо-
му відношенні активно заявили про себе 
К.Александер, Б.Арчер та інші. Особливо від-
значається англійський вчений Дж. Кристо-
фер Джонс – автор відомої книги «Інженерне 
та художнє конструювання».

Ефективна загальнодержавна система під-
готовки майбутніх учителів початкової шко-
ли функціонує у Великій Британії [1, с. 13].  
Будучи більш регламентованою, ніж аме-
риканська, система підготовки майбутніх 
учителів початкової школи до формування 
предметно-перетворювальної компетентності 
учнів Великої Британії направлена на вивчен-
ня «індастріал-дизайну», предметно-перетво-
рювального та колірно-графічного образотво-
рення. Світовим лідером останніх десятиліть, 
який успішно працює й нині, є Королівський 
коледж мистецтв Великої Британії [1, с. 15].

Провідною в підготовці майбутніх учите-
лів початкової школи з додатковою спеціалі-
зацією у галузі естетико-технологічної освіти 
у Королівському коледжі мистецтв є теорія Г. 
Ріда, що предметно-перетворювальна компе-
тентність є самовираженням творця та фор-
мою мистецтва [1, с. 20].

У сучасній Німеччині існує структура 
спеціалізацій, подібна до британської, також 
існує подібність і щодо державного регулю-
вання процесів організації предметно-пере-
творювальної компетентності молодших шко-
лярів.

Країни Скандинавії в галузі предметно-
перетворювальної компетентності молодших 
школярів мають поміж себе багато спільних 
рис. За основними напрямами підготовка май-
бутніх учителів початкової школи здійснюєть-
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ся таким чином: найбільша кількість студентів 
навчається на факультетах, що співпрацю-
ють із будівельно-архітектурним сектором  
(«середовищне мистецтво», інтер’єр, художні 
студії).

Підготовка майбутніх учителів початкової 
школи до формування предметно-перетворю-
вальної компетентності молодших школярів 
в Італії є дещо специфічна, зовсім нетипова 
для решти країн Європи. Система освіти в ан-
глійському її розумінні тут взагалі відсутня. 
Поясненням цього парадоксу є те, що сама 
культурна атмосфера Італії з її багатовікови-
ми художніми традиціями у поєднанні з при-
скореним економічним розвитком є однією 
великою школою – своєрідним живильним се-
редовищем, у якому виростають першокласні 
спеціалісти [3, с. 51-52].

Як загальносвітоглядні, а не методичні на-
станови італійської гіпотетичної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи висту-
пають три принципи. По-перше, максимальна 
чіткість, конкретність і навіть вузькість по-
становки проектних завдань у процесі навчан-
ня, що створює перепони на шляху абстрак-
тно-демагогічних інтерпретацій ідеологічної 
функції напряму і перешкоджає у розвитку 
студентської амбіційності. По-друге, діало-
гічне, тобто антиавторитарне навчання. Цей 
принцип позбавляє викладача ролі одноосіб-
ного носія істини і знання. По-третє, значна, 
якщо не домінуюча, вага гуманітарної складо-
вої [3, с. 70].

Водночас італійська предметно-перетворю-
вальна компетентність, що не має єдино скоор-
динованої системи художньо-конструкторської 
діяльності, – один із найбільш плодовитих і 
динамічних у галузі педагогічних експери-
ментів та проектування. По-перше, це широка 
гуманітарна орієнтація, відсутність корпора-
тивного духу; по-друге, дуже високий творчий 
потенціал, дух тотального експерименту, поєд-
наний з ідеєю повної свободи творчості, роз-
кутості творчої думки, що не визнає ні норм, 
ні авторитетів; по-третє, високий, практично 
бездоганний професіоналізм і реалізм естети-
ко-технологічного проектування, що в сумі до-
дає кращим зразкам італійського дизайну не-
повторного класицизму [3, с. 74].

Значним у розвитку предметно-перетворю-
вальної компетентності молодших школярів 
Італії є врахування концептуальних засад ес-
тетико-технологічної діяльності, розроблених 
італійським архітектором Джованні Понті, який 
був головним творцем та редактором журналу 
«DOMUS». Він є експресіоністом у визначенні 
стилю діяльності і проповідує відірваність від 
стилю, історичної закріпленості форми мови, а 
натомість пропонує величезну свободу почут-
тям. Даний стиль є домінуючим в італійській 
початковій школі і на сучасному етапі.

У Сполучених Штатах Америки підготовка 
майбутніх учителів початкових класів, як і сфе-
ра освіти в цілому, являє собою строкату кар-
тину [4, с. 25]. Там відсутні єдині стандартні 
вимоги до змісту навчальних планів, до видачі 
дипломів про освіту, вчених звань та наукових 
ступенів тощо. Навчальні заклади мають май-
же повну автономію, їхня діяльність контр-
олюється лише радами опікунів та інвесторів, 
а також професійними організаціями. 

В американській початковій школі сфор-
мувалася «культурологічна концепція», 
згідно з якою предметно-перетворювальна 
компетентність молодших школярів вини-
кає з прагнення людини знайти підґрунтя не 
в метафізичних ідеях (ідеалі прекрасного), 
а в матеріальній дійсності, де проявляється 
здатність людини та речі оформлювати одне 
одного: людина створює річ, а оточуючі речі 
змінюють її життя, буття серед речей. У зміс-
ті підготовки майбутніх учителів початкової 
школи до формування предметно-перетворю-
вальної компетентності учнів набуває поши-
рення концепція «арт-дизайну» [6, с. 97].

В Японії предметно-перетворювальна 
компетентність молодших школярів виявляє 
певну подібність до італійської, незважаючи 
на її географічну віддаленість. Зауважимо, що 
виявляється одна загальна фундаментальна 
закономірність: сприятливі умови для розви-
тку предметно-перетворювальної компетент-
ності виникають там, де традиційна культура 
художньої майстерності зустрічається з інтен-
сивним розвитком промислового виробни-
цтва [2, с. 111]. 

На сучасному етапі відзначається підго-
товка майбутніх учителів початкових класів в 
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Австралії. В країні, де проживає 17 мільйонів 
населення, діють близько 40 навчальних за-
кладів естетико-технологічного спрямування. 

Нині у світі існує понад 400 провідних на-
вчальних закладів естетико-технологічного 
спрямування. Статистичний аналіз докумен-
тів свідчить, що в кожному з таких закладів 
навчається від 100 до 2000 осіб, а всього –  
понад 50 тисяч осіб.

Отже, підготовки майбутніх учителів по-
чаткової школи до формування предметно-
перетворювальної компетентності учнів за 
кордоном є не що інше, як спроба перебороти 
традиційну концепцію навчання для набуття 
нових знань, вмінь і навичок, необхідних для 
вирішення принципово нових завдань, що не 
мають в минулому будь-яких близьких анало-
гів і прототипів. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ 
ПРАКТИКИ ПОСТМОДЕРНУ

В статті осмислюються зміни, які відбуваються в суспільстві та в психотерапії постмодерну. 
Аналізується тенденція деконструкції самої психотерапії та такі тенденції психотерапевтичної 
практики як діалогічність, суб’єктивізм, активізація творчого потенціалу та ін. Формулюються за-
дачі психотерапії, які б дозволили, не загубивши себе, влучно відреагувати на суспільний запит. 

Ключові слова: психотерапія, постмодернізм, деконструкція, множинне ідентифікування, мета-
наратив, діалог, креативність.

В статье осмысливаются изменения, которые происходят в обществе и в психотерапии постмо-
дерна. Анализируется тенденция деконструкции самой психотерапии и такие тенденции психоте-
рапевтической практики как диалогичность, субъективизм, активизация творческого потенциала 
и др. Формулируются задачи психотерапии, которые бы позволили, не потеряв себя, точно отреагиро-
вать на общественный запрос.

Ключевые слова: психотерапия, постмодернизм, деконструкция, множественные идентифика-
ции, метанаратив, диалог, креативность.

The article conceptualized changes that occur in society and the postmodern psychotherapy. Deconstruc-
tion of psychotherapy and psychotherapeutic practice and such trends as dialogic, subjectivism, stirring cre-
ativity and others are analyzed. The problem of psychotherapy are formulated, which would allow, not losing 
itself aptly respond to public demand.

Key words: psychotherapy, postmodernism, deconstruction, multiple identification, meta-narrative, 
dialogue, creativity.

Питаннями, які хотілося б висвітлити в цій 
статті, будуть особливості запитів суспільства 
до психотерапії в епоху постмодерну та осо-
бливості трансформації самої психотерапії. 
Інтерес викликають можливості діалогу між 
суспільством і психотерапевтичної практи-
кою, а також процес переосмислення психо-
терапією свого минулого і сьогодення в но-
вій реальності. Метою статті є окреслення 
особливостей і проблем психотерапевтичної 
практики в зв’язку з культурними і техніч-
ними трансформаціями в суспільстві та виді-
лення задач, які стоять перед психотерапією. 
Актуальність дослідження в тому, що ради-
кальна зміна якості життя, поява безлічі точок 
зору, розмаїття можливостей трактування дій-
сності штовхає психотерапію до нових пошу-
ків. В такий період особливо важливою стає 
задача адекватно почути запит суспільства до 
психотерапії і можливість влучно відреагува-
ти на нього.

Перш за все, спробуємо розібратися з осо-
бливостями життєвого устрою і самоідентифі-

кації людей у сучасному суспільстві. Описую-
чи ситуацію постмодерну, Іхаб Хасан (Hasan I.,  
1986) виділяє із середовища його явищ ряд 
принципів: невизначеність, фрагментарність, 
деканонізація, відсутність «Я-позиції», невід-
творюваність, змішування стилів, карнаваліза-
ція. Людина опиняється не в структурованому 
світі, а в мозаїках конструктів, які змінюються 
на власний розсуд. Зміст дискурсу не є дзер-
кальним відображенням реальності, а являє 
собою зовсім іншу, нову реальність: «гіпер-
реальність» (Ж. Бодрійар), «реальність-сюр-
плюс» (Келлерман), «віртуальну реальність» 
(В. Петровский), «метапсихічну реальність» 
(Б. Рассел, Р. Барт), «псіхоідну реальність»  
(К. Юнг) і т.п.

Як стверджує американський психотера-
певт А. Блантер (Adam Blatner), «Суспільство 
постмодерну підриває досвід тих, кому необ-
хідно відчуття вкоріненості власного буття в 
чомусь «зовнішньому», «об’єктивно істинно-
му» [1]. В умовах такої децентрації індивід 
вимушений або будувати власні фундаменти, 
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заплющуючи очі на інші варіанти реальності, 
або пристосовуватись до гнучкості і непев-
ності оточуючого світу. Людина продовжує 
відчувати потребу у тому, щоб вимірювати іс-
тину не лише за допомогою суб’єктивного до-
свіду, у тому щоб мати орієнтири в світі, де ко-
жен день множаться життєві альтернативи. В 
той же час людина постмодерну вже не може 
відмовитись від існуючого багатоголосся, що 
є і джерелом внутрішніх конфліктів, і умовою 
існування, нового росту. 

На думку Т. М. Титаренко, вітчизняного 
науковця и психотерапевта-практика, «по-
стнекласична особистість не має усталеної 
ідентичності, її ознака − множинне ідентифі-
кування. У неоднозначній реальності постмо-
дерну особистість стає релятивною, ситуа-
тивною, ірраціональною, еклектичною» [5]. 
Те, що прийнято називати суб’єктивністю, 
ідентичністю, постійно перетворюється, 
оновлюється і розщеплюється в процесі дис-
курсивних практик (Пігулевський В. О.). Та-
ким чином, суб’єкт конкретизується в системі 
комунікації, бо стає актуальним у діалозі з 
Іншим. Т. М. Титаренко вбачає у такій декон-
струкції трансформацію особистості, адже 
завдяки постмодерну «особистість зрушила з 
місця, ставши процесом у динамічному полі, 
а її бажання і потреби віднині сприймаються 
як похідні від контексту життєвої ситуації». 
Потреба є похідною від контексту поточної 
ситуації. При цьому в полі присутня безліч 
векторів, що беруть участь у формуванні по-
треб, які створюють специфічний дизайн кон-
тексту. Задачею психотерапії в цьому випадку 
є, на думку гештальт-терапевта І. Погодіна, 
відновлення в правах процесу, що протікає в 
поле, і підвищення чутливості людини до про-
цесу [4]. 

Отже, в новому світі постмодерну люди-
на конструює реальність і себе як власний 
проект, що перебуває в постійній зміні і в 
постійному діалозі. Дискурс утворюється і 
трансформується в процесі обміну інформа-
цією. Сучасна людина опиняється перед не-
можливістю зафіксувати реальність у вигляді 
стійких утворень, але в той же час отримує 
можливість віддатися процесу життя з задо-
воленням, радістю і творчістю.

Тема деконструкції не оминула і психоте-
рапевтичну практику, що відображається на 
зростанні все більшої неоднозначності пара-
дигмального статусу психотерапії. За слова-
ми І. Погодіна, «постмодерністський підхід 
покликаний підтримати хаос як процес» і та-
кий хаос ми можемо спостерігати і в сучасній 
психотерапії, що перетворює психотерапію як 
науку на психотерапію як філософію і мисте-
цтво, яка лише базується на деякому базисі за-
кономірностей і фактів. А. А. Зайченко виді-
ляє ряд важливих характеристик психотерапії 
постмодерна:

1) безкінечне клонування психотерапев-
тичних «імперій» або «сект», очолюваних 
«гуру», які працюють і живуть за своїми за-
конами;

2) відсутність універсальних критеріїв ве-
рифікації психотерапевтичного знання;

3) розрив між науковою і практичною пси-
хотерапією [2]. 

Тенденцію хаосу і теоретичної невизначе-
ності, поєднання нової методології з обманом, 
відчуття невідповідності теорії і життєвого 
досвіду, що призводить до тривоги і смутку 
– все це, на думку Г. Уіллера, результат дис-
кредитації старої фундаментальної системи 
уявлень чи історій з приводу того, хто ми є, в 
той час, коли ще не виникла нова історія [6]. 

Розвиваючись в такому періоді активної 
деконструкції, перебуваючи в пошуках «нової 
парадигми» (Г. Уіллер), психотерапія набуває 
певних відповідних рис. Найважливіша осо-
бливість психотерапії в епоху постмодерну 
полягає в первинності терапевтичного про-
цесу і, зокрема, контакту по відношенню до 
результату терапії. Успіхи в терапії є побічним 
продуктом терапевтичного процесу, їх не-
можливо досягти якимось прямим впливом. 
Більш того, фіксування у процесі терапії на 
результаті з бажанням досягти певної мети 
часто ускладнює або зовсім унеможливлює 
природний терапевтичний процес. (Погодін)

В унісон з І Погодіним, Лоїс Шовер (Lois 
Shawver), психотерапевт із Каліфорнії, ведуча 
сайту, що присвячений «психотерапії постмо-
дерну», вважає, що психотерапією постмо-
дерну є розмовна терапія, терапія діалогу: 
люди стомлені монологами, їм потрібен діа-
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лог. А він можливий лише тоді, коли люди не 
відчувають себе поряд з «пакетами ідей» (тео-
рій або притч). Терапевт при цьому займає не 
директивну позицію агностика. Л. Шовер, в 
свою чергу виділяє наступні характерні риси 
психотерапії постмодерну:

1. Будь-яка дія терапевта терапевтична;
2. Терапевтичний ефект досягається у діа-

лозі, терапевт не головна дійова особа сесії;
3. Принциповий суб’єктивізм – тільки  

клієнт знає, що йому треба.
Сімейний психотерапевт Паола Бостон 

(Paula Boston, University of Leeds) у статті 
«Системна сімейна психотерапія та вплив по-
стмодернізму» (2000) виділяє наступні компо-
ненти постмодерністської психотерапії:

1) терапевт – «учасник» розмови (а не «фа-
хівець»);

2) мова (а не стиль взаємодії) відіграє роль 
системи;

3) зміст і розуміння доступні завдяки по-
стійним зусиллям;

4) складності створюються в системі мови 
і можуть «розчинятися» завдяки мові;

5) зміни відбуваються завдяки розвитку 
нової мови;

6) для отримання коментарів та участі у 
спільному створенні альтернативних смислів 
використовуються «бригади, що рефлексу-
ють» [7].

Структура психотерапії більшою мірою 
представлена налагодженням певного типу 
бесіди між її учасниками. Основний внесок 
терапевта в процес зміни полягає в констру-
юванні певного стилю бесіди. Терапевт за-
ймає рефлексивну і мовчазну позицію, на-
магаючись не піддаватися пропозиціям взяти 
на себе роль «знавця». Питання м’яко й обе-
режно спрямовані на розширення і відкриття 
смислів. Терапевт з розумінням ставиться до 
того, що якась інформація виявляється несу-
місною з досвідом клієнта, шанобливо і з ці-
кавістю сприймає його думки і реакції.

Як головну тенденцію переорієнтації пси-
хотерапевтичної практики С. А. Кулаков виді-
ляє інтегративну, конкретизуючи її в наступ-
них, спільних для всіх напрямів, рисах:

1. Креативність стає головною цінністю. 
Психотерапевт відмовляється від експертної 

оцінки і сприяє зміні таким чином: створен-
ня робочого простору, надання інструментів 
у вигляді ідей, пропозицій та методик, якими 
пацієнт може скористатися для вироблення 
власних рішень.

2. Конструювання альтернативних історій 
здійснюється за допомогою питань, які тера-
певт задає пацієнту, а його основою служать 
так звані унікальні епізоди – події з життя 
пацієнта, пов’язані з його особистісними ре-
сурсами, які можна протиставити існуючій 
проблемі.

3. Психотерапевти допомагають пацієнтам 
визначити «особисту міфологію». Психотера-
певт допомогає пацієнту в створенні нової ре-
альності, в конструюванні антинарратива – на-
писанні нового життєвого сценарію, в пошуку 
альтернативних варіантів поведінки замість 
проблемних поведінкових і смислових патернів.

4. Жорсткі схеми щодо своєї особистості, 
комунікації і майбутнього є основним дже-
релом психопатології. В ході психотерапії 
визначається джерело цих «схем». У терапії 
дуже важливі зміни другого порядку, при яко-
му фундаментально реорганізується спосіб 
формування погляду індивіда на світ. 

5. Психотерапевти допомагають пацієнтам 
розвинути метакогнітивні навички – мислен-
ня про мислення.

6. Проблема вибору нових способів пове-
дінки тісно пов’язана з відповідальністю па-
цієнта.

7. Всі напрямки психотерапії приділяють 
увагу формуванню адекватної самоповаги. 
Визначальну роль у неправильному ставленні 
до себе грає ілюзорне прагнення до стандарту, 
ідеалу. Любов, довіра і повага до себе розгля-
даються як основні компоненти самооцінки.

8. Підхід до інтеграції у вигляді загальних 
факторів психотерапії виділяє подібні цілі в 
усіх напрямках психотерапії:

• надання та отримання інформації;
• розвиток терапевтичного альянсу;
• звернення до сфери емоційних відносин;
• адекватне самоприйняття;
• аналіз мотивів поведінки і емоцій;
• компетентність в подоланні труднощів;
• активація ресурсів;
• контроль.
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9. Знаходження сенсу життя і визначення 
ціннісно-смисловий дисгармонії – важливий 
пласт дослідження – кожен повинен зрозумі-
ти, навіщо він живе. 

10. Вибачення тих, хто нас дратує, кого 
ми ненавидимо, на кого ображаємося і т.п.,  
є ефективним кроком для звільнення від травм 
минулого.

11. Постмодернізм дотримується колегі-
альної, а не директивної позиції і думки про 
те, що терапія не є втручанням або видом лі-
кування. Це скоріше співробітництво, коли 
обидві сторони повинні нести відповідаль-
ність за хід процесу.

12. В епоху постмодерну помітний зсув від 
індивідуальної свідомості до відносин між 
людьми [3]. 

Психотерапія постмодерну запрошує  
клієнта до «вільної гри активної інтерпре-
тації» (Делез). Ж. Ліотар визначає постмо-
дернізм як недовіру до метанаративів (про-
писних істин). На нашу думку, психотерапія 
стає ніби провідником ідей постмодернізму, 
намагаючись розхитати жорсткі конструкції і 
допомагаючи поглянути на світ ширше. Тера-
певтичний діалог стає поштовхом до творчої 
побудови нових текстів. Поряд з Іншим лю-
дина може побачити те, що перебувало фоні 
життя і було виключене з загальної історії. 

Визнаючи власний еклектизм, психотера-
пія вже не намагається знайти єдино правиль-
ний підхід, а визнає правомірність багатома-
нітності, або «доповнюваності» (Делез), як 
заповнення слабких місць один одного. По-
шук методологічного підґрунтя стає пошуком 
спільних рис різних напрямів, що задовольняє 
досі існуюче прагнення до наукової структу-
рованості. Важливою особливістю психотера-
пії стало визнання рівноправності учасників 
психотерапевтичного процесу і зміщення ува-
ги з технік і прийомів на учасників діалогу та 
на поле стосунків. Як стверджує теорія кому-
нікативної дії К-О. Апеля та Ю. Хабермаса –  
«розщеплене Я може отримати свою єдність 
лише в контексті суб’єкт-суб’єктних відно-
шень – за допомогою Іншого». Особистість 
самовиникає лише в комунікативному полі, за 
наявності небайдужих Інших, із якими вона 
вступає у діалог. Метою психотерапії стає 

створення простору, в якому людина, прислу-
хаючись до себе в присутності Іншого (який  
є не лише дзеркалом, а і автором власних ін-
ших текстів, які існують в полі терапії) може 
творити нові тексти. 

Адам Блатнер вважає, що в ситуації по-
стмодерну монополія на «виробництво сві-
тогляду», як сукупності «культурних міфів», 
від філософії перейшла до психотерапії, яка 
грає все частіше роль «практичної філософії». 
Оскільки консенсус щодо цих міфів відсут-
ній, а клієнт повинен отримати «персональну 
міфологію» автор висуває наступні завдання 
психотерапії в епоху постмодерну:

1. Зробити творчість головною цінністю.
2. Допомогти клієнтам у створенні «осо-

бистої міфології».
3. Допомогти клієнтам виробити транспер-

сональну (що виходить за межі особистості) 
перспективу як основу світогляду.

4. Допомогти індивіду прийняти плюра-
лістичний образ свого Я. Необхідно ширше 
використовувати метафору різноманітного 
Я – не стільки для того, щоб синтезувати або 
контролювати його, скільки для того, щоб на-
дати свободу вираження різних його складо-
вих. 

5. Допомагати людям більше дізнаватися 
про інші культури.

6. Запропонувати еклектичний підхід до 
терапії.

7. Допомагати пацієнтам розвивати в собі 
здатність до метапізнання, мислення про мис-
лення.

8. Поставити формування навичок на пере-
дній план психотерапії, перш за все, навичку 
гнучкості розуму [1]. 

Завдання, виділені А. Блатнер, здаються 
дуже влучними, але автор звертає увагу на 
психотерапію як на функцію допомоги людям 
в адаптації до нових умов. Психотерапія ніби 
допомагає наздогнати сучасну культуру з її 
тенденціями до невизначеності, хаосу і дека-
нонізації. Не дуже зрозуміло чи орієнтується 
в цьому місці психотерапія на запит суспіль-
ства, чи вибудовує власну реальність. Залиша-
ється питанням і те як сама психотерапія реа-
гує на власні трансформації і чи в змозі вона 
зараз бути таким провідником, або, можливо, 
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сама потребує допомоги в пристосуванні до 
нових умов. Реальністю психотерапії є від-
сутність універсальних критеріїв верифікації 
знань, відсутність критеріїв оцінки того, що 
відбувається в просторі терапії. Носіями мо-
ралі є окремі спільноти, але, при цьому, кожен 
може обирати власні етичні принципи. Визна-
ючи існування інших підходів, психотерапев-
тичні «імперії» все ж розбудовують теорію і 
практику на ґрунті ідей власних «гуру». 

Деконструкція викликає тривогу і у психо-
терапії, залишається незрозумілим як будува-
ти реальність при відсутності метанаративів. 
Одним з шляхів подолати таку тривогу – до-
помагати іншим у зміні світогляду. Продовжу-
ючи активно працювати, психотерапія все ж 
має звернути увагу і на власне поле, і на влас-

ні «переживання», для того, щоб став зрозумі-
лішим напрямок руху. 

Отже, особливостями психотерапевтичної 
практики в зв’язку з культурними і технічни-
ми трансформаціями в суспільстві є, з одно-
го боку, невизначеність, багатоманітність та 
фрагментарність, що породжує хаос і тривогу, 
а з іншого – намагання бути провідником ідей 
постмодернізму, акцентуючи увагу на твор-
чості, діалогічності, підштовхуючи до пошу-
ку нових смислів і нових текстів. Задачами, 
які стоять перед психотерапією, є осмислення 
власних змін і власного потенціалу в допомо-
зі. Подальші розвідки в цій темі будуть вклю-
чати дослідження психотерапевтичної реаль-
ності в полі терапії та поза ним – в суспільній 
свідомості.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТА КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті здійснено аналіз поняття «якість освіти». Авторами зазначена необхідність в розробці 

набору спеціальних показників якості освіти, використовуючи які можна на практиці здійснювати 
всебічний аналіз якості освіти. Подані означення цих показників та їх поділ на блоки.

Ключові слова: якість освіти, компетентність, показники якості освіти, освітнє середовище, 
система освіти, загальноукраїнська система оцінки якості освіти.

В статье осуществлен анализ понятия «качество образования». Авторами отмечена необходи-
мость в разработке набора специальных показателей качества образования, используя которые мож-
но на практике осуществлять всесторонний анализ качества образования. Представлены определе-
ние этих показателей и их разделение на блоки.

Ключевые слова: качество образования, компетентность, показатели качества образования, об-
разовательная среда, система образования, всеукраинская система оценки качества образования.

The article presents the analysis of the concept of «quality education.» The authors noted the need to 
develop a set of specific indicators of quality of education, using which we can practically implement a com-
prehensive analysis of the quality of education. Presents the definition of these indicators and their division 
into blocks.

Key words: quality of education, competence, performance quality of education, educational environment, 
educational system, weekly education quality assessment system.

Актуальність статті. У вітчизняній теорії 
та практиці інтенсифікація навчального про-
су пов’язана з системною комп’ютерною діа-
гностикою якості освіти та вибором ефектив-
них технологій.

Оскільки реалізація державної політики у 
сфері вищої освіти забезпечуються шляхом 
гармонійного поєднання державної та комер-
ційної систем освіти, науки, бізнесу для за-
безпечення стійкого соціально-економічного 
розвитку держави; збереження національних 
рис в системі вищої освіти та узгодження з 
світовими стандартами якості вищої освіти, 
та виникає закономірна необхідність вироби-
ти універсальні підходи в цьому питанні [1].

Якість освіти за критеріями ООН виступає 
одним з провідних індикаторів якості життя.  
У зв’язку з курсом України на прискорення ін-
теграції в структури об’єднаної Європи, питан-
ня якості освіти набуває особливого значення 
та визначає необхідність приведення вітчизня-
них освітніх стандартів у відповідність до кри-
теріїв держав-членів Європейського Союзу [2].

Постановка проблеми. А отже, поліп-
шення якості освіти та рівний доступ до неї є 
одним з головних завдань сучасної державної 
політики в галузі освіти, національним пріо-
ритетом і передумовою національної безпеки 
держави, умовою реалізації права громадян 
на освіту [3]. Загалом окреслена проблема 
віддзеркалює світову тенденцію інновацій-
ного розвитку освітніх систем, адже світове 
співтовариство визнало, що освіта, добробут 
і здоров’я людини – головні чинники якос-
ті її життя, а якість освіти – головна мета,  
пріоритет розвитку громадянського суспіль-
ства. Європа сприймає якість освіти як об’єкт 
суспільного єднання й консолідації націо-
нальних освітніх систем [4].

Оцінювання якості вищої освіти як педа-
гогічна проблема є предметом дослідження та 
аналізу ряду вітчизняних і зарубіжних науков-
ців [5–12].

Формулювання цілей статті. Проаналі-
зувати стан сформованості та сутності катего-
рій, понять, пов’язаних з дослідженням про-
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блеми якості вищої освіти. Розкрити власне 
бачення зазначеної проблеми. Запропонувати 
напрямки вирішення зазначеної проблеми в 
подальшому.

Проте забезпечення якості вищої освіти 
потребує подальшого глибокого вивчення у 
критеріальному та понятійному сенсі, тео-
ретичному обґрунтуванні та в практичному 
впровадженні, оскільки думки дослідників 
цієї проблеми суттєво відрізняються.

Отже категорія «якість освіти» є базо-
вою у дослідженні форм, засобів і методів 
підвищення рівня знань і освітніх послуг в 
цілому.

На нашу думку, якість освіти в узагаль-
неному визначенні та своєму підсумковому 
представленні може трактуватися, як комп-
лекс характеристик, компетентностей і про-
фесійних знань, що забезпечують реалізацію 
знань фахівця здійснювати професійну ді-
яльність відповідно до вимог сучасного ета-
пу розвитку економіки, на визначеному рівні 
ефективності та професійного успіху, із розу-
мінням соціальної відповідальності за резуль-
тати професійної діяльності [13].

У Всесвітній декларації з вищої освіти, 
прийнятій на Міжнародній конференції з ви-
щої освіти в листопаді 1998 року, вказано, що 
якість вищої освіти – це багатовимірне понят-
тя, яке охоплює всі аспекти діяльності вищого 
навчального закладу: навчальні та академічні 
програми, навчальну і дослідницьку роботу, 
професорсько-викладацький склад і студен-
тів, навчальну базу і ресурси [14].

У широкому розумінні якість освіти роз-
глядають як збалансовану відповідність про-
цесу, результату і самої освітньої системи 
меті, потребам і соціальним нормам (стан-
дартам) освіти; у вузькому – як перелік ви-
мог до особистості, освітнього середовища й 
системи освіти, що реалізує їх на певних ета-
пах навчання людини, якому відповідає певна 
сукупність показників. Як зазначається в ряді 
робіт дослідників, якість освіти – це узагаль-
нений показник розвитку суспільства у певно-
му часовому вимірі, тому його слід розглядати 
в динаміці тих змін, що характеризують по-
ступ держави в контексті світових тенденцій: 
вона рухається до консолідації та інтеграції у 

світове співтовариство чи протистоїть йому, 
ставлячи свої інтереси понад усе. Вона є сус-
пільною характеристикою, а не предметом 
змагання чи політичним аргументом в оцінці 
розвитку держави на конкретному етапі її ста-
новлення [4].

Таким чином, не маючи загально прийня-
того означення поняття «якість освіти» не-
можливо також однозначно сформулювати 
поняття «оцінка якості освіти».

Очевидно, базовим має бути посилання на 
закон України «Про вищу освіту», прийнятий 
1 липня 2014 року, в загальних положеннях 
зазначено: «якість вищої освіти – рівень здо-
бутих особою знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, що відображає її компе-
тентність відповідно до стандартів вищої 
освіти»; «компетентність – динамічна ком-
бінація знань, вмінь і практичних навичок, 
способів мислення, професійних, світогляд-
них і громадянських якостей, морально-етич-
них цінностей, яка визначає здатність особи 
успішно здійснювати професійну та подальшу 
навчальну діяльність і є результатом навчання 
на певному рівні вищої освіти»; «якість освіт-
ньої діяльності – рівень організації освітнього 
процесу у вищому навчальному закладі, що 
відповідає стандартам вищої освіти, забезпе-
чує здобуття особами якісної вищої освіти та 
сприяє створенню нових знань» [1]. 

Необхідно відмітити потребу практики в 
розробці набору спеціальних показників якос-
ті освіти.

Показники (вимірники) – це засоби, за до-
помогою яких можна одержати уявлення про 
поточний стан системи освіти та інформувати 
про це освітнє товариство.

На нашу думку, базові показники можна 
поділити на три блоки:

• показники процесу (відсоток студентів, 
які мають власний індивідуальний прогрес в 
освіті; відсоток студентів, які одержують осві-
ту в різних формах; відсоток відрахованих 
студентів, які одержали незадовільні оцінки; 
відсоток позанавчальної діяльності; відсоток 
занять з використанням сучасних освітніх 
технологій);

• показник результатів (відсоток населен-
ня, яке одержало вищу освіту; відсоток зайня-
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тості випускників вищих навчальних закладів 
за одержаною освітою; одержання наукових 
ступенів; когнітивні (навчальні) досягнення 
студентів, не когнітивні результати);

• показники ресурсів (фінансування осві-
ти за джерелами; загальні витрати на освіту; 
суспільні витрати на освіту у відношенні до 
загальних соціальних витрат; витрати на од-
ного учня (студента) на різних рівнях освіти; 
кваліфікація вчителів і викладачів). 

Опис системи показників якості освіти 
передбачає співвіднесення їх з рівнем оці-
нювання: рівень освітньої установи, рівень 
регіональної системи освіти, загальноукра-
їнський рівень. Системи показників для цих 
рівнів матимуть різну ступінь спільності і уза-
гальненості.

В цілому система оцінки якості освіти в 
Україні тільки почала створюватися, форму-
ється єдине концептуально-методологічне ро-
зуміння проблем якості освіти та підходів до 
її оцінювання.

Введення в дію нового закону «Про вищу 
освіту» передбачає реформування в структурі 
управління освітою України, що призведе до 
створення незалежної суспільно-державної 
системи оцінки якості освіти.

В зв’язку з цим в освітянському суспільстві 
починає формуватися розуміння загальноукра-
їнської системи оцінки якості освіти (ЗСОЯО) 
як сукупності організаційних і функціональ-
них структур, що має забезпечити засновану 
на єдиній концептуально-методологічній базі 
оцінку освітніх досягнень та визначення інди-
відуальних і особистісних якостей дітей та до-
рослих, а також виявлення чинників, що впли-
вають на освітні результати.

Згідно концептуальним основам ЗСОЯО, 
зовнішня оцінка якості освіти, на наш погляд, 
має проводиться:

• державними структурами, органами вла-
ди; інтереси держави тут розуміють у зв’язку 
з її відповідальністю за реалізацію конститу-
ційних прав громадян, соціальну стабільність 
і конкурентоспроможність української еко-
номіки, і інші загальнонаціональні потреби, 
пов’язані з освітою;

• виробництвом; в даний час оцінки не 
формалізовані; процес розвивається за ра-

хунок соціального партнерства з підприєм-
ствами, союзами роботодавців, з торгово- 
промисловими палатами і т.д.;

• суспільством; важливим фактором 
успішного розвитку освітніх систем є широка 
громадська участь роботодавців, громадських 
організацій, освітянської спільноти, населен-
ня в цих процесах;

• особистістю (у тому числі батьками, ро-
диною).

Загальноукраїнська система оцінки якості 
освіти має складатися з структурних елемен-
тів, орієнтованих на спеціальні завдання в 
сфері оцінки якості освіти. Крім того, в на-
уково-методичне забезпечення ЗСОЯО мають 
бути введені державні та регіональні наукові 
дослідницькі структури, а також регіональні 
служби з нагляду і контролю в сфері освіти та 
центри оцінки якості освіти.

Закон «Про вищу освіту» передбачає 
створення всередині кожного вищого на-
вчального закладу внутрішньої системи за-
безпечення якості вищої освіти. Ключовим 
елементом зовнішньої системи забезпечення 
якості має стати Національне агентство із за-
безпечення якості вищої освіти – колегіаль-
ний орган із спеціальним статусом. Серед 
його повноважень – проведення ліцензійної 
експертизи, акредитація освітніх програм 
вищих навчальних закладів, акредитація 
спеціалізованих вчених рад із захисту дисер-
тацій на здобуття наукових ступенів докто-
ра філософії і доктора наук. Автори законо-
проекту розраховують, що Агентство зможе 
бути зареєстрованим у Європейському ре-
єстрі агентств забезпечення якості вищої 
освіти. Поруч із Національним агентством 
забезпечення якості вищої освіти передбаче-
но можливість функціонування незалежних 
установ оцінювання та забезпечення якості 
вищої освіти. Акредитовані Нацагентством 
установи зможуть також здійснювати акре-
дитацію освітніх програм вищих навчальних 
закладів. Агентство формується шляхом де-
легування представників від вищих навчаль-
них закладів, академій наук, роботодавців, 
студентського самоврядування. Цим гаран-
тується його незалежність від уряду і від 
окремих груп впливу різного характеру [1]. 
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Організація ЗСОЯО передбачає активне 
використання існуючих організаційних струк-
тур, механізмів і процедур: державних екза-
менів сертифікації, акредитації – за умови їх 
модернізації відповідно до стратегії розвитку 
загальноукраїнської системи оцінки якості 
освіти, а також створення нових організацій-
них структур і механізмів. 

Так, наприклад, передбачається подальше 
проведення зовнішнього незалежного оціню-
вання знань на державному рівні. Зокрема за-
кон закріплює зовнішнє незалежне оцінювання 
знань як елемент системи прийому на навчан-
ня до вузів з урахуванням середнього балу до-
кумента про повну середню освіту [15].

Важлива роль у дослідженні вищих освіт-
ніх показників належить залученню до проце-
су оцінювання значної кількості учасників при-
зводить до формування особливого освітнього 
середовища, в якому виникають партнерські 
взаємовідносини між студентами, викладача-
ми, батьками, членами місцевого співтовари-
ства. Активізується діалог між учасниками на-
вчання та зацікавленими особами, в результаті 
якого приймаються рішення про введення ін-
новацій в освітній процес, що сприяють стиму-
люванню соціального розвитку в цілому.

Оцінка якості освіти, зокрема, як діагнос-
тика знань, передбачає не лише оцінку якос-
ті освітніх досягнень студентів, але й оцінку 
якості освітнього процесу. Для того, щоб зро-
зуміти, наскільки ефективна робота того чи 
іншого освітнього закладу, важливо, з одного 
боку, проаналізувати не лише рівень знань в 
цьому навчальному закладі за кілька років, а з 
іншого боку – мати уявлення про контингент 
студентів, умови в яких він функціонує, де 
розташовується, кадровий потенціал, матері-
ально-технічне забезпечення; необхідно ви-
вчити весь комплекс показників, починаючи 
від організації харчування та дозвілля студен-

тів до навчально-методичного забезпечення 
освітнього процесу.

Важливо також оцінювати ступінь доступ-
ності освітніх послуг з урахуванням реальних 
потреб і можливостей студентів; враховувати 
вплив вишу на здоров’я студентів; виявляти 
ресурси додаткової освіти, спрямовані на ви-
рішення питань супроводу та підтримки на-
вчання та виховання студентів різних рівнів 
навчальних досягнень та психотипів.

При такому підході відповідальність ви-
щих навчальних закладів повинна виникати 
не з підконтрольності, а з відкритості та про-
зорості освітніх послуг.

Важливою складовою частиною зовніш-
ньої оцінки є інформування та обговорення в 
суспільстві результатів оцінки якості, зокрема 
достовірності інформації про якість освіти, її 
відповідності сподіванням замовників і спо-
живачів освітніх послуг.

Результати об’єктивної незалежної оцінки 
дозволять вищому навчальному закладу та 
всій системі освіти в цілому визначити кращі 
орієнтири свого розвитку, сформують основу 
для ефективного використання матеріально-
технічних, фінансових ресурсів.

Проведення зовнішньої незалежної екс-
пертизи спрямоване, перш за все, на зміцнен-
ня конкурентоспроможності освітніх програм 
навчального закладу на ринку освітніх послуг, 
зміцнення іміджу навчального закладу серед 
споживачів освітніх послуг.

Висновки. Таким чином, ідеї незалежної 
експертизи, комп’ютерного тестування якос-
ті освіти впроваджено багатьма країнами на 
шляху реформування як системи загальної, 
так і системи професійної освіти, стають над-
звичайно актуальними для української освіти, 
яка обрала курс на входження в зону європей-
ського освітнього простору, прийнявши за-
гальні європейські принципи.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ СТРАТЕГІЙ ПСИХОЛОГІЧНОГО 
ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ ВАГІТНИМИ ЖІНКАМИ

У статті розглянуті питання дослідження особливостей вибору стратегій психологічного подо-
лання стресу вагітними жінками. Проаналізовано психологічні особливості підходів до вибору стра-
тегії подолання стресу вагітними жінками. Застосований діагностичний комплекс був адекватним 
та може бути рекомендованим до використання.

Ключові слова: вагітні, подолання стресу, психологічні стратегії, емпіричне дослідження.

В статье рассмотрены вопросы иследования особеностей выбора стратегий психологического пре-
одоления стресса беременными. Проанализированы психологические особенности подходов к выбору 
стратегии преодоления стресса беременными. Использованный диагностический комплекс был адек-
ватным и может быть рекомендован к использованию.

Ключевые слова: беременные, преодоления стресса, психологические стратегии, эмпирическое ис-
следование.

The article discusses studies features a choice of psychological coping strategies of pregnant women. Psy-
chological characteristics of approaches to the choice of coping strategies by pregnant women was analized. 
Applied diagnostic system was adequate and can be recommended for use.

Key words: pregnant, coping, psychological strategies, empirical research.

Актуальність теми. Копінг-стратегії 
відіграють важливу роль у формуванні по-
ведінки, діяльності і характеру людини. 
Умови, в яких протікає життєдіяльність су-
часної людини, часто по праву називають 
екстремальними і такими, що стимулюють 
розвиток стресу. Це пов’язано з багатьма 
факторами і загрозами, в тому числі полі-
тичними, інформаційними, соціально-еко-
номічними, екологічними, природними. Для 
того, щоб оволодіти стресовими ситуаціями 
людина протягом свого життя виробляє так 
звані копінг-стратегії – тобто систему ціле-
спрямованої поведінки зі свідомого оволо-
діння ситуацією для зменшення шкідливого 
впливу стресу. 

Вагітність – це емоційно-складна ситуація, 
яка піддає жінку випробуванню і пред’являє 
вимоги, які перевищують її звичайний адап-
тивний потенціал. Все більшої уваги привер-
тає проблема адаптації жінок до стану вагіт-
ності, виявляються фактори психологічної 
готовності до материнства та фактори забез-
печення адекватних умов для розвитку дити-
ни. Виявлено, що в ситуації соціально-еко-
номічної нестабільності відмічається висока 
частота виникнення загрози ускладнень у пе-
ріод вагітності. В зв’язку з цим, актуальним 
виявляється вивчення особливостей психоло-
гічного подолання стресу вагітними жінками. 

В науковій літературі представлено без-
ліч відомостей про стратегії подолання 
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стресу. Особливості копінг-стратегій наве-
дені в роботах В.А. Бодрова, Е.Н. Юрасо-
вої, Р.К. Назирова, Налчаджян А.А, Р. Лаза- 
руса, С. Фолькмана, С. Хобфолл, Л. Мер-
фі та ін. Застосовані: неопсихоаналітич-
ний підхід до дослідження копінг-стратегій  
(Н. Наап, А. Біллінгс, Р. Моос), динамічний 
підхід ( Р. Лазарус і С. Фолькман), ресурсний 
підхід (В.А. Бодров) та ін. [1, 2, 3, 5, 8, 9].  
Але всі вони лише опосередковано вивчають 
особливості копінг-тратегії психологічного 
подолання стресу вагітними жінками, та тому 
потребують подальшого вивчення. 

Мета роботи: теоретично обґрунтувати 
та емпірично дослідити особливості копінг-
стратегії психологічного подолання стресу 
вагітними жінками.

Об’єкт дослідження – вагітні жінки
Предмет дослідження – особливості ко-

пінг-стратегії психологічного подолання 
стресу вагітними жінками.

Концептуальна гіпотеза: існують певні 
особливості допінг-стратегії психологічного 
подолання стресу вагітними жінками.

Емпіричні гіпотези:
1) базова стратегія вирішення проблем у 

вагітних жінок менше виражена, ніж у жінок, 
які не чекають дитину; 

2) базова стратегія пошуку соціальної під-
тримки у вагітних жінок більше виражена, 
ніж у жінок, які не чекають на дитину; 

3) базова стратегія уникання у вагітних жі-
нок більше виражена, ніж у жінок, які не че-
кають на дитину.

Згідно з метою та гіпотезою дослідження 
нами були поставлені наступні завдання:

1) здійснити аналіз основних теоретичних 
підходів до дослідження копінг– стратегій 
психологічного подолання стресу, зокрема їх 
особливості у вагітних жінок на відміну від 
невагітних;

2) теоретично обґрунтувати взаємозв’язок 
базових стратегій «вирішення проблем», 
«пошуку соціальної підтримки» та стратегії 
«уникання» в структурі особистості;

3) дослідити та проаналізувати наукову лі-
тературу, присвячену психологічним особли-
востям вагітних жінок;

4) обґрунтувати відмінності прояву копінг-

стратегій психологічного подолання стресу 
вагітними жінками та жінками, які не чекають 
на дитину, провести емпіричне дослідження з 
метою з’ясування психологічних особливос-
тей та копінг-стратегії психологічного подо-
лання стресу вагітними жінками;

5) підібрати методичне забезпечення, пси-
ходіагностичні тести, які дозволять досліди-
ти копінг-стратегії психологічного подолання 
стресу вагітними жінками;

6) встановити подальші перспективи 
дослідження,спрямовані на формування у ва-
гітних жінок адекватних копінг-стратегій.

Методи дослідження. З метою визначення 
особливостей копінг-стратегії психологічного 
подолання стресу вагітними жінками, вико-
ристано методи теоретичного аналізу, бага-
тодетермінованості і взаємовпливу психічних 
явищ, що дозволило обґрунтувати детерміно-
ваність копінг-стратегій пов’язаних з вагітніс-
тю. З використанням організаційних методів 
проведено порівняльний аналіз особливос-
тей копінг-стратегії психологічного подолан-
ня стресу вагітними жінками, у порівнянні з 
жінками,які не чекають дитину.

Для перевірки гіпотези використовували-
ся емпіричний метод: спостереження, пси-
ходіагностичні методи. Для з’ясування осо-
бливостей копінг-стратегії психологічного 
подолання стресу вагітними жінками викорис-
тано психодіагностичні методики: методика  
«Індикатор копінг-стратегій» (Д. Амірхан), 
методика Копінг-стратегії подолання стресу 
Д. Амірхана (адаптована Ялтонским и Сиро-
той), методика діагностики домінуючої стра-
тегії психологічного захисту у спілкуванні 
(В.В. Бойко), методика «Копінг-поведінка в 
стресових ситуаціях» (С. Норман, Д.Ф. Енд-
лер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; адаптований 
варіант Т.А. Крюкової). Загалом, структура 
кожної методики дає змогу встановити пара-
лельно всі компоненти копінг-стратегій, тому 
використання їх у сукупності має надати чіт-
кий результат щодо особливостей копінг стра-
тегії психологічного подолання стресу вагіт-
ними жінками.

Обробка результатів дослідження прове-
дена за допомогою математико-статистич-
них методів оцінки розбіжностей за критерія-
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ми t-Стьюдента та φ*-кутового перетворення 
Фішера. Узагальнення результатів здійснено 
з використанням інтерпретаційних методів 
(класифікація й узагальнення емпіричних да-
них), методу системного підходу та аналізу.

Методологічну й теоретичну основу  
роботи склали положення про детерміно-
ваність інтраіндивідуальної структури осо-
бистості, систему її соціальних зв’язків  
(Б.Г. Ананьев, О.М. Леонтьєв, О.Р. Лурія,  
Б.Ф. Ломов); положення про єдність природ-
ного і соціального в онтогенезі (Л.С. Вигот- 
ський, П.Я. Гальперін, Г.С. Костюк, С.Д. Мак-
сименко); дослідження психології статі в кон-
тексті соціокультурних впливів (Т.В. Говорун,  
І.С. Кон, В.Є. Каган, К. Хорні та ін.).

Наукова новизна і теоретична значи-
мість дослідження. Досліджено особливості 
копінг-стратегій психологічного подолання 
стресу вагітними жінками. Розширено та до-
повнено уявлення про особливості викорис-
тання базових копінг-стратегій вагітними 
жінками. Набули подальшого розвитку науко-
ві уявлення про механізми подолання стресу 
вагітними жінками в період їх підготовки до 
пологів.

Практична значимість дослідження. 
Результати дослідження можуть бути за-
стосовані медичними працівникам, в спеці-
алізованих навчальних закладах; викорис-
тані практичними психологами медичних 
закладів для проведення психологічного 
консультування, психологічної просвіти та 
психодіагностики,зокрема в акушерсько- 
гінекологічній практиці в період вагітності та 
підготовки до пологів, а також виявиться ко-
рисним для збагачення змісту фахових дисци-
плін при підготовці майбутніх психологів та 
медичних працівників.

При виконанні роботи було здійснено 
аналіз основних теоретичних підходів до до-
слідження копінг-стратегій психологічного 
подолання стресу, зокрема виявлено їх осо-
бливості у вагітних жінок на відміну від тих, 
хто не є вагітними [4, 6, 7, 10]. Показано, що 
поняття психологічного подолання викорис-
товується різними авторами для позначення 
характерних способів поведінки людини у 
складних життєвих ситуаціях. Головне за-

вдання копінгу – забезпечення та підтримка 
добробуту людини, фізичного та психічного 
здоров’я та задоволення соціальними відно-
синами.

Теоретично обґрунтовані психологічні 
особливості базових стратегій «вирішення 
проблем», «пошуку соціальної підтримки», 
та стратегії «уникання» в структурі особис-
тості. Встановлено, що стратегія вирішен-
ня проблеми – активна поведінкова стратегія, 
за якої людина намагається використовува-
ти усі наявні у неї особистісні ресурси для 
пошуку можливих способів ефективного 
вирішення проблеми; стратегія пошуку со-
ціальної підтримки – активна поведінкова 
стратегія, за якої людина для ефективного 
вирішення проблеми звертається за допомо-
гою та підтримкою до оточуючого її серед-
овища: родини, друзям, значимим іншим; 
стратегія уникання – поведінкова страте-
гія, за якої людина намагається уникнути 
контакту з оточуючою її дійсністю, піти від 
вирішення проблеми.

Емпіричне дослідження було проведено 
на базі КЗ «Первинної медико-санітарної до-
помоги» м. Першотравенська. У ньому взяли 
участь 40 жінок, що не були вагітними і відне-
сені нами до контрольної групи та 40 вагітних 
жінок, що проходять курс підготовки до поло-
гів. Зазначене дозволило вирішити поставлені 
завдання та досягти мети дослідження. 

Проведене дослідження особливостей 
копінг-стратегій психологічного подолан-
ня стресу вагітними жінками, дало наступні 
результати: під час дослідження за допомо-
гою методики «Індикатор копінг-стратегій»  
(Д. Амірхан), було встановлено, що вагітні 
жінки в середньому зі стратегії вирішення 
проблем мають 15,43 бали, зі стратегії психо-
соціальної підтримки – 24,23 бали, та зі стра-
тегії уникання проблем – 24,3 б.

В той час жінки, що входили до контроль-
ної групи за стратегією вирішення проблем 
мають 26,53 бали, за стратегією психосоці-
альної підтримки – 23,65 бали, та за стратегі-
єю уникання проблем – 16,58 б. 

Під час дослідження особливостей копінг-
стратегій психологічного подолання стресу 
вагітними жінками за допомогою методики 
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Копінг-стратегії подолання стресу Д. Амірхана 
(адаптована Ялтонским и Сиротой), було вста-
новлено, що вагітні жінки в середньому за шка-
лою установки на подолання ситуації мають 
2,32 бали, за шкалою соціальної підтримки –  
3,95 балів та за шкалою уникнення ситуації – 
4,5 балів. Жінки, що входили до контрольної 
групи, в середньому за шкалою установки на 
подолання ситуації мають 4,5 бали, за шкалою 
соціальної підтримки – 3,97 балів, та за шка-
лою уникнення ситуації – 2,6 балів.

В ході вивчення особливостей копінг-
стратегій психологічного подолання стресу 
вагітними жінками за допомогою методики 
діагностики домінуючої стратегії психологіч-
ного захисту у спілкуванні (В.В. Бойко), було 
встановлено, що вагітні жінки за шкалою ми-
ролюбності в середньому мають 6,75 балів, за 
шкалою стратегії уникнення – 11,83 бали, за 
шкалою стратегії агресії – 4,7 балів. Разом з 
тим, жінки контрольної групи в середньому за 
шкалою миролюбності мають 9 балів, за шка-
лою стратегії уникнення – 5,2 бали, за шка-
лою стратегії агресії – 10,1 балів.

Під час дослідження особливостей ко-
пінг-стратегій психологічного подолання 
стресу вагітними жінками за допомогою ме-
тодики «Копінг-поведінка в стресових ситуа-
ціях» (С. Норман, Д.Ф. Ендлер, Д.А. Джеймс,  
М.И. Паркер; адаптований варіант Т.А. Крю-
кової) було встановлено, що вагітні жінки за 
шкалою стратегії вирішення задачі в серед-
ньому мають 6,2 бали, за шкалою стратегії 
уникнення – 13,28 балів. Жінки контрольної 
групи за шкалою стратегії вирішення задачі 
в середньому мають 13,35 бали, за шкалою 
стратегії уникнення – 6,45 балів.

Отже, дослідження особливостей базової 
копінг-стратегії вирішення проблем у вагіт-
них жінок за допомогою комплексу методик 
показало, що існують відмінності у виражені 
копінг-стратегій вирішення проблем вагітни-
ми жінками. 

Таким чином встановлено, що базова стра-
тегія вирішення проблем у вагітних жінок 
менше виражена, ніж у жінок, які не чекають 
дитину. Це може бути пов’язане з тим, що 
вагітність – особливий період в житті жінки. 
Психологічні зміни під час вагітності виявля-

ються в так званому синдромі вагітності – це 
новий психогенний стан, обмежений певним 
періодом часу, який починається не в день за-
чаття, а при усвідомленні жінкою свого нового 
положення і закінчується не пологами, а у мо-
мент «пігмаліонізації» своєї дитини. Синдром 
вагітності переживається жінкою, як правило, 
на несвідомому рівні, має певні часові межі. 
А, як відомо, копінг-стратегія вирішення про-
блем – це активна поведінкова стратегія, за 
якої людина намагається використовувати усі 
наявні у неї особистісні ресурси для пошуку 
можливих способів ефективного вирішен-
ня проблеми. Ймовірно, вагітні жінки менш 
схильні до такої поведінки, до вирішення про-
блем, аніж жінки, які не чекають дитину. Це 
обумовлене їх особливими психофізіологіч-
ними змінами.

Отже, дослідження особливостей базової 
копінг-стратегії уникнення у вагітних жінок 
за допомогою комплексу методик показало, 
що існують відмінності у вираженні базової 
стратегії уникнення у вагітних жінок та в жі-
нок, які не чекають на дитину: базова страте-
гія уникання у вагітних жінок більше вира-
жена, ніж у жінок, які не чекають на дитину. 
Так як стратегія уникання – одна із провід-
них поведінкових стратегій, що спрямована 
на подолання або зниження дистресу люди-
ною, то цілком можливо, що вагітні жінки 
в зв’язку з особливим психофізіологічним 
станом мають вищі показники саме за цією 
шкалою.

При проведенні дослідження були підтвер-
джені концептуальна та емпіричні гіпотези, і 
було показано, що базова стратегія вирішення 
проблем у вагітних жінок менше виражена, 
ніж у жінок контрольної групи. В той же час, 
базова стратегія уникання у вагітних жінок 
більше виражена, ніж у жінок, які не чекають 
на дитину. Разом з тим, базова стратегія по-
шуку соціальної підтримки у вагітних жінок 
та у жінок, які не чекають дитину, однаково 
представлена у обох групах респондентів.

В результаті дослідження встановлено та-
кож, що існують статистичні відмінності у 
проявах копінг-стратегій серед вагітних жі-
нок. Базова стратегія вирішення проблем у 
вагітних жінок менше виражена, ніж у жінок, 
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які не чекають дитину. В той час, як базова 
стратегія уникання у вагітних жінок більше 
виражена, ніж у жінок, які не чекають на ди-
тину. Разом з тим, базова стратегія пошуку 
соціальної підтримки у вагітних жінок та у 
жінок, які не чекають дитину, однаково пред-
ставлена у двох групах респондентів. Під-
тверджено першу і третю емпіричну гіпотези, 
спростовано другу емпіричну гіпотезу. Вста-
новлено подальші перспективи дослідження, 

спрямовані на формування у вагітних жінок 
адекватних копінг-стратегій. 

Висновки
1. Застосований діагностичний комплекс 

був адекватним та може бути використаний 
медичними психологами у роботі з вагітними.

2. Виявлені особливості допінг-стратегій ва-
гітних жінок у порівнянні з жінками, контроль-
ної групи, які необхідно враховувати при прове-
денні психологічного супроводу вагітних.
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ЗМІСТ ТА СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

У статті розглянуто актуальну педагогічну проблему, пов’язану з розвитком компонентів 
структури пізнавальної активності майбутніх учителів музики. За результатами аналізу струк-
тури пізнавальної активності виявлено та охарактеризовано провідні із зазначених компонентів.

Ключові слова: пізнавальна активність, зміст, структура, компоненти. 

В статье рассмотрено актуальную педагогическую проблему, связанную с развитием компонен-
тов структуры познавательной активности будущих учителей музыки. По результатам анализа 
структуры познавательной активности выявлены и охарактеризованы ведущие из указанных ком-
понентов. 

Ключевые слова: познавательная активность, содержание, структура, компоненты.

The article reviews current pedagogical problem associated with the development of components of the 
structure of cognitive activity of future music teachers. The analysis of the structure of cognitive activity 
detected and characterized the leading components. 

Key words: cognitive activity, content, structure, components.

Одним із основних завдань української 
освіти є формування професійних та особис-
тісних якостей майбутнього учителя, розви-
ток здатності самостійно вчитися, планувати 
і активно вести навчально-пізнавальну діяль-
ність, розширювати загальну і професійну 
компетентність. Саме тому актуальним на-
прямком функціонування системи сучасної 
освіти є стимулювання та розвиток пізнаваль-
ної активності майбутніх учителів музики.

Постановка проблеми. Формування су-
часного фахівця, майбутнього учителя му-
зики, невід’ємно пов’язане із становленням 
його як усебічно розвиненої, грамотної осо-
бистості, його професійною підготовкою у 
системі вищої освіти. Саме, проблема піз-
навальної активності майбутнього учителя 
музики є однією з важливих завдань теорії і 
практики музичної педагогіки. Чимало авто-
рів, досліджуючи ті чи інші аспекти пізна-
вальної активності підходять до цієї проблеми 
з особливих методологічних позицій, виділя-
ючи різний набір компонентів досліджуваної 
якості особистості. На сьогодні немає єдиного 
загальновизнаного розуміння змісту та ком-
понентної структури пізнавальної активності. 
Тому постає необхідним визначити компонен-
ти такого складного утворення, як пізнаваль-
на активність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема формування і розвитку пізнавальної 
активності особистості розглядається у дослі-
дженнях В. Давидова, Л. Занкова, П. Підка-
систого, Т. Шамової, Г. Щукіної, В. Лозової та 
ін. Різні аспекти формування пізнавальної ак-
тивності студентів розкриті у працях А. Алек-
сюк, Ю. Бабанського, В. Вергасова, П. Лузана,  
О. Мачушник, О. Пиндик, Т. Темерівської та ін.

Слід відзначити, що окремі аспекти пізна-
вальної активності у сфері підготовки май-
бутнього учителя музики досліджувалися 
у працях В. Кузя, О. Олексюк, Г. Падалки,  
О. Ростовського, О. Щолокової та ін.

З огляду на це, мета нашої роботи поля-
гає в тому, щоб основі аналізу психолого-пе-
дагогічних досліджень обґрунтувати зміст та 
структуру пізнавальної активності майбутніх 
учителів музики.

Завдання статті: визначити основні ком-
поненти та показники пізнавальної активнос-
ті майбутніх учителів музики.

Виклад основного матеріалу. Вивчаючи 
проблему пізнавальної активності особис-
тості слід зазначити, що загальним у дослі-
дженнях психологів і педагогів є те, що піз-
навальна активність характеризується через 
діяльність і поза діяльністю не існує. Так, 
психологи загострюють свою увагу на таких 
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складових активності, як вибірковість, умоти-
вованість, потреба, інтерес, старанність, іні-
ціатива, інтенсивність діяльності. Педагоги, 
поряд з готовністю особистості до активної 
діяльності, вказують на дієвий характер став-
лення суб’єкта до об’єкта пізнання, виділяють 
основні показники пізнавальної активності, 
такі як самостійність, саморегуляція, рефлек-
сія діяльності, наполегливість, цілеспрямова-
ність, творчість. 

Пізнавальна активність виникає та форму-
ється у процесі навчальної діяльності, підно-
сячи діяльність на новий рівень. Така навчаль-
на діяльність супроводжується намаганням 
особистості власними силами розв’язати по-
ставлене завдання, унаслідок чого виникають 
додаткова пошукова активність суб’єкта, про-
яв власної ініціативи, емоційні переживання. 

Слід відзначити, що пізнавальна актив-
ність студентів реалізується через мотиваційну 
сферу особистості: під впливом пізнавальної 
потреби, мотивів, інтересів в процесі безпо-
середньої пізнавальної діяльності. Водночас, 
супроводжуючи будь яку самостійну дію, піз-
навальна активність сприяє проявам творчої 
активності майбутніх учителів музики.

Структура пізнавальної активності майбут-
ніх учителів музики, на наш погляд, передба-
чає наявність таких компонентів: стимуляцій-
но-мотиваційного, змістовно-операційного, 
контрольно-рефлексивного та самостійно-
творчого. 

Стимуляційно-мотиваційний, є осно-
вним, адже мотивація пронизує всі структурні 
утворення особистості. Саме мотивація спо-
нукає студента до активного засвоєння певно-
го обсягу музичного матеріалу. Саме через те, 
формування навчальної мотивації – це відпо-
відальний етап діяльності педагога. Глибокі, 
міцні, емоційно забарвлені та змістовні моти-
ви забезпечують ефективність навчально-піз-
навальних діяльності студентів і надають їм 
конкретну направленість. 

Проблема мотивації навчальної діяльності 
глибоко досліджувалась у працях Б.Г. Ананьє-
ва, Л.І. Божович, П.Я. Гальперіна, Л.М. Добри- 
ніна, О.Г. Ковальова, Г.С.Костюка, А.К. Мар-
кової, Л.М. Матюшкіна, М.І. Алексєєвої та ін. 
На думку дослідників, показниками мотива-

ційної сфери особистості є: пізнавальна по-
треба, пізнавальний інтерес, стимул, емоції, 
прагнення, спрямованість особистості на на-
вчальну діяльність.

Оскільки, процес задоволення потреб, є 
цілеспрямованою діяльністю, потреби ви-
ступають джерелом активності особистості. 
Адже, «усвідомлюючи ціль як суб’єктивну 
потребу, людина переконується, що задово-
лення останньої можливо лише через її до-
сягнення. Це дає їй можливість співвіднести 
свої суб’єктивні уявлення про потребу з її 
об’єктивним змістом, відшукуючи засоби до-
сягнення цілі. Крім того, потреби виявляють-
ся в мотивах (бажаннях, інтересах), що спону-
кають людину до діяльності і стають формою 
виявлення потреб» [4, с. 287]. 

Проблема формування пізнавальних потреб 
знайшла глибоке обґрунтування в працях пси-
хологів (Б.Г. Анан’єв, Л.І. Божович, П.Я. Галь-
перін, М.Ф. Добринін, О.М. Матюшкін та ін.), 
педагогів (М.О. Данилов, В.С. Ільїн, Д.В. Віль-
кєєв, Ю.В. Шаров, І.Я. Лернер, М.І. Махмутов).

Зокрема, важливе уточнення для розкриття 
сутності потреби дає Г.І. Школьник: «Пізна-
вальна потреба – це не статок знань, а вихова-
на властивість особистості відчувати нужду в 
них» [7, с. 6].

Потреба у пізнавальній діяльності не ви-
никає у студентів сама собою. На думку бага-
тьох учених (А.М. Алексюк, В.П. Безпалько, 
М.В. Кларін, В.А. Козаков, П.І. Підкасистий, 
В.В. Ягупов і ін.) потребою, що зумовлює ак-
тивність студентів, є пізнавальна задача, за-
вдання, ситуація. 

На думку Н. Василенко-Несіної основними 
потребами музичної діяльності є такі: потреба 
в пізнанні, потреба у спілкуванні, потреба у 
творчості, самовираженні, потреба в пережи-
ванні цінності діяльності, потреба досягнення 
мети діяльності. Автор вважає, що розвиток 
та стимулювання означених потреб музично-
педагогічної діяльності є можливим лише при 
активній внутрішній позиції студента, що пе-
редбачає суб’єкт-суб’єктивний підхід до орга-
нізації занять [1, с. 92].

Як зазначає М.М. Солдатенко реалізація 
потреби в пізнанні залежить від підготовки 
викладача до створення дидактичних і пси-
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хологічних умов формування мотиваційної  
сфери студента. 

Поширеними мотивами пізнавальної ак-
тивності є інтереси. Як і всі психічні влас-
тивості особистості, пізнавальний інтерес 
зароджується і розвивається у процесі пошу-
ково-творчої діяльності. Досвід самостійної 
творчої діяльності сприяє переростанню про-
стої цікавості і первинної допитливості в стій-
ку рису особистості – пізнавальний інтерес.

Розглянемо в чому ж полягає сутність піз-
навального інтересу студентів у процесі на-
вчальної діяльності. 

Сформовані пізнавальні інтереси характе-
ризується: наполегливістю і спрямованістю 
особистості у вивченні матеріалу й оволодін-
ні різноманітними засобами пізнання; захо-
пленістю процесом навчальної діяльності; єд-
ністю пізнавальної активності й продуктивної 
діяльності, емоційно-пізнавальною зосеред-
женістю у навчанні.

Так, однією з характеристик мотиву є його 
модальність, тобто емоційна забарвленість. 
У процесі діяльності педагог має створю-
вати для студентів атмосферу емоційного 
комфорту, ситуації успіху. Позитивні емоції, 
що пов’язані з досягненням успіху, зазвичай 
сприяють підвищенню рівня пізнавальної ак-
тивності [2, с. 218].

Перейдемо до розгляду ролі емоцій в мо-
тивації навчання. Виховання правильної мо-
тиваційної спрямованості, постановки цілей у 
майбутніх учителів музики повинно супрово-
джуватися і впливом на емоційне ставлення сту-
дентів до навчання. Емоції, безсумнівно, мають 
мотивуюче значення в процесі навчання. 

Специфіка емоцій, зазначав видатний ра-
дянський психолог А. Н. Леонтьєв, полягає в 
тому, що вони відображають відношення між 
мотивами і можливістю успіху діяльності з 
реалізації цих мотивів. 

Позитивні емоції, що виникають при ово-
лодінні студентами прийомами самостійного 
здобування знань, новими способами удоско-
налення своєї навчальної роботи, стимулю-
ють їх інтерес до засвоєння нового навчально-
го матеріалу. Тому, викладач має впливати на 
формування емоцій, які активізують навчаль-
но-пізнавальну діяльність. 

Стимулювати навчально-пізнавальну ді-
яльність студентів у сучасному розумінні 
означає спонукати їх до активної навчально-
пізнавальної діяльності; підштовхувати до 
неї, заохочувати. Стимул навчально-пізна-
вальної діяльності виникає тоді, коли потре-
ба зустрічається із ситуацією свого задово-
лення. Тому, стимул – це внутрішня активна 
спрямованість особистості, яка виявляється 
й активізується зовнішніми обставинами 
(стимуляторами). Зовнішні фактори (новизна 
навчального матеріалу, нетрадиційна форма 
навчання, навчання з комп’ютерною підтрим-
кою) – це об’єктивні джерела стимулів актив-
ної навчально-пізнавальної діяльності учнів, 
або стимулятори [3, с. 196].

В цілому стимуляційно-мотиваційний 
компонент навчання визначається принай-
мні такими моментами: характером самої на-
вчальної діяльності студентів, сформованістю 
її структурних елементів та взаємодією в про-
цесі навчання; змістом навчання; характером 
мотивів навчання; пізнавальними потребами 
та інтересами, особливостями емоцій, що су-
проводжують процес навчання.

В структурі пізнавальної активності майбут-
ніх учителів музики одне з головних місць по-
сідає змістовно-операційний компонент, який 
полягає у накопиченні певної начальної інфор-
мації та складає основу формування пізнаваль-
ної активності майбутніх учителів музики.

До змістовно-операційного компонента 
належить система провідних знань і спосо-
бів навчання, всі розумові операції (аналіз, 
порівняння, узагальнення, систематизація, 
абстрагування), пізнавальні процеси (відчут-
тя, сприйняття, уявлення, пам’ять, мислення, 
уява), пов’язані з розумовим перетворенням у 
пізнанні. 

Про сформованість розумових операцій та 
розумових умінь студентів свідчить здатність 
студента до самостійної перетворювальної 
мисленнєвої діяльності. Сформоване актив-
но-перетворювальне ставлення особистості 
до пошукової та дослідницької діяльності 
забезпечує її активну спрямованість на інші 
види пізнавальної та творчої діяльності. 

Пошукова пізнавальна активність студен-
тів характеризується евристичною ініціатив-
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ністю, самостійністю, знанням програмного 
матеріалу, вмінням здобувати нову інформа-
цію, вирішувати нетипові завдання. 

Змістовно-операційний компонент визна-
чається сформованістю активно-перетворюю-
чого ставлення студентів до власної навчаль-
ної діяльності, активізацією усіх пізнавальних 
процесів, пошуковою активністю.

Контрольно-рефлексивний компонент 
полягає у здатності до рефлексивного контр-
олю своєї діяльності. Процес рефлексії – це 
нескінченний процес, який за позитивних 
умов, генерує пізнавальну активність особис-
тості студента, зумовлює потребу в отриманні 
нових знань, умінь та навичок, поштовх до 
постійного професійного самовдосконалення, 
спричиняє формування адекватної самооцін-
ки своєї діяльності, стійку потребу в самоос-
віті, що має на увазі істинно самостійну по-
дальшу професійно-творчу самореалізацію в 
майбутній діяльності.

Рефлексивна здатність ефективно розвива-
ється у процесі усвідомлення змістовно-цін-
нісної сутності музичних творів, постійного 
пошуку нових способів виконання. Контроль 
за ходом власної діяльності забезпечує кри-
тичність та самостійність мислення студен-
та, підвищує ефективність його навчально- 
пізнавальної діяльності.

Контрольно-рефлексивний етап навчаль-
ної діяльності має бути організований таким 
чином, щоб студенти могли одержати емоцій-
не задоволення від зробленого, радість пере-
моги над труднощами. Тим самим у студентів 
буде формуватись орієнтація на переживання 
таких почуттів у майбутньому, що приведе до 
виникнення потреби у творчості, наполегли-
вій самостійній роботі. 

Наступний, самостійно-творчий компо-
нент характеризується найвищим ступенем 
пізнавальної активності студентів та прояв-
ляється в умінні вирішувати творчі пошукові 
задачі; застосовувати нестандартні підходи до 
вирішення поставлених освітніх завдань; у 
самостійному підборі форм, прийомів і засо-
бів навчання.

Як один з видів навчально-пізнавальної 
діяльності самостійна робота передбачає роз-
виток активності, ініціативи, самоконтролю, 

рефлексивних умінь, музичного мислення, 
здатності до творчої діяльності, прояву піз-
навальної надситуативності, яка характеризу-
ється самостійним та усвідомленим виходом 
студентів за межі поставленого педагогом за-
вдання, розв’язання за власною ініціативою 
додаткових завдань.

 Самостійна пізнавальна діяльність здій-
снюється за наявності у студента гностичних 
мотивів, інтелектуальної активності, тривалої 
уваги, перманентного сприйняття, яке пере-
ходить у спостереження та формує спосте-
режливість. Вона забарвлена почуттями та 
вольовими зусиллями, підпорядкована цілям 
навчання; в ній виявляється вся особистість 
студента й формуються його самостійні піз-
навальні можливості [ 5, с. 71].

Ефективність самостійної пізнавальної ді-
яльності студентів зумовлена значною мірою 
її організацією. Від рівня організації цього 
процесу залежить формування інтересу до 
навчальної дисципліни, рівень пізнавальної 
активності, а, отже, і постійного поповнення 
знань, формування умінь та навичок з від-
повідним виходом на професійну діяльність  
[5, с. 73].

Високий рівень самоконтролю дає можли-
вість активізувати самостійність, покращи-
ти виконавську самопідготовку і спрямувати 
студента на вирішення професійних завдань: 
коригувати власну гру на інструменті, регу-
лювати емоційний стан при сценічному вико-
нанні творів.

Найвищим проявом самостійної пізна-
вальної діяльності майбутніх учителів музики 
є вияв творчої активності.

На думку Т. Шамової [6, с. 53], творча ак-
тивність – це вищий рівень пізнавальної ак-
тивності, який характеризується інтересом 
і прагненням не тільки проникати глибоко у 
суть явищ та їх взаємозв’язків, але й знайти 
для цієї мети новий спосіб.

Творчу активність, можна сформувати 
тільки стимулюючи потребу діяти самостій-
но, виявляти інтерес у процесі пошукової ді-
яльності, розвивати здатність до рефлексії.

Відзначимо, що прояви творчої, самостій-
ної активності, стійке прагнення до пізнання 
значною мірою сприяють розвитку пізнаваль-
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ної активності майбутнього педагога – учите-
ля музики.

Отже, пізнавальна активність виступає як 
умова формування у студентів потреби в зна-
ннях, оволодіння вміннями пізнавальної ді-
яльності, самостійності, забезпечення глибини 

і міцності знань. До структурної організації 
даного феномену належать: стимуляційно-мо-
тиваційний, змістовно-операційний, контр-
ольно-рефлексивний та самостійно-творчий 
компоненти. Взаємозв’язок цих компонентів 
виразно проявляється у навчальній діяльності.
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РОЗВИТОК МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОCТІ МОЛОДІ
У статті розглянуто питання розвитку міжетнічної толерантності, визначено поняття куль-

тури міжетнічних стосунків, розглянуто основні підходи до визначення толерантності.
Ключові слова: толерантність, міжетнічні стосунки, свідомість, полікультурне суспільство.

В статье рассмотрен вопрос развития межэтнической толерантности молодого поколения, опре-
делено понятие культуры межэтнической толерантности, рассмотрены основные подходы к опреде-
лению толерантности.

Ключевые слова:толерантность, межэтнические отношения, сознание, поликультурное  
общество.

This article is devoted to the problem of cross cultural tolerance of young people, the concept of cross cul-
tural tolerance is determined, the main approaches to the definition of tolerance are identified.

Key words: tolerance, cross cultural communication, awareness, multicultural society.

Вступ. Глобалізація сучасного суспіль-
ства викликала необхідність виховання лю-
дини з позитивною, толерантною свідомістю 
та поведінкою, людини здатної взаємодіяти 
з представниками інших національностей та 
культур. Це зумовлено самою суттю проце-
сів демократизації і гуманізації соціального  
життя, прагненням створити гармонійне  
суспільство.

Мета статті: визначення поняття культури 
міжетнічних стосунків, розглянути основні 
підходи до визначення толерантності та про-
аналізувати її роль у життєвій позиції особис-
тості.

Проблему міжкультурного спілкування 
досліджено у працях багатьох зарубіжних  
(К. Бегнер, С. Нієто, Д. Трагер, Е. Холл) та 
українських дослідників (В. Андрущенко,  
Н. Висоцька, В. Євтух, Г. Касьянов, П. Скипка).

Культура міжетнічних стосунків передба-
чає вміння толерантно спілкуватися з різними 
етнічними групами та поважати їх культуру. 
Варто зауважити, що міжетнічне спілкування 
– це процес обміну інформацією між окреми-
ми особистостями та групами, які мають сут-
тєві відмінності та, у свою чергу, впливають 
на характер, форму та результат спілкування. 
Успіх міжкультурного спілкування залежить 
від розуміння учасниками цих відмінностей.

Досліди у цій галузі проводяться у різних 
країнах світу. Наприклад, США є країною різ-
них расових та етнічних груп, чиї культурні 

відмінності вплинули і на систему освіти. Ви-
хованцям необхідно було допомогти зростати 
у полікультурному суспільстві. Іммігранти та 
малозабезпечена молодь, набуваючи навичок 
та досвіду, отримали можливість стати повно-
правними громадянами Америки. 

Полікультурне виховання має чимало 
спільних рис з інтернаціональним вихован-
ням. У той же час мультикультурній педаго-
гіці властиві певні особливості. Його пріо-
ритетами є формування досвіду моральної 
поведінки, діалог культур. Воно призначене 
для соціуму й зосереджено на педагогічних 
проблемах взаємозв’язку макро– і субкультур 
у межах такого соціуму. Відповідно запере-
чується виховання поза цими культурами й 
загальнонаціональними цінностями, заохочу-
ється розвиток особистості як осередку пе-
ретинання декількох культур. Таким чином, 
насамперед у полікультурному вихованні 
звертається увага на етнокультурні особли-
вості.

У США створено правову базу, що забо-
роняє расову дискримінацію у сфері освіти. 
У школах проводяться інформування про 
культуру й побут латино– та афроамерикан-
ців, педагоги докладають чималі зусилля для 
усунення расизму й інших національних забо-
бонів, разом з вихованцями вивчають духовні 
цінності малих культур.

Головна ідея полікультурної освіти поля-
гає у тому, що всі вихованці – незалежно від 
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статі, соціальної, расової та культурної належ-
ності, повинні мати рівні можливості щодо 
навчання. Відповідно вирішується проблема 
реформування освіти з метою надання рів-
них прав, незважаючи на расову чи культурну 
приналежність [3].

Проблему міжетнічних та міжкультурних 
стосунків досліждує багато учених. Серед них 
С. Нієто, професор лінгвістики, педагогіки та 
культури Університету штату Массачусетс. На 
її думку, полікультурна освіта – це формуван-
ня цінностей і поглядів щодо інших людей. 
Дослідниця пише про те, як організовувати 
навчальні заходи, як передавати учням інфор-
мацію і на яких умовах [5, c. 30–43]. С. Нієто 
вважає за необхідне звертати увагу на такі за-
питання: «У кого з вихованців є доступ до цін-
ної літератури, сучасних курсів?», «Чи впливає 
це на расове походження, культуру, національ-
ність?», «Наскільки справедлива політика, що 
проводиться у освітніх закладах?». 

Однією з умов досягнення динамічно роз-
виненої системи міжетнічних стосунків, що 
гармонічно поєднує особливості загально-
громадянської свідомості, менталітету і наці-
ональної свідомості, вчені називають етнічну 
консолідацію. Мета полікультурної освіти – 
формування особистості, здатної до активної 
та ефективної життєдіяльності у багатонаці-
ональному та полікультурному суспільстві, 
такого, що розуміє і поважає інші культури, 
уміє жити з людьми, які мають інші погляди, 
вірування, переконання. У США розуміють, 
що усвідомлення своєї власної культури, а від-
повідно, національної, расової, етнічної прина-
лежності сприяє вихованню патріотизму, само-
поваги, демократії та громадянської позиції.

Аналізуючи міжгрупову поведінку, тобто 
дії членів однієї групи щодо членів іншої, до-
слідники виявили важливу причину непорозу-
міння і конфліктів у міжгрупових відносинах, 
зокрема явище етноцентризму. Його зафіксу-
вав американський соціолог В. Самнер при 
вивченні етнічних груп. Він кваліфікував його 
як переконаність у перевазі власної етнічної і 
культурної групи над рештою груп [4]. 

Отже, культура міжетнічних стосунків 
передбачає вміння толерантно спілкуватися 
з різними етнічними групами та поважати їх 

культуру. Міжетнічне спілкування – це процес 
обміну інформацією між окремими особис-
тостями та групами, які мають суттєві відмін-
ності та, у свою чергу, впливають на характер, 
форму та результат спілкування. Успіх між-
культурного спілкування залежить від розу-
міння учасниками цих відмінностей.

Полікультурна педагогіка, вважають захід-
ні дослідники, є перспективною для грома-
дянського виховання в умовах поліетнічного 
суспільства. Вона спрямована на підготовку 
активних громадян суспільства. Мультикуль-
турне виховання відіграє особливу роль у ста-
новленні нової за змістом громадянськості як 
наслідку соціально–економічної глобалізації. 
У Західній Європі, де громадянське вихован-
ня відбувається на тлі активної економічної й 
політичної інтеграції, загострилася проблема 
урахування культурно–виховних запитів не 
тільки національних меншин, але й малих дер-
жав. Проблема загострюється через американ-
ську псевдокультурну експансію. Відтак ура-
хування виховних запитів малих народів стає 
способом забезпечити розвиток плюралістич-
ної європейської ідентичності. Полікультурне 
виховання бере на себе подвійну функцію фор-
мування громадян об’єднаної Європи – поваги 
до національних особливостей і подолання на-
ціональних антагонізмів [2].

В сучасній науковій літературі можна виді-
лити чотири основні методологічні підходи до 
розуміння толерантності. Найчастіше цю ка-
тегорію розглядають як цінність-в-собі або як 
один з історичних видів політичної практики.

Аксіологічний підхід пояснює толерант-
ність як «цінність-в-собі» (для Г. Маркузе – 
«мета-в-собі», для П. П. Ніколсона – «благо-
в-собі») або, принаймні, як одну з цінностей 
ліберальної демократії. Однак, терпимість як 
така не є чеснотою і значуща лише тоді, коли 
сприяє іншим важливим цілям і благам люди-
ни, яких не можна досягти інакше як за умови 
примирення з існуванням відмінності. Більше 
того, безмежна толерантність може бути злом. 
У новітній історії соціальні і політичні кон-
флікти нерідко інтерпретуються як міжкуль-
турні або конфлікти цивілізацій, що призво-
дить до культурологізаціі соціальних проблем 
та їх подальшої ескалації. 
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В межах аксіологічного підходу науковці 
намагаються максимально сфокусувати по-
няття толерантності, відрізнивши його від 
байдужості, з одного боку, і беззастережно-
го прийняття, з іншого. Найпослідовнішим 
у цьому напрямі є П. Ніколсон, який нама-
гається зрозуміти толерантність у вузькому 
сенсі не просто як своєрідний сурогат дові-
ри і прийняття (тобто, як щось, що заміняє 
любов там, де вона неможлива), але саме як 
моральний ідеал, тобто, як цілком самостійну 
цінність. Згідно з П. Ніколсоном, толерант-
ність як моральний ідеал має такі складові: 
1) наявність відхилення; 2) нетривіальність, 
моральна важливість цього відхилення; 3) мо-
ральна незгода суб’єкта толерантності з цим 
відхиленням, 4) сила, якою володіє суб’єкт 
толерантності для чинення того або іншого 
впливу на це відхилення; 5) невідторгнення, 
тобто відмова від використання цієї самої сили;  
6) благість толерантності як відносин. Таким 
чином, за П. Ніколсоном, людину можна на-
звати толерантною, якщо вона відмовляється 
від вживання своєї сили впливу на існування 
морально неприйнятного для нього відхилен-
ня. Ще важливішим є те, що саме така відмо-
ва визнається морально правильною, тобто 
належним діянням. Тієї чи іншої версії саме 
такого визначення толерантності дотримуєть-
ся більшість ліберальних філософів політики 
і моралі, проте деякі не поділяють оптимізму 
П. Ніколсона з приводу моральної доброти то-
лерантності і вважають її швидше саме суро-
гатом, чимось другосортним (second best), але 
все ж морально значущим явищем в системі 
суспільних відносин. Але і ті, і інші розумі-
ють толерантність як морально значущу від-
мову від використання сили впливу на існу-
вання морально неприйнятного відхилення. 
Моральне неприйняття, що входить в струк-
туру толерантності, відразу ж відрізняє її і від 
індиферентності, і від поваги чи любові.

Ідеально-типовий підхід, прихильники 
якого (наприклад, Дж. Ролз та інші представ-
ники деонтологічного лібералізму) бачать 
у толерантності певний моральний ідеал, 
до досягнення якого суспільству необхід-
но прагнути. Цей підхід бере свій початок 
від нормативно-раціоналістичного погляду  

Е. Канта на толерантність, заснованого на 
концепції природних невідчужуваних інди-
відуальних прав. Е. Кант відходить від про-
блеми моральної спільності індивідів завдяки 
тому, що сформульовані ним закони моралі і, 
передусім, категоричний імператив діють в 
універсальному світі. Однак, виконана в тра-
диції кантіанського «технологізму» політична 
теорія унеможливлює створення «широкої» 
концепції толерантності, оскільки суб’єкт, 
до якого вона адресована і якого визнає як 
повноцінного політичного суб’єкта, має над-
то жорсткі культурні параметри. Моральне 
визначення толерантності вилучає з її сфери 
байдужість, а також все те, що не допускає 
суттєвих розбіжностей між суб’єктами від-
носин (злагода, дружба, любов). Tолерантний 
суб’єкт, згідно суджень Е.Канта, зобов’язаний 
виконувати моральний обов’язок всупереч 
своїй незгоді з відмінністю у поглядах, діях, 
віруваннях. Крім того, про прояв толерант-
ності доречно говорити лише у разі володіння 
цим суб’єктом силою для придушення від-
мінності або можливості перешкоджати спо-
кійному існуванню такого відхилення. Згідно 
з природно-правовою концепцією, толерант-
ність виникає тільки тоді, коли невтручання 
продиктоване визнанням за іншою стороною 
рівних прав на самореалізацію і самовира-
ження. Водночас, будь-яка моральна норма 
претендує на загальнообов’язковість. Тому 
моральний суб’єкт, що має власну систему 
цінностей, прагне приписати всьому люд-
ству «правильний» шлях. Парадокс полягає 
в тому, що толерантність стверджує відмову 
терпимої людини від розповсюдження на всіх 
людей тих норм, які вона сама щиро вважає 
обов’язковими для всього людства. Однак та-
кий «моральний суб’єкт» за визначенням не є 
моральним [1; 22–23].

Онтолого-історичний підхід розглядає 
толерантність як певний спосіб співіснуван-
ня груп в історії. Такий підхід використовує  
М. Уолцер у своєму дослідженні, присвячено-
му п’яти режимам толерантності. Іноді до ньо-
го вдаються інші коммунітаристи і мультикуль-
туралісти, а також ті автори, які спираються на 
неліберальні підстави толерантності. Цінність 
підходу зменшується тим, що його прихильни-
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ки зводять теорію толерантності до опису істо-
ричних прикладів толерантних режимів.

М. Уолцер під толерантністю розуміє будь-
яке ненасильницьке допущення існування ін-
шого, від поваги та прийняття до вимушеного 
прагматичного дозволу іншому існувати або 
навіть байдужого ставлення до іншого. Він 
об’єднує в одному понятті «покірне прийнят-
тя заради миру», «пасивну, розслаблену бай-
дужість», «щось на зразок морального стої-
цизму: принципове визнання того, що інший 
має «права», «відкритість іншим, цікавість, 
можливо, навіть повага, бажання почути», 
«схвалення відмінності». На жаль, за подібно-
го визначення втрачається будь-яка евристич-
на цінність поняття толерантності, оскільки 
під нею розуміється практично будь-яке при-
пущення іншого у кожному суспільстві. Крім 
усього іншого, подібне розширення змісту по-
няття «толерантність» позбавляє цей термін 
змістовного зв’язку з tolerare, дієсловом, що 
означає терпіння. Звичайно, між «терпиміс-
тю» і «толерантністю» є велика різниця, осно-
вана на відмінності tolerare та pati у латин-
ській мові. І все ж поняття толерантності має 
яскраві ознаки «терпіння», причому активно-
го, принципового, що відрізняє його як від па-
сивної байдужості, так і від беззастережного 
прийняття і поваги. Справді, навряд чи можна 
говорити про те, що людина толерантна до 
того, кого вона любить чи поважає, і навряд 
чи можливо толерантно ставитися до того, хто 
просто байдужий. М. Уолцер аналізує в яких 
соціальних організмах, що існували історич-
но та існують сьогодні, реалізовувалося толе-
рантне ставлення до груп, що відрізняється 
своїми культурно-релігійними інститутами і 
способом життя, тобто, по суті є етнокультур-
ними групами. Дослідник називає декілька 
толерантних режимів: багатонаціональні ім-
перії, міжнародне співтовариство, національ-
на держава та іммігрантське суспільство.

Конфліктний дослідницький підхід до то-
лерантності детально розробляють Ш. Муфф, 
Ж. Лаклан, Б. Капустін. Згідно з ним, толерант-
ність – це не скасування боротьби, не проти-
лежність їй, а ніщо інше, як боротьба в пев-
них межах, які не можна визначити апріорно, 
оскільки їх формує практика боротьби. Досить 

часто конфлікт між далекими культурами, в 
ході якого сторони поступово починали пізна-
вати одна одну, приводив до формування основ 
терпимості, здатної забезпечити їх мирне спі-
віснування. Пропонуючи своє пояснення тако-
го розвитку подій, слід використати концепцію 
насильства, сформульовану А. Дахіним в поле-
міці з Б. Капустіним на сторінках віртуальної 
майстерні журналу «Поліс». Доводячи, що лю-
дина – це частина того чи іншого світу «ми», 
який є для нього «своїм», А. Дахін трактує на-
сильство як щось, що існує вздовж кордонів 
«ми»-світів [1, с. 20–26].

Толерантність є важливим компонентом 
життєвої позиції зрілої особистості, яка має 
особливі цінності та інтереси і готової, в разі 
потреби, їх захищати, але, водночас, з пова-
гою ставитися до позицій та цінностей інших 
людей. Толерантність виткана з різного роду 
відносин: морально-етичних, ціннісно-норма-
тивних, правових. Вони поєднуються в голов-
ному – установці на співпрацю, гармонійне 
співіснування, ненасильство. Толерантність, 
як і будь-яке соціальне явище, суперечлива за 
своєю суттю, і багато дослідників вказують 
на ту чи іншу грань, яка дає змогу існувати 
їй як благо і як прямо протилежне явище і в 
судженнях, і в діях людини. Дискурс толе-
рантності в науковій літературі свідчить про 
те, що змістовні смисли поняття різноманітні 
і широкі, а загальний концептуальний підхід 
до її визначення поки не знайдений. Толерант-
ність, таким чином, виявляється як рухлива 
форма соціальності, вона не може виникнути 
сама по собі і є відображенням умов та якості 
життя, з одного боку, а з іншого – інституцій-
них і самоорганізаційних форм взаємодії. Не-
зважаючи на свою розмитість, толерантність 
формується в рамках стійких структур, таких 
як соціальні інститути, соціальні спільноти, 
соціальні організації, які забезпечують якість 
життя, зв’язок епох, досвід поколінь і створю-
вані ними системи цінностей.

Можна виділити такі критерії толерант-
ності, формування яких є найважливішим за-
вданням сучасного суспільства: 

– рівноправність, взаємоповага членів гру-
пи або суспільства, доброзичливість і терпи-
ме ставлення до різних груп; 
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– рівні можливості для участі в політично-
му житті всіх членів суспільства; 

– збереження і розвиток культурної само-
бутності і мов національних меншин; 

– охоплення подіями суспільного характе-
ру, святами як можна більшої кількості людей, 
якщо це не суперечить їхнім культурним тра-
диціям та релігійним переконанням;

– можливість наслідувати свої традиції для 
всіх культур у суспільстві; 

– свобода віросповідання; 
– співробітництво і солідарність у вирі-

шенні загальних проблем; 
– позитивна лексика в найбільш уразливих 

сферах міжетнічних, міжрасових відносин, у 
відносинах між статями.

Всі ці критерії відповідають моделі лібе-
рального плюралізму, яку можна розглядати як 
втілення толерантності на рівні цілого суспіль-

ства. Модель ліберального плюралізму перед-
бачає два полюси. На одному – різноманітні 
переконання морального та релігійного харак-
теру, яких дотримуються різні групи всередині 
суспільства. На іншому – неупереджена держа-
ва, яка захищає право кожного громадянина на 
справедливе ставлення, зокрема і право форму-
лювати й висловлювати свої переконання: пи-
тання ставиться не про те, як жити разом, а про 
те, як жити разом, не втрачаючи ідентичності 
та відмінностей [1, с. 42–43].

Висновки. Метою полікультурної освіти 
є формування особистості здатної до актив-
ної життєдіяльності у багатонаціональному 
суспільстві та толерантного ставлення до 
представників інших культур. Формування 
культури міжетнічного спілкування молоді є 
важливим фактором побудови консолідовано-
го суспільства.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Довідник міжетнічної толерантності / упоряд. Н. Ю. Ротар; за ред. А. М. Круглашова. – Чернівці :  
Видавничий дім «Букрек», 2011. – 232 с.

2. Євтух В. Соціологія міжетнічного конфлікту: теоретичний аспект [Електронний ресурс] /  
В. Євтух // Украінський ценр політичного менеджменту – Режим доступу до журн. : www.politik.org.
ua/.../magcontent.php3?m...

3. Сыроедеева А. А. Поликультурное образование / А. А. Сыродеева. – М. : МИРОС, 2001. – 190с.
4. Galloti K. M. Gender and Developmental Differences in Adolescents Conceptions of Moral Reasoning /  

K. M. Galloti, S. F. Kozberk, M. C. Farmer // Journal of Youth and Adolescence. – 1991. – Vol. 20, № 1. –  
P. 13–30.

5. Nieto S. Affirming Diversity ; The Socio-political Context of Multicultural Education / S. Nieto. –  
3rd ed. – New York : Longman Publishers, 2000. – P. 30–43.



85

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

Грицюк Л. К.
кандидат педагогічних наук, доцент

кафедри соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Лякішева А. В.
кандидат педагогічних наук, доцент

кафедри соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОЦЕСУ 
ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК НАУКИ

У статті розглянуто питання дослідження особливостей формування педагогіки як науки. Про-
аналізовано процеси диференціації та інтеграції, які відбуваються в педагогічній науці та з суміж-
ними науками. Запропоновані підходи до класифікації системи педагогічних наук, галузей, наукових 
дисциплін.

Ключові слова: наука, педагогіка, наукова галузь, педагогічна наука, наукова дисципліна, диферен-
ціація педагогіки, інтеграція наукових знань.

В статье рассмотрены вопросы исследования особенностей формирования педагогики как науки. 
Проанализированы процессы дифференциации и интеграции, которые происходят в педагогической 
науке и со смежными науками. Предложены подходы к классификации системы педагогических наук, 
отраслей, научных дисциплин.
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дифференциация педагогики, интеграция научных знаний.

The article examines the question of research of features of forming of pedagogics as sciences. The process-
es of differentiation and integration, which take place in pedagogical science and with the allied subjects, are 
analysed. Offered approach near classification of the system of pedagogical sciences, scientific disciplines.

Key words: science, pedagogics, pedagogical science, scientific discipline, differentiation of pedagogics, 
integration of scientific knowledge.

Постановка наукової проблеми і її  
значення. Педагогіка є однією з найдавніших 
гуманітарних наук. Назва науки вказує на осо-
бливість об’єкту її дослідження. Педагогіка у 
перекладі з грецької paidos ago – «дитя вести» 
та paida gogos – педагог, «той, хто веде дитя». 
З часом слово набуло більш широкого значен-
ня – «вести дитину по життю», виховувати, 
навчати, спрямовувати різнобічний розвиток. 
Таким чином визначився предмет і категорії 
педагогіки як науки про виховання, навчання 
та освіту дітей. 

Педагогіка пройшла три етапи становлен-
ня (за Ф. Хофманом). Перший умовно нази-
вається мудрістю виховання. У первісний час 
дорослі здійснювали виховання, навчання ді-
тей на основі наслідування, копіювання їхніх 
дій, використання народної творчості. Дру-
гий етап умовно названо педагогією (пред-
течею педагогіки). Він тривав від античнос-

ті до Нового часу. У цей період у практиці 
шкільного навчання й сімейного виховання 
з’являються перші педагогічні професії та 
заняття. Виникають різні типи шкіл, які ви-
конували конкретні завдання навчання й ви-
ховання молодих громадян. Формується й 
спеціальна педагогічна термінологія і лек-
сика. Європейські університети розпочали 
професійну підготовку з визначенням фахо-
вих та наукових ступенів. Для цього періоду 
характерна особлива увага до проблем освіти 
та виховання зі сторони філософів, мислите-
лів, письменників, політиків, державних ді-
ячів. Третій етап власне педагогіки як само-
стійної наукової теорії розпочався з XVII ст. 
і пов’язаний із діяльністю видатного чесько-
го педагога Яна Амоса Коменського. У його 
працях обґрунтовані перші теоретичні уза-
гальнення до розуміння сутності педагогіки  
[5, с. 3–4]. Подальший розвиток педагогіки 
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як науки сприяв остаточному визначенню 
її основних категорій: навчання, виховання 
й освіти, формулювання понять, закономір-
ностей, принципів, форм, методів і засобів 
виховання та навчання. За майже чотири сто-
ліття свого існування педагогіка збагатилась 
значним масивом знань і знаходиться у стані 
виділення самостійних наукових галузей. Ви-
значення складових сучасної системи педаго-
гічних наук та їх статусу є на часі.

Аналіз останніх наукових досліджень  
з цієї проблеми. З часом як об’єкт, так і пред-
мет дослідження педагогіки розширились.  
З середини ХХ ст. педагогіка уже тракту-
ється як наука про виховання, навчання та 
освіту людини взагалі, включаючи і різні 
категорії дорослого населення. Тобто по-
няття «освіта», «навчання», «виховання» 
продовжують залишатись найважливішими 
категоріями педагогіки, хоча вони не об-
межуються лише дитячим та молодіжним 
середовищем. Розширення площини дослі-
джень педагогікою та її розгалуження ціка-
вить учених, які займаються історією, мето-
дологією та теорією педагогіки. Це зокрема: 
С. Гессен, Б. Бліжковський, В. Галузин-
ський, В. Давидов, М. Євтух, В. Раєвський, 
Г. Корнетов, С. Максимюк, Б. Мельничен-
ко, І. Підласий, М. Ярмаченко та ін. Учені 
прагнуть класифікувати педагогічні науки, 
визначити запити і напрями появи нових га-
лузей педагогічної науки. 

Незважаючи на наявність наукових роз-
відок щодо класифікації наукових галузей 
педагогіки та перспектив виникнення нових 
галузей, багато питань цієї складної пробле-
ми залишаються поки що не вивченими.

Мета статті – проаналізувати систему пе-
дагогічних наук та визначити статус її окре-
мих елементів, утворених внаслідок дифе-
ренціації наукових знань.

Виклад основного матеріалу і обґрун-
тування отриманих результатів дослі-
дження. Дослідження вчених засвідчують, 
що нині існує близько п’ятдесяти самостій-
них галузей педагогічної науки [2, с. 246]. Це 
дає змогу науковцям говорити про особливу 
структуру педагогічної науки і навіть про 
систему педагогічних наук. Компоненти цієї 
наукової системи мають різний статус, що ві-
дображено на схемі 1.

Традиційно першими сформувались розді-
ли педагогіки: загальні основи педагогіки, тео-
рія виховання, теорія навчання, школознавство. 
Кожен із них мав певний напрям дослідження 
у сфері педагогічної дійсності. Але безумовно 
у повній мірі узагальнити і систематизувати 
усі знання про основні категорії педагогіки ці 
розділи не могли. На це впливало і розширення 
об’єкту дослідження, мети та завдань у період 
глобальних суспільних перетворень.

На різних етапах розвитку педагогіки ви-
никли такі її галузі, які в повній мірі претен-
дують на статус самостійних педагогічних 
наук. До цієї групи належать: загальна пе-
дагогіка; дидактика, історія педагогіки, по-
рівняльна педагогіка, соціальна педагогіка. 
Кожна із цих наук має:

– осібну історію становлення та розвитку; 
– власний предмет дослідження, спрямо-

ваний на детальне вивчення однієї з катего-
рій педагогіки загалом чи певних її аспектів, 
а то і особливих категорій, що утворились із 
педагогічних понять; 

Схема 1. Система педагогіки як науки
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– мету і завдання дослідження; 
– функції; 
– методи дослідження; 
– власну мову і способи опису [1, с. 14]. 
Зокрема це можна прослідкувати на при-

кладі соціальної педагогіки. Поняття «со- 
ціальна педагогіка» було запропоноване ні-
мецьким педагогом Ф.А. Дістервегом у се-
редині XIX ст., та лише у 1898 р. його спів-
вітчизник Пауль Наторп уперше видав книгу 
«Соціальна педагогіка» у якій спробував ви-
значити сутність, основні категорії, принципи 
та методи дослідження означеного напряму. 
Але необхідно зазначити, що і на даний час 
у вітчизняній науці немає загальновизнаного 
тлумачення та визначення предмету науки. За-
значена в назві суспільна спрямованість цієї 
педагогічної науки (слово «соціальний» від 
лат. socialis – суспільний, пов’язаний з жит-
тям і відносинами в суспільстві) зумовлює її 
інтегрований характер, змістовий зв’язок з фі-
лософією, соціологією, економікою, психоло-
гією, політологією, соціальною роботою, куль-
турологією, етнографією, юриспруденцією та 
ін. Значною мірою спрямування досліджень 
соціальної педагогіки залежать від актуальної 
суспільної ситуації, життєвих проблем.

Переважно під соціальною педагогікою 
розуміють педагогічну науку, яка вивчає 
сутність соціального виховання з метою до-
слідження особливостей становлення та роз-
витку особистості в різних мікросоціумах 
соціального середовища.

Загальна мета соціальної педагогіки поля-
гає у розкритті сутності процесу соціалізації, 
обґрунтуванні і розробці науково-методичної 

системи організації соціально-педагогічної 
діяльності.

Загалом вітчизняна соціальна педагогіка 
стрімко розвивається, враховуючи в наукових 
дослідженнях проблеми сьогодення, соціаль-
но-економічні зміни в країні останніх років, 
розвиток процесів глобалізації тощо. Важли-
вим поштовхом до її потужного розвитку ста-
ло запровадження в 90-х роках 20 ст. в Україні  
спеціальності «Соціальна педагогіка»  
та появи професії соціального педагога. 

Найвідомішими вітчизняними вченими, 
які вносять значний вклад в розвиток соці-
альної педагогіки як науки є: О. Беспалько, 
Р. Вайнола, І. Звєрєва, А. Капська, Л. Коваль, 
Г. Лактіонова, Л. Міщик, С. Пальчевський,  
В. Петрович, В. Поліщук, Н. Сейко, І. Труба-
віна, С. Харченко, С. Хлєбік та ін.

Значна частина педагогічних наук створе-
на заради вивчення особливостей прояву пе-
дагогічних категорій в певних обставинах чи 
для окремих вікових груп. 

Особливе місце серед педагогічних наук 
посідають науки, які фактично є інтегровани-
ми науковими знаннями, до них зокрема від-
носяться: спеціальна педагогіка (дефектоло-
гія), вікова педагогіка, професійна педагогіка.

На всіх етапах розвитку педагогіки як на-
уки інтенсивно відбувались і відбуваються 
процеси диференціації та інтеграції. Із сфери 
певних педагогічних наук виокремлюються 
тематичні змістові об’єднання, системати-
зовані знання, які мають науковий характер 
і часто іменуються вченими науковими дис-
циплінами. Поділ на наукові дисципліни в 
педагогіці представлено в таблиці 1.

Таблиця 1

Педагогічні науки 
та міждисциплінарні 

системи
Наукові дисципліни

загальна педагогіка народна педагогіка, проективна педагогіка, педагогіка сімейного 
виховання, шкільна гігієна, методика виховної роботи в школі

вікова педагогіка переддошкільна педагогіка, дошкільна педагогіка, педагогіка 
початкової школи, педагогіка середньої школи, андрагогіка

дидактика дидактика початкової школи, дидактика середньої школи, дидактика 
вищої школи, методика, технологія навчання
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професійна 
(професійно-галузева) 

педагогіка 

педагогіка професійно-технічної освіти, інженерна педагогіка, 
військова педагогіка, авіаційна педагогіка, культурно-освітня
педагогіка, педагогіка підвищення кваліфікації і перекваліфікації, 
медична педагогіка, виробнича педагогіка, юридична педагогіка, 
спортивна педагогіка (педагогіка спорту), педагогіка вищої школи, 
виробнича педагогіка; педагогіка менеджменту та бізнесу тощо

історія педагогіки історія освіти, історія педагогічних ідей
порівняльна педагогіка зарубіжна педагогіка

соціальна педагогіка
корекційна педагогіка, реабілітаційна педагогіка, пенітенціарна 
педагогіка, ресоціалізаційна педагогіка, педагогіка інклюзивної освіти, 
ревалідаційна педагогіка, превентивна педагогіка 

спеціальна педагогіка тифлопедагогіка, сурдопедагогіка, логопедія, олігофренопедагогіка 

Безумовно у науковій педагогічній лекси-
ці чітка градація галузей педагогічної науки 
за статусом переважно відсутня. Насправді 
ж педагогічні галузі, дисципліни тощо не є 
рівнозначними за характером наукової зрі-
лості та змісту. І це потрібно враховувати як 
під час проведення дослідницької роботи, так 
і під час викладання у вищому навчальному 
закладі.

Необхідно зазначити, що внаслідок кло-
піткої праці вчених окремі галузі педаго-
гічної науки стрімко розвиваються і здатні 
змінювати свій статус. Іще зовсім недавно 
розпочалось становлення народної педагогі-
ки, як уже потужно заявляють про себе такі 
наукові дисципліни як козацька та родоцен-
трична педагогіки. Аналогічно можна ска-
зати про появу педагогічних галузей, які по-
чинають досліджувати особливості певних 
видів діяльності та соціальних і культурних 
закладів як педагогічних систем (засобів ви-
ховання чи навчання): педагогіка дозвілля, 
ігрова педагогіка, лікувальна (оздоровча) 
педагогіка, театральна педагогіка, музейна 
педагогіка. Усі ці галузі педагогіки носять 
інтегрований характер. Так приміром му-
зейна педагогіка є науковою дисципліною, 
що вивчає можливості здійснення передачі 
культурного досвіду на основі міждисци-
плінарного та поліхудожнього підходу через 
педагогічний процес в умовах музейного се-
редовища [4]. Саме тому вона поєднує в собі 
наукові знання з музеєзнавства, культуроло-
гії, мистецтвознавства, інформатики, історії, 
політології, педагогіки, психології та ін.

Особливим напрямом диференціації на-
укового змісту педагогіки є утворення наукових 
галузей задля детального вивчення окремих її 
категорій. Так учені для глибокого розуміння 
процесу виховання передбачають теоретичне 
обґрунтування його окремих системотворчих 
елементів, часткових взаємозалежностей та 
закономірностей. Саме тому такий розділ за-
гальної педагогіки як теорія персонального і 
соціального виховання вони пропонують допо-
внити допоміжними науковими дисциплінами 
про сутність виховання– педагогічною антро-
пологією (наука про суб’єкт виховання), педаго-
гічною аксіологією або темологією (теорія мети 
виховання), педагогікою інструментології або 
інструментальною педагогікою (наука про засо-
би виховання, педагогічну техніку), педагогікою 
виховного середовища, соціологією виховання, 
педагогічною екологія, педагогічною політо-
логія тощо [3, с. 158]. Безумовно такий деталі-
зований підхід до диференціації педагогічних 
наукових знань з одного боку призведе до ба-
гатопонятійності і подрібнення, що утруднює 
процеси узагальнення і систематизації знань, 
але з іншого дозволить заглибитись у пізнання 
особливостей основних явищ і понять педагогі-
ки. Що має безумовну корисність у професійній 
підготовці педагогічних працівників.

Висновки і перспективи подальших до-
сліджень. Отже, педагогіка як наука пройшла 
тривалий шлях становлення та змістового на-
повнення. Уже в ХІХ столітті назріла необхід-
ність виокремитись з її лона певним самостій-
ним наукам (дидактика, методика, соціальна 
педагогіка, порівняльна педагогіка і ін.)
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У даний час склалась ціла система науко-
вих галузей і підрозділів, які претендують на 
самостійне існування. Статус і час існування 
цих новоутворень різний. Можна погодитись 
з тим, що значна частина із них має право 
на певну автономність, оскільки вони мають 
атрибути, які свідчать про статус науки. Інші 
знаходяться на шляху становлення і поки-що 
можуть іменуватись науковими дисципліна-
ми. Як наукові галузі (самостійні педагогіч-
ні науки), так і наукові дисципліни є «дочір-

німи» похідними педагогіки, оскільки вони 
використовують понятійно-категоріальний 
апарат, теорії і принципи загальної педагогі-
ки. Загалом, у наш час педагогіка переживає 
стрімкі процеси диференціації та інтеграції 
наукових знань. Значною мірою це зумовлено 
суспільними перетворення та потребами. 

Вивчення актуальних для українського 
суспільства напрямів диференціації вітчизня-
ної педагогіки може стати темою подальших 
досліджень.
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ 

І СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ
У статті розглянуто питання актуальності та методів формування компетентності майбут-

ніх учителів у сфері застосування і створення електронних освітніх ресурсів. Розглянуті основні 
види електронних освітніх ресурсів за їх призначенням. На підставі проаналізованої літератури ви-
значені основні вимоги до електронних освітніх ресурсів та основні напрями професійної підготовки 
майбутніх вчителів у сфері їх створення та застосування.
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В статье рассмотрены вопросы актуальности и методов формирования компетентности будущих 
учителей в области применения и создания электронных образовательных ресурсов. Рассмотрены основ-
ные виды электронных образовательных ресурсов по их назначению. На основании проанализированной 
литературы определены основные требования к электронным образовательным ресурсам и основные на-
правления профессиональной подготовки будущих учителей в сфере их создания и применения.
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In the article are discussed the questions at relevance and methods of forming competence of future teach-
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ic educational resources and the main directions of professional training of future teachers in the field of 
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Однією з основних умов реалізації страте-
гічних цілей модернізації сучасної освіти на 
практиці є розв’язання фундаментального за-
вдання підготовки і перепідготовки вчителів. 
Розширення інформаційного простору за фор-
мальні межі в паралельні структури системи 
неперервної освіти та формування навичок 
діяльності в конкретних ситуаціях визнача-
ють ключову роль компетентністного підходу 
в професійному розвитку педагогів будь-яких 
спеціальностей у сфері застосування інфор-
маційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у 
своїй професійній діяльності, які набувають 
все більшого поширення. 

Величезна кількість інформації, яку су-
часній людині необхідно вміти аналізувати, 
інтерпретувати і адекватно реагувати на неї 
актуалізувало необхідність компетентністної 
освіти, яка проявляється як оновлення зміс-
ту освіти у відповідь на соціально-економіч-
ну реальність, що змінюється. Адже фахівці 

стверджують, що за останні роки кількість ін-
формації множилася в стільки ж разів, у скіль-
ки збільшувалась за останні дві тисячі років. 
Інформація за декілька років вважається за-
старілою, що вимагає внутрішньої готовності 
до постійного оновлення та створює потребу 
у володінні інтелектуальними, соціальними 
й іншими компетентностями. Крім того, по-
стійна зміна життєвих ситуацій вимагає від 
педагога неперервного вдосконалення своїх 
професійних можливостей. 

В умовах інформатизації системи освіти 
формування професійної компетентності вчи-
теля неможливе без розвитку у нього умінь 
кваліфіковано вибирати і застосовувати елек-
тронні освітні ресурси (ЕОР) в педагогічній 
діяльності.

Аналізуючи останні дослідження можна 
визначити наступні причини посилення ува-
ги до інформаційно-технологічної підготовки 
студентів педагогічних вузів:
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• розвиток Інтернету, формування єдиного 
інформаційного простору;

• створення єдиної колекції інформаційно-
комунікаційних технологій з різних предметів;

• поява і розвиток нових технологій на-
вчання, у тому числі і дистанційного;

• посилення уваги до підготовки програм-
но-методичного забезпечення навчального 
процесу;

• поява і розвиток інструментальних про-
грамних засобів для розробки електронних 
навчально-методичних матеріалів і т. д.

Таким чином, без підготовки до засто-
сування інформаційно-комунікаційних тех-
нологій майбутньому вчителеві складно 
адаптуватися в інформаційному освітньому 
середовищі (ІОС), розвиток якого є найваж-
ливішим напрямом державної політики.

Інформаційне освітнє середовище є від-
критою системою, яка разом з суб’єктами, 
цілями, змістом, методами, засобами і форма-
ми організації освітнього процесу акумулює 
програмно-методичні, організаційні і технічні 
ресурси [2]. Це системно організована сукуп-
ність інформаційного, технічного, навчаль-
но-методичного забезпечення, нерозривно 
пов’язана з людиною, як суб’єктом освітнього 
процесу. Цілісність інформаційного освітньо-
го середовища визначається єдністю педаго-
гічних цілей, взаємозв’язком педагогічних за-
вдань і взаємодією усіх учасників освітнього 
процесу в умовах розвитку ІКТ. Інформаційне 
освітнє середовище, як система, включає ком-
поненти (матеріально-технічні, навчально-
методичні і кадрові ресурси) взаємодія яких 
забезпечує інформатизацію основних видів 
діяльності в навчально-виховному процесі 
(автоматизацію управлінських і педагогічних 
процесів, своєчасну передачу і обробку ін-
формації і т. д.). Навчально-виховний процес 
кожного навчального закладу повинен ґрунту-
ватися на широкому використанні можливос-
тей інформаційного освітнього середовища, 
для формування якого потрібно активізувати 
роботу вчителів із застосування і створення 
електронних освітніх ресурсів.

Надання усім освітнім установам засобів 
для доступу до глобальних інформаційних 
ресурсів, забезпечення, створення і викорис-

тання в навчальному процесі сучасних елек-
тронних навчально-методичних матеріалів, 
підготовка педагогічних, адміністративних і 
інженерно-технічних кадрів освітніх установ, 
здатних ефективно використати в навчально-
му процесі новітні інформаційні і комуніка-
ційні технологій, є найважливішими завдан-
нями державної політики.

Слід зазначити, що для організації на-
вчального процесу із застосуванням електро-
нних освітніх ресурсів майбутньому вчите-
леві важливо навчитися здійснювати пошук і 
відбір ЕОР відповідно до наявних умов, ви-
значати доцільність їх використання на різних 
етапах уроку і проводити оцінку результатів 
організації діяльності учнів із застосуванням 
ЕОР. Тому виникає необхідність підготовки 
вчителів до використання дидактичних мож-
ливостей ЕОР в практиці навчання.

Проблемі розробки різних типів електро-
нних освітніх ресурсів присвячені досліджен-
ня провідних вчених.

Дослідниця С.В. Панюкова зазначає, що 
найбільший дидактичний ефект може бути 
досягнутий тільки при комплексному вико-
ристанні різних ЕОР залежно від виду заняття 
і в, таких видах навчальної діяльності як [4]:

• інформаційно-пошукова; 
• експериментально-дослідницька;
• обробка інформації; 
• отримання нових знань;
• самостійна навчальна діяльність. 
Тому студенти повинні знати типологію 

електронних освітніх ресурсів і визначати до-
цільність застосування ЕОР на різних етапах 
навчального процесу.

Таким чином, підготовка студентів до за-
стосування електронних освітніх ресурсів 
включає вивчення дидактичних можливос-
тей програмних засобів і освоєння технології 
їх використання для вирішення професійних 
завдань. Проте різноманіття і постійна поява 
нових типів електронних освітніх ресурсів, 
а також інструментальних програмних засо-
бів для розробки ЕОР не завжди відповіда-
ють швидкозмінним вимогам, що обумовлює 
необхідність навчання майбутніх учителів не 
лише застосуванню готових типів ЕОР, але і 
створенню електронних освітніх ресурсів для 
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проектування навчальних занять. Розробка 
вчителями ЕОР і обговорення технологій їх 
створення в мережі Інтернет сприяє організа-
ції єдиного простору для дослідження питань, 
пов’язаних із створенням і застосуванням різ-
них ЕОР, з аналізом і узагальненням цікавого 
педагогічного досвіду в цій галузі.

Фахівець в галузі створення електронних 
освітніх ресурсів В.В. Гура стверджує, що 
при розробці ЕОР здійснюється «розбиття» 
змісту навчального матеріалу на окремі са-
мостійні частини – модулі. Автор вважає, що 
найважливішим етапом в розробці ЕОР є пе-
дагогічне проектування – створення проекту 
передбачуваного продукту. Першим елемен-
том педагогічного проектування являється 
педагогічна ідея, яка обумовлює педагогічну 
мету. Відповідно до ідеї і мети створюється 
проект змісту ЕОР, який спочатку може мати 
вигляд переліку модулів ЕОР (зміст). 

Ключовим моментом є проектування трьох 
модулів:

• модуля найменшої складності навчально-
го матеріалу (послідовність сторінок, яка ви-
кладає мінімально необхідний об’єм навчаль-
ної інформації по цій частині дисципліни, що 
вивчається); 

• другого модуля (додавання додаткової ін-
формації і активізація гіперпосилань одного 
кольору); 

• модуля розширеного навчального матері-
алу (додавання матеріалу до другого модуля 
і активізація гіперпосилань, помічених іншим 
кольором) [5].

Розглядаючи технологію розробки ЕОР 
А.Ю. Уваров виділяє таку концепцію «типо-
вих екранів»: екран заставки, екран реєстрації, 
екран меню, інформаційний екран, екран пи-
тань, транзитний екран, екран вправ. На кож-
ному екрані повинна розташовуватися певна 
інформація. На думку автора, розробкою ЕОР 
повинна займатися група досвідчених фахів-
ців, оскільки це досить трудомісткий процес 
[6]. Можна вважати, що це твердження спра-
ведливе для ЕОР, представлених в Інтернеті, 
оскільки вони повинні проходити експертизу 
і оцінку якості. Проте певні типи електронних 
освітніх ресурсів (тести, презентації, ілюстра-
ції) для проектування навчальних занять учи-

тель повинен уміти розробляти самостійно, 
не залучаючи до цього процесу програмістів. 
Тому навчання студентів до створення ЕОР є 
найважливішим завданням інформаційно-тех-
нологічної підготовки.

Для опису всіх особливостей процесу роз-
робки ЕОР візьмемо за основу перелік вимог 
до розробки педагогічних програмних засобів:

• дидактичні вимоги, що включають науко-
вість змісту, доступність, адаптивність, інтер-
активність, систематичність і послідовність 
навчання, свідомість навчання, самостійність 
і активізація діяльності;

• методичні вимоги, що враховують своє-
рідність і особливості конкретного навчаль-
ного предмета;

• ергономічні вимоги, що включають облік 
вікових і індивідуальних особливостей типів 
організації нервової діяльності, різних типів 
мислення, закономірностей відновлення інте-
лектуальної і емоційної працездатності, тих 
хто навчаються;

• естетичні вимоги, які визначають колір-
ний колорит, впорядкованість і виразність 
графічних і образотворчих елементів;

• програмно-технічні вимоги, що визнача-
ють вимоги до забезпечення стійкості до по-
милкових дій користувача, мінімізації часу на 
дії користувача, захисту від несанкціонованих 
дій користувача і т. д.

В той же час, використання сучасних ін-
формаційних і комунікаційних технологій в 
розробці і використанні ЕОР обумовлюють 
додаткові специфічні вимоги до ЕОР:

• забезпечення індивідуальності навчання;
• забезпечення інтерактивності навчання;
• забезпечення адаптивності навчання;
• забезпечення системності і структурно-

функціональної зв’язаності представлення 
навчального матеріалу;

• забезпечення цілісності і безперервності 
дидактичного циклу навчання;

• забезпечення максимальної реалізації 
можливостей комп’ютерної візуалізації на-
вчальної інформації;

• забезпечення обліку санітарно-гігієнічних 
норм роботи з персональним комп’ютером.

Ці вимоги можна вважати інваріантними 
при розробці електронних освітніх ресурсів. 
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З урахуванням специфіки майбутньої про-
фесійної діяльності вчителя можна виділити 
варіативні вимоги до електронних навчаль-
но-методичних матеріалів (залежно від осо-
бливостей навчальних установ, для яких при-
значені ЕОР: школа, ВНЗ, центри додаткової 
освіти і підвищення кваліфікації). Врахування 
цих вимог важливий в процесі підготовки сту-
дентів педагогічних вузів до створення ЕОР. 
За підсумками вищесказаного наведемо осно-
вні вимоги до створення електронних освіт-
ніх ресурсів:

1. вимоги до ЕОР, що розробляються  
для учнів

Можливості використання ЕОР в школі об-
межені часом проведення уроку і доступом в 
комп’ютерний клас. Завдання ЕОР для учнів 
– підвищити інтерес до предмета, що вивча-
ється, але при цьому текст, графіка і звук не 
повинні відволікати учнів.

До електронних освітніх ресурсів, призна-
чених для учнів висуваються наступні вимоги:

• представлення теоретичного матеріалу 
невеликими порціями;

• наявність різного рівня представленого 
матеріалу; 

• простота у використанні;
• доступність представленої інформації;
• цікавість представленого матеріалу;
• чітка логіка викладу матеріалу;
• можливість отримати підказку;
• оперативність контролю отриманих 

знань.
2. вимоги до ЕОР, що розробляються для 

студентів
ЕОР для студентів повинні містити теоре-

тичний матеріал, матеріал для організації са-
мостійної роботи. 

До електронних освітніх ресурсів, призна-
чених для студентів, можна визначити наступ-
ні вимоги:

• наявність плану викладу теоретичного 
матеріалу і практичних завдань;

• розміщення словника запропонованих 
термінів;

• наявність короткого опису змісту семінарів;
• оперативність контролю отриманих знань;
• наявність списку літератури по цій темі;
• наявність дайджеста.

3. вимоги до ЕОР, призначених для викла-
дачів ВНЗ і вчителів

Основне завдання даних ЕОР – надати ма-
теріал і допомогти в організації навчального 
процесу. Тому при створенні даних ЕОР необ-
хідно звернути увагу на наступні вимоги:

• наявність цікавих відомостей, фактів, які 
вчитель може використати як додатковий ма-
теріал при підготовці до занять;

• можливість використати ЕОР для демон-
страції різних процесів;

• допомога в реалізації того або іншого ме-
тоду навчання.

ЕОР, призначені для викладачів ВНЗ і вчи-
телів, повинні містити методичні рекоменда-
ції до проведення занять.

 Крім того, можна виділити додаткові ви-
моги залежно від типу ЕОР (вимоги до тестів, 
презентаційних матеріалів і так далі).

Знання усіх вимог, які висуваються до 
ЕОР, дозволить майбутнім учителям не лише 
здійснювати відбір ЕОР і їх аналіз відповід-
но до вказаних вимог, але і розробляти ЕОР 
належного рівня. При цьому в процесі підго-
товки студентів до застосування і створення 
електронних освітніх ресурсів формується 
компетентність в області використання інфор-
маційних і комунікаційних технологій.

Аналіз результатів цих досліджень дозво-
ляє зробити висновок, що для характеристики 
умінь вирішувати проблеми і завдання із за-
стосуванням ІКТ, використовуються такі по-
няття як ІКТ-компетентність, інформаційна 
компетентність, інформаційно-комунікаційна 
компетентність і інформаційно-технологіч-
на компетентність. Тому для характеристики 
результатів освоєння можливостей інформа-
ційних і комунікаційних технологій доцільно 
використати поняття ІКТ-компетентність, яка 
є інтегральною характеристикою, що відобра-
жує наявність умінь вирішувати різні пробле-
ми і завдання, що виникають при використан-
ні інформаційних і комунікаційних технологій 
в педагогічній діяльності, з використанням 
знань, умінь здійснювати рефлексію і самоос-
віту на основі досвіду діяльності. 

Основою ІКТ-компетентності є знання і 
уміння, які були отримані учнями на загаль-
ноосвітньому рівні. Вони характеризуються 
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однією з ключових компетенцій – інформа-
ційно-технологічною. Необхідною умовою 
розвитку ІКТ-компетентності є набуття пози-
тивного досвіду діяльності по застосуванню 
інформаційних і комунікаційних технологій в 
практиці навчання.

Нині інформатизація системи освіти всту-
пає на якісно новий рівень, оскільки вирішу-
ється завдання ефективного використання 
електронних освітніх ресурсів для констру-
ювання навчального процесу і організації 
взаємодії всіх суб’єктів цього процесу. Тому 
можна вважати за доцільне виділення в струк-
турі ІКТ-компетентності вчителя такого най-
важливішого компонента, як компетентність 
у сфері застосування і створення електронних 
освітніх ресурсів. На основі аналізу структу-
ри професійної компетентності вчителя і ІКТ-
компетентності, нами був визначений склад 
компетентності в сфері застосування і ство-
рення ЕОР.

Компетентність в сфері застосування і 
створення електронних освітніх ресурсів є ха-

рактеристикою якості підготовки вчителя, яка 
включає: 

• певні мотиваційно-ціннісні орієнтації; 
знання і уміння в галузі дисциплін, які засто-
совуються при вирішенні різних проблем і за-
вдань, що виникають в педагогічній діяльнос-
ті при створенні і застосуванні ЕОР; 

• досвід діяльності що до застосування і 
створення ЕОР; уміння здійснювати рефлек-
сію педагогічної діяльності використання 
ЕОР в навчальному процесі; 

• здатність до самоудосконалення в сфері 
застосування і створення ЕОР.

 Підготовка студентів до застосування і 
створення ЕОР в професійній діяльності є ціле-
спрямованим, послідовним просуванням від по-
чаткового етапу до професійно-орієнтованого. 
Початковий етап формування компетентності в 
сфері застосування і створення ЕОР починаєть-
ся в школі, при вивченні основ інформатики, і 
триває у ВНЗ, за допомогою оволодіння студен-
тами знань і умінь в сфері застосування інфор-
маційних і комунікаційних технологій.
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ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УГОРСЬКОМОВНИХ 
ШКОЛАХ ЗАКАРПАТТЯ

В статті розглянуто питання підготовки вчителів початкової школи до формування національ-
ної свідомості молодших школярів угорськомовних школах Закарпаття. Для Закарпаття – це про-
блемне питання ,адже тут компактно проживають угорці румуни,словаки та інші національності.

Ключові слова: національна та народна свідомість, угорці, народність, форми та методи навчання,  
кваліфікація вчителя.

В статье рассмотрены вопросы подготовки учителей начальной школы к формированию националь-
ного сознания младших школьников венгроязычных школ Закарпатья. Для Закарпатья – это проблем-
ный вопрос, ведь здесь компактно проживают венгры, румуны, словаки и другие национальности. 

Ключевые слова: национальная и народное сознание, венгры, народность, формы и методы обуче-
ния, квалификация учителя.

The paper deals with the preparation of elementary school teachers in the formation of national conscious-
ness junior schoolchildren Hungarian-language schools in Transcarpathia. For Transcarpathia – is a prob-
lematic issue, because there are densely populated by Hungarians, Rumania, Slovakia and other nationalities.

Key words: national and popular consciousness, Hungarians, nationality, forms and methods of training, 
qualification of teachers.

Педагогічне завдання формування націо-
нальної свідомості молоді з давніх часів і до 
наших днів залишається об’єктом уваги пе-
дагогічної науки і практики, що є, у певному 
розумінні, невід’ємною складовою загальної 
педагогічної проблеми національного вихо-
вання підростаючих поколінь. Розв’язанням 
цієї проблеми займаються багато науковців. 
Наукові передумови формування національної 
свідомості молоді та теоретико-методологіч-
ні аспекти проблеми досліджувалися в різні 
часи В. Іванишиним, Я. Радевич-Винницьким, 
Вони довели пріоритетність ролі самоусві-
домлення нації та її значення у формуванні 
національної свідомості. Я. Дашкевичем про-
ведено вивчення значення державотворення, 
перебудовчих і організуючих процесів в житті 
нації. Національну свідомість як вияв націо-
нальної інтеграції дослідив В. Жмир, спряму-
вання національної творчості на розв’язання 
загальнолюдських культурних завдань – С. 
Гессен, Р. Береза. Теоретичні основи форму-
вання національної самосвідомості молоді в 
умовах розбудови української державності 
ґрунтовно дослідив Д. Тхоржевський. Про-

блемам психологічної сутності національної 
свідомості й самосвідомості присвячені пра-
ці М. Боришевського. Методологічний аспект 
формування національної самосвідомості 
студентства грунтовно досліджено у працях  
В. Мандрагела, який розглядав її як результат 
рефлексії суб’єкта пізнання і діяльності в систе-
мі відносин «особистість – нація». На особис-
тісний, філософський та психологічний аспек-
ти, що містяться в даному понятті, звертає увагу  
М. Боришевський. Ці наукові розробки допо-
могли нам чітко визначити категорії «націо-
нальна свідомість», «національна самосвідо-
мість» та «етнічна самосвідомість», що були 
враховані в процесі організації і проведення 
дослідження. 

Національне виховання – це створена впро-
довж століть самим народом система поглядів, 
переконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв, 
покликаних формувати світоглядну свідомість 
і ціннісні орієнтації молоді, передавати їй соці-
альний досвід, надбання попередніх поколінь. 
Науково обгрунтоване, правильно організова-
не національне виховання відображає історич-
ну ходу народу, перспективи його розвитку.
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Його необхідність заповіли нам у звернен-
нях до нащадків видатні будівничі самостійної 
Української держави В. Великий, Я. Мудрий, 
В. Мономах, Я. Осмомисл, Д. Галицький,  
І. Мазепа, П. Орлик, Б. Хмельницький, наші 
національні генії Т. Шевченко, Л. Українка, 
І. Франко, М. Грушевський, знамениті філо-
софи-мудреці Ф. Прокопович, П. Юркевич,  
Г. Сковорода, С. Гогоцький, О. Потебня, ви-
значні вітчизняні педагоги К. Ушинський,  
С. Русова, Г. Ващенко, В. Сухомлинський. 

Головна мета національного виховання на 
сучасному етапі – передання молодому по-
колінню соціального досвіду, багатства духо-
вної культури народу, його національної мен-
тальності, своєрідності світогляду й на основі 
цього формування особистісних рис громадя-
нина України (національної самосвідомості, 
розвиненої духовності, моральної, художньо-
естетичної, правової, трудової, фізичної, еко-
логічної культури), розвиток індивідуальних 
здібностей і талантів.

Одним з основних компонентів національ-
ного виховання виступає національна свідо-
мість. Саме національна свідомість і є тією 
сполучною ланкою, що дозволяє особистості 
відчути себе частинкою своєї нації, усвідоми-
ти свою приналежність до неї. Національна 
свідомість та самосвідомість є однією із най-
важливіших складових психологічної струк-
тури особистості. В ній віддзеркалюється 
індивідуальне суб’єктивне ставлення людини 
до суспільних явищ, до системи наявних сус-
пільних цінностей, що виступають для кон-
кретного індивіда як об’єктивна реальність, 
що може за певних умов трансформуватися у 
власні, суб’єктивно значущі ціннісні орієнта-
ції особистості. 

В умовах сучасного національного буття 
для України вирішального значення набуває 
проблема усвідомлення та прийняття осо-
бистістю своєї національної приналежності 
як детермінанти власного життя, що визна-
чає долю всієї країни в її взаємодії із світо-
вим товариством. Вона виступає стимулом у 
пізнанні своєї національної культури, спону-
кає особистість до збереження та передання 
прийдешнім поколінням її духовних надбань, 
естетичних та етичних ідеалів народу. Адже, 

як слушно зазначав І.Франко, національні по-
чуття не є абстрактним, відокремленим від 
особистісного життя поняттям, а «потребою 
душі», проявом індивідуального духовного 
розвитку особистості. 

Ускладнення соціальної ситуації, зростан-
ня негативних процесів та явищ у молодіж-
ному середовищі в Україні – все це потребує 
вирішення проблеми в контексті світового пе-
дагогічного досвіду.

Однією з найважливіших педагогічних за-
кономірностей є та, що, в процесі формування 
особистості найефективніші шляхи пізнання 
– від рідного до чужого, від близького до да-
лекого, від національного до планетарного, 
світового. Національна система виховання, 
яка ґрунтується на міцних підвалинах культу-
ри рідного народу минулих епох і сучасності, 
найбільшою мірою сприяє соціальному пре-
стижу інтелектуальності, освіченості та інте-
лігентності як складників духовності людини.

Зазначимо також, що в українській інте-
лектуальній традиції інтерес до проблем на-
ціоналізму та національної свідомості має 
досить поважну історію як у сфері ідеоло-
гічних розробок (Д. Донців, В. Липинський,  
С. Бандера та ін.), так і в наукових дослідженнях 
(О. Борковський, В. Старосольський, І. Лисяк- 
Рудницький та ін.). Серед праць, присвячених 
формуванню національної свідомості україн-
ців, які побачили світ за кордоном, слід відзна-
чити праці С.Русової та Г. Ващенка.

Свідомість та самосвідомість є однією 
із найважливіших складових психологічної 
структури особистості. В ній віддзеркалю-
ється індивідуальне суб’єктивне ставлення 
людини до суспільних явищ, до системи наяв-
них суспільних цінностей, що виступають для 
конкретного індивіда як об’єктивна реаль-
ність, що може за певних умов трансформу-
ватися у власні, суб’єктивно значущі ціннісні 
орієнтації особистості. 

Поняття свідомості пройшло складний 
шлях розвитку, одержало різні трактуван-
ня в різних авторів, у різних філософських 
системах і школах. Проблема самопізнання 
цікавила людство з прадавніх часів. Уже Со-
крат сформулював її як філософське кредо, 
пізнавальний імператив: «Пізнай себе!». Таке 
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пізнання було для нього не лише засобом за-
доволення людської допитливості, а насампе-
ред основою для вирішення питання щодо мо-
ральних імперативів людської діяльності: що 
я повинен чинити як представник людського 
роду, до чого мене зобов’язує моя природа? 
Категорія обов’язку, опрацьована в античні 
часи, залишалася наріжним каменем мораль-
ної свідомості впродовж усієї історії людства, 
і сьогодні тлумачення її змісту в контексті на-
копиченого людством практичного й духовно-
го досвіду залишається однією з центральних 
світоглядних проблем.

У психології аж до нашого часу воно вжи-
вається в дуже різних значеннях. Якщо спро-
бувати виділити те загальне, що найбільше 
часто вказується як особливості свідомості, 
то можна сказати, що свідомість це специфіч-
на форма життєдіяльності людини, продукт 
її взаємовідносин з об’єктивною дійсністю, 
вона представляє собою єдність всіх форм піз-
нання людини, її переживання і відношення 
до того, що вона відображає. Це «притаман-
ний людині спосіб відношення до об’єктивної 
дійсності, опосередкованої загальними фор-
мами суспільно-історичної діяльності людей»  
[19, с. 34], «сприйняття, розуміння навколиш-
нього, властиві людині» [11, с. 104], «здатність 
осмислено сриймати навколишнє» [8, с. 12].

Свідомість не дана людині від народжен-
ня. Вона формується не природою, а суспіль-
ством. З’явившись на світ, дитина ще не здат-
на відразу суб’єктивно відокремити себе від 
зовнішнього світу, вона немовби «розчинена» 
в ньому. Її свідомість складається поступово 
через оволодіння в процесі життєдіяльності 
багатствами суспільної свідомості. 

Національна свідомість у філософії роз-
глядається через призму взаємозумовленості 
людської особистісної свободи та волі. Саме 
свобода особи, на думку сучасних філософів, 
є передумовою ефективного функціонування 
різноманітних людських спільнот, зокрема 
націй, тому рівень національної свідомості 
залежить від міри людської духовності, від 
глибини морального самоусвідомлення осо-
бистості. Адже в процесі суспільного вихо-
вання людиною засвоюються не лише правові 
норми, але й моральні максими, котрі ствер-

джують цінність понять добра, справедли-
вості, честі, обов’язку та засуджують їхні 
протилежності. Отже, національна свідомість –  
це усвідомлення особистістю себе часткою 
певної національної спільноти та оцінка себе 
як носія національних цінностей, що склали-
ся у процесі тривалого історичного розвитку 
національної спільноти, її самореалізації як 
суб’єкта соціальної дійсності.

Свідомість можна розглядати і з точки зору 
системно-структурного підходу, тобто як вну-
трішній світ, світ суб’єктивної реальності. У 
свідомості індивід відображає світ, привнося-
чи в процес і результат такого відображення 
самого себе. Тому свідомість є суб’єктивним 
і суб’єктним явищем, вона є образом, що від-
криває індивідові світ та водночас накладає на 
світ відбиток його власного буття. Відчуття, 
пам’ять, мислення, мрії, нахили, наполегли-
вість, принциповість та всі інші психічні про-
цеси, стани та властивості людини – це різно-
манітні прояви її свідомості. 

Національна свідомість – це своєрідний 
міст, через який діяльність окремого індивіда 
органічно вливається у життя нації, отримую-
чи доступ до її багатств і можливостей, залу-
чаючись водночас до спільної справи, вносячи 
у загальну скарбницю свою частку. Безумовно, 
людина об’єктивно, незалежно від її волі й сві-
домості, включена у систему зв’язків тієї чи 
іншої національної спільноти. Однак без роз-
виненої національної свідомості цей зв’язок 
має примітивно-меркантильний споживацький 
характер: нація намагається використати всі 
сили і можливості індивіда, а він, у свою чергу, 
мати максимальну вигоду від суспільства для 
задоволення своїх потреб. Взаємини між осо-
бою і національною спільнотою набувають ан-
тагоністичного характеру, що призводить, вре-
шті, до негативних наслідків для обох сторін: 
деформує особистість і виснажує сили нації. 
Взаємодія особи і нації стає по-справжньому 
результативною лише за умови гармонійного 
поєднання об’єктивних зв’язків між ними з 
суб’єктивними – свідомо встановленими, до-
цільно організованими, що сприяють як само-
реалізації особистості, так і розквіту нації.

Національна свідомість представляє со-
бою сукупність соціальних, економічних, по-
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літичних, моральних, етичних, філософських, 
релігійних поглядів, норм поведінки, звичаїв і 
традицій, ціннісних орієнтацій та ідеалів, які 
відображають особливості життєдіяльності 
націй і народностей, включає в себе цінності 
як внутрішньо національних, так і міжнаціо-
нальних відносин. Основою національної сві-
домості є національна самосвідомість. 

У суб’єктивній реальності людини має 
місце й така підструктура, як самосвідомість 
вона орієнтована на аналіз, усвідомлення, ці-
лісну оцінку людиною власних знань, думок, 
інтересів, ідеалів, мотивів поведінки, дій, мо-
ральних властивостей тощо; за допомогою 
самосвідомості людина реалізує ставлення 
до самої себе, здійснює власну самооцінку як 
мислячої істоти, здатної відчувати. У цьому 
разі об’єктом пізнання суб’єкт робить самого 
себе і свою свідомість. Отже, людина – самоо-
цінююча істота, яка без цієї характеристичної 
дії не змогла б визначити себе і знайти місце 
в житті. Самосвідомість – важлива умова по-
стійного самовдосконалення людини. Відомо, 
що проблема самосвідомості є однією з най-
важливіших у дослідженні особистості. Адже 
самосвідомість є тим центральним утворен-
ням, без якого людина не може стати особис-
тістю.

Поняття «національна свідомість» та «на-
ціональна самосвідомість» не є синонімами. 
Перше поняття є більш широким і охоплює 
більш широкі реалії порівняно з другим, а 
друге можна розглядати як складову части-
ну першого, як саморефлексію національних 
відносин, з’ясування свого місця і власної 
позиції в системі міжнаціональних відносин, 
усвідомлення себе як представника і суб’єкта 
національної спільноти і готовності до відсто-
ювання її інтересів. 

Свідомість та самосвідомість органічно 
взаємопов’язані, взаємодоповнюючі феноме-
ни, між якими існують стійкі причиново-на-
слідкові зв’язки. Досить тільки нагадати той 
незаперечний факт, що самосвідомість – не 
лише результат, а й передумова розвитку сві-
домості – і навпаки.

Важливу роль у становленні свідомості 
особистості відіграє усвідомлення нею своєї 
належності до певного етносу, нації. Усвідом-

лення такої належності є основою виникнення 
етнічної, а на певних етапах розвитку спіль-
ноти чи суспільства – національної свідомості 
та самосвідомості особистості.

Національна самосвідомість – сукуп-
ність поглядів, знань, оцінок, ідеалів, які ві-
дображають специфічний зміст, рівень і осо-
бливості уявлень членів національно-етнічної 
спільноти про минуле, сучасне і майбутнє 
свого розвитку, про місце і призначення серед 
інших спільнот, а також характер взаємовід-
носин з ними. Національна самосвідомість 
є основою, ядром національної свідомості, 
її активним началом, вона характеризує на-
ціональну свідомість в актуальній даності 
суб’єкта, який є її носієм. На відміну від на-
ціональної свідомості, яка є синтезуючою 
формою уявлень національно-етнічної групи, 
національна самосвідомість виступає індиві-
дуалізованою формою, що відображає, перш 
за все, ступінь засвоєння елементів загально-
національної свідомості окремими представ-
никами національно-етнічної спільноти.

Національна самосвідомість, на думку  
В.В. Борисова, – це усвідомлення особистістю 
себе часткою певної національної (етнічної) 
спільноти та оцінка себе як носія національних 
(етнічних) цінностей, що склалися у процесі 
тривалого історичного розвитку національної 
спільноти, її самореалізації як суб’єкта соці-
альної дійсності. Національній самосвідомос-
ті конкретної особистості, як і самосвідомості 
усіх; представників нації, з якою ця особис-
тість себе ідентифікує, притаманне прагнення 
до самовираження і самореалізації своєї наці-
ональної сутності, неповторності, потреба за-
йняти гідне місце серед інших національних 
спільнот та зробити помітний внесок у розви-
ток людської історії [5, с. 161]. 

Більшість вчених розрізняють поняття «ет-
нічна самосвідомість» та «національна само-
свідомість», оскільки такі спільноти, як етнос 
і нація, значно відрізняються одна від одної. 
Етнос – це природна і культурна єдність для 
якої характерна цілісність, що склалась іс-
торично, спільність території, особливостей 
мови, культури, побуту, а також єдність у сфері 
духовній, інтелектуально-психічній. Він фор-
мується рядом чинників як матеріальних так і 
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духовних, причому духовний аспект домінує, 
виступає вирішальним. З розвитком капіталіс-
тичної економічної формації, із притаманною 
їй приватною власністю, особистою ініціати-
вою та вільним ринком пов’язаний перехід 
етносу до вищої форми свого існування – на-
ції. Виникаючи в період ліквідації феодальної 
роздробленості та й, зрештою, із розпадом 
самих феодальних відносин, нація детермінує 
зміцнення зв’язків між окремими регіонами. 
Для неї як для своєрідного соціально-істо-
ричного явища характерні спільність умов 
життя (економічних), території, мови, певних 
рис психології, що зумовлюють специфічний 
вплив, надають особливого забарвлення куль-
турі та побуту. Отже нація поряд із іншими 
спільностями, які передували їй і становили 
ієрархічні ступені послідовного підйому ет-
носу, утворює єдиний історичний ряд, спри-
чинений динамікою росту продуктивних сил 
і виробничих відносин [15, с. 38]. Соціальна 
ж спільність «народ» включає в себе на різ-
них етапах історичного розвитку людства ті 
верстви і класи, котрі внаслідок об’єктивних 
умов, що склалися в суспільстві, являють со-
бою реальну прогресивну силу, спроможну 
вплинути на розвиток даного суспільства.

Нація як велика соціальна група людей, 
що виникла історичним шляхом, є особливою 
формою соціальності (адже дитина будь-якого 
расового походження і будь-якого генотипу 
починає говорити саме мовою свого соціаль-
ного оточення, а не мовою своїх біологічних 
предків). Нація акумулює і специфічно транс-
формує історичний досвід людства, створює 
умови для найповнішого забезпечення мож-
ливостей реалізації життєсмислових наста-
нов і цілей, виступає субстанційною основою 
життєдіяльності як окремих індивідів, так і 
їхніх об’єднань.

І етнос, і нація постійно перебувають у ста-
ні самоусвідомлення. Ці процеси колективно-
го самоусвідомлення пов’язані із зміною соці-
ально-економічної або культурно-історичної 
ситуації, із зміною оточення, їхньої геополі-
тичної ролі або цивілізаційної місії тощо. 

Етнічна самосвідомість є одним з голо-
вних результатів етнооб’єднувальних про-
цесів, а також показником консолідації ет-

носу. Формування етнічної самосвідомості 
завершує процес становлення етносу, відпо-
відно й зникає (або трансформується) вона в 
останню чергу, вже після втрати (або зміни) 
даною спільнотою своєї мови. Національна 
самосвідомість виникла в епоху формуван-
ня національних держав, коли панівні класи 
зверталися до широких верств населення, 
запроваджуючи ідеї «історичної місії», «на-
ціонального визволення», «національних 
інтересів», збуджуючи почуття патріотизму 
у населення з метою його соціальної мобілі-
зації. Отже, національна самосвідомість ви-
никає внаслідок політичних, економічних та 
соціальних процесів у суспільстві певної іс-
торичної доби. 

Етнічна самосвідомість українців пере-
ростала у національну, починаючи з ХVІ ст., 
коли розпочалася визвольна боротьба та бо-
ротьба за відновлення власної державності, 
коли вперше була сформульована національ-
на ідея, коли почали формуватися національ-
на мова та національна культура, складатися 
капіталістичні, ринкові соціально-економічні 
відносини, які пізніше сформували загально-
національний ринок і зумовили систематич-
ний обмін інформацією – так званий комуні-
кативний механізм формування національної 
самосвідомості.

Національне самоусвідомлення здій-
снюється на двох рівнях: емоційного, не-
виразного (часто підсвідомого) відчуження 
і співпереживання своєї єдності з іншими 
представниками національно-етнічної групи; 
раціонального, глибокого усвідомлення на-
ціональної належності. Національна самосві-
домість тісно пов’язана з рефлексією, де вона 
підноситься на рівень теоретичного осмис-
лення національної ідеї. Вона властива індиві-
ду, соціальній групі, нації в цілому, коли вони 
підносяться до розуміння свого становища і 
призначення у світі, своїх спільних інтересів 
й ідеалів, необхідності спільної боротьби за 
їх здійснення, усвідомлення національно-дер-
жавної спільності і державного суверенітету. 

Головними елементами національної сві-
домості визначають: сприйняття навколишньо-
го світу і ставлення до нього, усвідомлення на-
ціонально-етнічної належності, ставлення до 
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історії та культури своєї національно-етнічної 
спільноти, ставлення до представників інших 
націй і національностей, патріотичні почуття і 
патріотичну самосвідомість, усвідомлення на-
ціонально-державної спільності тощо.

За своїм змістом національна свідомість 
є діалектичною єдністю загальнолюдського і 
національного, в якій загальнолюдське про-
являється в неповторному бутті нації. Спро-
щене і деформоване розуміння національної 
свідомості проявляється у двох крайнощах: у 
свідомості національної виключності, націо-
нальної і расової нетерпимості, з одного боку, 
і свідомості національної меншовартості – з 
іншого.

Як показують фундаментальні дослі-
дження В.Мандрагела та Д.Тхоржевського 
формування національної свідомості особис-
тості – процес, який залежить як від сформо-
ваності картини світу, розуміння себе у світі, 
духовності особистості, так і від розбудови її 
різнопланових зв’язків і відносин, характеру 
відносин, що склалися у суспільстві; процес, 
який має розпочинатися у ранньому дитин-
стві, продовжуватися під час навчання і три-
вати нескінченно. На його перебіг впливають 
зовнішні і внутрішні чинники. До зовнішніх 
слід віднести державний суспільний лад, со-
ціальне середовище, соціокультурні інститу-
ти (школа, вищі заклади освіти, телебачення, 
преса тощо), сім’я, матеріальний стан, ви-
требуваність суспільством. До внутрішніх – 
відчуття причетності до певної національної 
групи, суспільства в цілому, можливості са-
моствердження, самореалізації в даній групі, 
в житті, ідентичність самооцінки і соціальної 
оцінки.

Підготовка вчителя початкової шко-
ли до формування національної свідомості 
молодших школярів розглядається нами як 
форма збереження і розвитку культурного 
надбання нації і всього людства, як процес 
і результат цілеспрямованого й організова-
ного оволодіння студентами стійкими риса-
ми і якостями, притаманними національній 
спільноті, усвідомлення себе як особистості, 
зорієнтованої у своїй діяльності на цінності, 
що є відображенням позитивного історично-
го досвіду етнонаціональної спільноти, ви-

раженого у специфічних культурних формах 
та спрямованої на гуманістичні, демократичні 
ідеали соціуму, як чинник життєздатності мо-
лодого покоління, що завтра буде визначати 
долю України. 

З’ясування ролі феномена підготовки вчи-
теля до формування національної свідомості 
молодших школярів у суспільстві проясню-
ється через конкретизацію його функцій. Ана-
ліз наукових джерел дозволяє, на нашу думку, 
виокремити у якості провідних функцій під-
готовки вчителя до формування національної 
свідомості молодших школярвів такі з них: 
соціокультурну, ціннісно-орієнтаційну, піз-
навальну, проективно-конструктивну, комуні-
кативно-організаційну, рефлексивну, оцінно-
корекційну.

Підготовка вчителя до формування наці-
ональної свідомості молодших школярів ви-
конує важливу функцію – соціокультурну, 
сутність якої полягає у недопущенні проти-
ставлення національних цінностей та ідеалів 
одного народу ідеалам та цінностям інших 
народів, у повазі та зацікавленому, толерант-
ному спілкуванні. Соціокультурна функція 
передбачає поглиблення та професіоналізацію 
знань з філософського, політологічного, соціо-
логічного, історичного, українознавчого, пра-
вознавчого, економічного, екологічного, куль-
турологічного, релігієзнавчого, мовознавчого, 
валеологічного та етико-естетичного напрямів. 

Пізнавальна функція підготовки спрямо-
вана на різноманітні духовні потреби особис-
тості, яка розвивається, творить, спілкується, 
пізнає навколишній світ. Пізнавальна функція 
підготовки спрямована на забезпечення сту-
дентів знаннями з фундаментальних навчаль-
них дисциплін: педагогіки (дидактики; теорії 
виховання; історії педагогіки; педагогічної 
майстерності; порівняльної педагогіки; соці-
альної педагогіки; сучасних педагогічних тех-
нологій; основ педагогічного експерименту 
тощо), психології (загальної, вікової, педаго-
гічної, соціальної, історії психології, психоло-
гії управління, професійної діяльності тощо) 
та інших фундаментальних навчальних дис-
циплін. Вона складається з таких основопо-
ложних компонентів, як функціональне само-
визначення педагога в навчальному процесі, 
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його позиція, знання про критерії педагогічної 
дії, взаємодії, процесу; педагогічні здібності 
як основний покажчик педагогічної майстер-
ності. А також передбачає набуття студента-
ми теоретичних знань з основ наук відповід-
ної спеціальності та спеціалізації, вироблення 
практичних умінь та навичок, необхідних для 
здійснення професійної педагогічної діяль-
ності. Її зміст визначається фундаментальни-
ми навчальними дисциплінами спеціальності 
та спеціалізації; навчальними дисциплінами 
фахового спрямування, навчальними дис-
циплінами з методик викладання шкільних 
предметів. Вона забезпечується ступневістю 
вищої освіти і диференціюється з урахуван-
ням специфіки спеціальностей.

Наступну функцію підготовки можна на-
звати ціннісно-орієнтаційною, що включає 
формування емоційно-ціннісного відношення 
як до нації в цілому, її окремих представників 
як представників нації, так і до самого себе. 
Усвідомлення своєї національної ідентичнос-
ті потребує репрезентації її перед зовнішнім 
світом та відповідної символізації, що є духо-
вною потребою будь-якого народу, будь-якої 
нації. 

Комунікативно-організаційна функція 
підготовки має на меті:

• поглиблення теоретичних знань на основі 
практичного навчання;

• вироблення у майбутніх вчителів умінь 
та навичок практичної діяльності в ЗНЗ;

• формування та розвиток професійно-пе-
дагогічних умінь та навичок;

• оволодіння сучасними методами і фор-
мами педагогічної діяльності, інноваційними 
формами навчання.

Проективно-конструктивна функція під-
готовки до формування національної свідомості 
молодших школярів полягає у здійсненні май-
бутнім учителем власної проектувально-пошу-
кової діяльності в ході навчального процесу, пе-
редбачає реалізацію розроблених педагогічних 
моделей, прийомів і тактичних схем, постійній 
підтримці зворотного зв’язку у навчально-ви-
ховному процесі. Ця функція спрямована на 
вивчення рівня, засобів, характеру втілення осо-
бистістю майбутнього вчителя індивідуального 
потенціалу, того, як вона створює, розширює 
свій життєвий, індивідуально-освітній, духо-
вний простір життя, розкриває процес соціалі-
зації, передбачає здійснення мобільної супут-
ньої діагностики, поточного пропедевтичного 
моніторингу якості навчання і виховання. 

Рефлексивна функція відображає реф-
лексію досвіду професійно-педагогічної 
діяльності, розвиток творчого підходу до 
розв’язання професійно-педагогічних про-
блем. Оцінно-корекційна функція передбачає 
стабілізацію і корекцію професійно-педагогіч-
ної мотивації, сформованих професійно-педа-
гогічних знань, умінь і навичок, становлення 
індивідуально-творчого стилю професійно-
педагогічної діяльності.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Андрущенко В. Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу // 
Вища освіта України. – № 1(11). – 2004 – С. 45–47.

2. Береза Р.П. Формування національної самосвідомості студентів як педагогічна проблема //  
Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1999. – № 1. – С. 210–215.

3. Берені А. Демографічна динаміка Закарпаття (1989-2001 р.р.) // Carpatica–Карпатика:  
Карпатський регіон: історія і культура. – Ужгород, 2003. Вип. 27. – С.156–188.

4. Вишневський О. Етнопсихологічні аспекти українського виховання: педагогічні нариси. – Львів, 
1996. – С. 57–66.

6. Гушевата М. Формування національної самосвідомості молодших школярів // Молодь, освіта, 
наука, культура і національна свідомість. – К., 2005. – С. 49–52.

7. Державна національна програма «Освіта–ХХ1» – К., 1994. 
8. Закон «Про національні меншини в Україні». – К., 1993. – С. 3
9. Ковер Д. Угорці, діти України. (Проблеми угорців на Україні) // Віче: – 1994. В. 11 – С. 100.
10. Керестень І.С. Стан і перспективи підготовки кадрів для шкіл з угорською, румунською та 

словацькими мовами навчання // Науковий вісник УжДУ Сер. Педагогіка, соціальна робота. 1999,  
В. 2. –С. 18–20.



102

№ 2 / 2014 р.
♦

11. Коломейченко К. Задачі сучасної школи щодо формування повноцінного громадянина незалеж-
ної держави // Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість. – К., 2005. – С. 81–84.

12. Коричак Я. Проблеми Закарпаття і Угорщини: Проблеми забезпечення прав національних  
меншин // Визвольний шлях. – 1999. – № 4. – С. 396–397.

13. Макара М.П. Зберегти толерантні і міжетнічні відносини на Закарпатті // «Міжетнічні відноси-
ни в Закарпатті: історія, сучасні проблеми». – Ужгород, 1994. – С. 55.

14. Маргітич К. Підготовка вчителя початкової школи до формування національної свідомості мо-
лодших школярів в угорськомовних загальноосвітніх навчальних закладах Закарпаття.//Дисертація 
на здобуття наукового ступеня кан.пед.наук // К. – 2009.

15. Маргітич К. Особливості організації та навчально-виховний процес у Закарпатському угорсько-
му педагогічному інституті // Освіта для майбутнього розвитку. Т. 1. – К., 2002. – С. 131–134.

16. Сагарда В.В. Навчання і виховання учнів національних меншин у контексті регіональних осо-
бливостей: історія, реалії, проблеми, перспективи // Науковий вісник Ужгородського державного уні-
верситету. Сер. Педагогіка, соціальна робота. – 1998, В. 1. – С. 59–66.

17.Сагарда В.В., Фернега В.С. Проблеми розвитку освіти в Закарпатті // Науковий вісник Товари-
ства «Просвіта» в Ужгороді, Річник 1 /ХУ/, Ужгород, 1996. – С. 88.

18. Філіпчук Г.Г. Українська етнокультура в змісті національної загальної та педагогічної освіти: 
Дис. д-ра пед. наук: 13.00.04; 13.00.01/ АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної 
освіти. – К., 1996. – 469 с.

19. Химинець В. В. Інновації в сучасній школі. – Ужгород, 2004. – 168 с.
20. Hungarologial oktatas es kutatas az ezredfordulon –Uzshorod, MEKK, 1998. – О. 12
21. Helkama K., Uutela A., Scwartz S.H. Values Sysstems and Political Cognitions // Social Psychology 

and Economic Cognition. – Surrey, 1992.



103

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

Мозговий В. Л.
кандидат педагогічних наук, 

докторант відділу теорії та історії педагогічної майстерності
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

Національної академії педагогічних наук України

ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВНОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РЕЖИСУРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ

У статті обґрунтовано висхідні позиції нормативної моделі підготовки майбутніх учителів до 
режисури педагогічної дії. Досліджуваний процес охарактеризовано з позиції педагогічних і організа-
ційних заходів. Акцентовано увагу на доцільності розробки нормативної моделі як реальних практич-
них рекомендацій щодо реалізації процесу підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії

Ключові слова: нормативна модель, підготовка майбутніх учителів, режисура педагогічної дії.

В статье обоснованы исходные позиции нормативной модели подготовки будущих учителей к 
режиссуре педагогического действия. Предложена характеристика исследуемого процесса с позиции 
педагогических и организационных мероприятий. Акцентируется внимание на целесообразности раз-
работки нормативной модели как реальных практических рекомендаций по реализации процесса под-
готовки будущих учителей к режиссуре педагогического действия.

Ключевые слова: нормативная модель, подготовка будущих учителей, режиссура педагогического 
действия.

Initial issues of regulatory behaviour model of preparation of future teachers for pedagogical action direc-
tion are grounded. The characteristic of being researched process is offered from the positions of pedagogical 
and organizational activities. The particular attention is focused on the reasonability of regulatory behaviour 
model as real practical recommendations for the implementation of the process of preparation of future teach-
ers for pedagogical action direction.

Key words: regulatory model regulatory, preparation of future teachers, pedagogical action direction.

Постановка проблеми. Одним із завдань 
будь-якого педагогічного дослідження є прак-
тична реалізація запропонованої інновації. 
Шляхи вирішення цього завдання різнома-
нітні і залежать здебільшого тільки від ме-
тодичної грамотності педагога-дослідника. 
Останнім часом у педагогічній науці великої 
популярності набуло теоретичне моделюван-
ня. На етапі розробки проблеми підготовки 
майбутніх учителів до режисури педагогічної 
дії нами також було використано теоретичне 
моделювання, що стосувалося саме розробки 
концептуальних засад досліджуваного фено-
мену. Однак, передбачаючи певні складнощі у 
реалізації запропонованої інновації, нами роз-
роблено нормативну модель підготовки май-
бутніх учителів до режисури педагогічної дії.

Аналіз останніх досліджень. Норматив-
на модель є описом реальних практичних дій 
щодо реалізації запропонованої автором-до-
слідником інновації. На доцільності розроб-
ки нормативної моделі у контексті педагогіч-
них досліджень акцентують увагу такі вчені, 

як В. Ю. Биков, С. У. Гончаренко, І. А. Зязюн, 
В. В. Краєвський, О. М. Новіков, Ю. П. Сур-
мін та ін.

Проте слід звернути увагу на той факт, що 
у контексті мистецько-педагогічних дослі-
джень нормативне моделювання використову-
ється дуже рідко, а тому є потреба розлянути 
зазначений науковий метод більш детально.

Метою цієї статті є теоретичне обґрунту-
вання та розробка нормативної моделі підго-
товки майбутніх учителів до режисури педа-
гогічної дії.

Виклад основного матеріалу. Розгляд 
нормативної моделі підготовки майбутніх 
учителів до режисури педагогічної дії є одним 
із завдань обґрунтування теоретико-методич-
ної основи досліджуваного процесу. Норма-
тивна модель є відповідним планом практич-
ної реалізації проблеми підготовки майбутніх 
учителів до режисури педагогічної дії.

Розпочнемо обґрунтування нормативної 
моделі підготовки майбутніх учителів до ре-
жисури педагогічної дії із характеристики 
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двох основних складових, а саме: організацій-
них і педагогічних заходів.

Для розробки та обґрунтування органі-
заційних і педагогічних заходів підготовки 
майбутніх учителів до режисури педагогіч-
ної дії скористаємося рекомендаціями В. В. 
Краєвського щодо способів переходу від те-
оретичної моделі до нормативної у структурі 
прикладного педагогічного дослідження. На-
уковець звертає увагу на доцільність контек-
стуального обґрунтування, використовуючи 
такі прийоми як «…аргумент за смаком, аргу-
мент відповідно до моди, посилання на нор-
мативні документи, посилання на результати 
інших досліджень, аргумент, відповідний здо-
ровому глузду, аргумент, відповідний тради-
ціям» [4, с. 368].

Враховуючи тематику та особливості до-
сліджуваної проблеми як основних прийомів 
аргументації побудови нормативної моделі 
підготовки майбутніх учителів до режисури 
педагогічної дії, було визначено аргумент, 
пов’язаний із посиланням на нормативні до-
кументи та аргумент, відповідний традиціям.

Обґрунтування організаційних заходів 
нормативної моделі підготовки майбутніх 
учителів до режисури педагогічної дії прове-
демо за допомогою аргументу посилання на 
нормативні документи. Основними докумен-

тами, що регламентують систему вітчизняної 
педагогічної освіти, є: Закон України «Про 
освіту», Національна програма «Освіта» 
(«Україна XXI століття»), Концепція педаго-
гічної освіти, Державна програма «Вчитель», 
Указ Президента «Про Національну страте-
гію розвитку освіти в Україні на період до  
2021 року».

Так, у Національній програмі «Освіта» 
(«Україна XXI століття») у розділі «Педагогіч-
ні працівники» звертається увага на «…ство-
рення умов для професійної свободи, творчо-
го пошуку, ініціативи педагогів, прискорення 
суспільної апробації, відбору і селекції педа-
гогічних новацій» [1, с. 2]. В основних захо-
дах щодо виконання Програми «Вчитель» у 
23-му пункті розділу «Модернізація системи 
підготовки педагогічних працівників» визна-
чено тезу, що стосується «Активізації роботи, 
пов’язаної із запровадженням новітніх моде-
лей підготовки вчителя…» [6, с. 18].

Аналізуючи чинне нормативно-правове 
забезпечення підготовки педагогічних ка-
дрів, можемо припустити, що вищезазначені 
рекомендації і завдання цілком можуть стати 
основою для розробки досліджуваної теми, а 
значить і обґрунтування організаційних захо-
дів нормативної моделі підготовки майбутніх 
учителів до режисури педагогічної дії.

Підготовка майбутніх учителів до режисури педагогічної дії

Організаційні заходи Педагогічні заходи

Проектування та змістове наповнення програми 
підготовки майбутніх учителів до режисури 

педагогічної дії

Проведення презентації програми підготовки 
майбутніх учителів до режисури педагогічної дії 

для студентів та науково-педагогічних працівників

Апробація та запровадження у практику 
підготовки майбутніх учителів цілісного 

операційного комплексу «Режисура педагогічної 
дії»

Підбір та підготовка науково-педагогічних 
працівників до реалізації програми підготовки 

майбутніх учителів до режисури педагогічної дії

Моніторинг рівнів оволодіння майбутніми 
вчителями цілісним операційним комплексом 

«Режисура педагогічної дії» у контексті вирішення 
практичних завдань

Розробка навчально-методичного забезпечення 
процесу підготовки майбутніх учителів до 

режисури педагогічної дії

Організаційно-педагогічний комплекс підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії

Рис. 1. Нормативна модель підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії ⃰
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Одним із перших пунктів організаційних 
заходів нормативної моделі нами визначено 
проектування та змістове наповнення програ-
ми підготовки майбутніх учителів до режису-
ри педагогічної дії. Враховуючи наявні підходи 
щодо використання у педагогічній практиці 
основ акторсько-режисерської майстерності 
та обґрунтованість результативності режисури 
педагогічної дії, проектування відповідної про-
грами на практиці, на наш погляд, не матиме 
великих ускладнень. Найбільш вдалим варі-
антом є складання програм у межах певного 
спецкурсу: по-перше, програма має можли-
вість пропонувати оптимальну кількість годин 
(лекційних, практичних, самостійної підготов-
ки); по-друге, існування самостійного спец-
курсу позитивно впливатиме на усвідомлення 
майбутніми вчителями значущості отриманих 
знань, умінь і навичок; по-третє, проектування 
програми у межах спецкурсу відображає певне 
авторське рішення, що позитивно впливатиме 
на мотивацію професійно-педагогічного роз-
витку педагога-наставника.

Однак не виключено, що вказана тематика 
може бути розглянута і в контексті тем дис-
циплін професійної і практичної підготовки 
(«Педагогіка», «Психологія», «Педагогічна 
майстерність» тощо). Тоді найбільш вдалим 
варіантом реалізації програми може бути на-
скрізне введення тематичних модулів-блоків 
до навчальних курсів.

Що стосується змістового наповнення 
програми підготовки майбутніх учителів до 
режисури педагогічної дії, то тут основним 
орієнтиром повинна бути структура та ком-
поненти режисури педагогічної дії. До того 
ж слід зазначити, що опанування засобами, 
способом, методами та формами режисури 
педагогічної дії передбачає формуванням 
відповідних знань, умінь і навичок вказаної 
функції. Представлення режисури педаго-
гічної дії цілісним операційним комплексом 
сприятиме його якісному засвоєнню майбут-
німи учителями та забезпечить відповідну ре-
зультативність у педагогічній практиці.

Важливим пунктом організаційних заходів 
є підбір та готовність науково-педагогічних 
працівників для реалізації програми підготов-
ки майбутніх учителів до режисури педаго-

гічної дії. Вирішення цього питання можливе 
за умови комплексного підходу.

Враховуючи специфіку такого педаго-
гічного явища як режисура педагогічної дії, 
актуальності набуває не тільки бажання за-
йматися такою педагогічною практикою, а й 
питання готовності до відповідної мистецько-
педагогічної дії. Отже, вирішити цю пробле-
му можна двома шляхами. Перший – пошук 
та запрошення до співпраці фахівців із теа-
трально-педагогічним досвідом роботи, гото-
вих реалізувати відповідні ініціативи у межах 
професійної підготовки майбутніх учителів. 
Другим альтернативним шляхом є виявлення 
потенційних претендентів на реалізацію вка-
заної інновації із числа викладачів університе-
ту, факультету, кафедри. Вказана робота може 
бути реалізована шляхом проведення анкету-
вання. Якщо відповіді респондентів матимуть 
правдивий характер, то процес визначення 
найбільш зацікавлених викладачів пробле-
мою режисури педагогічної дії буде мати най-
меншу кількість організаційних ускладнень. 
Щодо їх педагогічної та психологічної готов-
ності реалізовувати програму підготовки май-
бутніх учителів до режисури педагогічної дії, 
то рівень мотивації, що підтверджується заці-
кавленістю, стане підґрунтям для розвитку са-
моорганізації, самовдосконалення у контексті 
професійної діяльності.

Однак слід звернути увагу на той факт, що 
будь-який контингент науково-педагогічних 
працівників потребує відповідної підготовчої 
роботи щодо реалізації програми підготовки 
майбутніх учителів до режисури педагогічної 
дії. Відповідна робота передбачає проведення 
навчальних семінарів, круглих столів, засі-
дання творчих груп, на яких буде розроблено 
та узгоджено план реалізації вказаної педаго-
гічної інновації.

Не менш важливим організаційним захо-
дом досліджуваної нормативної моделі є роз-
робка навчально-методичного забезпечення 
процесу підготовки майбутніх учителів до 
режисури педагогічної дії. В «Енциклопедії 
освіти» за редакцією В. Г. Кременя наводить-
ся поняття «навчально-методична документа-
ція», сутність якого пояснюється як «…сукуп-
ність документів, які змістовно процесуально 
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та технологічно регламентують навчальний 
процес» [2, с. 542].

А відтак, враховуючи вищенаведене визна-
чення, можемо прогнозувати, що реалізація 
цього заходу передбачатиме вирішення осно-
вних завдань, а саме: 1) узгодження програми 
підготовки майбутніх учителів до режисури 
педагогічної дії з чинними навчальними пла-
нами підготовки фахівців напряму «Педаго-
гічна освіта»; 2) підготовка навчальної літе-
ратури (електронні версії конспектів лекцій, 
практичних занять, питання для самостійної 
роботи, модульного конторолю тощо) для 
студентів, що опановують навчальний курс 
«Режисура педагогічної дії»; 3) розробка ме-
тодичних рекомендацій для викладачів щодо 
реалізації програми підготовки майбутніх 
учителів до режисури педагогічної дії.

Таким чином, визначені попередньо ор-
ганізаційні заходи формують певну складову 
організаційно-педагогічного комплексу нор-
мативної моделі підготовки майбутніх учите-
лів до режисури педагогічної дії.

Враховуючи аналіз педагогічних заходів 
нормативної моделі підготовки майбутніх 
учителів до режисури педагогічної дії, за-
значимо, що контекстуальним обґрунтуван-
ням нами використано аргумент, відповідний 
традиціям. Вказана позиція дає підстави для 
проведення нами обґрунтування педагогічних 
заходів за допомогою аргументації традицій-
них підходів щодо реалізації педагогічної ін-
новації.

Досліджуючи інновації у контексті науки 
й освітньої практики, В. Г. Кремень визначає 
сутність освітньої і наукової інновації, зазнача-
ючи, що «…це одержання знання, яке не мало 
місця раніше в рамках домінуючої світоглядної 
чи пошукової парадигми, не знаходило можли-
вості його не лише одержання нового знання, 
але й поширення в суспільстві» [5, с. 15].

Саме ця характеристика освітніх модер-
нізаційних процесів якнайкраще пояснює 
сучасні підходи щодо розширення функціо-
нальних можливостей синтезу театрального 
мистецтва та сучасної педагогічної практики. 
Аналізуючи інноваційні процеси в освіті, В. 
І. Загвязинський наголошує на тому, що «Ін-
новація педагогічна – це вступ до практики 

освітньої діяльності новизни, що дозволяє 
більш ефективно вирішувати актуальні про-
блеми» [3, с. 182].

Безумовно, реалізація такого роду завдань 
потребує певної системи педагогічних захо-
дів, що дозволять поступово та методично ре-
алізувати програму запровадження інновації. 
А тому, розробка відповідних педагогічних 
заходів є однією із умов обґрунтування норма-
тивної моделі підготовки майбутніх учителів 
до режисури педагогічної дії.

Першим педагогічним заходом нами було 
визначено проведення презентації програми 
підготовки майбутніх учителів до режисури 
педагогічної дії для студентів та науково-пе-
дагогічних працівників.

Формування мотивації аудиторії на ново-
введення у рамках відповідного презентацій-
ного проекту є досить популярним підходом 
у сучасному освітньому просторі. Результа-
тивність підготовки майбутніх учителів до 
режисури педагогічної дії залежить від їх по-
зитивної мотивації на нововведення, а також 
від зацікавленості педагогів, які будуть її ре-
алізовувати.

Враховуючи вищезазначене, можемо пе-
редбачити, що проведення презентації програ-
ми підготовки майбутніх учителів до режису-
ри педагогічної дії орієнтовано на реалізацію 
таких етапів: 1) ознайомлення з функціональ-
ністю феномену режисури педагогічної дії 
у контексті педагогічної теорії та практики;  
2) дієвість режисури педагогічної дії у про-
фесійній діяльності майбутнього вчителя; 
3) форми та методи оволодіння майбутніми 
вчителями режисурою педагогічної дії. Ви-
значені етапи потребують відповідного твор-
чого підходу до реалізації, зокрема: активної 
участі майбутніх учителів у програмі презен-
тації (тренінги, вправи, етюди та ін.); широ-
ке використання відеоматеріалів (елементи 
уроків, творчі звіти вчителів, майстер-класи 
тощо); запрошення учителів, викладачів, на-
уковців, діячів театрального мистецтва для 
ознайомлення з перспективним педагогічним 
досвідом і впровадженням його результатів у 
практику підготовки майбутніх учителів.

Запропоновані етапи не є догматичною 
основою презентації програми підготовки 
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майбутніх учителів до режисури педагогічної 
дії. Вони лише відображають авторську про-
позицію щодо представлення режисури педа-
гогічної дії як одного із аспектів професійної 
підготовки майбутніх учителів.

Щодо відображення у педагогічних заходах 
апробації та запровадження у практику підго-
товки майбутніх учителів цілісного операцій-
ного комплексу режисури педагогічної дії, зазна-
чимо, що реалізацію цього заходу ми пов’язуємо 
із функціональністю методики підготовки май-
бутніх учителів до режисури педагогічної дії. 
Сутність вказаної методики полягатиме в опа-
нуванні майбутніми вчителями цілісним опера-
ційним комплексом режисури педагогічної дії 
та перевірці отриманих знань, умінь і навичок у 
процесі практичної діяльності. Важливість цьо-
го питання потребує проведення окремого до-
слідження, що і буде реалізовано у четвертому 
розділі дисертаційної роботи.

Реалізація попередніх педагогічних захо-
дів потребує відповідної завершальної фази, 
яку ми пов’язуємо із проведенням моніторин-
гу рівнів оволодіння майбутніми вчителями 
цілісним операційним комплексом режисури 
педагогічної дії у контексті вирішення прак-
тичних завдань.

Визначений педагогічний захід передбачає 
вирішення певного комплексу завдань оці-
нювально-діагностичного характеру, а саме: 
1) самооцінку рівнів оволодіння майбутніми 
вчителями операційним комплексом «Режи-
сура педагогічної дії» з метою орієнтації їх на 
усвідомлення процесу професійного самороз-
витку та формування навичок самоаналізу; 2) 
діагностику результативності запровадження 

у систему професійної підготовки майбутніх 
учителів цілісного операційного комплек-
су «Режисура педагогічної дії»; 3) надання 
студентами і професорсько-викладацьким 
складом пропозицій щодо визначення ком-
понентів цілісного операційного комплексу 
«Режисура педагогічної дії», що потребують 
удосконалення та доопрацювання.

Підсумовуючи розробку педагогічних за-
ходів досліджуваної нормативної моделі, мо-
жемо зазначити, що обрання за орієнтир під-
ходів щодо реалізації педагогічної інновації 
дозволило нам обґрунтувати логіку та визна-
чити практичні дії із запровадження режисури 
педагогічної дії у процес підготовки майбут-
ніх учителів.

Висновок. Отже, проведене обґрунту-
вання нормативної моделі підготовки май-
бутніх учителів до режисури педагогічної дії 
уможливило розгляд реалізації педагогічної 
інновації у контексті реального професій-
но-педагогічного процесу. Використання у 
якості прийомів аргументації посиланням на 
нормативні документи та аргументу, відповід-
ного традиціям, найбільш відповідає наявним 
підходам, що регламентують сучасну систему 
педагогічної освіти. Сподіваємося, що вра-
хування цього фактору сприятиме успішній 
реалізації запропонованої нами педагогічної 
інновації. Відтак, перспективність реалізації 
розробленої нормативної моделі підготовки 
майбутніх учителів до режисури педагогічної 
дії у більшій мірі залежатиме від особистісно-
професійних ініціатив науково-педагогічних 
працівників, які опікуються проблемою фор-
мування вітчизняної педагогічної еліти.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті представлене теоретичне дослідження психологічних особливостей туристської діяль-
ності. Розглянута проблема впливу навколишнього середовища та туристської діяльності на психо-
логічний стан особистості.

Ключові слова: туристська діяльність, емоційне вигорання, стрес, зовнішні чинники стресу. 

В статье представлено теоретическое исследование психологических особенностей туристской 
деятельности. Рассмотрена проблема влияния окружающей среды и туристской деятельности на 
психологическое состояние личности.

Ключевые слова: туристская деятельность, эмоциональное выгорание, стресс, внешние факторы 
стресса.

This article is devoted to the theoretical analysis of the psychological characteristics of tourist activity. 
The problem of environmental protection and tourist activity to the psychological state of the individual.

Key words: tourism activity, emotional burnout, stress, external stress factors.

Актуальність статті та постановка про-
блеми. Стресогенні умови життєдіяльності 
є однією з головних особливостей сучасного 
світу. Регулярно на мешканця мегаполісу здій-
снюють вплив такі зовнішні середові фактори 
як: монотонність та «агресивні» поля міста, 
індустріалізація суспільства, насиченість ін-
формаційного потоку та маніпулятивність 
засобів масової інформації. Окрім зовнішніх 
середових факторів стресу, влив здійснюють 
чинники, які пов’язані з умовами трудової ді-
яльності: необхідність вирішення завдань, що 
вимагають великих психологічних зусиль, не-
нормований робочий графік, відсутність, або 
скорочення відпочинку та постійне відчуття 
нестачу часу. Регулярне перебування особис-
тості під впливом «середового пресу» призво-
дить до активізації механізмів психологічного 
захисту. Розповсюдженими з яких є – частко-
ве або загальне зниження емоційної реакції 
на стресогенні умови життєдіяльності. Що 
у наслідку призводить до емоційного висна-
ження, апатії, депресії та інших психосома-
тичних розладів. В цьому сенсі, слід відзна-
чити зростання необхідності відпочинку, який 
сприятиме відновленню ресурсів за рахунок 
зміни звичного та стереотипного навколиш-
нього середовища на комфортну та емоційно 
забарвлену середу, що позитивно впливає на 
психологічний стан особистості. 

Цілеспрямована зміна навколишнього 
середовища задовольняється шляхом ту-
ристської діяльності. Сучасні дослідження 
в сфері психології туризму розглядають  ту-
ристську діяльність як фактор вдосконалення 
якості життя особистості. Як зазначає один 
з дослідників у сфері психології туризму 
В.Ю.Воскресенський, туризм пов’язаний не 
тільки з розвитком інфраструктури та еконо-
міки, але і з впливом туризму на психологіч-
ний стан людини, поліпшенням психологічно-
го здоров’я та соціального добробуту [3].

В сучасних умовах розвитку української 
туристичної індустрії представлений вели-
кий спектр видів туризму відповідно до мети 
та мотивації туристів (рекреаційний, з метою 
фізичної реабілітації; культурний, головним 
завданням якого є розширення кругозору; 
спортивний, що сприяє фізичному розвитку 
то застосовується для проведення спортивних 
змагань тощо). Також впровадження турис-
тичних заходів набуває популярність у сфе-
рі освіти з метою оволодіння професійними 
навичками. Так наприклад, школи провідних 
психотерапевтичних напрямів проводять свої 
навчальні та клієнтські програми за межами 
міста, підбираючи живописні краєвиди за-
мість буденного офісного середовища [8]. 
Природні умови навколишнього середовища, 
як один з ключових аспектів туристської ді-
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яльності, активно застосовуються з метою 
відновлення ресурсів та поліпшення психоло-
гічного стану людини, проте наукові обґрун-
тування психологічних особливостей взаємо-
дії особистості та навколишнього середовища 
в умовах туризму мають поверхневий та не-
структурований характер. Цей аспект наголо-
шує на актуальність дослідження психологіч-
них особливостей туристської діяльності. 

Мета дослідження. Метою нашого дослі-
дження є теоретичний аналіз психологічних 
особливостей туристської діяльності.

Аналіз розробки проблеми. 
Дослідження впливу навколишнього се-

редовища на психологічний стан особистості 
висвітлені у наукових працях Ю.Г. Абрамової, 
В.І. Панова, В.М. Дружиніна, С.Д. Дерябо,  
К. Левіна, Х. Мюррей, М. Хейдметс, В.О. Яс-
віна. Вивченням соціально-психологічних ас-
пектів безпосередньо туристської діяльності 
займалися Л.Г. Буряк, В.Ю. Воскресенський, 
О.В. Головашенко, М.П. Кляп, Є.С. Мацке-
вич, В.П. Сидоров.

Фундаментальним внеском у розвиток 
проблеми впливу навколишнього середови-
ща на психологічний стан особистості стала 
теорія «поля», засновником якої став видат-
ний німецький та американський дослідник 
К.Левін. У своєму дослідженні науковець ви-
значив, що вплив життєвого та психологічно-
го простору особистості і механізми психіч-
ного напруження пов’язані з незадоволеністю 
певних потреб. На думку дослідника, виник-
нення потреби мобілізують психічну енергії 
особистості шляхом напруження, яке перено-
ситься на об’єкти навколишнього середовища 
у життєвому просторі. Виходячи з теорії поля, 
будь-які зміни у зовнішньому середовищі 
впливають на стан психологічного простору 
особистості і навпаки, зміни в структурі пси-
хологічного простору приводять до змін у зо-
внішньому світі [9].

Подальший розвиток дослідження вза-
ємин людини і середовища знайшов своє ві-
дображення у роботах Х. Мюррей. На дум-
ку вченого, перебування індивіда в певному 
середовищі, безпосередньо детермінує його 
поведінку, а тому образ дій індивіда не може 
аналізуватися без урахування характерис-

тик цього середовища. Вчений запропонував 
термін «середовий прес», визначивши, що на 
психологічний стан людини мають вплив як 
потреби і особистісні характеристики осо-
бистості , так і особливості середи в якій вона 
перебуває (середовий прес), в результаті чого 
індивід або задоволений місцем свого перебу-
вання – у разі якщо навколишнє середовище 
сприяє задоволенню потреб, або перебуває у 
стані фрустрації [15]. 

Дослідженням впливу зовнішніх факторів 
навколишнього середовища на прояв стре-
сових станів особистості в умовах сучасного 
процесу урбанізації суспільства займалися 
Ю.Г. Абрамова, В.М. Дружинін, С.Д. Дерябо, 
В.О. Ясвін, М. Хейдметс.

На думку В.М. Дружиніна, міська середа 
відрізняється від сільської надлишком інфор-
мації та подій. В протидію цій перенасиченос-
ті середовища особистість виробляє спеціаль-
ну адаптаційну стратегію, суть якої полягає в 
тому, що вона намагається не помічати деякої, 
на її погляд, другорядної інформації та не 
усвідомлювати її. Подібна захисна стратегія 
має свої негативні побічні ефекти: зокрема, 
при послідовному і систематичному її засто-
суванні у жителя великого міста виникають 
захисні механізми, які характеризуються за-
мкнутістю та відстороненістю, які призводять 
до емоційної ригідності, обмеження кількості 
соціальних контактів та появу хронічного по-
чуття самотності [6].

Важливий аспект впливу власної тери-
торії (дім, власна кімната, робоча зона та 
інше) на психічний стан людини підкреслює  
М. Хейдметс. Дослідження територіальності 
показують, що на своїй території людина від-
чуває себе вільно, вторгнення чужих на цю те-
риторію сприймається як щось неприємне. При 
цьому в людини підвищується тривожність, і 
тим більше, чим більшою мірою людина вва-
жає дану територію своєю. Хейдметс дійшов 
висновку, що періодична, навіть нетривала, 
зміна середовища допомогає людині знизи-
ти стрес пов’язаний з позицією «захисника»  
своєї території [14]. 

Провідні дослідники у галузі екологічної 
психології С.Д. Дерябо, В.О. Ясвін висвітлили 
психологічні функції процесу взаємодії люди-
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ни зі світом природи та виявили позитивний 
вплив природних умов на розвиток особис-
тості. На основі проведених досліджень на-
уковцями був розроблений та впроваджений 
ряд методів психокорекційної та психотера-
певтичної роботи [5].

У своєму дослідженні психологічних ас-
пектів взаємодії людини та природи В.І. Па-
нов пропонує використання природно-, соці-
ально– та віртуально-середових факторів для 
практичного зміни психічних станів людини у 
звичайних, екстремальних і постекстремаль-
них умовах, зокрема – в якості одного із за-
собів психологічної реабілітації. Дослідник 
виявив ряд реабілітаційних та корекційних 
функцій природного середовища, які можуть 
бути використані у відновленні психологіч-
них станів особистості, головними серед яких 
є: психотерапевтична, головною метою якої є 
зняття стресових станів, зниження збуджен-
ня і т.д. в процесі безпосередньої взаємодії з 
природними об’єктами. Також автор приділяє 
особливу увагу взаємодії людей з тваринами, 
яка істотним чином сприяє гармонізації між-
особистісних відносин; Наступна, визначена 
Пановим, психокорекційна (реабілітаційна) 
функція полягаю у контактуванні з природ-
ними ресурсами як додатковим каналом вза-
ємодії особистості з навколишнім світом, 
який може сприяти як психологічній, так і 
соціальнїй її реабілітації. Прагнення до вза-
ємодії з світом природи особливо проявляєть-
ся у людей, схильних тому чи іншому виду 
депривації – позбавлення людини можливості 
встановити або підтримувати життєво значу-
щі зв’язки з навколишнім світом, наприклад 
люди з обмеженими можливостями. Природо-
терапевтична функція, полягає у застосуванні 
природних факторів, таких як природотрудо-
терапія, яка допомогає укріпленню здоров’я в 
процесі помірної праці на природі; активізації 
психологічних ресурсів особистості; арома-
тотерапія − сприяє відновленню організму за 
допомогою запахів рослин (приємні запахи 
різних рослин піднімають настрій, підвищу-
ють працездатність, викликають бадьорість, 
заспокоюють нервову систему); терапія ти-
шею − постійний міський шум є причиною 
невротичних розладів, тиша на лоні природи 

надає відновлюючий вплив на організм люди-
ни; ландшафтотерапія − мальовничий ланд-
шафт піднімає настрій, допомагає впоратися 
з важкими переживаннями [11].

Отже, наукові дослідження у сфері психо-
логії свідчать про важливість навколишнього 
середовища людини як зовнішнього фактора, 
який безпосередньо впливає на її психічний 
стан. Можливість зміни оточуючого середови-
ща в сучасних умовах життєдіяльності може 
бути реалізована у туристистській діяльності.

За визначення вітчизняного дослідника у 
сфері психології туризму М.П.Кляпа, турист-
ська діяльність – це одна з форм активності 
особистості, яка полягає у здійсненні подоро-
жі за межі постійного місця проживання з ме-
тою задоволення певних потреб (відпочинку, 
рекреації, особистісного та духовного розви-
тку, тощо), які пов’язані з необхідністю пере-
міщення в просторі [7].

Досліджуючи соціально-психологічні ас-
пекти туризму В.Ю. Воскресенський дійшов 
висновку, що одноманітна, стереотипна се-
реда людини сприяють розвитку стресів, поя-
ві депресії. У зв’язку з цим туризм забезпечує 
можливість зміни місцеперебування людини і 
можливість її потрапляння в більш комфортну 
багатопланову середу, яка позитивно впливає 
на її соціально-психологічний стан та сприяє 
зниженню психічного напруження, яке вини-
кає в результаті накопичення стресу [3].

Розвиваючи ідею позитивного впливу при-
родного середовища на емоційний стан осо-
бистості дослідник В.П.Сидоров зазначив, що 
«вихід» людини з повсякденних , одноманіт-
них умов, забезпечує переключення психое-
моційної сфери на нові об’єкти. Особливу ува-
гу в процесі активізації психоемоційної сфери 
автор приділяє пішим туристським походам, 
які включають помірне фізичне навантажен-
ня. Туристські походи переносять городянина 
в нове ландшафтно-кліматичне середовище , 
забезпечують «тісний контакт» з природою, 
скликають спостерігати і насолоджуватися 
нею; розвивають дбайливе ставлення до неї 
і облагороджують людину духовно . Саме на 
такому позитивному емоційному тлі помірні 
фізичні навантаження комплексно сприяють 
психологічному відновленню, відпочинку та 
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фізіологічному оздоровленню учасників [12].
Більш детально висвітлені психологічні 

особливості впливу туристської діяльності 
на саморозвиток особистості у дослідженнях 
О.В. Головашенко. На думку дослідниці, ту-
ристська діяльність стимулює пізнавальну ак-
тивність особистості, сприяє її саморозвитку 
та збагачує емоційну сферу яскравими вра-
женнями, що виступає в ролі «пального» для 
її самореалізації. Дослідниця зазначила, що 
сучасний працівник як фізичної, так і розумо-
вої праці психологічно перенавантажений. У 
цьому плані туризм виступає як сфера надан-
ня послуг з психологічного розвантаження та 
відтворення нових чуттєво-емоційних сторін 
внутрішнього світу людини. Туристська ді-
яльність є необхідною умовою для розви-
тку інтелектуальних, чуттєвих, пізнавальних 
сфер, спрямованих на надбання нового соці-
ального досвіду. Також автор акцентує увагу, 
що туристська активність виступає однією з 
форм творчості людини, за допомогою якої 
здійснюється самопізнання, реалізація «Я», 
свого соціального призначення. Самопізнан-
ня, самопоглиблення – ці загальні умови са-
мотворчості людини простежуються і при 
здійсненні людиною туристських мандрівок. 
Туризм виступає активним освоєнням навко-
лишнього світу, що доповнює, та збагачує ду-
ховну рефлексію особистості [4].

Цікаву думку стосовно екзистенціальних 
аспектів туристської діяльності висвітлив 
Є.С.Мацкевич. Автором було проаналізова-
но переживання туристами основних екзис-
тенціальних даностей під час мандрування. 
Дослідник наводить приклад переживання 
туристами відчуття свободи, та пов’язаної з 
нею відповідальності,автор зазначив, що під 
час мандрівки людина більш глибоко відчу-
ває свою свободу та необмеженість, і, разом 
з тим, відповідальність за своє життя, зміню-
ються її погляди на зовнішні обставини, вони 
перестають бути на заваді, а трансформують-
ся в ресурси [10].

Розвиваючи ідею поєднання психологічної 
науки та здобутків індустрії туризму Л.Г. Бу-
ряк вперше у своїй науковій праці запропону-
вала термін «психологічний туризм» як один 
з інноваційних видів туризму, який може бути 

використаний як засіб корекції психічних ста-
нів особистості. 

Науковим здобутком Л.Г. Буряк стала роз-
робка методологічного апарату психологічно-
го туризму, а саме виділена мета, завдання та 
методи використання. Метою психологічного 
туризму, на думку Л.Г. Буряк є досягнення 
внутрішньої цілісності і гармонії особистості 
(краще розуміння і прийняття людиною себе, 
більшою наповненості і свідомості життя, по-
ліпшення контактів із зовнішнім світом) за 
допомогою спеціально організованої турист-
ської діяльності – психологічного туризму 
через психологічний супровід туриста, що ви-
ражається в допомозі йому зорієнтуватися в 
просторі своєї психічної реальності.

Завдання психологічного туризму, на дум-
ку Л.Г. Буряк є: 1) вирішення психологічних 
проблем через осягнення внутрішнього і зо-
внішнього буття, 2) пізнання клієнтом своєї 
психологічної реальності, своїх особистісних 
ресурсів (прихованих фізичних і психологіч-
них можливостей людини), 3) розвиток «чут-
тя» до життя (радості буття, повноти життя, 
своєї «потрібності»), 4) вдосконалення со-
ціальної контактності клієнта, його здатнос-
ті вступати і будувати соціальні контакти; 5) 
формування та розвиток здатності приймати 
відповідальність за себе, свої думки, почуття, 
вчинки [2].

Висновки. Теоретичне дослідження на-
укового досвіду дало змогу виявити важли-
вість навколишнього середовища людини як 
зовнішнього фактора, який безпосередньо 
впливає на її психічний стан. Постійне пере-
бування людини в одноманітних та стресоген-
них умовах середовища у наслідку призводить 
до емоційного виснаження, апатії, депресії та 
інших психосоматичних розладів. 

Відповідно до вищезазначених аспектів, 
виникає особлива необхідність організації 
відпочинку, який сприятиме відновленню 
ресурсів за рахунок зміни звичного та сте-
реотипного навколишнього середовища на 
комфортну та емоційно забарвлену середу, 
що позитивно впливає на психологічний стан 
особистості.

В цьому сенсі, зміна навколишнього серед-
овища, яка реалізується шляхом туристської 
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діяльності є необхідною умовою для розвитку 
інтелектуальних, емоційно-чуттєвих та пізна-
вальних сфер. Забезпечуючи один з головних 
принципів відпочинку – новизни, туристська 
діяльність сприяє відновленню психологіч-
них ресурсів особистості завдяки активізації 
її психоемоційної сфери. 

Туристичні подорожування, особливо їх 
активні форми (пішохідні тури, екстремальні 
форми туризму) дозволяють усунути або по-
слабити вплив на людину несприятливих фак-
торів повсякденної дійсності урбанізованого 
міста (нервово – емоційне перевантаження, 
емоційне вигорання та виснаження, апатія, 
депресія та психоматичні розлади) завдяки 
взаємодії з природними умовами (споглядан-
ня натуралістичних об’єктів, творче присто-
сування, мандрування) .

Також туристська активність виступає од-
нією з форм творчості людини, яка сприяє 
розвитку самопізнання та самореалізації че-

рез актуалізацію фізичних і психологічних 
ресурсів особистості. Туризм виступає актив-
ним освоєнням навколишнього світу, що до-
повнює та збагачує особистісний досвід осо-
бистості.

Оскільки, сучасні дослідження психоло-
гічного та психотерапевтичного потенціалу 
туристської діяльності знаходяться на етапі 
становлення, ми можемо наголошувати на 
актуальності та корисності теоретичного до-
слідження даної проблеми для подальшої 
розробки практичних заходів впровадження 
туристської діяльності у психотерапевтичні 
та психокорекційні програми для професій-
них колективів підприємств, педагогічного та 
учнівського контингенту навчальних закладів 
різних освітніх рівнів, клієнтів психологічних 
центрів, які спрямовані на: відновлення психо-
емоційної сфери особистості, профілактику та 
психокорекцію емоційного вигорання, особис-
тісне зростання та розвиток стресостійкості. 
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Рокосовик Н. В.
старший викладач кафедри іноземних мов та перекладу

Карпатського інституту підприємництва
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗАСОБАМИ  
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВІДКРИТОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 
НА ПРИКЛАДІ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІКИ

У статті розглянуто питання дослідження особливостей організації навчального процесу та під-
готовки фахівців у Відкритому університеті Великої Британії. Проаналізовано особливості на при-
кладі програм підготовки магістрів педагогіки. Обґрунтовано позицію закладу як світового лідера з 
надання послуг дистанційного навчання через аналіз особливостей останнього.

Ключові слова: дистанційне навчання, Відкритий університет, Велика Британія, магістр  
педагогіки.

В статье рассмотрены вопросы исследования особенностей организации учебного процесса и подго-
товки специалистов в Открытом университете Великобритании. Проанализированы особенности 
на примере программ подготовки магистров педагогики. Благодаря анализу выше указанных особен-
ностей обоснована позиция учебного заведения как мирового лидера по предоставлению услуг дистан-
ционного обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, Открытый университет, Великобритания, магистр 
педагогики.

The article deals with the peculiarities of studying process and training specialists by distance in Open 
University of Great Britain. The peculiarities are analyzed as based on a given example of Open University 
Master of Education programs. Due to the given analysis, the leading position of Open University as a world 
leading distance learning provider is proved.

Key words: distance learning, Open University, Great Britain, Master of Education.

Якщо дати характеристику сьогоденню, то 
виявимо наступні тенденції: глобалізація, ін-
теграційні процеси, що відбуваються сьогодні 
у світі, охоплюють усі сфери життєдіяльності 
людини, і в тому числі науку і освіту; утвер-
дження інформаційного суспільства, ринко-
вих відносини й все більш відчутна демокра-
тизація, яка поступово охоплює всі сторони 
суспільного організму; вагомість інтелекту та 
зацікавленість ним як з боку виробників, біз-
несменів і владних структур, так і з боку пере-
січних громадян. 

Визначальними тенденціями розвитку сві-
тової освітньої системи стають поглиблення її 
фундаменталізації, посилення гуманістичної 
спрямованості, духовної та загальнокультур-
ної складової освіти, формування у студентів 
системного підходу до аналізу складних тех-
нічних і соціальних ситуацій, стратегічного 
мислення, виховання соціальної та професій-
ної мобільності.

Необхідність підтримання високої конку-
рентоспроможності на динамічному ринку 
праці вимагає також прищеплення прагнення 
і навичок до самонавчання, самовиховання і 
самовдосконалення протягом усього активно-
го трудового життя.

Зрозуміло, значні соціальні та технологічні 
перетворення, що відбуваються в світі, вису-
вають нові вимоги до всіх учасників навчаль-
ного процесу у вищих навчальних закладах. 

Тож, в умовах існування вище вказаних 
тенденцій застосування інформаційних техно-
логій і дистанційного навчання в сучасній пе-
дагогічній практиці стає цілком виправданим, 
обґрунтованим і логічним. Тому актуальним, 
на наш погляд, є вивчення педагогічного до-
свіду дистанційної підготовки фахівців у Від-
критому університеті Великої Британії, який 
є світовим лідером із надання освітніх послуг 
засобами дистанційного навчання. Особли-
востям дистанційного навчання у Відкрито-
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му університеті Великої Британії присвячено 
багато робіт вітчизняних та зарубіжних фа-
хівців, проте невирішеною залишається про-
блема підготовки магістрів педагогіки у вище 
вказаному університеті.

Мета статті – розглянути особливості під-
готовки фахівців засобами дистанційного на-
вчання у Відкритому університеті Великої 
Британії, в тому числі і підготовки магістрів 
педагогіки.

Історично, одним з перших закладів дистан-
ційної освіти був Відкритий університет Вели-
кої Британії, який був заснований Указом Коро-
леви Великобританії в 1969 році як незалежний 
університет, що існує нарівні з іншими. Мета 
його створення – надати можливість отримати 
освіту людям, що бажають вчитися в зручному 
для них місці та у зручний для них час.

Домашні наукові лабораторії, пізні тран-
сляції лекцій по телебаченню і радіо – все це 
увійшло в історію Відкритого університету. 
Університет став першим навчальним закла-
дом, що зруйнував зв’язок між ексклюзивніс-
тю й високою якістю, він зробив хорошу осві-
ту доступною для широкого кола людей.

Природно, що ця революційна ідея викли-
кала чимало критики на свою адресу. Деякі 
вороже налаштовані противники дистанцій-
ної системи навчання привселюдно називали 
цю ідею безглуздою.

Незважаючи на існуючі розбіжності, вже 
в 1971 році – через 2 роки після відкриття –  
Відкритий університет набрав 25 тис. сту-
дентів на міждисциплінарні підготовчі курси 
Foundation, які включали в себе такі предме-
ти: мистецтво, природничі науки, математика.

Оскільки політика прийому студентів пе-
редбачала відкритість і доступність для всіх 
бажаючих, для вступу не була потрібна наяв-
ність диплома про вищу освіту. Замість цьо-
го спочатку необхідно було пройти підготов-
чі курси Foundation, після чого навчатися на 
основному курсі.

Таким чином, в строгій і послідовній сис-
темі освіти Великої Британії з’явилася нова 
структура, яка зламала усталені традиції та 
стереотипи і надала можливість широкому 
колу людей підвищити рівень кваліфікації, 
отримати другу і третю спеціальності, отри-

мати можливості зміни сфери діяльності та 
розвитку кар’єри.

Кількість студентів Відкритого універси-
тету тим часом зросла до 70 тис. Щорічно 6 
тис. випускників отримували дипломи про 
освіту. З’являлися нові програми і спеціаль-
ності, вдячні студенти писали листи членам 
Парламенту.

У 1983 році при Відкритому університеті 
була заснована бізнес-школа, що стала згодом 
найбільшою в Європі. Відділення університе-
ту стали відкриватися в європейських країнах, 
вдосконалювалися методи навчання, впрова-
джувалися нові способи передачі інформації.

Комп’ютери прийшли на зміну друкова-
ним машинкам, замість лекцій по телевізору 
з’явилися відеокасети та DVD диски. Широке 
поширення Інтернету стало чудовою нагодою 
для запуску он-лайнових програм.

Університет і до цього часу є лідером у 
використанні інноваційних технологій, по-
стійно вдосконалюючи методи і способи на-
вчання. Повністю виправдовуючи свою назву, 
Відкритий університет знаходить можливості 
надавати безліч безкоштовних навчальних ре-
сурсів для тих, хто любить і хоче вчитися.

Сьогодні Відкритий університет представ-
лений в 30 країнах світу. У Великій Британії 
він має 13 навчальних центрів. За якістю на-
вчання входить до п’ятірки кращих. Саму 
ідею дистанційного навчання, звичайно ж, 
підхопили багато інших університетів в усьо-
му світі.

Відкритий університет Великобританії 
застосовує широкий спектр методів для дис-
танційного навчання, такі як письмові роботи, 
відео і аудіо матеріали, інтернет-конференції, 
що супроводжуються підтримкою тьютора і 
регулярними очними груповими семінарами і 
дводенними виїзними школами. 

За понад 40 років свого існування Від-
критий університет зайняв місце світового 
лідера в дистанційному навчанні та прагне й 
в подальшому відігравати провідну роль в по-
ширенні вищої та післядипломної освіти як у 
Великобританії, так і в інших країнах світу. 

Стиль викладання Відкритого універ-
ситету називають «відкрите навчання з  
підтримкою». 
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Відкрите навчання означає, що студент 
може навчатися за індивідуальним графіком 
самостійно або у співпраці з іншими студен-
тами. Підтримка надходить від закріпленого 
за студентом викладача та персоналу універ-
ситету у регіональних центрах, від бібліотеки 
та Асоціації студентів Відкритого університе-
ту. Деякі курси містять також елементи денної 
форми навчання. 

Для надання допомоги студентам викорис-
товують різноманітні мультимедійні засоби, 
зокрема інтернет, також друковані навчаль-
ні матеріали, рекомендовані книги, аудіо– та 
відеокасети, програми телебачення, компакт-
диски та відповідне програмне забезпечення, 
веб-сайти, набори для проведення експери-
ментальної діяльності у домашніх умовах. 
Деякі курси (предмети) охоплюють такі види 
письмових робіт, як завдання з автоматизова-
ним оцінюванням, проектувальні роботи та 
виконання кваліфікаційних досліджень. 

Для кожного курсу складено розклад, який 
студент отримує разом із програмою курсу. 
Він містить план діяльності та дати подання 
виконаних завдань керівникові. Якщо курс за-
вершується іспитом, то студента заздалегідь 
інформують про його умови та терміни. Отже, 
студенти Відкритого університету мають 
можливість організувати час свого навчання 
згідно з індивідуальним планом. 

Структура кожного курсу може відрізня-
тися. Наприклад, магістерська програма може 
бути розрахована на рік, але за погодженням 
з університетом її можна «розтягнути» на  
1,5-2 роки (проте не більше шести років). 

Варіанти складання іспитів також різнома-
нітні і часто є можливість підібрати найбільш 
зручний в кожній конкретній ситуації. Напри-
клад, студент, який не має можливості при-
їхати до Британії на іспит, може домовитися 
з університетом про здачу іспиту в Україні в 
Британській Раді (British Council). Британ-
ська Рада в даному випадку виступає в ролі 
незалежного екзаменатора, якому універси-
тет довіряє проведення іспиту відповідно до 
встановленої процедури (порядок відкриття 
конверта із завданням, встановлення певного 
часу на виконання кожного завдання, вико-
ристання тільки дозволених матеріалів залеж-

но від типу іспиту, наприклад, калькулятора 
або словника). Далі екзаменаційна робота від-
правляється на перевірку до університету.

Після закінчення дистанційної програми 
студент отримує такий же диплом, що і після 
навчання на стаціонарі. Однак, якщо ви отри-
муєте диплом Відкритого університету (Open 
University), що пропонує тільки дистанційні 
курси, то знаючі люди зрозуміють, що ви на-
вчалися дистанційно.

Але даний факт не тільки не буде «міну-
сом», а навпаки, викликає певну повагу. Адже 
людина, яка без відриву від сім’ї і роботи змо-
гла організувати себе для вирішення такої не-
простої справи, як навчання, може стати про-
сто незамінним співробітником або відмінним 
керівником.

В освітньому процесі Відкритого універ-
ситету важливу роль відіграють теле– та раді-
отрансляції. Відкритий університет з моменту 
свого утворення почав тісну співпрацю з Бри-
танською радіомовною корпорацією – БіБіСі 
(BBC, British Broadcasting Company). Кожен 
навчальний курс супроводжується телетран-
сляцією на трьох рівнях, основним з яких є 
середній рівень. Низький рівень існує для 
повторення пройденого матеріалу, а високий 
рівень є професійно спрямованим, він надає 
більш глибокі знання з предмету, що вивча-
ється.

Важливу роль в системі освіти Відкритого 
університету Великої Британії має викорис-
тання Інтернету, як засобу забезпечення інтер-
активної комунікації між студентами і пред-
ставниками освітнього закладу. 

Студенти отримують навчальні матеріали 
он-лайн, складають іспити через всесвітню 
мережу. Всі курси університету мають свій 
власний веб-сайт, який допомагає студенту 
планувати та організовувати навчання, дозво-
ляє брати участь у роботі найбільшої в світі 
громади університету. Для більшості курсів 
навчання, студент повинен провести два або 
більше сеансів на тиждень у комп’ютерній 
мережі університету. У 2005 році Відкритий 
університет Великобританії почав розробку 
та згодом розробив віртуальне освітнє серед-
овище «Відкрите навчання» (Openlearn) на 
базі відкритого ресурсу Moodle, отримавши у 
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2006 році грант на цю розробку від установи 
Хьюліт (Hewlett Foundation) [3]. Сама систе-
ма Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment – модульно об’єктно-
орієнтоване динамічне навчальне середови-
ще) являє собою вільну систему управління 
навчанням, яка орієнтована на організацію 
взаємодії між студентом та викладачем. Вона 
є пакетом програмного забезпечення для ство-
рення курсів дистанційного навчання та веб-
сайтів. До основних особливостей системи 
відносяться:

• побудова системи з урахуванням досяг-
нень сучасної педагогіки з акцентом на вза-
ємодію між студентами;

• її використання як для дистанційного, так 
і для очного навчання;

• простий та ефективний веб-інтерфейс;
• модульна структура дизайну;
• підтримка 43 мов;
• можливість редагування студентами сво-

їх облікових записів, додавання фотографій та 
змінювання особистих даних та реквізитів;

• кожен користувач може вказати свій ло-
кальний час, при цьому всі дати в системі 
переводяться для нього у місцевий час (час 
повідомлень у форумах, строки виконання за-
вдань тощо);

• підтримка різноманітних структур курсів: 
«календарних», «тематичних», «форумів»;

• можливість додаткового захисту кожного 
курсу за допомогою кодового слова;

• великий набір модулей-складових для 
курсів, таких як чат, опитування, форум, 
глосарій, робочий зошит, урок, тест, анкета, 
семінар, ресурс (у вигляді текстової або веб-
сторінки або у вигляді каталогу);

• можливість редагування всіх текстів вбу-
дованим редактором;

• всі оцінювання (з форумів, робочих зо-
шитів, текстів та завдань) можуть бути зібрані 
на одній сторінці;

• наявність повного звіту про входження 
користувача в систему та про його роботу над 
різноманітними модулями;

• можливість настройки електронної по-
шти для розсилання новин, форумів, оцінок 
та коментарів викладачів [1, c. 5]. Віртуальне 
освітнє середовище має на меті можливість 

вільного доступу для студентів та співробіт-
ників університету до електронної системи та 
участь в дискусіях і у роботі курсу, а для ши-
рокого загалу – можливість самостійно навча-
тися завдяки вільному доступу до матеріалів 
курсу.

У наш час викладачі Відкритого універ-
ситету використовують такі засоби навчання, 
як блоги, віртуальні форуми та електронні 
портфоліо, але Відкритий університет працює 
у напрямку використання більшої кількос-
ті електронних інформаційних технологій, в 
першу чергу із обов’язковим використанням 
віртуального навчального середовища. Від 
кандидатів на посаду викладача Відкритого 
університету вимагають знання інформацій-
них технологій на належному рівні або ба-
жання їх опанувати за допомогою навчання. 

Але чи не найважливішою рисою Відкри-
того університету є те, що він співпрацює із 
працедавцями своїх студентів. Партнерство 
з працедавцями у сфері підтримки та розви-
тку кваліфікації працівників дає надзвичайно 
високі результати для організацій. Воно ґрун-
тується на індивідуальному спонсоруванні 
навчання працівників і замовленні програм 
підвищення кваліфікації для компаній зага-
лом. У Відкритому університеті працює ко-
манда спеціалістів, що підтримує зв’язок із 
компаніями та визначає їхні потреби у навчан-
ні персоналу. Вона також постійно консульту-
ється із Центром неперервного професійного 
розвитку Відкритого університету (Centre for 
Continuing Professional Development), який до-
помагає пристосовувати стандартні програми 
до потреб працівників конкретної установи, 
або розробляє курси на замовлення. В універ-
ситеті дистанційно навчаються 225 тис. сту-
дентів, з яких 50 тисячам витрати на навчання 
покривають роботодавці. 75 з 100 компаній, 
що входять до індексу лондонської біржі 
FTSE 100, фінансують додаткові дистанційні 
програми для своїх співробітників.

Курси підвищення кваліфікації, які про-
понують інші навчальні заклади, зазвичай 
вимагають присутності студента на заняттях 
у робочий час. Відкритий університет пропо-
нує краще розв’язання цієї проблеми. Напри-
клад, персонал може навчатись, не перери-
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ваючи своєї професійної діяльності; знання, 
здобуті в процесі навчання, можна застосову-
вати негайно; самостійно розподіляючи час 
навчання, працівники розвивають навички 
управління часом; більшість курсів Відкри-
того університету офіційно визнані як курси 
підвищення кваліфікації.

Така форма навчання дуже приваблива 
як для власників бізнесу, які не можуть на  
1-2 роки повністю передати управління своєю 
справою комусь іншому, так і для найманих 
менеджерів, які можуть продовжувати робо-
ту під час навчання. Тим самим вони не лише 
зберігають за собою робоче місце, але і по-
стійний дохід, що важливо для фінансування 
навчання.

Серед багатьох програм університет про-
понує і магістерські, зокрема у галузі педа-
гогіки. Прикладом таких програм і об’єктом 
нашого дослідження є програма підготовки 
магістра гуманітарних наук у галузі педаго-
гіки (Master of Arts in Education) та Магістр 
педагогіки (Master of Education), випускни-
ки Відкритого університету отримують ці 
ступені із зазначенням «Відкритий» (MAEd 
(Open) та MEd (Open) відповідно). Варіанта-
ми такого ступеню є наступні: магістр гумані-
тарних наук у галузі педагогіки/ Керівництво 
та менеджмент (Master of Arts in Education/ 
Leadership and management) за умов складан-
ня відповідних спеціалізованих модулів із 
освітнього менеджменту чи наявності відпо-
відного ступеню із переведенням відповідних 
кредитів; магістр гуманітарних наук у галузі 
педагогіки/ Прикладна лінгвістика (Master of 
Arts in Education/ Applied linguistics) за умов 
складання відповідних спеціалізованих моду-
лів із прикладної лінгвістики; магістр гума-
нітарних наук у галузі педагогіки/ Навчання 
протягом життя (Master of Arts in Education/ 
Lifelong learning) за умов складання відповід-
них спеціалізованих модулів у галузі навчан-
ня протягом життя. Для успішного завершен-
ня кожної з вище вказаних програм необхідно 
набрати 180 кредитів одним із шляхів: шля-
хом засвоєння обов’язкового модулю «вар-
тістю» 60 кредитів (для магістрів педагогіки 
обов’язковим модулем є «Освітні досліджен-
ня») та кількох вибіркових модулів, які дозво-

лять заробити ще 120 кредитів; або шляхом 
засвоєння обов’язкового модулю та кількох 
вибіркових із ряду модулів суміжної спеціаль-
ності для отримання комбінованого ступеню; 
або шляхом засвоєння обов’язкового модулю 
та кількох вибіркових, а також через зараху-
вання вже зароблених кредитів за однією із 
суміжних програм навіть в інших закладах 
післядипломної освіти за узгодженням із ад-
міністрацією Відкритого університету [2].

Отже, як свідчить проведене дослідження, 
завдяки своїм особливим підходам до орга-
нізації дистанційного навчального процесу, 
вимогам до підбору науково-педагогічного 
персоналу, завдяки гнучкості та варіативності 
самих програм, науковим дослідженням, пе-
дагогічним нововведенням та широкій співп-
раці (зокрема із працедавцями та іншими на-
вчальним закладами) Відкритий університет 
сьогодні є світовим лідером та прикладом 
щодо розробки змісту та впровадження якіс-
ного, доступного та відкритого дистанцій-
ного навчання на практиці. Прикладом такої 
успішної роботи Відкритого університету мо-
жуть слугувати наведені нами програми під-
готовки магістрів педагогіки.

Незважаючи на те, що в України дистан-
ційна освіта не є такою популярною (ми ко-
ристуємось терміном «дистанційне навчання» 
радше як гучною рекламою для заманювання 
ширшого кола абітурієнтів, а за самим лозун-
гом стоїть звичайна заочна освіта чи окремі 
елементи дистанційного навчання), як стаці-
онарна форма, для певних категорій людей 
така можливість «навчання на відстані» є най-
більш відповідною і цікавою. Поки про неї не 
так багато знають в нашій країні та більшість 
асоціює її з традиційною українською за-
очною освітою. Однак, почавши навчатися на 
хорошій дистанційній програмі, можна відчу-
ти її інтенсивність, інформативність і якість.

Необхідно пам’ятати і про складнощі дис-
танційної форми навчання. Ця можливість хо-
роша, але з певних причин підходить далеко 
не всім.

По-перше, необхідний певний моральний 
настрій і здатність до самоорганізації для що-
денних самостійних занять за програмою. 
По-друге, знадобляться навички спілкування 
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з використанням сучасних технологій, що на-
дають можливість зв’язку зі своїми однокурс-
никами та викладачами за допомогою Skype, 
форумів та інтранет, пропонованих універси-
тетом. Навіть семінари проводяться в режимі 
он-лайн за узгодженим розкладом – так звані 
вебінари і відео-конференції.

Отже можливостей багато, але для біль-
шості наших співвітчизників поки набагато 
ближчим і зрозумілішим є спілкування «віч-
на-віч» в аудиторії, ніж за допомогою ви-
користання Інтернет. Ці особливості необ-
хідно враховувати в кожному конкретному 
випадку.
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старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

МЕДІАКУЛЬТУРА ЯК НОВА ПАРАДИГМА 
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

У статті розглянуто питання ролі медіакультури як нової парадигми розвитку особистості в су-
часній освіті. Проаналізовано психолого-педагогічні аспекти впливу медіапростору на становлення і 
розвиток суспільства. Запропоновані певні напрямки організації навчального процесу з метою підви-
щення медіакультури особистості.

Ключові слова: медіакультура, медіапростір, медіасередовище, медіаосвіта, інформаційні повідо-
млення.

В статье рассмотрены вопросы роли медиакультуры как новой парадигмы развития личности в 
современном образовании. Проанализированы психолого-педагогические аспекты влияния медиапро-
странства на становление и развитие общества. Предложены определенные направления организа-
ции учебного процесса с целью повышения медиакультуры личности. 

Ключевые слова: медиакультура, медиапространство, медиасреда, медиаобразование, 
информационные сообщения.

In this article there are shown the questions of role the media culture as a new paradigm of identity in 
modern education. There are analyzed of psychological and educational aspects influence media space on the 
formation and development of personality. The proposed certain areas of the educational process in order to 
improve media culture in the society.

Key words: media culture, media aria, media society media education, information messages.

Сучасні процеси інформатизації суспіль-
ства призводять не тільки до видимої зміни 
особистісної комунікації, а й до структурних 
змін у всій системі культури. Це змушує ряд 
дослідників говорити про кризу культури 
чи навіть її загибелі. Проте відзначимо, що 
це криза класичної культури, стрижнем якої 
була позитивна оцінка науково-технічного 
прогресу. В центрі цієї культури стояв Розум,  
і класичної її формулою була тріада  
«Розум-Логіка-Освіта». Основну роль у такої 
культури відігравала освіта, де головне місце 
займало вивчення наук, що й визначало малу 
роль інших способів пізнання в навчальному 
процесі. 

Інформаційні технології, проектна діяль-
ність, дистанційні форми отримання знань, 
електронні мистецтва стали невід’ємною час-
тиною сучасної освіти. Навіть викладання 
основ релігійної культури, що викликає стіль-
ки дискусій і суперечок, можна розглянути з 
іншого боку: це спроба ввести в освіту третій 
вид пізнання, раніше представлений в абсо-
лютно інших організаційних і методичних 
формах. Пізнання через логіку (шлях науки), 

через художній образ та інтуїтивне знання 
(шлях мистецтва), через віру (шлях релігії) 
... поєднання всіх трьох елементів у навчаль-
ному процесі поки виглядає утопією. Проте 
всі ці види пізнання поєднуються в людській 
культурі, і аналіз кожного з них рівноправно 
представлений в антропологічної педагогіці. 
Тільки в просторі культури шлях пізнання, не-
має протиріччя, так як всі три види пізнання 
доповнюють один одного. 

Сучасний світ – світ масової комунікації. 
Знання про світ, формування естетичних уяв-
лень, засвоєння норм етики і моралі часто від-
бувається не на підставі власного досвіду, а 
на матеріалах ЗМІ. Сучасний учень вагається 
у виборі основного джерела інформації між 
телебаченням та Інтернетом; учитель же, на 
думку багатьох учених, мав би перейти на по-
зицію консультанта. Однак не варто забувати 
про те, що чималу частину уявлень про світ  
(в тому числі світогляд) дитина і підліток фор-
мує на основі неявної інформації, яку можна 
передати тільки при особистому спілкуванні. 
Вчитель повинен залишитися вчителем – змі-
нивши особистісну позицію, оскільки він те-
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пер не єдиний і головне джерело інформації, 
але людина, завдяки досвіду якого дитина 
адаптується до ситуації інформаційного стре-
су і вчиться гармонізувати своє внутрішнє 
буття, отримує основи соціального буття в су-
часному соціокультурному просторі. 

Саме тому одним з варіантів вирішення 
проблеми представляється цілеспрямоване 
формування медіакультури особистості. 

Область медіакультури викликає великий 
інтерес у всіх, хто займається проблемами 
нових технологій, інформаційного простору, 
перетворення сучасної культури. На цей час 
існує безліч визначень медіа культури. Так, на 
думку Н.Б. Кирилової, «медіакультуру можна 
визначити як сукупність інформаційно-кому-
нікативних засобів, матеріальних та інтелек-
туальних цінностей, вироблених людством у 
процесі культурно-історичного розвитку, що 
сприяють формуванню суспільної свідомості 
та соціалізації особистості» [4]. Дане визна-
чення традиційне для культури взагалі – проте 
не цілком конкретне саме для галузі масової 
комунікації. 

Ще в 1995р. автором цих рядків було за-
пропоновано визначення медіакультури 
як «культури діалогу в медіапросторі» [1].  
У даний час можна уточнити: це культура по-
лілогу (багатостороннього діалогу) в інфор-
маційному просторі масових комунікацій. По-
няття культури включає і матеріальну сторону 
(отримання знань), і духовну (виховання), і 
операціональну – освоєння процесу (методик, 
технологій), підсумком якого буде самороз-
виток і самовиховання, самореалізація через 
творчість і рефлексія, на основі якої має від-
буватися постійне самооновлення, розвитку 
особистості. З цих позицій і слід розглядати 
процес формування медіакультури. 

Незважаючи на складність формулювань, 
сам процес простий. Дитина з тієї хвилини, 
як вона навчилася включати телевізор або 
комп’ютер (що тепер відбувається раніше, ніж 
вона навчиться читати), потрапляє під вплив 
масових комунікацій, виходить у медіапрос-
тір. І навчитися «жити у віртуальному про-
сторі», не втрачаючи зв’язку з реальністю, –  
ось одне із завдань, яке і ставить життя перед 
сучасною освітою. 

Новий етап розвитку інформаційного сус-
пільства, в якому відкривається багато неспо-
діваного, вноситиме свої корективи в шкільну 
освіту. Проте в даний час багато спроб аналі-
зувати ситуацію і вибудовувати стратегії су-
часної освіти призводять до вибудовування 
моделей того, що вже було – але не того, що 
має бути. 

Згадаймо про те, що наші діти – завтрашні 
дорослі, які будуть жити вже в зовсім іншому 
світі. Проте теоретичні обґрунтування нової 
школи повинні враховувати необхідність по-
єднувати елементи консерватизму, заснова-
ні на традиціях нашої освіти і менталітету, 
з тими змінами, які продиктовані розвитком 
сьогоднішньої культури.

Одна з основних проблем сучасної школи 
– «сліпе» копіювання елементів вищої осві-
ти. Це обумовлено і тим, що головною метою 
школи вважається підготовка учня до вузу, а 
підготовка навчальних посібників і підручни-
ків стала прерогативою авторів і методистів з 
вищої школи. Не враховуючи того, що шкіль-
ний вік має свою специфіку сприйняття, ро-
зуміння, необхідності методичної адаптації 
предметного матеріалу, ми отримуємо і пси-
хологічну, і фізіологічну перевантаженість. 
Ситуація ускладнюється з кожним роком і 
вимагає прийняття цілого комплексу заходів. 
Все ж є тенденції, які дозволяють припустити, 
за якими напрямками буде далі розвиватися 
шкільна освіта.

Необхідність розробки нових навчальних 
технологій у даний час є однією з найбільш го-
стрих проблем сучасної педагогіки. Навчальні 
технології, застосовувані в сфері формування 
медіакультури особистості, повинні внести 
свій вклад у розвиток і формування таких со-
ціальних і світоглядних якостей, які необхідні 
на даному етапі розвитку суспільства. 

Розглядаючи формування культури під-
літків у сфері сприйняття, розуміння, інтер-
претації інформації, що надходить по каналах 
масової комунікації, основ критичного мис-
лення, рефлексії та вміння створювати влас-
ні повідомлення мовою медіа, ми отримуємо 
сферу формування медіакультури [2].

На думку А.А Калмикова [3], сьогодні 
з’являється необхідність і можливість говори-
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ти про медіанавчання, тобто про масову меді-
аосвіту. Його передумовою є розвиток нових 
технологій, перш за все – комп’ютерних.

Відзначимо, що застосування нових техно-
логій у навчальному процесі впливає на освіт-
нє середовище. Розширюються можливості 
прилучення до нових знань – але одночасно 
зростають вимоги до сприйняття, здатності 
критично аналізувати отримані інформацій-
ні повідомлення, обробляти і перетворювати 
їх. А звернення до мистецтва через електро-
нні технології загрожує втратою естетичного 
художнього сприйняття і підміною його на 
опосередковане сприйняття «медіарепродук-
цій», які позбавлені емоційного впливу і нала-
штовують сприйняття учнів на логічний лад. 
Задайте в класі питання – хто бачив картини 
Леонардо да Вінчі? Вам доведеться довго 
«підводити» дітей до думки про те, що існує 
різниця між картиною – і картинкою в Інтер-
неті (або ілюстрацією в журналі). Твір мисте-
цтва стало більш доступним – але при цьому 
втратило свою унікальність і часто стає при-
водом позахудожньої діяльності (зображення 
згаданих вище картин в різний час використо-
вували для рекламної продукції). Поза проце-
су освіти, поза цілеспрямованої педагогічної 
роботи процес естетичного сприйняття учнів 
так і залишиться неповноцінним, з роками ри-
зикуючи перетворитися на споживання медій-
них стереотипів. 

Виконуючи творчі завдання (працюючи 
над мультимедійними проектами тощо), ауди-
торія освоює найважливіші поняття медіамо-
ви, комплексно, нерозривно об’єднуючи тео-
рію і практику. На базі практичної діяльності 
осягаються ази побудови медіатекстів, розви-
ваються творчі здібності, фантазія, уява.

Важлива сторона медіакультури – взаємо-
дія різних культур, діалог між народами і кра-
їнами. Це визначає особливу роль мистецтва в 
сучасному навчальному закладі. Тільки мис-
тецтво дає можливість освоєння сприйняття 
інформації як багатостороннього діалогу, по-
шуку «несхожості», індивідуальності людей, 
націй, культур, освоєння етнокультурної спе-
цифіки та етики міжетнічних взаємин.

Експерти по медіакультури відзначають 
зростання кількості джерел інформації, різке 

підвищення щільності інформаційних потоків 
і зростання агресивності медіасередовища, 
яка робить найсильніший вплив на незміцнілу 
психіку підростаючого покоління, часто при-
водячи до неконтрольованих і руйнівних на-
слідків для свідомості молоді. Реклама, засоби 
масової інформації, Інтернет, сучасна кіно-
продукція – все це активно формує цінності, 
стереотипи поведінки і становлення молодих 
людей, впливає на основи їх світогляду та 
ідентичності. Спроби правового регулювання 
медіаполя з метою захистити молодь від впли-
ву так званої «паралельної школи» – телеві-
зійної реклами, ЗМІ, Інтернету на сьогодні не 
приносять бажаних результатів: неможливо 
обмежити доступ підлітка до тієї інформації, 
яка знаходиться у вільному обігу. Сучасний 
підліток повинен сам уміти орієнтуватися в 
медіасередовищі, відслідковувати її вплив 
на себе і чинити опір цим впливам. Підліток 
повинен також вміти оцінювати якість і до-
стовірність отримуваних ним інформаційних 
повідомлень. Одне із важливих завдань освіти 
полягає в тому, щоб навчити його цьому [7]. 

Саме з цією метою передбачається вклю-
чення дітей в процес створення власних ме-
діасередовищ – з тим, щоб вони «зсередини» 
познайомилися з їх складовими елементами 
і принципами їх функціонування. З іншого 
боку, учні повинні вміти грамотно читати й 
аналізувати медіаповідомлення (медіатексти): 
візуальні й аудіопотоки, структуру образів, 
виявляти приховані підтексти. Для реалізації 
цього напрямку необхідна інша складова – це 
оволодіння основами медіакультури самими 
педагогами, які мають стати авторитетними 
посередниками в діалозі між медіасередови-
щем і учнями [6].

Великі можливості дає формування меді-
акультури і для учнів з обмеженими можли-
востями. Чимала частина таких дітей, навча-
ючись у масовій школі, постійно відчувають 
надмірні для них стреси: страх і пригніченість 
через невідповідність очікуванням педагога, 
невпевненість при публічній відповіді, «не-
здорове» суперництво при порівнянні себе з 
іншими. Виникаючі в процесі традиційної пе-
дагогічної комунікації специфічні бар’єри, які 
носять соціальний або психологічний харак-



123

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

тер, при дистанційному спілкуванні зникають 
зовсім, або їх значимість зменшується.

Для організації дистанційного навчання ді-
тей з обмеженими можливостями необхідно 
враховувати специфіку психолого-педагогіч-
ного фактора спілкування в мережі як особли-
вого виду комунікації, що з’явився в умовах 
сучасного інформаційного середовища. Засоби 
мережевих комунікацій можуть надати прин-
ципово нові методичні можливості для дистан-
ційного навчання дітей з особливими потреба-
ми в рамках загальної освіти. Це і можливість 
вибудувати індивідуальну освітню траєкторію, 
і заміна особистісного, безпосереднього діа-
логу з педагогом різними засобами опосеред-
кованої навчальної комунікації, яка передбачає 
активну роботу дитини, і розширення можли-
востей доступу до інформації – використання 
електронних бібліотек, спеціальних сайтів і 
тому подібне. Процес цілеспрямованого по-
шуку інформації створює також передумови 
для формування психологічних механізмів, 
що забезпечують інформаційну безпеку осо-
бистості, формує пізнавальну активність, сти-
мулює рефлексію. Застосування адаптованих 
для людей з обмеженнями в життєдіяльності 
комп’ютерних технологій і програм полегшує 
доступ до інформації та її використання, спри-
яє органічному входженню в інформаційне 
суспільство [5]. 

Освоєння підлітками сучасних технологій 
масової комунікації (в тому числі й електро-
нних) вимагає дозволу проблеми естетичного 
освоєння середовища через використання цих 
технологій. І один з варіантів вирішення цьо-
го вузла проблем – вивчення естетичних ас-
пектів мови засобів масової інформації, спе-
цифіки його функціонування у суспільстві. 
Саме це і запропоновано як галузь вивчення 
в навчальних програмах по медіакультури 
для середнього та старшого шкільного віку 
(«Шкільна радіостудія», «Дитяча журналісти-
ка» (для видання шкільної газети, альманаху, 
збірки творчих робіт тощо), «Основи екранної 
культури»,»Основи відеозйомки та монтажу», 
«Шкільний відеоклуб», «Основи сценарної 
майстерності та режисури», «Шкільне теле-
бачення», «Дитяча телевізійна журналісти-
ка», «Реклама», «Історія екранних мистецтв», 

«Комп’ютерна анімація» та інші). Закладені 
на уроках мистецтва основи повинні бути 
розвинені в самостійній діяльності школярів. 
Важливим внеском у формування медіакуль-
тури стає робота над мультимедійними проек-
тами, яка органічно включає в себе й освоєння 
інформації з різних джерел, і її опрацювання. 
Отримання знань, освоєння нових для себе 
інформаційних технологій, творче самовира-
ження, рефлексія, вихід на молодіжний меді-
апростір освітнього закладу – все це визначає 
важливість реалізації таких проектів у струк-
турі закладів освіти. 

Сам термін «медіакультура» відображає 
особливості підходу – вивчення засобів масо-
вої інформації та канали масової комунікації 
взяті з точки зору залучення людини до куль-
тури, розгляду освітнього процесу як елемен-
ту «привласнення культури» (термін В.С. Бі-
блера), що допомагає знайти справжнє місце 
і найбільш ефективні способи використання 
засобів масової інформації в процесі освіти. 

У цілому різні варіанти освоєння меді-
акультури в навчальних закладах повинні 
сприяти:

• реалізації художньо-творчого потенціалу 
підлітків у формах, націлених на професійну 
орієнтацію; 

• формуванню рівноваги в емоційному та 
інтелектуальному освоєнні світу; 

• формуванню та активізації громадської 
позиції особистості; 

• освоєння ряду вмінь і навичок, необхід-
них для повноцінного розуміння інформацій-
них повідомлень та створення власних медіа-
текстів;

• виникненню реальної, дієвої системи 
міжпредметних інтеграції через роботу над 
творчими проектами; 

• інтенсифікації освоєння знань і вмінь, 
формуванню цілісної, єдиної картини світу.

Формування медіакультури особистості 
на даному етапі розвитку системи освіти за-
лежить від динаміки змін інформаційного 
освітнього середовища і передбачає наступні 
перспективи.

• У формуванні сучасного інформаційного 
середовища освітньої установи особливу роль 
грають медіатехнології, що забезпечують єд-
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ність освітньо-виховного процесу, активіза-
цію предметного навчання, індивідуалізацію 
освітніх траєкторій. 

• Вимога соціальної адаптивності проекту-
ється на весь процес навчання. Адаптивність 
моделі забезпечується використанням освіт-
ніх медіатехнологій, що дозволяють будувати 
індивідуальні траєкторії розвитку для кожно-
го учня, враховуючи їх вікові та психолого-пе-
дагогічні особливості. 

• Зміст освіти, з одного боку, спрямоване 
на формування в учнів картини світу, адекват-
ної сучасному рівню знань (предметний ком-
понент), а з іншого – на оволодіння різними 

культурними формами мислення і діяльнос-
ті, виховання творчої особистості, здатної до 
культурної та соціальному для самовизначен-
ня в суспільстві (метапредметний компонент). 

• Реалізація цих завдань здійснюється че-
рез створення в рамках колективу вчителів, 
учнів та управлінців єдиного культурного і 
освітнього простору, особливої атмосфери, в 
якій всі учасники освітнього процесу почу-
ваються його суб’єктами і реально такими є; 
відповідні позиції забезпечуються включен-
ням учасників в проектну діяльність, при цьо-
му безпосереднім об’єктом проектування стає 
освітній процес.
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ПОРТФОЛІО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У СИСТЕМІ 
ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 

ЯК МЕТОДУ МОТИВАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
У статті розглянуто питання створення портфоліо навчального закладу у системі особистісно 

зорієнтованого навчання як методу мотивації педагогічних працівників.
Ключові слова: портфоліо, навчальний заклад, мотивація, педагогічні працівники.

В статье рассмотрены вопросы создания портфолио учебного заведения в системе личностно  
ориентированного обучения как метода мотивации педагогических работников.

Ключевые слова: портфолио, учебное заведение, мотивация, педагогические работники.

The paper considers the creation of a portfolio of the institution in the system of personal study as  
a method of motivating educators.

Key words: portfolio, school, motivation, teaching staff.

Актуальність теми. У Національній док-
трині розвитку освіти України у ХХІ століт-
ті відзначена велика роль освіти у сучасному 
суспільстві і визначені зобов’язання держави 
щодо забезпечення всім громадянам доступу 
до якісної освіти. 

Якість освіти є тим показником, за яким ви-
значається ефективність функціонування сис-
теми освіти будь-якої держави на будь-якому 
етапі її розвитку, особливо у період її модер-
нізації [4].

У цих умовах оновлюються професійні 
вимоги до вчителя, а зокрема переноситься 
акцент з професійних знань на рівень профе-
сійних компетентностей і суб’єктивної позиції 
вчителя щодо здійснення професійної діяль-
ності.

Значимий учитель сьогодні – це професіо-
нал і особистість. Він не просто займає робоче 
місце, а й прикрашає своїм особистим став-
ленням до того, що складає зміст його роботи. 
На педагогічну систему, що включає державні 
освітні стандарти, мережу освітніх установ, 
органи управління впливають державна полі-
тика, економічна і соціальна системи. Новизна 
ситуації в тім, що освіта теж може впливати на 
всі державні інституції, змінюючи ситуацію на 
користь підвищення якості життя. 

Сучасна школа в умовах переходу на націо-
нальну модель освіти потребує «нового» типу 
вчителя – такого, що творчо думає, володіє су-

часними методами і технологіями освіти, при-
йомами психолого-педагогічної діагностики, 
способами самостійного конструювання педа-
гогічного процесу в умовах конкретної прак-
тичної діяльності, умінням прогнозувати свій 
кінцевий результат.

Постановка проблеми. Проблема станов-
лення і розвитку професіоналізму є загально-
державною проблемою, вирішенню якої відво-
диться пріоритетне направлення. Не випадково 
основною метою освіти стає не проста сукуп-
ність знань, умінь і навиків, а заснована на них 
особиста, соціальна і професійна компетент-
ність – уміння самостійно добувати, аналізу-
вати і ефективно використовувати інформацію, 
уміння раціонально й ефективно жити і працю-
вати на світі, що швидко змінюється. 

Як відомо, для вирішення освітніх завдань 
потрібні висококваліфіковані кадри, здатні 
працювати ініціативно і творчо. Крім того, ке-
рівництво хоче чітко уявляти собі як оцінювати 
і оплачувати працю педагогів, стимулювати їх 
розвиток і активність. Там, де все повторяється 
однаково щодня, педагогічні працівники швид-
ко втрачають творчу активність, перестають 
дивитися на навчально-виховний процес як на 
об’єкт удосконалення.

І справді, для чого щось змінювати коли 
воно і так працює?! І самі того не помічають як 
відстають від учасників ринку освітніх послуг. 
Щоб зрозуміти вигідність ведення процесу на 
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основі стабільності і творчості, потрібно по-
стійно, щодня, дивитись на ключові стратегії 
своєї діяльності по-новому, створюючи таким 
чином стабільну систему саморозвитку. Тоді 
навчальний заклад зможе поетапно і зрозу-
мілим для всіх чином проводити еволюційні 
перетворення в сфері професійної діяльності 
педагогічних працівників.

Одним з засобів, які допомагають вирішити 
це непросте завдання є створення портфоліо 
навчального закладу, де кожен вчитель може 
побачити свій вклад у розвиток закладу, що 
дасть зможу розкрити творчий потенціал педа-
гогічного працівника.

Тому завдання статті наступні: розкрити 
особливості створення портфоліо школи як за-
собу стимулювання та мотивації педагогічних 
працівників.

Виклад основного матеріалу. Технологія 
«Портфоліо» є однією із сучасних технологій 
оцінювання діяльності.

Портфоліо – це також один з методів про-
фесійного розвитку. Він призначений для того, 
щоб систематизувати досвід, нагромаджений 
спеціалістом, його знання, чіткіше визначити 
напрям його розвитку, а також більш об’єктивно 
оцінити професійний рівень педагога [2].

Походження терміну «портфоліо» в різних 
джерелах має різне пояснення: 1. від франц. 
«porter»– висловлювати, формулювати, нести і 
«folio» – лист, сторінка – досьє, збір досягнень; 
2. від італійського «portfolio «– «портфель», 
«папка для документів». Однак незалежно 
від походження терміну, в найбільш загально-
му вигляді він служить для позначення збірки 
зразків діяльності професіонала, які відобра-
жають рівень його майстерності. Портфоліо 
широко використовується в кінематографії та 
фотографії, модельному бізнесі, дизайні, архі-
тектурі і будівництві, останнім часом отримав 
поширення в інших сферах професійної діяль-
ності: юриспруденції, освіті [1].

У праці Р.Л.Гавриш та Т.В.Водолазської 
виділяються такі рівні портфоліо як презента-
ційний (портфоліо досвіду); кваліфікаційний 
(портфоліо відгуків) та компетентнісний (порт-
фоліо ідей) рівні. Така класифікація, на наш 
погляд, може бути підставою для ідентифікації 
вказаних видів портфоліо з певними рівнями 

кваліфікації, в першу чергу через некорек-
тне застосування терміну «компетентнісний», 
який використовується для позначення підходу 
в педагогічний науці або ж ідентифікується з 
рівнем кваліфікації фахівця. Однак інноваційні 
ідеї не обов’язково пов’язані виключно з ви-
соким рівнем кваліфікації, а відгуки у вигляді 
рецензій отримують всі вчителі.

Портфоліо є одночасно продуктом та про-
цесом: портфоліо як допоміжний засіб в (само)
навчанні та портфоліо як інструмент оцінки 
результативності чи підтримки навчального 
процесу, або діагностичний інструмент для 
визначення динаміки професійного розвитку. 
Найчастіше в практиці зустрічаються два види 
портфоліо: робоче (процес) та презентаційне 
(продукт) портфоліо.

Робоче портфоліо складається з система-
тизованої збірки матеріалів (теоретичного та 
практичного характеру) з певної проблеми та 
зразків використання (перенесення) набутих 
знань у практичну діяльність. В робочому 
портфоліо розмішуються різноманітні додатки 
без скорочень (сторінки зі щоденників, само-
стійно розроблені навчальні матеріали для за-
нять, плани занять, відео – та фотоматеріали 
до занять та відеозаписи занять, рефлективні 
нотатки до опрацьованих тем, проблем тощо.

Презентаційне портфоліо – це спеціаль-
но відібрані роботи та досягнення учасника 
курсів, ці роботи відображають індивідуаль-
ність, креативність та компетентність автора. 
Як правило, презентаційне портфоліо має об-
межений обсяг, зміст та готується відповідно 
до певної мети. Презентаційне портфоліо має 
на меті також дати можливість власне автору 
оцінити з одного погляду власну професійну 
компетентність. Презентаційне портфоліо має, 
як правило, вступ, в якому викладено основну 
мету його впорядкування та місце представле-
них зразків в загальній діяльності автора, що 
створює можливість для розуміння професій-
ного контексту. Таке портфоліо може містити 
зразки та фрагменти більш великого за обсягом 
проекту, що розробляється або впроваджується 
автором (упорядником), окремі роботи учнів, 
їх проекти, особисту рефлексію (аналіз власної 
діяльності в письмовій формі). Презентаційні 
портфоліо, в свою чергу, поділяються на порт-
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фоліо досягнень, тематичне, курсове, портфо-
ліо відгуків та комбіноване портфоліо.

Портфоліо досягнень складається із зразків 
творчих робіт, посвідчень, конкурсних робіт, 
сертифікатів про участь у конкурсах, дипломів, 
сертифікатів публікацій, копій опублікованих 
праць та інших документів, що засвідчують ре-
зультати професійної діяльності.

Тематичне портфоліо передбачає накопи-
чення матеріалів, що висвітлюють одну тему 
(науково-методичну проблему). Тематичне 
портфоліо складається із вступу; підбірки на-
уково-методичних статей (ксерокопій), резуль-
татів діяльності власника портфоліо (реферати, 
конспекти, розробки уроків тощо).

Портфоліо відгуків має на меті накопичення 
різноманітних підтверджень рівня професій-
них досягнень педагогічного працівника сто-
ронніми особами (колегами, учнями, батьками, 
керівниками курсів підвищення кваліфікації, 
рецензентами, іншими експертами). У педаго-
гічній практиці портфоліо відгуків переважно 
є складовою частиною комплексного (переваж-
но в комбінації з презентаційним, тематичним 
або робочим). Іншим варіантом комплексного 
портфоліо може бути комбінація із робочого, 
курсового та портфоліо відгуків [3].

Незважаючи на певні відмінності у підходах 
до визначення структури портфоліо, процес 
створення портфоліо передбачає аналіз педа-
гогічними працівниками власних професійних 
діяльностей, самооцінювання, рефлексію.

Портфоліо навчального закладу використо-
вується для проведення оцінювання діяльності 
кожного вчителя та їх результатів та в ролі за-
собу, що сприяє підвищенню кваліфікації, мо-
тиваційною основою діяльності педагога, його 

особистісному розвитку, стимулом самоосвіти 
та удосконалення професійної підготовки. 

Звичайно процес створення портфоліо ін-
дивідуальний, він залежить від специфіки кож-
ної школи, її традицій та напрямків роботи. 
Підходи до побудови портфоліо можуть бути 
різними і залежати від індивідуальних осо-
бливостей педагогічного колективу. Важливо, 
щоб кожний вчитель проаналізував свою робо-
ту, власні успіхи, узагальнив і систематизував 
педагогічні досягнення, об’єктивно оцінив свої 
можливості, побачив способи подолання труд-
нощів і досягнення вищих результатів.

При створенні портфоліо ми керувалися на-
ступними правилами:

• якомога точніше сформулювати  
портфоліо, самокритично оцінивши можли-
вості і здібності кожного педагогічного праців-
ника;

• визначити вигляд і структуру портфоліо, 
види рефлексії і критерії оцінки;

• зібрати наявні документи і матеріали і роз-
ташувати їх в певному порядку; скласти пере-
лік;

• всі документи повинні бути датовані, у 
них повинні бути вказані посади і звання ре-
цензентів, авторів, які пишуть рекомендації за 
результатами портфоліо;

• важливо періодично поповнювати порт-
фоліо відповідними документами і відстежува-
ти результати роботи відповідно до поставле-
них цілей;

• вказати джерела, що використані для ро-
боти для роботи інформації, описувати засоби 
і методи роботи;

Зрахувавши вище згадане, нами було розро-
блене портфоліо наступного змісту.
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Висновки:
Таким чином, слід зауважити, що портфо-

ліо школи – це метод, що надає можливість 
кожному вчителю побачити свій вклад у роз-
виток школи, що дає змогу показати творчий 

потенціал як педагогічного працівника. Дає 
змогу покращити результативність навчаль-
но – виховного процесу, але насамперед до-
помагає реалізувати завдання школи, держа-
ви загалом.
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ЕТНОПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ 
ПОЛІТОЛОГІВ-МІЖНАРОДНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ МІЖЕТНІЧНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ
У статті розглядається феномен міжетнічної напруженості як динамічний процес, що характе-

ризується змінами психологічного стану етнічних груп, які взаємодіють, а також підкреслюється 
нагальна потреба у формуванні етнопсихологічної готовності майбутніх фахівців із міжнародних 
відносин до міжетнічної взаємодії у надзвичайних ситуаціях політичної нестабільності.

Ключові слова: міжетнічна напруженість, фахівці з міжнародних відносин, етнопсихологічна го-
товність до професійної діяльності.

В статье рассматривается феномен межэтнической напряженности как динамичный процесс, 
характеризующийся изменениями психологического состояния взаимодействующих этногрупп, а 
также подчеркивается насущная необходимость формирования этнопсихологической готовности 
будущих специалистов международных отношений к межэтническому взаимодействию в чрезвычай-
ных ситуациях политической нестабильности.

Ключевые слова: межэтническая напряженность, специалисты международных отношений, 
этнопсихологическая готовность к профессиональной деятельности. 

The article considers the phenomenon of interethnic tension as a dynamic process characterized by chang-
es in the psychological state of interacting ethnic groups; also the urgent need of the formation of ethnopsy-
chological readiness of the future International Relations Specialists for interethnic cooperation in emergen-
cy situations of political instability is emphasized.

Key words: interethnic tension, International Relations Specialists, ethnopsychological readiness for 
professional activity.

Міжетнічна напруженість на сучасному 
етапі постає чинником увиразнення соціаль-
но-психологічної атмосфери суспільства, 
руйнування рівня ідентичності, характерис-
тики рівня толерантності фахівців і їх міжет-
нічної взаємодії у професійній діяльності, що 
є особливо актуальним в умовах міжетнічних 
конфліктів. За надзвичайних ситуацій міжет-
нічна напруженість виникає на підґрунті на-
копичення і стійкості негативної інформації, 
вибірковості її сприйняття через емоційний 
стан людей, генералізацію емоцій за етнічним 
критерієм, а також зовнішні обставини. 

Як зауважує І. Шевель, «міжнаціональне 
напруження в Україні загострюється в тому 
числі і через зовнішні впливи, втручання за-

рубіжних політико-громадських інституцій 
і спільнот. В Україні, як і в більшості інших 
країн, серцевиною міжнаціональної толе-
рантності є державна політика міжетнічних 
відносин, що є надзвичайно важливим у дер-
жавотворчому процесі. Вона може стати це-
ментуючим фактором суспільних відносин 
або ж, навпаки, призвести до небажаних соці-
альних потрясінь. Наголосимо, що стан етніч-
них відносин усередині країни здебільшого 
впливає і на розвиток міждержавних відно-
син» [4, с. 55]. 

Звідси вбачаються своєчасними пошуки 
нових шляхів модернізації освіти, направле-
них на виховання майбутніх представників 
держави на міжнародному рівні, медіаторів 
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культури в дусі моральності, віротерпимос-
ті, готовності до міжкультурної взаємодії в 
умовах складних міжетнічних стосунків. Так, 
одним із нагальних питань сьогодення визна-
чимо розвиток особистості сучасного фахів-
ця, носія гуманістичних, толерантних ідей у 
системі міжетнічних відносин. Значну роль 
у вирішенні цієї проблеми відіграє освіта як 
найважливіший інститут соціалізації людини. 
Відповідно, перед системою вітчизняної осві-
ти постає задача формування готовності май-
бутніх фахівців, зокрема з міжнародних відно-
син, до дієздатності у відкритому суспільстві, 
де співіснують представники різних націо-
нальностей і етнічних груп, а відповідно –  
різних культурних традицій. 

З упевненістю можна стверджувати, що 
етнополітичні конфлікти вирізняються рушій-
ною силою суспільного розвитку, тому май-
бутнім політологам-міжнародникам важливо 
оволодіти мистецтвом їх запобігання і врегу-
лювання. Так, етнополітичні конфлікти вини-
кають між політизованими етносами під час 
їх протистояння / боротьби за зміну статусу, 
вплив на органи влади, контроль над терито-
рією, зокрема ресурсами тощо. У вирішенні 
міжетнічних проблемних ситуацій фахівцям 
слід приділяти увагу досягненню консенсусу 
і утвердженню стабільності [4, с. 58]. Отже, 
задля миру в суверенній Україні, злагоди у 
міжетнічних відносинах, нормалізації етно-
політичної ситуації в країні, вбачається конче 
важливим, з одного боку, сформувати етноп-
сихологічну готовність майбутніх фахівців із 
міжнародних відносин до надзвичайних ситу-
ацій, а з іншого боку – розробити ефективні 
технології управління сферою міжетнічних 
процесів, створюючи надійний дієвий меха-
нізм прогнозування етнополітичних процесів 
з метою попередження негативних явищ. 

Тобто недостатня професійна підготов-
ка державних службовців, середній рівень їх 
етнопсихологічної компетентності в умовах 
міжетнічної напруженості слугують причи-
ною слабкої кадрово-інституційної спромож-
ності нашої держави в політичних процесах, 
що актуалізує тему нашого дослідження і ви-
значає мету статті – увиразнити нагальну 
потребу формування етнопсихологічної го-

товності майбутніх фахівців із міжнародних 
відносин і визначити психологічні особливос-
ті прояву їх етнічної толерантності й профе-
сійної терпимості, що дозволить сформувати 
певні уявлення щодо визначеного феномену 
в контексті їх майбутньої професії, виявити 
можливості формування і розвитку етноемпа-
тіїї на етапі їх професійної підготовки. Вра-
ховуючи, що до галузі діяльності політологів-
міжнародників належать різні дипломатичні 
представництва, міжнародні організації, полі-
тичні партії, федерації національних спільнот 
тощо, у майбутніх фахівців необхідно вихову-
вати мистецтво жити у світі несхожих людей 
та ідей.

Спираючись на останні дослідження і 
публікації, засвідчимо, що проблема етноп-
сихологічної готовності до діяльності має 
міждисциплінарний характер і є складовою 
більш широкого поняття «готовність до про-
фесійної діяльності». Особливої значущості 
в аспекті нашого дослідження набуває на-
уковий доробок А. Мойсеєнко [2], яка аналі-
зуючи напрацювання із зазначеної проблеми, 
виокремила головні характеристики психоло-
гічної готовності (П. Горностай, Т. Іванова,  
Е. Корабліна, С. Максименко, О. Мороз,  
О. Пелех, В. Сластьоніна, А. Смірнов та ін.). 
Нам імпонує наукова позиція Т. Іванової, за 
якою досліджуваний конструкт тлумачиться 
як стійка характеристика особистості, що в 
конкретному своєму прояві виражається в го-
товності до професійної діяльності; а також 
психічний стан особистості, який виражаєть-
ся в здібності приймати самостійні рішення 
при виникненні складних професійних за-
вдань, оцінці своїх можливостей в їх співвід-
ношенні до майбутніх труднощів і досягненні 
певних результатів [1].

Розглянемо етнопсихологічну готовність 
майбутніх фахівців із міжнародних відносин 
до міжетнічної взаємодії в конфліктних си-
туаціях, яка характеризується, передусім, ви-
соким рівнем грамотності щодо правильного 
усвідомлення своєрідного функціонування 
етнопсихологічних особливостей представ-
ників різних етнічних груп. Це повинно уви-
разнюватися в урахуванні їх потреб, мотивів 
і ціннісних орієнтацій; протиріч між мотива-
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ційно-потребнісними компонентами етнічної 
групи і нормами міжетнічної взаємодії, що 
функціонують у соціальній свідомості; про-
яву пізнавально-інтелектуальних складових 
етнічної самосвідомості представників пев-
них етнічних груп; специфіки форм психоло-
гічного захисту етнічного самоусвідомлення 
представників етнічних спільнот; конкретних 
етнопсихологічних передумов підвищення 
ефективності міжетнічної взаємодії, які по-
винні враховуватися в процесі їх професійної 
діяльності [3]. Розуміючи, що етнічний кон-
флікт – явище завжди політичне, майбутні 
політологи-міжнародники повинні усвідом-
лювати, що у конфліктному середовищі вони 
мають використовувати лише дипломатичну 
зброю для вирішення завдань суспільно-по-
літичної, культурно-мовної, соціально-еконо-
мічної галузей діяльності, тобто шляхом мир-
них політичних перемов.

У формуванні міжетнічної напруженості 
значну роль відіграють соціально-психологіч-
ні чинники. До речі, міжетнічна напруженість 
характеризується таким психічним станом, як 
«масова невротизація». Цей стан відрізняєть-
ся підвищеним емоційним збудженням, що 
викликає різні негативні переживання, а саме: 
тривогу, занепокоєння, дратівливість, розгу-
бленість, відчай тощо. Ще різкіше поляризу-
ються стосунки «свої – чужі»: власна етніч-
на група оцінюється позитивно, а відповідно 
«чужі» – негативно. Психологічне напружен-
ня може створювати міжетнічні проблеми, 
справжні та вигадані, засновані на провока-
ціях, чутках або помилковій інформації. Крім 
того, міжетнічній напруженості, як масовому 
психічному стану, властива якість «емоційно-
го зараження», що виражається у психічному 
навіюванні та подразненні [6, с. 302]. Отже, 
в процесі професійної підготовки майбутніх 
політологів-міжнародників повинні врахову-
ватись масштаби, соціальне значення, похо-
дження міжетнічних конфліктів, які зазвичай 
сприяють етнічній мобілізації. 

Важливо, що під час гібридної інформа-
ційної війни, що ведеться наразі в Україні, 
стан масової невротизації залежить більшою 
мірою від ЗМІ. На свідомість людей, втяг-
нутих у протистояння, основний вплив має 

впевнене, часто бездоказове твердження, а 
не аргументований аналіз розвитку подій. 
Людина набуває якостей категоричності, ім-
пульсивності, агресивності, здатності до від-
носно короткострокових програм діяльності 
тощо. Відтак активний негативний вплив на 
свідомість населення відбувається шляхом 
інтенсивного поширення взаємовиключних 
суджень і переконань, які зазвичай мають ха-
рактер принципових протиріч. Тож, політо-
логи-міжнародники повинні враховувати, що 
внаслідок потужного впливу ЗМІ тимчасово 
може ускладнюватися адекватна орієнтація 
людей, породжуватися некритичність в інди-
відуальних оцінках ситуації, що призводить 
до загальної апатії та соціальної дезорганіза-
ції. 

Питання психологічного стану в контексті 
нашого дослідження обумовлюється подвій-
ним характером, оскільки фахівець із між-
народних відносин, перш за все – звичайна 
людина, яка перебуваючи в певному психо-
логічному стані або під впливом політичної 
ситуації, не завжди може прийняти адекватне 
рішення чи оптимально діяти, що, однак, не 
може слугувати показником етнопсихологіч-
ної неготовності. Яскравим тому прикладом 
є інцидент, коли виконуючий обов’язки Мі-
ністра Закордонних Справ України Андрій 
Дещиця на підтримку активістів, які пікетува-
ли Посольство Росії у Києві, заспівав з ними 
пісню «Ла-ла-ла». Більше того, як зазначає  
О. Акімов [1], «під час постановки окремих 
завдань навіть досвідчений фахівець не в змо-
зі оцінити свої можливості в їх співвідношенні 
до майбутніх труднощів, і не в кожній ситуації 
діяльності працівник має «активно-позитивне 
ставлення» до професійної діяльності». Так, 
професійні навички аналізу ситуації й вмін-
ня абстрагуватися від однозначних суджень є 
певною запорукою на шляху до формування 
етнопсихологічної готовності фахівців до вза-
ємодії в умовах етнічної напруженості.

Безсумнівно, вважається доцільною ква-
ліфікована професійна підготовка майбутніх 
політологів-міжнародників, яку відрізняє 
високий ступінь прояву в міжнаціональних 
відносинах знань, навичок і вмінь, дозволяє 
адекватно оцінювати специфіку і умови вза-
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ємодії й спілкування з представниками пев-
них етнічних спільнот і увиразнюється своє-
рідністю їх традицій, звичок і психологічних 
якостей; а також знаходить усвідомлені фор-
ми сприяння на них з метою підтримки атмос-
фери згоди, добропорядності й взаємодовіри, 
оскільки результати діагностування студентів 
старших курсів, які навчаються за спеціаль-
ністю «Міжнародні відносини», продемон-
стрували необхідність дослідження визначе-
ної проблеми. 

У ході роботи на початковому етапі було 
виявлено майже 24% майбутніх політологів-
міжнародників з відносно низьким рівнем 
етнопсихологічної готовності до праці, який 
характеризується відсутністю її професій-
ної і спеціальної диференціації. Більшість 
респондентів – 49% визначено у категорію з 
недостатньо усвідомленою мотивацією осо-
бистісних прагнень до вирішення конфлік-
тів, нестійким станом, визначеним базовими 
і програмованими властивостями особистості 
й проявлявся у нейтральному або позитивно-
му відношенні до професії й частково сфор-
мованій професійній свідомості. І тільки у 
27% опитаних зафіксовано цілеспрямований 
вияв особистості, який включав систему про-
фесійних знань, умінь, навичок, потреб, моти-
вів, психологічних якостей, настанов і станів 
особистості, що дозволить їм у майбутньому 
успішно включатися у професійну діяльність 
і виконувати її оптимальним чином в умовах 
міжетнічної напруженості. 

Спираючись на вище викладене, ми ді-
йшли висновків, що фахівці з міжнародних 
відносин мають бути поінформованими щодо 
ґенези і певних особливостей міжетнічних 
конфліктів, які характеризуються високим 
рівнем суспільно-політичного напружен-
ня, масовим безладдям, організованими або 
стихійними демонстраціями і навіть грома-
дянською війною. «Виникнувши на еконо-
мічному, соціально-політичному або іншому 
позаетнічному ґрунті, конфлікт набуває на по-
дальших стадіях етнічного характеру, якщо, 
звичайно, йдеться про протистояння різних 
національно-державних утворень або про зі-
ткнення усередині держав різних етнічних 
груп населення» [6, с. 300]. 

До того ж, для ефективної взаємодії з 
різними етнічними групами, фахівці пови-
нні усвідомлювати динаміку міжетнічних 
конфліктів, якій характерні наступні стадії  
(за М. Балабуховим [6, с. 305]), як-от: 1) Посту-
пове посилення конфлікту за рахунок введен-
ня все більш активних сил, а також за рахунок 
накопичення досвіду боротьби. Так, україно-
російський конфлікт почався з мітингу сту-
дентів і мирних вимог українського населення 
про рішення щодо відміни підписання Угоди 
про асоціацію з ЄС. Реакцією на ці вимоги 
стало проведення мітингів і демонстрацій 
на захист російської мови і народу в Криму. 
Різка ескалація україно-російського конфлік-
ту настала після створення бойових форму-
вань на території Луганської і Донецької об-
ластей. 2) Збільшення кількості проблемних 
ситуацій і поглиблення первинної проблем-
ної ситуації, коли під час розвитку конфлік-
ту відбувається пошук все нових претензій, 
звинувачень, первісна проблемна ситуація 
обростає все новими аргументами і фактами. 
Конфлікт довкола «Новоросії» є характерним 
прикладом, коли вимоги ДНРівців і ЛНРів-
ців зводилися до автономії в межах України. 
Проте, Уряд Києва довгий час відхиляв таке 
його вирішення. Конфлікт продовжував роз-
ростатися. Внаслідок цього бойовики почали 
ставити питання про відділення «Новоросії» 
від України і її державну самостійність. 3) 
Підвищення конфліктної активності учасни-
ків, зміна характеру конфлікту у бік його по-
силення, залучення до конфлікту нових осіб. 
На прикладі етнічних конфліктів на сході 
України, в Криму, Абхазії та Грузії, Молдові 
та Придністров’ї, Боснії та тоді Югославії ви-
дно, як посилюється конфронтація, конфлікт з 
відносно «спокійного» переходить в озброєне 
зіткнення, зростає число вбитих і поранених, 
до конфлікту залучається практично все на-
селення. 4) Наростання емоційної напруже-
ності, що супроводжує конфліктні взаємини 
і може мати як мобілізуючий, так і дезорга-
нізуючий вплив на поведінку учасників кон-
флікту. У міжетнічному конфлікті під час його 
розвитку зростає відчуття антипатії або во-
рожості, що спостерігається наразі між укра-
їнськими і російськими етнічними групами.  
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5) Для міжетнічного конфлікту характерне 
формування стійкого образу «зовнішнього 
ворога», коли компроміс сприймається лише 
як капітуляція противника, коли виявляється 
прагнення кожної із сторін – учасниць про-
тистояння «отримати перемогу», де домінує 
настанова «до переможного кінця», а пошуки 
компромісу, мирних рішень поки не вдаються.  
6) Для етнічних конфліктів, як правило, ха-
рактерна їх інтернаціоналізація, тобто за-
лучення до конфлікту чи його врегулювання 
третіх сил або міжнародних організацій. Так, 
на підтримку України в конфлікті з Росією ви-
ступили США і НАТО, країни ЄС.

Отже, в результаті професійної підготовки, 
зорієнтованої на вирішення означеної в дослі-
дженні проблеми, випускники ВНЗ набувають 
знань основних психологічних категорій і по-
нять, таких як толерантність, інтолерантність, 
етноемпатія, етнічна ідентичність, етнічна 
самосвідомість, нація, міжкультурна компе-
тентність тощо, норм і принципів політики 
добросусідства, основних типів міжкультур-
ного спілкування, етностереотипів і методів 
їх подолання задля успішної міжкультурної 
взаємодії. 

Окрім того, студенти ознайомлюються з 
причинами виникнення міжетнічного напру-
ження, а саме: 1) соціально-економічними 
– нерівність соціальних статусів, безробіття, 
різне представництво в престижних професі-
ях; 2) адміністративно-політичними – ієрар-
хія народів (союзні, автономні республіки, 
автономні області, округи), представництво в 
органах влади, входження однієї форми націо-
нальної державності в іншу; 3) культурно-мов-
ними – недостатня з точки зору неросійських 
народів увага до національної культури і мови, 
витіснення російською мовою національних 
мов із суспільного життя, або навпаки; 4) 
етнодемографічними та етноміграційними 
– швидкі зміни у співвідношенні чисельнос-
ті контактуючих етносів унаслідок міграції 
й відмінностей в рівні природного приросту 
населення; 5) етнотериторіальними – розбіж-
ність державних або адміністративних кордо-
нів із кордонами розселення народів, довільне 
перекроювання міжреспубліканських кордо-
нів, безпідставна передача територій, анексія;  

6) конфесійними – поліетнічність національ-
них утворень та багатоконфесійність насе-
лення накладаються і переплітаються одне з 
одним; 7) історичними – вплив минулих вза-
ємин народів (не лише мирних, але і конфлік-
тних, нерівноправних, війн тощо) [6, с. 303].

Зазначимо, що на практичних заняттях, які 
спонукатимуть студентів до розвитку критич-
ного мислення, викладачі повинні використо-
вувати активні методи навчання, зорієнтовані 
на розвиток у майбутніх політологів-міжна-
родників почуття власної гідності та поваги 
до інших; усвідомлення власних негативних 
настанов по відношенню до інших; розумін-
ня механізмів стереотипізації; навчання між-
культурному розумінню і толерантній пове-
дінці у міжетнічних стосунках. Велика увага 
має приділятися рефлексії. Таким чином, сту-
денти оволодівають необхідними навичками 
подолання психологічної напруженості в між-
культурній взаємодії та нівелювання негатив-
них етностереотипів у власній поведінці по 
відношенню до іншоетнічного оточення. Осо-
бистісна схильність майбутніх фахівців до 
спілкування з представниками інших культур 
сприятиме організації профілактичної робо-
ти, направленої на формування позитивних, 
стресостійких і толерантних форм їх поведін-
ки в ситуаціях міжособистісної взаємодії.

Наведене вище засвідчує, що в умовах за-
гострення етнонаціональної конфліктності 
значна роль покладається на державу і дер-
жавних службовців, котрими є політологи-
міжнародники, які повинні оволодіти механіз-
мами зниження напруженості та запобігання 
етнонаціональним конфліктам. Натомість ви-
сокий рівень толерантності фахівців – пред-
ставників країни на міжнародному рівні – 
сприяє зміцненню політичного і соціального 
фундаменту демократичної державності, гро-
мадського суспільства, національної єдності. 

Таким чином, запорукою успішної профе-
сійної діяльності фахівців соціономічної галузі 
діяльності в умовах міжетнічної напруженос-
ті повинно стати розуміння природи протиріч 
і конфліктів між людьми, формування у себе 
конструктивного відношення до конфліктів, 
оволодіння навичками неконфліктного спіл-
кування у надзвичайних ситуаціях, уміння 
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оцінювати і пояснювати проблемні ситуації, 
що виникають, наявність навичок керування 
конфліктними явищами, вміння передбачати 
і усувати ймовірні наслідки конфліктів, тобто 
конструктивно урегульовувати протиріччя. 

Отже, етнопсихологічна готовність фахів-
ців до функціонування на тлі міжетнічних 
конфліктів передбачає їх вибір і реалізацію 
засобів урегулювання, типів медіаторства, 
уточнення інформації та рішень, що прийма-
ються ними, усунення післяконфліктної на-
пруженості між опонентами, аналіз досвіду 
урегулювання конфлікту. Безумовно, фахівців 
із міжнародних відносин без перебільшення 
можна назвати політичною елітою країни. 

Оскільки держава розраховує на свою націо-
нальну еліту, та повинна стати гідним її пред-
ставником на міжетнічному рівні. Політологи-
міжнародники мають, мовлячи словами Івана 
Франка, «виростати духом» і створювати «за-
пліднений ідеєю повсякчасного руху і зросту 
духовний клімат у суспільстві» [5, с. 224]. 

Висновки проведеної роботи доводять до-
цільність продовження подібних досліджень і 
накреслюють перспективні напрямки, серед 
яких зазначимо розробку нових технологій 
по формуванню міжетнічної толерантності 
молоді, а також етнопсихологічної готовності 
майбутніх фахівців до урегулювання конфлік-
тів в умовах міжетнічної напруженості.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ 
В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

У статті розглянуто застосування технології проблемного навчання в професійній підготов-
ці майбутніх педагогів. Проаналізовано особливості створення проблемних завдань для майбутніх 
педагогів. Описується сутність проблемного викладу, яка полягає у створенні викладачем системи 
проблемних ситуацій і управлінні процесом їх розв’язання студентами. Він передбачає врахування 
особливостей структури мислення в пізнавальній діяльності студентів: створення проблемних си-
туацій, їх аналіз і виявлення протиріч, формування проблемних запитань, пошук способів розв’язання 
проблеми шляхом висування доведених гіпотез.

Ключові слова: проблемне навчання, проблемна ситуація, навчальний процес, проблемний виклад.

В статье рассмотрено применение технологии проблемного обучения в профессиональной подго-
товке будущих педагогов. Проанализированы особенности создания проблемных заданий для будущих 
педагогов. Описывается сущность проблемного изложения, которая заключается в создании препо-
давателем системы проблемных ситуаций и управлении процессом их решения студентами. Он пред-
усматривает учет особенностей структуры мышления в познавательной деятельности студентов: 
создания проблемных ситуаций, их анализ и выявление противоречий, формирования проблемных во-
просов, поиск способов решения проблемы путем выдвижение доказанных гипотез.

Ключевые слова: проблемное обучение, проблемная ситуация, учебный процесс, проблемное изло-
жение.

In the article, application of technology of the problem teaching is considered in professional preparation 
of future teachers. The features of creation of problem tasks are analyzed for future teachers. Essence of 
problem exposition, which consists in creation of the system of problem situations and process of their decision 
students control a teacher, is described. It foresees the account of features of structure of productive thought 
in cognitive activity of students: creations of problem situations, their analysis and exposure of contradic-
tions, formings of problem questions, search of methods of decision of problem a way advancement of hypoth-
eses,that are proved them.

Key words: problem teaching, problem situation, educational process, problem exposition.

На рубежі тисячоліть створюється нова 
система вищої освіти, орієнтована на вхо-
дження у світовий освітній простір. Цей 
процес супроводжується суттєвими змінами 
у педагогічній теорії та практиці навчально- 
виховного процесу ВНЗ. Побудова національ-
ної системи освіти в Україні передбачає но-
вий підхід до професійної підготовки майбут-
ніх кадрів, спрямований на подолання кризи в 
освіті, яка виявляється, передусім, у невідпо-
відності знань студентів запитам особистості, 
суспільним потребам і світовим стандартам, у 
знеціненні соціального престижу освіченості 
та інтелектуальної діяльності.

Головне завдання полягає в тому, щоб за-
безпечити оптимальні соціально-економічні й 
психолого-педагогічні умови для належного 
інтелектуального розвитку майбутніх фахівців. 
Це має здійснюватися шляхом перебудови сис-

теми навчання, вибору таких технологій, форм, 
засобів, методів і прийомів пізнавальної діяль-
ності, які б забезпечували залучення кожного 
студента до самостійної навчальної та наукової 
діяльності. Звідси ефективність навчання на 
будь-якому рівні слід оцінювати за рівнем інте-
лектуального розвитку особистості.

Реалізація на практиці ідеї взаємозв’язку 
навчання з науковим пошуком породила 
своєрідну дидактичну систему, яку назвали 
проблемним навчанням, оскільки основні її 
елементи – навчальна проблема і проблемна 
задача.

Аналіз показує, що проблемна побудо-
ва занять потребує їх особливої організації, 
відображається на виборі методів прийомів 
навчання, а також впливає на структуру і 
певною мірою на самий зміст навчального 
матеріалу, який подається. Тому є всі підста-



137

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

ви трактувати проблемне навчання як сучасну 
дидактичну систему, яка має свою особливу 
технологію [5].

Досліджувана нами проблема є важливим 
аспектом професійної підготовки майбутніх 
фахівців, теоретичні засади якої розроблені 
такими науковцями як В.І. Бондар, Л.І. Дани-
ленко, О.В. Киричук, Н.Г. Ничкало, В.А. Се-
миченко та ін.

Теоретичні й практичні аспекти інновацій-
них педагогічних технологій організації на-
вчально-виховного процесу у вищих навчаль-
них закладах, в т.ч. проблемного навчання, 
розглядались в дослідженнях О. Гохберг, О.В. 
Євдокимова, О.І. Козловської, А.В. Слободе-
нюка; інноваційні технології професійної під-
готовки майбутніх учителів розкриті в робо-
тах І. М. Богданової.

Питання удосконалення загальнопеда-
гогічної підготовки студентів відображе-
ні в працях І.А. Зязюна, Н.В. Кузьміної,  
М.Б. Євтуха, М.Д. Ярмаченка та ін.; окремі 
дослідження щодо впровадження інновацій-
них технологій, в т.ч. проблемного навчан-
ня, у вищих навчальних закладах в контексті 
формування майбутніх педагогів висвітлено 
у працях А.А. Вербицького, Л.С. Подимової,  
В.А. Сластьоніна, Д.В. Чернилевського та ін. 
Але у науковій літературі недостатньо відобра-
жена методика проблемного навчання у фахо-
вій підготовці майбутніх учителів технологій.

Проблемне навчання у вищій школі – один 
із найперспективніших напрямів розвитку 
творчих здібностей особистості, необхідних 
сучасному фахівцю, це творча, емоційно на-
сичена праця викладачів і студентів, яка по-
требує цілеспрямованості та інноваційності.

Проблемне навчання – дидактична систе-
ма, яка ґрунтується на закономірностях твор-
чого засвоєння знань і способів діяльності, на 
прийомах і методах викладання та учіння з 
елементами наукового пошуку [4].

Проблемне навчання покликане формува-
ти у студента такі професійні вміння:

– самостійно побачити і сформулювати 
проблему;

– висунути гіпотезу, знайти спосіб її пере-
вірки, зібрати дані, проаналізувати їх, запро-
понувати методику їх оброблення;

– сформулювати висновки і побачити мож-
ливості практичного застосування отриманих 
результатів;

– бачити проблему загалом, аспекти та ета-
пи її розв’язання самостійно або в колектив-
ній роботі.

Проблемне навчання змінює мотивацію 
пізнавальної діяльності. Провідними стають 
пізнавально-спонукальні мотиви (інтелекту-
альні). Проблема викликає внутрішню заці-
кавленість студента, яка стає чинником акти-
візації навчального процесу та ефективності 
навчання. Пізнавальна мотивація спонукає 
людину розвивати свої нахили і здібності, зу-
мовлює перебудову сприйняття, пам’яті, мис-
лення, переорієнтацію інтересів тощо.

Технологія проблемного навчання – це 
спеціально створена система специфічних 
прийомів і методів, які сприяють щоб той, 
хто навчається, самостійно здобував знання 
і вчився самостійно їх застосовувати у вирі-
шенні нових пізнавальних і практичних задач, 
а не отримував знання у готовому вигляді або 
вирішував задачі за зразком [5].

Як специфічна технологія навчального 
процесу проблемне навчання передбачає на-
явність проблемного запитання, проблемного 
завдання, проблеми, проблемної ситуації [2].

Особливістю проблемного запитання є 
прихована суперечність, яка відкриває мож-
ливість отримати неоднотипні відповіді. У 
ньому немає готової схеми і передбачаєть-
ся самостійний аналіз суперечливої ситуа-
ції. Студенти мають володіти таким обсягом 
знань і вмінь, щоб самостійно почати пошук 
результату.

Проблемне завдання – це навчальна про-
блема, яка вирішується при заданих умовах 
чи параметрах, завдань, спрямованих на здо-
буття знань. Вони завжди нестандартні і пе-
редбачають засвоєння нових знань, умінь і 
навичок.

Проблема – це складне теоретичне і прак-
тичне завдання, яке потребує розв’язання, про-
те ні конкретні способи його розв’язання, ні 
його кінцевий результат не відомі. Поштовхом 
до виникнення наукової проблеми є виявлення 
невідомих раніше фактів, неспроможність по-
яснити їх у межах наявних у студентів знань.
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Прихована в проблемі суперечність може 
бути подолана лише тоді, коли студент воло-
діє таким рівнем знань і такими способами 
діяльності, які є достатніми, щоб почати по-
шук невідомого йому результату або способу 
розв’язання завдання. В іншому разі проблема 
для студента є лише непевним відчуттям піз-
навальних труднощів, тобто проблемною си-
туацією, сутність якої полягає в тому, що для 
її розв’язання студентам необхідно знайти і 
застосувати нові знання і способи дій.

Сучасні науковці виокремлюють кілька ти-
пів проблемних ситуацій.

1. Студенти не знають способу розв’язання 
поставленого завдання, не можуть відповісти 
на проблемне запитання, дати пояснення но-
вому факту в навчальній або життєвій ситуа-
ції, тобто недостатньо їхніх попередніх знань 
для пояснення нового факту.

2. Зіткнення студентів з необхідністю ви-
користовувати раніше засвоєні знання в нових 
практичних умовах, що викликає пізнаваль-
ний інтерес і стимулює пошук нових знань.

3. Існування суперечності між теоретично 
можливим шляхом розв’язання завдання і прак-
тичною неспроможністю обраного способу.

4. Наявність суперечності між практично 
досягнутим результатом виконання навчаль-
ного завдання і відсутністю знань для його 
теоретичного обґрунтування [5].

Існує кілька найпоширеніших способів 
створення проблемних ситуацій, які класифі-
кують у такий спосіб (Г. Г. Богомазов): ситу-
ації несподіваності, конфлікту, передбачення, 
спростування, невідповідності, вибору [4]. 
Зокрема, ситуації несподіваності створюєть-
ся при ознайомленні слухачів з фактами або 
ідеями, що викликають подив, здаються па-
радоксальними; ситуація передбачення ха-
рактеризується суперечливістю фактів, здій-
сненням розумового пошуку. Ситуація вибору 
виникає, коли студентам пропонується обрати 
правильну відповідь з кількох можливих і ві-
домих їм та обґрунтувати свій вибір.

Проблемне навчання передбачає засвоєння 
студентами знань і способів дій проблемним 
шляхом у кілька етапів.

1. Створення проблемної ситуації. Ви-
кладач повідомляє готові висновки науки, 

не розкриваючи способів їх розв’язання. Це 
стимулює активність студентів, але вона не 
впливає на формування навичок подолання 
проблеми, оскільки не передбачає самостій-
ної діяльності.

2. Аналіз і формулювання проблеми. Ви-
кладач дає студентам фактичний матеріал для 
аналізу, порівняння, зіставлення й розкриває 
логіку розв’язання проблеми в історії науки. 
Розповідаючи, як учені здобували нові зна-
ння, проникали в сутність явищ, робили ви-
сновки, сам формулює проблему, вказує на-
прям пошуку шляхів її розв’язання.

3. Висунення гіпотез. Викладач створює 
студентам умови для самостійного формулю-
вання проблеми, пошуку шляхів її розв’язання 
через висунення гіпотез, знаходження варі-
антів доведення і перевірки їх правильності, 
розвиває їх пізнавальну активність і самостій-
ність [3].

Проблемний виклад навчального матері-
алу залежить від ступеня залучення студен-
тів до пошуково-пізнавальної діяльності, їх 
самостійності і може бути різного рівня. На 
першому рівні викладач, подаючи матеріал в 
загальних рисах, показує процес постановки 
і розв’язання наукової проблеми, а студенти 
лише стежать за його роздумами. На друго-
му рівні викладач, подавши матеріал з певної 
теми, допомагає студентам виконувати осно-
вні пізнавальні операції. На третьому рівні 
студенти самостійно виконують низку послі-
довних цілеспрямованих пізнавальних опера-
цій, необхідних для співучасті у розв’язанні 
проблеми. У педагогічній практиці викорис-
товують різні методи проблемного навчання: 
проблемний виклад, частково-пошуковий і 
дослідницький методи [4].

Сутність проблемного викладу полягає у 
створенні викладачем системи проблемних 
ситуацій і управлінні процесом їх розв’язання 
студентами. Він передбачає врахування осо-
бливостей структури продуктивного мис-
лення в пізнавальній діяльності студентів: 
створення проблемних ситуацій, їх аналіз і 
виявлення протиріч, формування проблемних 
запитань, пошук способів розв’язання про-
блеми шляхом висування гіпотез, доведення 
їх. Реалізується проблемний виклад переваж-
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но під час лекцій. Цей метод відповідає пер-
шому етапу проблемного навчання.

Частково-пошуковий метод передбачає 
виклад навчального матеріалу у формі ев-
ристичної бесіди. Часткове пояснення ново-
го поєднується з постановкою викладачем 
проблемних запитань і пізнавальних завдань, 
які породжують проблемну ситуацію. При 
цьому навчальні проблеми формулюють і 
розв’язують студенти з допомогою викладача 
(частково у формі дискусії). Цей метод вико-
ристовують переважно на другому етапі про-
блемного навчання.

На семінарських, практичних, лаборатор-
них заняттях поряд із згаданими методами про-
блемного навчання широко використовують 
метод «мозкового штурму», який зорієнтований 
на колективний пошук розв’язання пробле-
ми. Ідея цього методу заснована на висуванні 
гіпотез, розв’язанні проблеми і оцінювання.  
У розв’язанні проблеми беруть участь дві групи 
студентів – генератори ідей та експерти.

Генератори ідей за певний час висувають 
максимальну кількість гіпотез (будь-яких, 
навіть явно помилкових чи фантастичних), а 
експерти відтак оцінюють гіпотези. У такий 
спосіб досягається колективне розв’язання 
проблеми.

Дослідницький метод використовують 
у разі значної відповідності засвоєних сту-
дентами знань і вмінь, які необхідні для 
розв’язання досліджуваної проблеми. Викла-
дач організовує роботу студентів, даючи їм 
навчальні завдання проблемного характеру із 
зазначенням мети роботи. Він спонукає сту-
дентів до самостійної роботи зі збирання та 
систематизації фактів, їх аналізу, організовує 
пошукову діяльність (постановку проблеми 
і її розв’язання) тощо. За цього методу пере-
важають евристичні процедури, пов’язані з 
висуненням гіпотез, використанням аналогій. 
Цей метод відповідає третьому етапу про-
блемного навчання [4].

Проведення проблемних занять вимагає 
від викладача ретельної підготовки, яка пе-
редбачає: виявлення знань студентів, які по-
винні бути базовими для проведення такого 
заняття; з’ясування проблеми загалом; підбір 
інформації для кожної частини проблеми і 

продумування методики розв’язання пробле-
ми загалом; підбір наочних посібників і тех-
нічних засобів навчання; підготовка завдань 
для самостійної роботи студентів [1].

До заняття з проблемним викладом на-
вчального матеріалу студенти повинні бути 
підготовлені. Тому напередодні доцільно ор-
ганізувати консультацію.

Якість проблемного навчання залежить не 
лише від того, як викладач обізнаний з інфор-
мацією, а й від його участі в розвитку науки. 
Результати його наукових пошуків на навчаль-
них заняттях підвищують інтерес студентів до 
предмета, активізують їх розумову діяльність.

Висновки. Проблемне навчання – це така 
система методів, при якій слухачі одержують 
знання не шляхом запам’ятовування і завчан-
ня їх у готовому вигляді, а в результаті ро-
зумової діяльності з рішення проблем і про-
блемних задач, побудованих на основі змісту 
досліджуваного матеріалу.

Проблемне навчання полягає в постійному 
створенні перед студентами на заняттях про-
блемних ситуацій (проблемних завдань) і ви-
рішенні їх при максимальній самостійності та 
керівництвом викладача. Процеси засвоєння і 
застосування завдань відбуваються в ході по-
шуків рішення проблемних ситуацій.

Проблемне навчання ґрунтується на таких 
принципах: вивчення матеріалу не за окреми-
ми розрізненими темами, а укрупненими бло-
ками – проблемами; звертання до вагомих те-
оретично і практично значущих проблем, ще 
не вирішених наукою; трансформація будь-
якого заняття у рішення проблеми.

У методиці важливо побудувати процес 
навчання так, щоб активізувати пізнавальну 
діяльність студентів, позбавити її формалізму. 
При проблемному навчанні треба дотримува-
тись кількох дидактичних умов: відповідність 
цілей навчання існуючій проблемі; відповід-
ність змісту навчального матеріалу цілям на-
вчання; високий рівень підготовки педагога в 
галузі теорії і методики викладання.

Перехід до проблемного навчання передба-
чає не тільки організаційні зміни у проведенні 
занять, скільки перебудову самого сприйняття 
студентами навчального процесу. Перш ніж 
формувати нове відношення студента до про-
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цесу навчання, викладачеві необхідно самому 
визначити пріоритети і відношення до проце-
су засвоєння знань. У контексті проблемного 
навчання завдання викладача – не вчити, а 
допомагати в процесі аналізу й осмислення 
інформації для того, щоб у кожного студента 
сформувалася власна думка щодо вирішення 
досліджуваної проблеми.

Визначивши проблему, викладач повинен 
показати її місце в науці, у майбутній про-
фесійній діяльності фахівців, підібрати необ-
хідні рішення проблеми. Проблемне навчан-
ня має спонукати студентів до самостійності 
одержання знань. Викладач повинен осмисли-
ти програму перебудови занять, насамперед 
визначивши методичну й інформаційну базу 
навчального процесу. Завдання повинні бути 
орієнтовані на розвиток творчих здібностей 

студентів, поступове засвоєння ними матері-
алу на основі вироблення власної думки з до-
сліджуваної проблеми.

Процес організації проблемного навчаль-
ного заняття включає: визначення переліку 
проблемних питань відповідно до тематично-
го плану навчальної дисципліни; визначення 
концепції викладання матеріалу; підбір реко-
мендованої літератури; визначення методів 
оброблення інформації; визначення методів 
контролю.

Намагаючись використовувати на практиці 
метод проблемного навчання, насамперед, по-
трібно визначити головні частини цієї техно-
логії: формулювання проблеми (осмислення 
проблемної ситуації, розуміння поставленого 
завдання); розроблення гіпотез; рішення про-
блемної ситуації; аналіз отриманих результатів.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРАЦІВНИКІВ 
СФЕРИ ІТ, СХИЛЬНИХ ДО ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ

У статті проаналізовано особливості особистісної та емоційної сфери працівників сфери ІТ.  
Охарактеризовано зв’язки між симптомами емоційного вигорання та характеристиками емоційної 
сфери, а саме – емоційним інтелектом та алекситимією у працівників сфери ІТ. 

Ключові слова: емоційне вигорання, емоційний інтелект, алекситимія.

В статье проанализированы особенности личностной и эмоциональной сферы работников сферы ИТ. 
Охарактеризованы связи между симптомами эмоционального выгорания и характеристиками эмоцио-
нальной сферы, а именно – эмоциональным интеллектом и алекситимией у работников сферы ИТ.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, эмоциональный интеллект, алекситимия.

The article discusses the features of personal and emotional sphere of IT workers. Relations between symp-
toms of emotional burnout and emotional characteristics of personality – namely, emotional intelligence and 
alexithymia of IT workers are characterized

Key words: emotional burnout, emotional intelligence, alexithymia.

У 2005 році на Європейській конферен-
ції ВООЗ було відзначено, що з проблемою 
емоційного вигорання стикається приблизно 
третина усіх працівників країн ЄС. Попри те, 
що в психологічній науці розробка цієї тема-
тики розпочались ще у 70 роках, більшість 
досліджень присвячені, переважно працівни-
кам соціальної сфери, медицини, керівникам 
і представникам сфери обслуговування. Що 
ж стосується проблеми емоційного вигорання 
такого специфічного контингенту як програ-
місти, то вона залишається малоосвітленою. 

Актуальність дослідження психологічних 
особливостей працівників у сфері інформацій-
них технологій (IT-спеціалістів) обумовлена 
зростаючим попитом на цих фахівців у всьому 
світі, в тому числі в Україні, адже запорукою 
конкурентоспроможності багатьох великих 
компанії на ринку є застосування сучасних тех-
нологій і програмних продуктів. Для їх якісно-
го обслуговування потрібні високопрофесійні 
фахівці в сфері інформаційних технологій. 
Варто зазначити, що психологічні особливос-
ті фахівців цього напрямку практично не були 
об’єктом вивчення психологічної науки. 

Наукові публікації, що стосуються психо-
логічних особливостей працівників сфери IT 
поодинокі, при тому що особливості діяльнос-
ті цих спеціалістів пов’язані із значним пси-
хологічним навантаженням. Так, як зазначає  

А. Єршов у монографії «Про людський та ес-
тетичний фактор в програмуванні», існують 
досить високі вимоги як до професійних, так 
і до особистісних якостей програмістів: «Про-
грамування стає масовою професією. Однак, 
треба мати на увазі, що зараз це, мабуть, 
найважча з усіх масових професій, причому, 
на жаль, ця важкість не визнана належною 
мірою. Складність полягає в тому, що саме 
програмісти безпосередньо торкаються меж 
людського пізнання у вигляді алгоритмічно 
нерозв’язних проблем і глибоких таємниць 
роботи головного мозку. У роботі ця склад-
ність може бути подолана лише шляхом ве-
ликого емоційного напруження, що вимагає 
від програміста особливої самосвідомості й 
внутрішньої позитивної установки. Розуміння 
цієї установки необхідне для тих, хто управ-
ляє програмістами, і особливо для тих, хто їх 
виховує і навчає» [3, с. 64–68].

Тому, на нашу думку, дослідження зв’язку 
між особливостями емоційної сфери, а саме – 
емоційним інтелектом та емоційним вигоран-
ням працівників сфери ІТ, буде актуальним як 
в теоретичному так і у прикладному аспекті.

Завдання: 1) проаналізувати теоретичні 
дослідження особистісних характеристик 
працівників сфери ІТ вцілому та особливос-
тей їх емоційної сфери зокрема; 2) емпірично 
виявити зв’язки між симптомами емоційно-
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го вигорання та характеристиками емоційної 
сфери, а саме – емоційним інтелектом та алек-
ситимією у працівників сфери ІТ.

Аналізом специфіки задач у галузі про-
грамування і питанням професійних та осо-
бистісних якостей програмістів у різний час 
займалися психологи і педагоги Ф. Брукс,  
Г. Вейнберг, Н. Вірт, Е. Дейкстра, С. Макконнелл,  
М. Смульсон, Б. Шнейдерман, Р. Гебріел,  
В. Волконська, А. Єршов Ю. Бабаєва, А. Вой-
скунскій та ін. Дослідники стверджують, що 
професійні програмісти мають свої риси, якос-
ті та визначають психологічні і загальнолюд-
ські риси, здібності і особливості мислення, які 
повинні бути характерними для програмістів.

Дослідження особистісних та емоційних 
особливостей працівників сфери ІТ досить 
розрізнені та нечисленні. Однією з перших 
американська дослідниця Шеррі Текл опи-
сала стадії освоєння професії програміста, 
виявивши ряд психологічних особливостей 
студентів-програмістів. Вона відмічає, що 
для цілого ряду досліджуваних притаманне 
компенсаторне прагнення встановити повно-
го контролю над комп’ютером, зокрема, шля-
хом регулювання усіх без винятку обчислю-
вальних логічних процесів, виконуваних ним.  
З метою такого регулювання іноді практику-
ється відмова від застосування стандартних 
підпрограм і процедур, оскільки в ці момен-
ти, на думку досліджуваних, може бути втра-
чений контроль над комп’ютером [6].

На думку Б. Шнейдермана, психологічний 
портрет програміста повинен будуватися з 
урахуванням наступних особистісних харак-
теристик: наполегливість/пасивність: напо-
леглива людина володіє необхідною для ви-
конання роботи ініціативою. Інтровертність/
екстровертність: при колективному співробіт-
ництві й при взаємодії з користувачем сприят-
ливим є дружній стиль відносин; внутрішня/
зовнішня керованість: особистості з вираже-
ною внутрішньою керованістю намагають-
ся підкорити собі обставини; висока/низька 
збудливість: помірний рівень збудливості 
сприяє підвищенню продуктивності; висока/
низька мотивація: особистості з високим рів-
нем мотивації здатні виконувати дуже складні 
завдання; висока/низька терпимість до неви-

значеності: розробники повинні вміти працю-
вати в умовах, коли чітко встановлене неве-
лике число фактів або компонентів; потрібно 
приймати рішення при обмежених вхідних 
даних; для прийняття чергового рішення по-
трібно мати схильність до деякого ризику; 
уміння бути точним: на завершальних етапах 
розв’язування завдання необхідні особлива 
увага до подробиць і готовність перевірити й 
урахувати кожну деталь; скромність: гарний 
програміст не повинен занадто самовпевнено 
ставитися до якості своїх програм; здатність 
переносити стрес: у випадках відставання від 
планових строків потрібна здатність добре 
працювати у стресовій ситуації [32, с. 64–68].

За Е. Дейкстрою [2]: основними вимога-
ми до особистості програміста є: наявність 
комплексного мислення – уміння наперед ви-
значати етапи, які потрібно пройти, щоб ви-
рішити те або інше питання; культура власної 
праці – уміння забезпечити себе необхідним 
інструментарієм для роботи; здатність ана-
лізувати власні помилки (ця риса вказує на 
вимогливість програміста до себе з одного 
боку і застосування стилю програмування, що 
зменшує кількість помилок, з іншого боку); 
уміння працювати в колективі, оскільки прак-
тично будь-яка серйозна розробка носить ко-
лективний характер, при цьому успіх всієї ро-
боти залежить від взаєморозуміння, розподілу 
функцій і взаємостосунків у колективі; уміння 
працювати з користувачем: професійний про-
граміст повинен розуміти потреби користува-
ча, уміти оцінити зручність конкретних форм 
інтерфейсу, мати змогу і здатність привчити 
користувача до нових засобів і систем; програ-
міст повинен володіти психологічними зна-
ннями, що допомагають йому у спілкуванні 
з користувачем; володіння інтелектуальними 
засобами, які застосовуються для розуміння 
програми; дотримання правил загальнолюд-
ської етики; здатність чітко бачити дійсні 
труднощі і відкидати все, що не відноситься 
до справи; здатність виявляти всі випадки, де 
можна застосувати теорію, самостійно зва-
житися на її застосування або звернутися за 
порадою до більш досвідченого програміста; 
здатність при невдачі подолати самолюбство і 
знайти інший підхід до розв’язування задачі.
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За М. Смульсоном програмісту повинна 
бути притаманна [4]: висока працездатність і 
ретельність у праці; оперативність мислення; 
вміння приймати рішення в умовах обмеже-
ного часу; вміння створювати собі робоче міс-
це, яке сприяє підвищенню продуктивності 
праці. Також М. Смульсон відзначає, що «…
характерною рисою програміста є глибоке і 
гнучке володіння можливостями комп’ютера, 
інакше кажучи, засобами діяльності. Ефек-
тивність праці програміста багато в чому 
пов’язана з ефективністю системи засобів і 
вмінням обрати серед них найбільш адекватні 
тій задачі, що розв’язується» [4].

Р. Томсет виділяє наступні особливості ро-
боти ІТ-спеціалістів та їх способу життя: їх у 
більшій мірі стимулює перспектива професій-
ного зростання і її залежність від особистих 
зусиль, ніж розмір заробітної платні або по-
сада; програмісти мають схильністю до пошу-
ку і створення факторів власної мотивації; їм 
притаманна велика потреба у творчості; вони 
мають низьку компетентність в питаннях ети-
ки; їм притаманне велике прагнення до на-
вчання і професійного зростання, але, незва-
жаючи на це, менша, ніж в інших професіях, 
потреба в кар’єрному зростанні [7].

Згідно поширеного уявлення, програмуван-
ня – діяльність одинаків. Шнейдерман зазна-
чає, що програмісти «потребують спілкування 
значно менше, ніж люди багатьох інших про-
фесій». [5, с. 128]. Однак, твердження такого 
роду, як правило, не обґрунтовуються емпірич-
ними даними. Ще починаючи з 70-х рр. актив-
но розвивалися групові методи роботи програ-
містів над особливо великими проектами. 

Таким чином, більшість дослідників пси-
хологічних особливостей працівників ІТ під-
креслюють той факт, що програмістам в ході 
професійної діяльності доводиться весь час 
перебувати у стані психологічного когнітив-
ного напруження, значної інтелектуальної 
концентрації, їм необхідно також слідкувати 
за новими технологіями, методиками, дослі-
дженнями, які з’являються на ринку. Частими 
супутниками діяльності програмістів є по-
наднормова робота, сидячий режим роботи, 
гіподинамія, що також можна віднести до 
факторів стресу. Всі ці чинники вливають на 

психологічний стан працівників, негативно 
відбиваючись на якості їх продуктів.

Проте, на нашу думку, одним із чинників, 
які можуть спричинити те, що значне інтелек-
туальне навантаження у діяльності в системі 
«людина-машина» може трансформуватись в 
емоційне вигорання, є зниження емоційного 
інтелекту а також здатності адекватно вер-
балізувати власні емоції та керувати ними.  
А специфіка діяльності програмістів така, 
що особливий акцент робиться на когнітив-
ній, інтелектуальній складовій, емоційний же 
компонент нівелюється як у професійній сфе-
рі (що цілком закономірно), так і в міжособис-
тісній комунікації.

Дослідження проводилось у індивіду-
альній формі та тривало з вересня 2013 по 
жовтень 2013 р. Досліджувані – працівники  
ІТ компаній Львова. 

Загалом, у дослідженні взяло участь  
45 осіб із них 39 – чоловічої та 6 – жіночої 
статі, що загалом відповідає статевому розпо-
ділу у даній сфері діяльності. Середній вік до-
сліджуваних склав 24 роки, найстаршому до-
сліджуваному – 32, наймолодшим – 18 років. 
Середній досвід роботи склав 3 роки.

У досліджені використано методику діагнос-
тики рівня «емоційного вигорання» В.В. Бойка; 
опитувальник емоційного інтелекту Н. Холла 
(опитувальник EQ); торонтську алекситимічну 
шкалу TAS (апробована й адаптована в психо-
неврологічному інституті ім. В. Н. Бехтєрєва).

З метою виявлення особливостей емоцій-
ного вигорання працівників сфери ІТ було 
проаналізовано результати усіх досліджува-
них за вираженістю кожного етапу вигорання –  
напруження, резистенція та виснаження. На 
підставі сумарних показників за цими етапами 
досліджувані були віднесені до трьох груп –  
відсутність стадії, у процесі формування та 
сформована стадія емоційного вигорання. 
Стадія напруження – несформована у біль-
шості досліджуваних – 38, у 5 – на етапі фор-
мування та сформована у 2 працівників.

В осіб, у яких виявлено наявність вигоран-
ня на етапі напруження, даний етап сформова-
ний симптомами – переживання психотравму-
ючих обставин, тобто вони сприймають умови 
роботи та робочі міжособистісні стосунки як 
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психотравмуючі а також переживанням три-
воги і депресії, підвищення нервовості у про-
фесійній діяльності.

Аналіз особистих даних досліджуваних, 
у яких розвинувся даний етап вигорання по-
казав, що у них практично відсутній робочий 
стаж, тобто перебувають лише на етапі за-
своєння професії ІТ спеціаліста. Тому, можна 
припустити, що надмірне переживання на-
пруження та тривоги з приводу професійної 
діяльності пов’язане саме із періодом адапта-
ції до неї, а не з її наслідками. 

Стадія резистентності – несформована у –  
19 осіб, у 19 – на етапі формування та сфор-
мована у 7 працівників. Етап резистентності 
сформований такими симптомами як неадек-
ватне вибіркове емоційне реагування в проце-
сі діяльності а також редукцією професійних 
обов’язків, тобто згортанням професійної ді-
яльності, прагненням якомога менше часу ви-
трачати на виконання робочих обов’язків. Ха-
рактерним є те, що для осіб зі сформованою 
резистентністю немає відмінностей від інших 
груп за середніми показниками досвіду робо-
ти та стажування.

Стадія виснаження – несформована у 
більшості досліджуваних – 35, у 8 – на етапі 
формування та сформована у 2 працівників. 
Цей синдром сформований симптомом осо-
бистісне відчуження, або деперсоналізація, 
тобто порушення робочих стосунків, розвиток 
цинічного ставлення до тих, з ким доводиться 
спілкуватися при виконанні обов’язків, та до 
робочої діяльності взагалі. 

Щодо складників емоційного інтелекту, то 
виявлено, що для більшості досліджуваних 
найбільш складним є розпізнавати емоції ін-
ших людей, а найбільш успішно опитані пра-
цівники здатні свідомо та довільно керувати 
власними емоціями. Неалекситимічний тип 
особистості виявлено в 30 досліджуваних, 
проміжний – у 9 осіб та алекситимічний тип 
особистості – у 6 осіб.

Для встановлення зв’язків між емоційним 
інтелектом, алекситимічністю, та етапами й 
симптомами емоційного вигорання була вико-
ристана проста лінійна кореляція (Пірсона). 
Значимими кореляційними зв’язками з рівнем 
похибки р≤0,01 є r>0,30; р≤0,05 є r>0,23.

Встановлено обернений зв’язок між віком 
працівників та редукцією професійних обов’язків 
(r= –0,31) а також алекситимічністю (r= –0,40). 
Тобто, працівники більш молодого віку схильні 
до згортання власної професійної діяльності та 
прагнення витрачати на неї якомога менше часу, 
що може бути пояснено як їх низькою мотива-
цією, так і тим, що тип виконуваної діяльності 
не приносить задоволення. Щодо того, що але-
китимія в більшій мірі притаманна молодшим 
працівникам, то потребуються подальші дослі-
дження, для того щоб встановити, чи виявлена 
залежність є ознакою розвитку здатності верба-
лізувати свої емоції з віком загалом, чи є специ-
фічною характеристикою сфери ІТ.

Вік алекситиміяРедукція професійних 
обовязків

Рис. 1. Кореляційна плеяда для показника «вік»

Встановлено прямий зв’язок між здатністю 
управляти власними емоціями та загальним до-
свідом роботи працівника (r=0,35), а також непря-
мий з такими симптомами емоційного вигоран-
ня як переживання психотравмуючих обставин  
(r= –0,34), незадоволеність собою (r= –0,34), три-
вога і депресія (r= –0,30), напруження (r= –0,38), 
неадекватне вибіркове емоційне реагування  
(r= –0,35), розширення сфери економії емоцій 
(r= –0,42), редукція професійних обов’язків  
(r= –0,47), резистенція (r= –0,57), емоційний 
дефіцит (r= –0,39), психосоматичні та психо-
вегетативні порушення (r= –0,39), виснаження  
(r= –0,35) та загальним рівнем вигорання  
(r= –0,51).

здатність 
управляти 
власними 
емоціями
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вибіркове 
емоційне 

реагування

розширення 
сфери 

економії 
емоцій 

редукція 
професійних 

обов’язків

Рис. 2. Кореляційна плеяда для показника 
«здатність управляти емоціями»
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здатність 
управляти 
власними 
емоціями

емоційний 
дефіцит

психосоматичні та 
психовегетативні 

порушення 

виснаження

вигорання

резистенція

досвід роботи

Рис. 3. Кореляційна плеяда для показника 
«здатність управляти емоціями». 

Продовження
Таким чином, статистичний аналіз із ви-

соким рівнем достовірності показав, що здат-
ність управляти власними емоціями може 
набуватись в процесі трудової діяльності та 
тісно пов’язана із збереженням психологічно-
го здоров’я в ході цієї діяльності. Працівни-
ки, які не здатні керувати власною емоційною 
сферою схильні до прояву симптомів усіх ета-
пів емоційного вигорання. Можна вважати, що 
вони шукають шляхи для того щоб впоратись 
із негативними емоціями, тривогою, депресі-
єю, проте, у зв’язку з нездатністю справитись 
з ними адекватним чином, виникає цілий ряд 
негативних феноменів в процесі трудової ді-
яльності та емоційне вигорання, як результат.

Встановлено обернений зв’язок між само-
мотивацією й такими симптомами емоційно-
го вигорання як переживання загнаність в кут 
(r= –0,30), неадекватне вибіркове емоційне 
реагування (r= –0,34), емоційно –моральна 
дезорієнтація (r= –0,36), розширення сфе-
ри економії емоцій (r= –0,42), редукція про-
фесійних обов’язків (r= –0,70), резистенція  
(r= –0,65), емоційний дефіцит (r= –0,41).

самомотивація

загнаність
в кут

неадекватне 
вибіркове емоційне 

реагування

емоційно-моральна 
дезорієнтація

розширення 
сфери економії 

емоцій
емоційний 

дефіцит 

резистенція 

редукція 
професійних 

обов’язків

Рис. 4. Кореляційна плеяда для показника 
«самомотивація»

Отже, статистично підтверджено, що здат-
ність керувати своєю поведінкою через ке-
рування емоціями тісно пов’язана із емоцій-
ним вигоранням. Особливо явно цей зв’язок 
простежується між редукцією професійних 
обов’язків, бажанням їх обмежити та нездат-
ністю керувати власною поведінкою. Ймовір-
но, емоції не знаходять свого оптимального та 
адекватного вираження в поведінці, від чого 
«страждає» діяльність працівника, він не зда-
тен мотивувати себе, налаштувати емоційно 
на роботу.

Встановлено обернений зв’язок між здат-
ністю управляти емоціями інших й такими 
симптомами емоційного вигорання як редук-
ція професійних обов’язків (r=-0,30) та емо-
ційний дефіцит (r=-0,43). 

здатність управляти 
емоціями інших

емоційний 
дефіцит 

Редукція професійних 
обовязків

Рис. 5. Кореляційна плеяда для показника 
«здатність управляти емоціями інших»

Тобто, працівник може знижувати показни-
ки власної професійної діяльності та мінімізу-
вати емоційний внесок в роботу ще й тому, що 
він не здатен впливати на емоції інших.

З метою виявлення груп працівників 
ІТ з різним рівнем емоційного вигорання 
було використано кластерний аналіз (метод 
К-середніх). В результаті кластерного аналізу 
виділено два кластери досліджуваних – «пра-
цівники з відсутністю емоційного вигорання» 
та «емоційно вигорілі працівники».

Також між кластерами виявлені відміннос-
ті за складовими емоційного інтелекту: управ-
ління емоціями (t=4,45, р≤0,0001) та самомо-
тивація (t=3,9, р≤0,0001).

Виявлені відмінності між кластерами з 
високим та низьким рівнем емоційного виго-
рання підтвердили той факт, що у на нашому 
дослідженні провідне значення у виникнен-
ні симптомів емоційного вигорання відіграє 
емоційніший інтелект. Тобто, здатність контр-
олювати власні і чужі почуття і емоції, розріз-
няти їх й використовувати цю інформацію для 
управління емоційною сферою і поведінкою 
сприяє зниженню ризику формування у пра-
цівника ІТ емоційного вигорання.
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Висновки: 1) Особливості професійної 
діяльності та вимоги до особистості праців-
ника сфери ІТ, а саме: необхідність високої 
концентрації та розподілу уваги, ретельності 
та акуратності, високий рівень аналітичності, 
оперативності та комплексності мислення, по-
треба приймати рішення при обмежених вхід-
них даних, необхідність постійно вдоскона-
люватись, слідкувати за новими технологіями 
уможливлюють виникнення психоемоційного 
напруження в професійній сфері програміста 
та, як наслідок, розвиток синдрому емоційно-
го вигорання. 2) Розвиток емоційного вигоран-
ня пов’язаний не стільки з алекситимією, як із 
зниженням емоційного інтелекту працівника. 
Так, статистичний аналіз із високим рівнем 
достовірності показав, що здатність управля-
ти власними емоціями може набуватись в про-
цесі трудової діяльності та тісно пов’язана із 
збереженням психологічного з здоров’я в ході 

цієї діяльності. Працівники ІТ, які не здатні 
керувати власною емоційною сферою схильні 
до прояву симптомів емоційного вигорання. 
3) Підтверджено, що здатність керувати сво-
єю поведінкою через керування емоціями тіс-
но пов’язана із емоційним вигоранням. Осо-
бливо явно цей зв’язок простежується між 
редукцією професійних обов’язків, бажанням 
їх обмежити та нездатністю керувати власною 
поведінкою. Ймовірно, емоції не знаходять 
свого оптимального та адекватного виражен-
ня в поведінці, від чого «страждає» діяльність 
працівника, він не здатен мотивувати себе, на-
лаштувати емоційно на роботу.

Таким чином, розвиток емоційного інте-
лекту, здатності усвідомлювати та управляти 
власними емоціями запобігатиме виникненню 
симптомів емоційного вигорання у працівни-
ків сфери ІТ, що сприятиме продуктивнішій 
та успішнішій професійній діяльності.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО 
ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ

У статті проаналізовано теоретичні підходи до формування професійного інтересу майбутніх 
учителів фізики у процесі вивчення фахових дисциплін, провідними з яких названо: акмеологічний, 
діяльнісний, особистісний, задачний, компетентнісний, синергетичний, індивідуальний. Розглянуто 
поняття «формування», «підхід». 

Ключові слова: формування, професійний інтерес, майбутній вчитель фізики, підходи.

В статье проанализированы теоретические подходы к формированию профессионального инте-
реса будущих учителей физики в процессе изучения специальных дисциплин, ведущими из которых 
названы: акмеологический, деятельностный, личностный, задачный, компетентностный, синерге-
тический, индивидуальный. Рассмотрены понятия «формирование», «подход». 

Ключевые слова: формирование, профессиональный интерес, будущий учитель физики, подходы.

In the article the theoretical approaches of formation future physics teacher’s professional interest in the 
process of studying special subjects are presented. The leading theoretical approaches are: acmeological, per-
sonal, activity, synergy, individual, competency. Concepts «formation», «approach» are analyzed. 

Key words: formation, professional interest, future physics teacher, approaches.

У сучасних умовах здійснюються актив-
ні пошуки шляхів удосконалення підготовки 
майбутніх учителів фізики, зорієнтованих на 
формування широкої професійної компетент-
ності, розвиток творчих і потенційних мож-
ливостей, забезпечення ефективних умов для 
самоосвіти та самовиховання студента. Суттє-
вою особливістю вирішення актуальних про-
блем підвищення якості підготовки майбутніх 
спеціалістів у ВНЗ є необхідність посилення 
уваги до формування професійного інтересу 
майбутніх фахівців. У зв’язку з цим вважає-
мо за необхідне охарактеризувати теоретичні 
підходи до формування професійного інтер-
есу майбутніх вчителів фізики. 

Дослідженням проблеми інтересу займалися 
В. Богословський, Л. Божович, С. Виготський, 
Е. Зеєр, В. Іванов, А. Ковальов, А. Маркова,  
Н. Морозова, В. М’ясищев, А. Петровський,  
С. Рубінштейн, Г. Щукіна та ін. Теоретико-
методичні та практичні основи формування 
професійного інтересу майбутніх вчителів ві-
дображені у наукових доробках вітчизняних та за-
рубіжних учених (Т. Гайкова, Т. Калініна, Л. Кацова,  
В. Кузьмін, Л. Смеречак, А. Штифурак та ін.).

Метою статті є аналіз теоретичних під-
ходів до формування професійного інтересу 
майбутніх учителів фізики.

Розглянемо визначення поняття «форму-
вання». У «Великому тлумачному словнику 
української мови» формування розглядаєть-
ся як «дія за значенням дієслова формувати», 
тобто створення чогось, надання йому певної 
структури, організації; утворення внаслідок 
тривалих складних процесів [1, с. 1544]. Г. Щу-
кіна стверджує, що поняття «формування» по-
глиблює феномен розвитку і включає в себе зо-
внішні і внутрішні фактори, які впливають на 
процес. Формування – це не тільки результат 
розвитку, а й сам процес становлення [9, с. 9].

Під формуванням професійного інтересу 
майбутніх учителів фізики ми розуміємо ста-
новлення позитивного емоційного ставлення 
студента до професії, підвищення його вольо-
вої активності, набуття ціннісних орієнтацій, 
пов’язаних з майбутньою діяльністю, оволо-
діння стійкими знаннями та уміннями їх ви-
користовувати при розв’язанні професійних 
завдань з метою забезпечення активної спря-
мованості до майбутньої професійної діяль-
ності. 

Складність і багатогранність проблеми 
формування професійного інтересу майбут-
ніх вчителів фізики під час вивчення фахових 
дисциплін передбачає визначення основних 
підходів до організації цього процесу. 
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У «Великому тлумачному словнику укра-
їнської мови» підхід визначається як сукуп-
ність способів, прийомів розгляду чого-не-
будь, впливу на кого-, що-небудь, ставлення 
до кого-, чого-небудь [1, с. 969]. І. Зимня за-
значає, що поняття «підхід» не можна визна-
чити однозначно. Вона тлумачить його як:  
1) світоглядну категорію, в якій відобража-
ються соціальні установки суб’єктів навчання 
як носіїв суспільної свідомості; 2) глобальну 
і системну організацію та самоорганізацію 
освітнього процесу, що включає всі його ком-
поненти і, насамперед, суб’єктів педагогічної 
взаємодії (викладача й студента) [4, с. 75].

Одним із завдань формування професійно-
го інтересу майбутніх вчителів фізики є ство-
рення передумов до оволодіння педагогічною 
майстерністю. Тобто, наявність професійного 
інтересу в студентів сприяє у подальшому до-
сягненню ними вершин у професійній діяль-
ності. У цьому контексті важливого значення 
для нашого дослідження набуває акмеологіч-
ний підхід. Поняття «акмеологія» походить 
від грецьких слів «акме» – вершина, гостре; 
і «логос» – вчення. Акме (від грец. – верши-
на, квітуча пора) – вища точка, період розкві-
ту особистості, найвищих її досягнень, коли 
людина проявляє свою зрілість в усіх сферах 
життєдіяльності і, передусім, у професійній 
діяльності [8, с. 302]. З позицій акмеології – 
науки про розвиток особистості й досягнення 
нею вершин у розвитку як природної істоти, 
особистості й суб’єкта діяльності (головним 
чином професійної) – можливе вивчення умов, 
обставин, факторів, які є типовими для певного 
віку і сприяють досягненню вершини життя та 
професіоналізму діяльності, одержанню най-
кращих результатів на кожному віковому етапі. 
Студент розглядається акмеологією як суб’єкт 
життєдіяльності, здатний до саморозвитку й 
творчості, саморганізації власного життя й ді-
яльності [8, с. 75, 242]. В нашому дослідженні 
найважливішими акмеологічними факторами є 
високий рівень мотивації, потреба у досягнен-
нях, прагнення самореалізації, успіху та вдо-
сконаленні, віра у власні можливості. 

Акмеологічний підхід дозволяє підготува-
ти активних фахівців, високих професіоналів, 
ініціативних, діловитих, організованих вчите-

лів з творчим потенціалом [8, с.16]. Тому для 
формування професійного інтересу майбутніх 
учителів фізики необхідно створити умови 
для самореалізації їх творчого потенціалу на 
шляху до вищих досягнень та досконалос-
ті, заохочувати активність, ініціативу, само-
стійність, інноваційний пошук, прагнення до 
успіху. Тобто акмеологічний підхід орієнту-
ється на досягнення кінцевого результату – 
високого рівня готовності до майбутньої про-
фесійної діяльності [8, с. 175].

Оскільки професійний інтерес майбутньо-
го вчителя фізики формується в діяльності, 
то провідного значення у реалізації пробле-
ми його розвитку набуває діяльнісний під-
хід. Використання діяльнісного підходу при 
формуванні професійного інтересу майбутніх 
вчителів фізики дозволяє вивчати педагогічні 
процеси за логікою цілісного вивчення всіх 
основних компонентів діяльності (її цілей, 
мотивів, дій, операцій, засобів регулювання, 
контролю та аналізу результатів). Такий під-
хід надає дослідженню закінченого характе-
ру: від мети діяльності до її кінцевого резуль-
тату [7, с. 36]. Діяльнісний підхід передбачає, 
що лише включення студента в активну, зна-
чиму і ціннісну діяльність щодо оволодіння 
майбутньою професією вчителя фізики i вмі-
ле стимулювання його активності у цій діяль-
ності з боку викладача може здійснити дієвий 
розвиток професійного інтересу. 

Важливе значення для проведення дослі-
дження та практичної роботи з формування 
професійного інтересу майбутніх вчителів 
фізики має також врахування особистісного 
підходу, відповідно до якого воно має здій-
снюватися в контексті особистості в цілому. 
Під особистісним підходом розуміємо мето-
дологічну орієнтацію в педагогічній діяль-
ності, що забезпечує процеси самопізнання, 
самовдосконалення і самореалізації особис-
тості студента, розвитку його неповторної ін-
дивідуальності [7, с. 36].

Сутністю особистісного підходу в процесі 
формування професійного інтересу є враху-
вання індивідуальних (фізіологічних, психіч-
них, особистісних) особливостей майбутнього 
вчителя фізики, розуміння його унікальності 
та неповторності. При цьому беруться до ува-
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ги схильності, здібності, переконання, погля-
ди, стан здоров’я тощо.

Даному підходу задовольняють такі спосо-
би педагогічної діяльності: спрямованість на 
підтримку індивідуального розвитку студен-
та; діалогічність; діяльнісно-творчий харак-
тер; надання необхідного простору, свободи 
для прийняття самостійного рішення, твор-
чості, вибору змісту і способів учіння і пове-
дінки; застосування ігрових та рефлексивних 
методів і прийомів; педагогічна підтримки 
майбутніх учителів в процесі їх саморозвитку 
і самореалізаці. 

У педагогіці діяльнісний і особистісний 
підходи об’єднуються в один особистісно-ді-
яльнісний. І. Зимня стверджує, що ці два під-
ходи нерозривно пов’язані, адже особистість 
виступає суб’єктом діяльності, яка й визначає 
її особистісний розвиток [4, с. 77]. Особистіс-
но-діяльнісний підхід передбачає організацію 
процесу навчання таким чином, щоб майбутній 
педагог був рівноправним суб’єктом навчання 
і виховання, формування умінь і навичок, ціле-
покладання, планування, контролю, оцінюван-
ня результатів діяльності, самоаналізу.

У сучасних умовах одним із завдань про-
фесійної освіти є підготовка компетентного 
фахівця. Ми вважаємо, що саме наявність про-
фесійного інтересу у майбутніх учителів фізи-
ки сприяє розвитку професіоналізму. Тому у 
дослідження проблеми формування професій-
ного інтересу ґрунтовного значення набуває за-
стосування компетентнісного підходу.

Компетентнісний підхід до професій-
ної підготовки майбутніх фахівців підсилює 
практичну орієнтованість освіти, підкреслює 
роль досвіду, вмінь практично реалізовува-
ти знання, встановлюючи підпорядкованість 
знань умінням та акцентує увагу на результа-
тах освіти, розглядаючи їх не як суму засвоє-
них відомостей, а здатність людини вирішу-
вати життєві й професійні проблеми, діяти в 
різних проблемних ситуаціях [6]. 

Як зазначає І. Зязюн, студент готується 
до виконання певної місії у професійній ді-
яльності, що вміщує в центр уваги набір 
компетентностей, які дозволяють «володіти 
ситуацією» в усіх її життєвих виявах. Тому 
компетентнісний підхід актуальний до вирі-

шення проблеми формування професійного 
інтересу майбутнього вчителя фізики. У центрі 
уваги цього підходу – взаємозв’язок очікувань 
майбутньої професійної діяльності з функці-
ональними характеристиками суб’єктів цієї 
діяльності. Компетентнісний підхід передба-
чає відображення всієї сукупності задач, які 
можуть виникнути в професійній діяльності 
та сприяти розвитку професійного інтересу, а, 
отже, і професіоналізму [5].

О. Дубасенюк розглядає педагогічну діяль-
ність як постановку і розв’язання різноманіт-
них задач у навчально-виховних системах [3]. 
У цьому контексті ми вважаємо за необхідне 
використовувати задачний підхід для форму-
вання професійного інтересу майбутніх вчи-
телів фізики.

Зазначений підхід доцільно використову-
вати під час лекційного викладу фахових дис-
циплін для посилення проблемної подачі ма-
теріалу, який спонукає студентів до роздумів, 
творчого пошуку інформації, самостійних 
висновків, узагальнення, а також сприяє роз-
витку рефлексії, самосвідомості й самооцінки 
майбутніх учителів фізики [3]. За допомогою 
задачного підходу процес пізнання студентів 
наближається до пошукової, дослідницької ді-
яльності, відбувається розвиток педагогічного 
мислення, вольових проявів, мотивації та за-
галом професійного інтересу. 

Використання задачного підходу у фор-
муванні професійного інтересу майбутніх 
учителів фізики передбачає використання 
професійно орієнтованих задач – спеціально 
відібраних завдань, які складено на основі 
типових ситуацій, що виникають у реальній 
професійній дійсності. Їх вирішення вима-
гає від студентів застосування набутих знань, 
оволодіння комплексом умінь та навичок, ура-
хування соціального замовлення суспільства, 
сучасних методологічних підходів, гнучких 
інноваційних засобів та методів з метою отри-
мання продуктивного результату. Це сприяє 
зростанню особистості, оволодінню сутності 
учительської професії, орієнтує на досягнен-
ня успіху у подальшій педагогічній діяльнос-
ті, тобто розвиває професійний інтерес [3]. 

Методологічного значення у контексті 
дослідження проблеми формування профе-
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сійного інтересу майбутніх вчителів фізики 
набувають принципи синергетичного під-
ходу. Він дозволяє розглядати цю проблему 
з урахуванням усіх чинників, що впливають 
на неї як на педагогічне явище. Він застосо-
вується до аналізу професійної підготовки 
вчителя як множини взаємопов’язаних еле-
ментів, об’єднаних спільністю функцій та 
мети, єдністю управління та функціонування 
[8, с. 77]. Синергетичний підхід характери-
зує будь-який педагогічний процес, зокрема і 
формування професійного інтересу, не тільки 
як поступовий, лінійний, безконфліктний, а 
як відкритий, динамічний, нелінійний про-
цес, що супроводжується суперечностями, які 
зумовлюють трансформацію ціннісних орієн-
тацій, самопізнавальну і самовиховну актив-
ність [2, с. 9].

Визначення методів і форм організації 
навчально-виховного процесу, що мають за-
безпечити плідне формування професійного 
інтересу майбутніх вчителів фізики, потребує 
індивідуалізації навчання, яка повніше забез-
печує творчий розвиток кожного студента, 

враховуючи особливості його інтелектуаль-
ної, емоційної, вольової сфер, психічного та 
фізичного стану. Індивідуальний підхід визна-
чає своєрідність якостей, задатків, здібностей, 
можливостей, схильностей, типів темпера-
менту, поведінки, ставлення до себе кожно-
го студента. Цей підхід дає змогу врахувати 
характер розвитку особистості майбутнього 
вчителя, передбачає організацію навчального 
процесу на різних рівнях складності, що ста-
не підставою формування професійного ін-
тересу, а, отже, і вдосконалення підготовки до 
майбутньої педагогічної діяльності. 

Таким чином, провідними методологічни-
ми підходами до формування професійного 
інтересу визначено: акмеологічний, діяль-
нісний, особистісний, задачний, компетент-
нісний, синергетичний, індивідуальний. Ми 
вважаємо, що використання цих підходів, 
які можуть функціонувати як окремо, так і в 
сукупності один з одним, забезпечить ефек-
тивний розвиток професійного інтересу май-
бутніх вчителів фізики в процесі вивчення 
фахових дисциплін.
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ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ НА СТАН ФРУСТРАЦІЇ 
У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

В статті розглядаються питання впливу емоційної депривації на стан фрустрації у дітей молод-
шого шкільного віку. Зокрема, робиться порівняльний аналіз переживання фрустраційних ситуацій 
у трьох груп дітей: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у 
дитячому будинку; дітей, які виховуються у прийомних сім’ях; дітей, які проживають в біологічних 
сім’ях. В статті автор не тільки наводить дані діагностичного дослідження, отримані за допомогою 
методики «Тест фрустрації Розенцвейга», але й аналізує можливі причини розвитку тих чи інших 
направленостей поведінки в ситуації фрустрації, виходячи із негативного впливу емоційної деприва-
ції на формування емоційної складової психіки дітей.

Ключові слова: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, емоційна депривація, 
емоційне благополуччя, емоційна сфера, фрустрація.

В статье рассматриваются вопросы влияния эмоциональной депривации на состояние фрустра-
ции у детей младшего школьного возраста. В частности, проводиться сравнительный анализ пере-
живания ситуаций фрустрации в трёх группах детей: детей-сирот и детей, лишенных родительской 
опеки, которые живут в детском доме; детей, которые воспитываются в приёмных семьях; и детей, 
которые живут в биологических семьях. В статье автор не только представляет данные диагности-
ческого исследования, полученные с помощью методики «Тест фрустрации Розенцвейга», но и ана-
лизирует возможные причины развития тех или иных направленностей поведения в ситуации фру-
страции, исходя из негативного влияния эмоциональной депривации на формирование эмоциональной 
составляющей психики детей.

Ключевые слова: дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, эмоциональная депривация, 
эмоциональное благополучне, эмоциональная сфера, фрустрация.

This paper deals with the influence of emotional deprivation on the feeling of frustration in children of pri-
mary school age. In particular, we conduct comparative analysis of dealing with frustrating situations in the 
three groups of children: orphans and children without parental care living in an orphanage, children raised 
in foster care, and children living in biological families. In the article, the author not only provides data of di-
agnostic studies obtained using the technique «Rosenzweig picture-frustration study, «but also analyzes the 
possible causes of various behaviors in situations of frustration, based on the negative impact of the formation 
of emotional deprivation as an emotional component of the psyche of children.

Key words: orphans, children without parental care, emotional deprivation, emotional well-being, 
emotional part, frustration.

Актуальність статті. Наряду з гострими 
економічними проблемами нашої держави та 
високим ступенем соціальної напруженості, 
які породжують почуття тривоги, невпевне-
ності, незадоволеності у громадян, постають 
проблеми погіршення психічного здоров’я. 
При цьому найбільш вразливими соціальни-
ми групами є діти. Статистичні дані [1] свід-
чать про щорічне збільшення кількості дітей, 
які мають проблеми в сфері психічного бла-
гополуччя. В останні десятиріччя значно ви-
росла протягом життя захворюваність психіч-
ними розладами і значно знизився вік початку 
психічних та поведінкових розладів. Наряду 
із цим, в Україні спостерігається збільшення 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування.

Багаточисленними дослідженнями [2; 3; 4; 5]  
доведений вплив сім’ї на психічне благопо-
луччя населення. Неправильне виховання, 
тяжкі умови проживання, різні форми насил-
ля батьків над дітьми, невиконання батьків-
ських функцій, недоотримання батьківського 
тепла, сварки та конфлікти в сім’ї, розлучен-
ня батьків, відокремлене проживання дітей і 
батьків та ін. відіграють в ґенезі емоційних 
розладів більшу роль, ніж спадкові та інші 
фактори. Таким чином, діти часто потраплять 
в ситуацію фрустрації і це негативно впливає 
не тільки на їх емоційний стан, але і на фор-
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мування особистості в цілому. При чому чим 
менший вік, тим вплив емоційної депривації 
на психіку дитини більший.

Постановка проблеми. Дитячий вік явля-
ється фундаментальним періодом для форму-
вання тих якостей, що забезпечують емоційну 
стійкість особистості. Ці якості не розвива-
ються спонтанно, а формуються в умовах емо-
ційного комфорту, стабільності, навчання та 
виховання. Деякі діти часто відчувають на 
собі негуманне, жорстоке ставлення, неспри-
ятливий вплив середовища, різні види насил-
ля, емоційну холодність чи байдужість дорос-
лих, і це позначається на їхньому фізичному 
та психічному здоров’ї. Це стосується таких 
категорій дітей як: діти-сироти, діти, яких 
відібрали у батьків за рішенням суду, діти, 
батьки яких позбавлені батьківських прав, 
засуджені, перебувають на довготривалому 
лікуванні, визнані недієздатними, а також міс-
цезнаходження яких не встановлено. Такі діти 
потрапляють до дитячих будинків та інтерна-
тів, усиновителів, прийомних сімей та дитя-
чих будинків сімейного типу.

Значна частина дітей, які виховуються в 
інтернатних установах, має негативну спад-
ковість (наркоманія, алкоголізм батьків). До 
того, як ці діти опинилися під опікою держав-
них, громадських організацій або прийомних 
батьків, вони постійно перебували в ситуації 
відсутності піклування, нерідко піддавалися 
покаранням і зловживань, у тому числі, сексу-
альному насильству. Дані досліджень вітчиз-
няних та зарубіжних вчених [6; 7; 8] показа-
ли, що діти, з дитячих будинків та інтернатів, 
мають високий рівень емоційної депривації, 
що проявляється у своєрідних особливостях 
емоційної сфери. Для них характерна тенден-
ція до заниженої самооцінки, високі показ-
ники тривожності і страхів, імпульсивність, 
агресивність, знижений емоційний фон, часта 
зміна настрою, неадекватність емоційних ре-
акцій тим стимулам, які їх викликали, емоцій-
на холодність, відчуженість, низький рівень 
здатності до співпереживання, схильність 
до неврозів і т.д. Такі негативні прояви емо-
ційної сфери являються наслідком емоційної  
депривації, в якій перебували діти досить три-
валий час.

Формулювання цілей статті. Узагальню-
ючи зміст зарубіжних та вітчизняних науко-
вих праць із проблеми емоційного розвитку 
дитини, ми помітили, що наслідки емоційної 
депривації описуються науковцями через при-
зму порушень та спотворень в емоційній сфері. 
Так, у дослідженнях, присвячених психології 
емоцій (Л.С. Виготський, В. Вілюнас, А.Г. Гре-
цов, Є.П. Ільїн, К.Е. Ізард, Е. Фром, Е. Еріксон,  
К. Бюлер, А.Л. Гайдамак, У. Макдаугол,  
Т.Н. Осипенко, Ж. Піаже, Є.В. Суботський,  
З. Фрейд, С.Г. Якобсон та ін.) підкреслюється 
багатогранність, багатоваріативність, багато-
функціональність емоційної сфери, її значу-
щість для повноцінного розвитку особистості. 
Усі автори сходяться на думці про те, що по-
рушення емоційного розвитку дитини призво-
дить до виникнення психічних розладів.

Таким чином, на наш погляд, актуальним 
питанням являється дослідження емоційної 
сфери дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування з метою своєчасного 
виявлення негативних проявів та розладів в 
емоційній сфері, профілактики виникнення 
емоційної депривації та побудови подальшої 
психокорекційної і розвивальної роботи з по-
долання її негативних наслідків.

Виклад основного матеріалу. Для ви-
вчення особливостей емоційної сфери дітей 
та вивчення вираженості емоційної деприва-
ції дітей ми провели констатуюче психодіаг-
ностичне дослідження. Вибірку досліджува-
них склали діти молодшого шкільного віку.

Відповідно до мети і завдань дослідження 
ми сформували такі групи досліджуваних:

1. діти-сироти (які проживають в умовах 
дитячого будинку) у кількості 62 осіб, із них 
30 хлопчиків та 32 дівчинки;

2. діти, позбавлені батьківської опіки та 
піклування, які проживають у прийомних 
сім’ях, із них 28 хлопчиків та 26 дівчаток;

3. діти зі звичайних сімей (контрольна гру-
па), із них 33 хлопчики і 34 дівчинки.

Базою дослідження виступали прийомні 
сім’ї м.Кіровограда, одні з яких тільки почи-
нають опановувати даний вид піклування про 
біологічно нерідну дитину, інші – вже мали 
досвід від 1 до 10 років. Психодіагностичне 
дослідження проводилося на базі Кіровоград-
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ського дитячого будинку «Барвінок», загаль-
ноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів 
м.Кіровограда. Всього в дослідженні прийня-
ло участь 183 дітей віком від 6 до 10 років. 
Психологічний супровід прийомних сімей 
проводився на базі Кіровоградського Центру 
соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді та 
благодійного фонду «Надія для дітей».

Аналіз літературних джерел показав, що 
єдиної методики визначення наявності чи 
ступеню емоційної депривації у дітей молод-
шого шкільного віку досі не розроблено, тому 
нам вважається доцільним буде використання 
системи взаємодоповнюючих методів – спо-
стереження, бесіди, тестування (опитування, 
проекція) та метод експертних оцінок, біогра-
фічний метод вивчення дитини, методи ста-
тистичної обробки отриманих результатів, 
якісний аналіз отриманих результатів.

Для отримання об’єктивної та достовірної 
інформації в ході проведення дослідження ми 
дотримувались ряду вимог: врахування кон-
кретної мети та завдань дослідження; участь 
в опитуванні різних груп (контрольної та екс-
периментальної) досліджуваних; врахування 
вікових, гендерних особливостей респонден-
тів, їх психічного та соматичного стану.

Основними методиками для проведен-
ня тестування, які ми підібрали для нашого 
дослідження були такі: Шкала кольорового 
діапазону настрою А.Н. Лутошкіна, Тест-
опитувальник емпатичних тенденцій А. Ме-
грабіена та Н. Епштейна, Тест фрустрації Роз-
енцвейга (дитячий варіант), Шкільний тест 
тривожності Філліпса, Карта спостереження 
Стотта, «Оціночна шкала емоційних проявів 
дитини» Й. Шванцари. Додатковими методи-
ками, які ми обрали для дослідження були: 
Проективна методика «Неіснуюча тварина», 
Проективна методика «Будинок-дерево-люди-
на», Проективна методика виявлення страхів 
«Мої страхи» А.І.Захарова.

Так як метою статті було дослідження осо-
бливостей емоційної сфери дітей в ситуації 
фрустрації, тому основний акцент ми зробимо 
на описі результатів дослідження за методи-
кою «Тест фрустрації Розенцвейга».

Гіпотезою дослідження було передбачен-
ня того, що для дітей молодшого шкільного 

віку, які виховуються в умовах інтернатного 
закладу на відміну від дітей, які виховують-
ся в сім’ях, характерний високий рівень про-
яву таких емоційних станів як фрустрація, 
тривожність, агресивність, які являються не-
гативними наслідками емоційної депривації 
інтернатного середовища та несприятливого 
досвіду проживання в біологічних сім’ях.

Під фрустрацією ми розуміємо психічний 
стан, що характеризується наявністю потре-
би, що не знайшла свого задоволення. Стан 
фрустрації супроводжується різними негатив-
ними переживаннями: розчаруванням, роз-
дратуванням, суб’єктивно воно сприймається 
як «почуття краху», коли цілеспрямована дія 
наштовхується на перешкоду [9].

«Тест фрустрації» є проективною мето-
дикою дослідження особистості, запропо-
нованою С. Розенцвейгом [10]. Стимульний 
матеріал даного тесту містить 24 малюнки, 
на яких зображені особи, які знаходяться у 
ситуації фрустрації перехідного типу. Із них  
16 ситуацій, в яких складається перешкода 
(зупиняють, збентежують, ображають, збива-
ють з пантелику та 8 ситуацій, в яких звинува-
чують у чомусь). Між цими групами ситуацій 
існує зв’язок, так як ситуація «обвинувачен-
ня» передбачає, що їй передувала ситуація 
«перешкоди», де фрустратор був у свою чергу, 
фрустрованим. Інколи досліджуваний може 
інтерпретувати ситуацію «обвинувачення» 
як ситуацію «перешкоди» або навпаки. Тест 
Розенцвейга, допоміг нам змоделювати по-
ведінку в різноманітних «важких ситуаціях»: 
ситуаціях заборони, зіткнення інтересів, за-
уважень дорослих, обвинувачень зі сторони 
ровесників і т.д.

На малюнку один із персонажів, який зо-
бражений зліва висловлює певні слова, яки-
ми описується фрустрація власна або іншого 
індивіда. Над персонажем, який зображений 
справа, є пустий квадрат, в якому досліджу-
ваний повинен вписати відповідь, яка перша 
спала на думку. Риси та міміка персонажів в 
малюнках відсутня. Зображення на малюнках 
можуть бути розділені на 2 групи: 1). Ситуації 
перешкоди («егоблокінгові» за визначенням 
С.Розенцвейга), коли перешкода або дійова 
особа збиває з пантелику або збентежує, фру-
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струє будь-яким прямим способом персонаж, 
який знаходиться на малюнку справа; 2). Си-
туації обвинувачення («суперегоблокінгові»). 
В цих ситуаціях персонаж, намальований 
справа, обвинувачується в чомусь або його 
притягують до відповідальності.

Особливості процедури проведення дано-
го тесту є те, що при пред’явленні схематич-
них контурних малюнків дітям пропонується 
уважно розглянути їх і уявити собі дану си-
туацію. Їм необхідно обдумати ситуацію, що 
склалася і уявити, що може сказати у відпо-
відь інша людина. В ході дослідження ми про-
сили дітей вписувати у порожній квадрат, який 
розташований над персонажем відповідь, яка 
одразу спала на думку. Що стосується дітей 
першого класу, то діти озвучували свою від-
повідь, а ми записували її самі. Передбача-
ється, що «відповідаючи за іншого», дитина 
легше і достовірніше висловлює свою думку і 
проявляє типові для неї реакції, які вона вико-
ристовує при виході із конфліктних ситуацій. 

Кожну із отриманих відповідей ми оціню-
вали у відповідності з теорією Розенцвейга за 
двома критеріями: по направленості реакції 
(агресії) та за типом реакції. За направленням 
реакції поділяються на: екстрапунітивні (Е), 
інтропунітивні (І), в). імпунітівні (М). За ти-
пом реакції поділяються на: перешкоджаючо-
домінантні (OD), самозахистні (ED), необхід-
но-наполегливі (NP).

При дослідженні фрустрації нами були 
отримані наступні результати у першої групи 
досліджуваних: у 72% з числа дітей-сиріт ви-
явлено високий рівень фрустрації, який свід-
чить про те, що ці діти в реальних чи вигада-
них ситуаціях, в яких не може бути виконане 
їх бажання, відчувають почуття розчарування, 
роздратування чи розпачу. Такі діти відчува-
ють розгубленість перед виникаючими труд-
нощами, у них занижена самооцінка, а також є 
тенденція до уникнення невдач. Іншими сло-
вами, плануючи певну діяльність діти нала-
штовують себе на те, що позитивний резуль-
тат вони не отримають ні за яких обставин. 

За отриманими даними ми можемо також 
констатувати, що в дітей даної групи перева-
жають реакції, які містять ворожість, звину-
вачення, погрози, докори стосовно оточуючих 

людей (екстрапунітивні реакції, причому на-
самперед за рахунок реакцій за типом само-
захисних). Такі реакції свідчать про те, що 
дітьми засуджується зовнішня причина фру-
страції, їх емоції спрямовані на живе або 
неживе оточення. Коли їх сварять, часто зу-
стрічаються ситуації, коли діти можуть зви-
нуватити своїх однокласників, перекладаючи 
на них провину за скоєний вчинок. Особливо, 
коли їх поведінка призвела до негативних на-
слідків і була негативно схвалена дорослими. 
Іноді вирішення ситуації досліджувана група 
дітей вимагає від іншої особи: однолітка або 
навіть дорослого. Наприклад, на картинці, де 
зображена доросла жінка, яка говорить ди-
тині: «Мені шкода, що я не можу відремон-
тувати твою машинку», вихованці дитячого 
будинку часто давали відповідь по типу: «Ви 
ніколи для мене не хочете нічого зробити!».

Необхідно також відмітити, що для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, які проживають у дитячому будинку 
переважаючими виявилися реакції захисного 
типу, що не дають можливості опанувати си-
туацію і знайти її конструктивне вирішення. 
Саме такого типу поведінка, відповідно до 
традиційної інтерпретації тесту Розенцвей-
га, свідчить про «слабкість особистості», 
яка виражається в жорсткій прихильності 
до ситуації, невмінні емоційно відволіктися 
від «фрустратора», самостійно знайти вихід 
з конфлікту, нездатність взяти на себе відпо-
відальність за його рішення, прагнення пере-
класти цю відповідальність на оточуючих. Це 
означає, що діти, перебуваючи в ситуації фру-
страції повністю знаходяться у полоні емоцій 
і в цей час вони не можуть відокремити самі 
емоції від фактів, подивитися на ситуацію 
збоку, поставити себе на місце іншої людини. 
На це ж вказує і такий застосовуваний при 
інтерпретації тесту Розенцвейга показник, як 
індекс самостійності, який отримав низькі по-
казники в даній групі дітей.

При спостереженні за дітьми у позана-
вчальний час та при бесідах із ними, ми також 
помітили, що вони не проявляють бажання 
стати самостійними, їм легше підкорятися 
певним встановленим дорослими правилам 
і слідувати їм, аніж проявляти самостійність 
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і широту поглядів. Цей факт підтверджуєть-
ся показниками, отриманими за методикою 
Розенцвейга, які свідчать про низький рівень 
відповідальності за власні вчинки, невміння 
самостійно організувати власне життя, визна-
ння необхідності зовнішнього контролю над 
своєю поведінкою. Ця особливість пов’язана 
насамперед із тим, що діти постійно перебу-
вають у одному і тому ж оточенні однолітків: 
вони проживають із ними в дитячому будин-
ку і навчаються в одному класі в школі. До 
того ж це проявляється у практиці спілкуван-
ня дитини з дорослими. В дитячому будинку 
більш-менш сталий педагогічний колектив та 
обслуговуючий персонал, із яким діти спілку-
ються протягом великого проміжку часу. Тому 
коло спілкування таких дітей є обмеженим і 
одноманітним. Обмежене, переважно групове 
спілкування дітей з дорослими не надає дити-
ні самостійності: твердий режим дня, постій-
ні вказівки дорослого, що слід робити в той чи 
інший момент часу, контроль з боку доросло-
го – все це позбавляє дітей необхідності само-
стійно планувати, здійснювати і контролюва-
ти свою поведінку і, навпаки, формує звичку 
до «покрокового» виконанню чужих вказівок.

Такого багатства, розмаїття емоційно на-
сиченої взаємодії з дорослими в різних діяль-
ностях, що формують елементи довільної ре-
гуляції поведінки (планування, самоконтроль 
тощо), зазвичай позбавлені вихованці дитячих 
установ, на відміну від дітей, які проживають 
у сім’ї. У дитячому закладі інтернатного типу 
дефіцит спілкування дитини з дорослим при-
зводить до гіпертрофії, надцінності цієї по-
треби, до практично повної залежності емо-
ційного благополуччя дитини від ставлення 
до неї дорослого. Часто вихователі і педагоги 
дитячих установ інтернатного типу викорис-
товують силу залежності дитини від їх на-
строю, уваги, авторитету для управління її по-
ведінкою. При цьому, однак, не враховуються 
негативні наслідки такої емоційної залежнос-
ті, одним з яких є описаний вище ефект зву-
ження мотивації, її жорсткої прив’язаності до 
певної ситуації (у даному випадку мотивації, 
породжуваної вимогами дорослих).

На фоні напруженості потреби у спілку-
ванні з дорослим до одночасно підвищеної 

залежності від дорослого особливо звертає на 
себе увагу агресивність вихованців дитячого 
будинку до дорослих. Це яскраво проявилося в 
результатах проведеного тесту. Наявність агре-
сивних, екстрапунітівних реакцій у ставлен-
ні до дорослого свідчить про фрустрованість 
потреби в такому спілкуванні і в поєднанні з 
невмінням взяти на себе відповідальність за 
вирішення конфлікту демонструє свого роду 
споживацьке ставлення до дорослого, тенден-
цію чекати чи навіть вимагати вирішення своїх 
проблем від оточуючих. Агресивні, грубі від-
повіді, які вихованці дитячого будинку адре-
сують дорослим, суперечать прийнятим в на-
шій культурі нормам взаємовідносин дитини 
і дорослим і свідчать про несформованість у 
цих дітей відповідної дистанції у спілкуван-
ні з дорослим. За Розенцвейгом, становленню 
адекватних форм поведінки дитини у ставлен-
ні до дорослим сприяє нормальне протікання 
процесу ідентифікації з батьками, яке у дітей, 
які виховуються поза родиною, виявляється, 
безумовно, порушеним. В умовах дитячого 
будинку неможливо створити механізм іденти-
фікації та повністю повторити сімейну іденти-
фікацію. До того ж питання про доцільність за-
міни ідентифікації з батьками ідентифікацією з 
вихователем і вчителем досить складне, не має 
однозначного вирішення і не входить в задачі 
нашої статті.

З іншого боку, не зважаючи на тісний та 
постійний контакт із однолітками, діти із ди-
тячого будинку за результатами тесту вияви-
лися менш успішними у вирішенні міжосо-
бистісних конфліктів, ніж діти із прийомних 
та звичайних сімей. Хоча при цьому може 
здаватися, що через сформоване так зване ко-
лективне дитбудинівське «Ми», вони більш 
емоційно прив’язані один до одного і у них 
повинні бути ефективно сформовані навички 
комунікації та вирішення проблем та конфлік-
тів. Але необхідно відмітити, що ми отримали 
високі бали за такими показниками як агре-
сивність, прагнення звинуватити оточуючих, 
невміння і небажання визнати свою провину і 
відповідно – нездатність продуктивного, кон-
структивного вирішення конфлікту.

Причиною цього факту є те, що в умовах 
дитячого будинку дитина постійно спілку-



156

№ 2 / 2014 р.
♦

ється з однією і тією ж, досить вузькою гру-
пою однолітків, причому вона сама не може 
надати перевагу будь-якій іншій групі, як 
це може зробити будь-який учень звичайної 
школи. Але одночасно вона не може бути, і 
виключена з неї. Приналежність до певної 
групи однолітків при цьому виявляється як би 
безумовною. Це призводить до того, що від-
носини між однолітками складаються не як 
приятельські, дружні, а по типу родинних, як 
між братами і сестрами. Таку безумовність у 
спілкуванні з однолітками в дитячому закла-
ді інтернатного типу можна, з одного боку, 
розглядати як позитивний фактор, що спри-
яє емоційній стабільності, захищеності, коли 
група однолітків виступає певним аналогом 
сім’ї, але, з іншого боку, подібні контакти не 
сприяють розвитку навичок спілкування з 
іншими однолітками, уміння налагодити рів-
ноправні відносини з незнайомими дітьми та 
адекватно оцінити свої якості, необхідні для 
дружнього спілкування.

Окрім того, необхідно відмити помітне 
відставання у становленні інтимно-особис-
тісного спілкування з однолітками, яке вияв-
ляється у його одноманітності, слабкій емо-
ційності, зведення до простих звернень та 
вказівок. В основі такого відставання лежить 
відсутність емпатії, тобто співчуття, уміння і 
потреби розділити свої переживання з іншою 
людиною, поділитися своїми почуттями. Дана 
якість також проявилася за допомогою даного 
тесту: в ситуаціях, коли необхідне співпере-
живання, діти його мало проявляли. Це також 
було підтверджено даними, отриманими нами 
за допомогою Тесту-опитувальника емпатич-
них тенденцій А. Меграбіена та Н. Епштейна. 

Щодо даних, отриманих за допомогою Тес-
ту фрустрації Розенцвейга у другій групі до-
сліджуваних, необхідно відмітити, що вони 
дещо схожі із показниками першої групи. Але, 
важливим фактом є те, що негативні наслідки 
емоційної депривації у дітей, які проживали 
тривалий час у прийомних сім’ях є менш ви-
раженими, аніж у дітей, які тільки потрапили 
у сім’ю і тривалий час знаходилися в умовах 
дитячого будинку чи несприятливого сімей-
ного оточення. Це може бути пояснено тим 
фактом, що складні життєві обставини, жит-

тєві кризи, переживання ситуацій фрустрації 
викликають перебудову різноманітних струк-
тур особистості. Так, діти, які довготривалий 
період знаходилися в дитячій закритій устано-
ві або перебували в несприятливій атмосфері 
біологічної сім’ї, а потім потрапили на вихо-
вання до прийомної сім’ї, відчувають на собі 
вплив цих структурних перебудов особистості 
на інтелектуальному, моральному, пізнаваль-
ному, характерологічному, мотиваційному і 
навіть емоційному рівнях. Так, Лушин П.В. 
[11] стверджує, що при переживанні людиною 
кризових ситуацій виникають зміни в емоцій-
ній сфері – у почуттях, які переживалися по 
відношенню до свого життя (підвищення три-
вожності, психологічний дискомфорт, знижен-
ня здатності до вольових дій і т.д.). Саме тому 
діти, які вже тривалий час перебувають у спри-
ятливій атмосфері прийомної сім’ї проявляють 
толерантність до ситуації фрустрації, вибираю-
чи конструктивні стилі вирішення конфліктних 
ситуацій. Автором використаної нами діагнос-
тичної методики це поняття назване фрустра-
ційною толерантністю або стійкістю до ситу-
ацій фрустрації. Вона визначається здатністю 
дітей до перенесення фрустрації без втрати 
своєї психобіологічної адаптації, тобто не ви-
користовуючи форми неадекватних відповідей, 
у використанні зусиль для утримання небажа-
них імпульсивних реакцій.

Високий показник фрустрації виявився у 
51%, середній – у 28%, низький – у 21% до-
сліджуваних, що свідчить про те, що діти ще 
тільки опановують конструктивні стилі подо-
лання конфліктів, навчаються навичкам само-
регуляції і використовують у стані фрустрації 
вже сформовані екстрапунітивні моделі пове-
дінки і рідше інтропунітивні. Діти намагали-
ся обвинуватити когось іншого, сердилися на 
сам факт виникнення ситуації фрустрації, об-
винувачували оточуючі предмети, обставини і 
т.д., вважаючи їх винними. І лише невеликий 
відсоток дітей брали на себе відповідальність 
за скоєне, повністю ототожнювали себе із ге-
роєм, який потрапив у ситуацію фрустрації. 
Такі діти намагалися знайти рішення, яке б за-
довольнило обидві сторони діалогу, не вико-
ристовували техніку уникнення у конфліктній 
ситуації, намагаючись залагодити конфлікт.
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Тест фрустрації Розенцвейга визначив у 
групі прийомних дітей переважання его-за-
хисних типів реакцій, при яких з’являється 
потреба у захисті слабкого «Я» і зниженій 
реакції наполегливого та перешкоджаючо-
домінантного типу. Коефіцієнт групової ком-
фортності виявився нижчим, ніж у групі дітей 
із біологічних сімей. До того ж необхідно від-
мітити, що в даній групі дітей проявляється 
також низький рівень самоконтролю, емоцій-
на збудливість, невпевненість у собі. Це також 
підтверджується результатами інших діагнос-
тичних методик, які ми застосовували в ході 
нашого дослідження.

Страхи і внутрішнє напруження прийом-
них дітей накладає свій відбиток на їхній 
поведінці, тобто у зовнішньому прояві три-
вожності. В одних випадках діти даної групи 
проявляли деструктивну агресію, в інших – 
демонстрували «відхід у себе», заглиблення 
у свій внутрішній світ, а інколи – уникнення 
ситуації фрустрації всіма можливими засоба-
ми. Так як в дитячому будинку або у сім’ї, з 
якої їх було вилучено, факт підвищеної три-
вожності довгий час залишався поза увагою 
і не підлягав корекції, то вона стала стійкою 
рисою особистості. Це і говорить про те, що 
діти тривалий час перебували в стані емоцій-
ної депривації, коли вони не лише не отриму-
вали достатньої кількості емоційних контак-
тів із дорослими, але й не навчалися навичкам 
емоційної саморегуляції. Таким чином, три-
вожність виникла внаслідок фрустрації по-
треби в надійності, захищеності, теплого емо-
ційного контакту із дорослим, уваги з боку 
найближчого оточення і відображає незадо-
воленість цієї потреби. Це пояснюється тим, 
що з одного боку, у дітей загострена потреба в 
увазі і доброзичливості дорослого, в людсько-
му теплі, ласці і позитивних емоційних кон-
тактах. А з іншого – повна незадоволеність 
цієї потреби, яку вони відчували в дитячому 
будинку або в несприятливій сімейній атмос-
фері, з якої було їх вилучено, яка виражалась 
в малій кількість звернень дорослих до дітей, 
зменшеності в цих контактах інтимних осо-
бистісних звернень, їх емоційна бідність та 
одноманітність змісту, в основному спрямо-
вана на регламентацію поведінки, часта змі-

нюваність дорослих, які взаємодіють з дітьми, 
перехід вихованців з однієї групи в іншу, з 
одного дитячого закладу в інше призвела до 
ситуації емоційної депривації. Перерахова-
ні особливості спілкування з дорослими по-
збавляють дітей, по – перше, важливого для 
їх благополуччя переживань своєї потрібності 
і цінності для інших, впевненості в собі, що 
лежить в основі формування повноцінної осо-
бистості, а по-друге, переживання цінності ін-
шої людини, глибокої прихильності та довіри 
до людей. І тепер, потрапивши до прийомної 
сім’ї, такі діти часто відчувають на собі гіпе-
ропіку з боку прийомних батьків, цілий шквал 
емоцій, фізичних контактів (прогладжування, 
поцілунки, обійми). Такий стан речей для них 
є незвичним і може викликати цілу гаму різ-
номанітних по тональності емоцій – подив, 
розчуленість, ніжність, або ж навпаки: діти 
починають закриватися, соромитися, тікати, 
нервувати, а інколи навіть проявляти агресію. 
Це говорить про практично повну залежність 
емоційного благополуччя дитини від відно-
шенню до неї дорослого і це потребує психо-
логічної корекції.

Підвищена тривожність негативно впли-
ває на становлення особистості та її психіч-
ний розвиток. Одним із згубних наслідків 
наявності підвищеної тривожності являється 
занижена самооцінка дитини. Дані про зани-
жену самооцінку ми отримали із інших мето-
дик, які ми використовували в нашому дослі-
дженні, зокрема, в тесті «Неіснуюча тварина» 
та «Карта спостереження Стотта». За допомо-
гою Тесту фрустрації Розенцвейга ми поміти-
ли, що діти із заниженою самооцінкою легко 
«вживалися в образ героя», зображеного на 
картинці і виявлялися більш уразливими до 
негативних впливів ситуації фрустрації. Це 
виражалося в тому, що вони починали поміт-
но нервувати, розгублювалися, деякі почина-
ли навіть плакати. Але це не свідчить про ви-
сокий рівень емпатійності до персонажу, який 
перебуває в стані фрустрації, а скоріше про 
слабкість «Я» дитини, яка не може оволодіти 
собою в стресовій чи конфліктній ситуації. 

У молодших школярів третьої групи, які 
проживають в біологічних сім’ях, ми отрима-
ли дещо інші показники фрустрації: тільки у 
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25% з них виявлено високий рівень фрустра-
ції, у 25 – середній та у 50% – низький. Вони 
більш адекватно оцінюють труднощі, які по-
стають перед ними, не налаштовуючи себе на 
невдачі, як це роблять представники двох по-
передніх груп.

У дітей, які навчаються у масових школах і 
проживають в біологічних сім’ях ми отримали 
відносно високі показники інтрапунітивних 
реакцій, причому тут це переважно реакції по 
типу «фіксації на задоволенні потреби», тоб-
то найбільш конструктивні реакції, коли дити-
на у складній ситуації не звинувачує себе чи 
оточуючих, а самостійно намагається знайти 
певний розумний вихід. Наприклад, на кар-
тинці, де була зображена доросла жінка, яка 
говорить дитині: «Мені дуже шкода, що я не 
можу полагодити твою машинку», найбільш 
характерним для дітей із сім’ї була відповідь 
такого роду: «Я сам полагоджу». Відповіді, 
які давали діти зводились до того, що їх реак-
ція в ситуації фрустрації була направлена на 
саму дитину з прийняттям провини або ж від-
повідальності за виправлення ситуації, яка ви-
никла. Сама ж фруструюча ситуація не підля-
гає осуду. В деяких випадках, діти намагалися 
віднайти допомоги у третіх осіб, наприклад, у 
батьків, вчителів, друзів. Причому діти майже 
завжди були впевнені в тому, що дану ситуа-
цію можна розв’язати. 

В цілому, необхідно відмітити той факт, 
що для дітей даної групи були характерними 
більш різноманітні реакції, більшість з яких 
була конструктивною, коли діти в складній 
ситуації намагалися самостійно відшукати 
рішення, яке б задовольнило обидві сторони. 
Часто діти проявляли емпатичні реакції, які 
не є характерними для дітей, які виховують-
ся в дитячому будинку. Так, діти говорили 
співпереживаючи, підтримуючі слова, могли 
поставити себе на місце іншої людини, нама-
галися допомогти. Також досліджувані даної 
групи проявляли більшу ініціативність і само-
стійність, ніж представники двох інших груп. 
Це проявлялося у таких реченнях, як: «Я хочу 
сам вирішувати, що погано, а що добре!», 
«Ніхто не повинен нав’язувати мені способу 
вирішення проблеми, я сам знаю, що робити!» 
і т.д. Тобто діти в цьому віці уже привчаються 

до самостійного прийняття рішень і плану-
вання власної діяльності, беруть відповідаль-
ність за власні вчинки на себе. Саме тому в 
даній групі досліджуваних спостерігалося пе-
реважання інтропунітивних та наполегливих 
реакцій при вирішенні ситуацій фрустрації.

Діти, які виховуються в сім’ях, хоча і опи-
няються в менш жорстких ситуаціях вимог і 
контролю, на відміну від дітей-сиріт, проте 
з іншого боку вони мають можливість брати 
участь у складній і різноманітній діяльності 
дорослого (готувати з мамою, здійснювати 
разом з дорослими членами сім’ї генеральне 
прибирання квартири, ремонтувати щось із 
батьком і т.д.). Внаслідок цього діти вчаться 
не тільки виконувати окремі операції, а й за-
своюють досить складні програми плануван-
ня, організації діяльності, контролю. Суттєво 
те, що в сім’ї засвоєння всіх цих складних 
елементів діяльності, розвиток внутрішнього 
плану дії відбувається не в ситуації спеціаль-
ного навчання, а природно входить у контекст 
безпосередньо привабливих для дитини видів 
діяльності. Тому в різноманітних емоційно 
насичених ситуаціях взаємодії з дорослими 
формуються навички довільної регуляції по-
ведінки. Цей факт підтверджують отримані 
діагностичні дані: діти могли пояснити при-
чинно-наслідкові зв’язки, а також проявляли 
більшу автономію від дорослого, дистанцію, 
самостійність прийняття рішень і відпові-
дальності за них, чого не спостерігалося у по-
передніх групах досліджуваних. 

Але, з іншого боку, сімейне положення 
дитини, наявність конфліктів у сім’ї та інших 
напружених, розлагоджених внутрішньосі-
мейних відносин впливають на рівень загаль-
ної тривожності молодших школярів. Нами 
зафіксована наступна закономірність – чим 
серйозніші порушення внутрішньосімейних 
відносин, тим вищий рівень тривожності ді-
тей. Про такі закономірності свідчать дані 
Тесту, коли діти вибирали самозахисні по-
зиції у ситуаціях фрустрації, що виражалися 
в активності у формі звинувачення когось, 
заперечення або визнання власної провини, 
ухилення від докорів та захисту власного «Я».

Висновки, зроблені в результаті дослі-
дження. Таким чином, на основі проведеного 
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нами теоретичного та емпіричного досліджен-
ня впливу емоційної депривації на стан фру-
страції у дітей молодшого шкільного віку, ми 
можемо відмітити, що Тест Розенцвейга змо-
делював поведінку в різноманітних складних 
ситуаціях: обвинувачень з боку однолітків, 
ситуаціях заборон, зіткнення інтересів, за-
уважень дорослих та дав нам можливість не 
тільки оцінити рівень фрустрованості дітей 
трьох досліджуваних груп, але й визначити 
особливості змін емоційних станів в ситуації 
фрустрації.

Аналіз отриманих нами даних в ході до-
слідження дає змогу узагальнити, що для 
більшості дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які проживають 
в умовах дитячого будинку характерний ви-
сокий рівень фрустрації, агресивності, три-
вожності, ригідності, а також знижений фон 
настрою. В ситуації фрустрації діти даної 
категорії часто використовували такі захисні 
механізми як примітивна проекція та запере-
чення реальності. Відмінності за високим і 
низьким показниками фрустрації у дітей-си-
ріт та дітей, що живуть вдома, є статистично 
значущими (р <0,020). Дані, які ми отримали 
за шкалою «агресивність», свідчать, що діти-
сироти, які проживають у дитячому будинку 
показали високий рівень агресивності, з числа 
дітей, що живуть у прийомних сім’ях, високий 
рівень був виявлений у меншого відсотка до-
сліджуваних. Для таких дітей також характер-
ними є екстрапунітивні реакції, їх в три рази 
більше, ніж інтропунітивних, що свідчить 
про підвищену агресивність. Дані відмінності 
також є статистично значущими. Високі по-
казники проявів цих емоційних станів вказу-
ють на те, що діти тривалий час перебувають 
в ситуації емоційної депривації і це справляє 
негативний вплив на формування емоційної 
складової підростаючої особистості, тому 
вони потребують стабілізації за допомогою 
проведення цілеспрямованої психокорекцій-
ної роботи. 

Для прийомних дітей також виявилися ха-
рактерними високі показники фрустрованості, 
его-захистних та екстрапунітивних реакцій та 
агресивності. Ці діти часто використовують 
примітивні захисні механізми в ситуації фру-

страції. Але в даній групі ми отримали кількіс-
ні результати, що свідчать про середні та низькі 
значення цих показників. Необхідно відмітити, 
що негативні наслідки емоційної депривації у 
дітей, які проживали тривалий час у прийом-
них сім’ях є менш вираженими, аніж у дітей, 
які тільки потрапили у сім’ю і тривалий час 
знаходилися в неблагополучних умовах біоло-
гічної сім’ї, з якої їх було невдовзі вилучено або 
виховувалися в інтернаті. Тому ми можемо кон-
статувати, що прийомна сім’я є компенсуючим 
соціальним інститутом, який справляє вплив на 
подолання емоційної депривації. Але з цими ді-
тьми також необхідно проводити комплексний 
психологічний супровід з метою зменшення 
негативних наслідків емоційної депривації: 
зниження надмірної емоційної залежності ді-
тей від дорослих, стабілізації емоційних ста-
нів, фону настрою, налагодження змістовних 
та емоційно коректних відносин із оточуючими 
людьми, оволодіння дітьми навичками саморе-
гуляції та контролю емоцій.

Щодо дітей, які проживають в біологічних 
сім’ях, можна констатувати, що у них число 
агресивних реакцій, направлених на інших 
людей, обвинувачуючих, засуджуючих, до-
коряючих їх, приблизно рівне числу само-
звинувачуючих (інтропунітивних) реакцій. В 
більшості випадків діти з сімей використову-
ють захисні механізми по типу регресії та ком-
пенсації. Це пов’язано з тим фактом, що вони 
мають більше можливостей для компенсації, 
ніж вихованці дитячого будинку та сформова-
ним почуттям захищеності, відчуттям сімей-
ної підтримки, що дозволяє їм реагувати на 
життєві труднощі більш інфантильно. Ці діти 
є більш емоційно стабільними, ніж дві попе-
редні досліджувані групи. Окрім того, серед 
відповідей учнів ми віднайшли багато речень, 
які стосуються прояву емпатійності.

Отже, дані проведеного дослідження до-
зволили нам виявити особливості емоційної 
сфери дітей молодшого шкільного віку, типи 
реагування і поведінки у ситуаціях фрустра-
ції. Результати емпіричних досліджень пока-
зали на наявність взаємозв’язку між рівнем 
фрустрованості та емоційною депривацією у 
дітей: чим вищий рівень емоційної деприва-
ції, тим вищий рівень фрустрованості.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ 
ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Стаття присвячена аналізу соціально-психологічного тренінгу як засобу корекції проблем психо-

соціального розвитку у підлітковому віці. Розглянуто основні запити підлітків, їх батьків та вчите-
лів до шкільного практичного психолога. Проаналізовано основні принципи організації, структуру, 
особливості проведення тренінгових занять з підлітками. Виявлено та проаналізовано вплив експе-
риментальної програми на підлітків-представників різних типів («інтернальний», «інтегрований», 
«залежний», «домінуючий», «відчужений»). Надано практичні рекомендації психологам щодо ефек-
тивної організації тренінгових занять з підлітками.

Ключові слова: підлітковий вік, психосоціальний розвиток, тренінг, тренінгова група, групова ко-
рекція, експериментальна програма.

Статья посвящена анализу социально-психологического тренинга как средства коррекции про-
блем психосоциального развития в подростковом возрасте. Рассмотрены основные запросы подрост-
ков, их родителей и учителей к школьному практическому психологу. Проанализированы основные 
принципы организации, структура, особенности проведения тренинговых занятий с подростками. 
Выявлено и проанализировано влияние экспериментальной программы на подростков-представите-
лей разных типов («интернальный», «интегрированный», «зависимый», «доминирующий», «отчуж-
денный»). Предоставлены практические рекомендации психологам относительно эффективной орга-
низации тренинговых занятий с подростками.

Ключевые слова: подростковый возраст, психосоциальное развитие, тренинг, тренинговая  
группа, групповая коррекция, экспериментальная программа.

This article is analysis the socio-psychological training as a method of correcting problems of psychoso-
cial development of teenagers. We have considered the basic needs of teenagers, their parents and teachers 
that they request to school or practicing psychologist. Also we analyzed the basic principles of organization, 
structure and features of the training sessions with adolescents. Identified and analyzed the impact of the 
experimental program for teenagers of different types («internal», «integrated», «dependent», «dominant» 
and «alienated»). Were given the practical advice for psychologists about effective organization of training 
sessions for teenagers.

Key words: adolescence, psychosocial development, training, training groups, group correction, 
experimental program.

Підлітковий період займає виключно важ-
ливе місце у процесі формування особистості, 
проте неоднозначно тлумачиться у психоло-
го-педагогічній літературі як «мутаційна фаза 
розвитку» [2], перехідний, переламний, «тран-
зитний» етап дорослішання, «остання глава 
дитинства». Специфіка підліткового періоду 
розвитку як соціально-психологічного феноме-
ну зумовлена конкретно-історичними обстави-
нами розвитку суспільства. «Дисгармонія соці-
ально-економічного розвитку суспільства чітко 
позначається на особистісному становленні 
підлітків», – наголошує Д.І. Фельдштейн [10]. 
Тому підлітковий вік потребує системного пси-
холого-педагогічного супроводу, комплексної 

підтримки у здійсненні процесу психосоціаль-
ного розвитку та саморозвитку на складному 
етапі дорослішання. У контексті роботи із під-
літками особливої ваги набуває увага практич-
ного психолога до проблем психосоціального 
розвитку сучасної учнівської молоді. Аналіз 
літератури та власний досвід практичної ро-
боти у закладах освіти свідчить, що кількість 
випадків звернення за допомогою практичного 
психолога у розв’язанні проблем підлітково-
юнацького періоду розвитку (6-11 класи) різко 
зростає. При цьому запити підлітків, їх батьків 
та вчителів різні. 

Результати анкетування та узагальнення 
конкретних звернень до шкільного психоло-
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га показали наступне. Вчителі частіше за все 
звертаються до психолога із наступними запи-
тами: причини труднощів у засвоєнні підліт-
ками програми навчання та матеріалу із окре-
мих навчальних предметів; низька мотивація 
навчання, несформованість навичок самостій-
ної учбової діяльності (небажання і невміння 
вчитися); емоційно-поведінкові порушення 
(агресивність, емоційна нестабільність тощо); 
неефективність власних педагогічних дій; 
ускладнення у спілкуванні підлітків з одно-
літками, проблеми формування дитячого ко-
лективу (мікрогрупи та їх взаємини у класі, 
боротьба за лідерство, наявність ізольованих 
та відторгнених учнів, низька згуртованість 
колективу тощо); конфліктні стосунки учнів 
із вчителями; шляхи розвитку власних профе-
сійних умінь, знань (зокрема, про психологіч-
ні особливості підлітків) та здібностей. Учи-
телі 6–9 класів частіше за все звертаються до 
психолога з приводу некерованості окремих 
учнів, в яких бачать винуватців порушення 
навчального процесу та ускладнених взаємо-
відносин у класному колективі.

Основні проблеми, із якими звертаються 
до психолога батьки: проблеми відвідування 
школи (як змусити підлітка ходити до школи 
і не пропускати заняття); зниження мотивація 
навчання (небажання вчитися), відсутність 
стійких інтересів та захоплень; постійне «пе-
ребування в інтернет», скорочення часу без-
посереднього міжособистісного спілкування; 
наявність негативних когнітивних та особис-
тісних властивостей: погана пам’ять, підви-
щена неуважність, неорганізованість, неса-
мостійність, лінощі, агресивність, підвищена 
збудливість або, навпаки, боязкість; «погана» 
компанія, негативний вплив «поганих» друзів 
та приятелів; стосунки у сім’ї, ставлення ди-
тини до батьків та молодших (старших) сестер 
або братів. 

Часто батьки відвідують психолога за ви-
могою (наполегливою рекомендацією) дирек-
тора або класного керівника, зазвичай важко 
сприймають версії щодо психологічних при-
чин проблем у поведінці і навчанні їх дітей та 
намагаються перевести розмову від пошуку 
причин виникнення тієї або іншої психоло-
гічної проблеми підлітка у сферу сімейних 

стосунків. Психолог має утримувати в центрі 
уваги інтересів дитини і намагатися уникати 
занурення в аналіз подружніх або особистіс-
них проблем самих батьків.

Основні проблеми, із якими звертаються 
до психолога підлітки: суб’єктивні пережи-
вання з приводу проблем у стосунках з од-
нолітками: бажання бути популярним серед 
однолітків, мати «свою компанію» друзів, але 
при цьому нестача навичок комунікативної 
компетентності, негативні якості характеру 
(сором’язливість, страх тощо); негативні по-
чуття та емоції щодо якості взаємодії з од-
нолітками: переживання зради, образи, тиск 
та загрози зі сторони компанії однолітків; 
особисті переживання екзистенційного ха-
рактеру – відчуття провини, туги, порожне-
чі, самотності, відчаю, втрати сенсу життя, 
страждання з приводу свого фізичного вигля-
ду тощо; стосунки з батьками та іншими чле-
нами сім’ї, конфлікти, нерозуміння (або бай-
дужість) зі сторони батьків, опіка, контроль, 
заборони, боротьба підлітків за самостійність; 
сімейні конфлікти; проблеми самовиховання, 
боротьби з негативними якостями характе-
ру, погіршенням результативності навчання, 
розв’язання конфліктних ситуацій з доросли-
ми та однолітками; стосунки із протилежною 
статтю, страх втратити любов та стосунки, 
суперництво і ревнощі, бажання приверну-
ти увагу, відсутність взаємності, пошук зна-
йомств, нереалізована потреба у романтичній 
любові тощо (переважно у дівчат); стосунки 
із вчителями (конфлікти, несправедливість зі 
сторони вчителів), відмова відвідувати школу; 
проблеми особистісного самовизначення, по-
шуку себе, вибору професії тощо.

Як бачимо, основна частина запитів під-
літків стосується проблем психосоціального 
розвитку, корекція яких у підлітковому віці, на 
наш погляд, у першу чергу повинна спиратися 
на створення і розвиток внутрішніх детермі-
нант, внутрішніх критеріїв Я-концепції, що 
базуються на реальних та потенційних досяг-
неннях підлітка. Для цього потрібно створити 
адекватні умови щодо розвитку потенційних 
можливостей підлітка, реалізації його зді-
бностей. Враховуючи специфіку підліткового 
віку (спілкування як провідна діяльність) важ-
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ливу роль у реалізації психолого-педагогічно-
го супроводу психосоціального розвитку під-
літка відіграє тренінгова робота у підліткових 
групах, що сприяє корекції проблемних зон, 
прискоренню розвитку і самореалізації осо-
бистості у період дорослішання. 

Метою статті є аналіз соціально-психо-
логічного тренінгу (принципів організації, 
структури, особливостей проведення) як за-
собу корекції психосоціального розвитку у 
підлітково-юнацькому віці, узагальнення ре-
зультатів та надання системи рекомендацій 
для шкільного психолога з метою ефективної 
організації та оптимізації проведення тренін-
гових занять з підлітками.

З метою пошукового експерименту про-
тягом квітня 2014 року нами було проведено 
п’ять тренінгових занять у з учнями 9-10 кла-
сів загальноосвітньої школи № 57 м. Кривого 
Рогу. Основне завдання полягало у визначенні 
основних напрямків та тенденцій якісних зру-
шень у психосоціальному розвитку учасників 
тренінгової групи. Іншими словами переві-
рялася гіпотеза про вплив незалежної змінної 
(тренінг) на залежну – якісні показники пси-
хосоціального розвитку підлітків (рівень 
суб’єктивного благополуччя, автономність, 
зовнішнє Я, самоставлення, зміст цінностей, 
локус контролю).

У сучасній психології соціально-психоло-
гічний тренінг – це будь-яке активне соціаль-
но-психологічне навчання, яке здійснюється 
з опорою на механізми групової взаємодії. Л. 
А. Петровська [7; с. 7] і Л. Ф. Анн [1, с. 33] 
позначають цим терміном практику психоло-
гічного впливу, яка базується на активних ме-
тодах групової роботи. В процесі організації 
тренінгів ми виходили з наступного робочого 
визначення, запропонованого А.Г. Грецовим 
[3]: соціально-психологічний тренінг – це ак-
тивне навчання за посередництвом набуття 
життєвого досвіду, що моделюється у групо-
вій взаємодії людей. Тренінги розглядаються 
як синтетичні антропотехніки, які поєднують 
у собі навчальну й ігрову діяльність, що про-
ходить в умовах моделювання різних ігрових 
ситуацій (А.П.Ситніков) [цит. за 5, с. 121]. 

Проведенню тренінгів передувала пси-
хологічна діагностика та напрацювання ре-

комендацій щодо корекції психосоціального 
розвитку підлітків. В результаті узагальнен-
ня результатів діагностики підлітків (автор-
ська методика «Psychosocial Development of 
Adolescents») виявлено та проаналізовано 
п’ять груп підлітків («інтернальний», «ін-
тегрований», «залежний», «домінуючий», 
«відчужений»), які презентують індивідуаль-
но-типові особливості психосоціального пе-
реходу сучасної молоді до стану дорослості. 

Як показали результати дослідження, інди-
відуальна варіативність розвитку зумовлена 
структурно-функціональною взаємозалежніс-
тю структур особистості – суб’єкта та типів 
процесів, які вони реалізують. В нашому до-
слідженні типи психосоціального розвитку 
виділилися за різних варіантів системного по-
єднання процесів суб’єктогенези, персоноге-
нези, соціогенези, які відображують складно 
структуровану специфіку взаємодії соціаль-
ного (особистісного) – індивідуального (сут-
нісного) у розвитку, різні варіанти реалізації 
внутрішніх можливостей у взаємодії с соці-
альним середовищем [9].

При відносному підсиленні процесу пер-
соногенези на перший план виходить само-
реалізація у спілкуванні, прагнення до впливу 
та лідерства (тип «домінуючий»). За акцен-
тування соціогенези переважають тенденції 
становлення нормативно зорієнтованого, не-
самостійного (тип «залежний») або (за умови 
внутрішнього локусу, опори на себе, автоном-
ності) – «інтегрованого» у соціальне оточен-
ня підлітка. Превалювання суб’єктогенези  
(у вигляді надмірного розвитку інтернальнос-
ті, самовпевненості на фоні відсутності соці-
ального інтересу та просоціальної мотивації) 
зумовлює розвиток індивідуалізованої, орі-
єнтованої на себе та власні цілі людини (тип 
«інтернальний»). 

Кожна з індивідуально-типових варіацій 
психосоціального розвитку виявляє «слабкі 
зони». Наприклад, особливості «Я-концепції» 
представників типів «домінуючий», «інтер-
нальний» та «залежний» можуть призводи-
ти до гіпо– або гіперсоціалізації. Орієнтація 
підлітка (юнака) на цінності впливу, влади, 
грошей або зайва самостійність при відносно 
низькому рівні моральної самосвідомості та 
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соціабельності може призводити до успіху не 
найкращим (адекватним) способом та позна-
чатися на стосунках з оточуючими (типи «до-
мінуючий», «інтернальний»). Фіксація на лі-
дерстві, домінуванні над оточенням, об’єктне 
ставлення до інших на тлі зниження соціаль-
ного інтересу та внутрішніх цінностей може 
призводити до гіпертрофованого усвідомлен-
ня власної активності та унікальності і недо-
статнього усвідомлення відповідальності за 
власний вибір, розуміння і прийняття іншої 
людини, і в кінцевому рахунку – до звуження 
простору психосоціального розвитку та по-
тенціалу самоактуалізації. Дефіцит особис-
тісного та ціннісно-мотиваційного потенціалу 
(негативне самоставлення, недовіра до людей, 
зовнішня система цінностей тощо) можуть 
призводити до дисбалансу у розвитку суб’єкта 
життєдіяльності, у ефективній реалізації влас-
ної активності та життєвому самовизначенні у 
соціальному світі (тип «відчужений»). 

Підліток адаптується до соціальної реаль-
ності відповідно до її вимог та власних можли-
востей, але його особистісний потенціал з різ-
них причин може бути не запущений і навіть 
заблокований, не реалізований у подальшому 
житті. Отримана в результаті дослідження ти-
пологія дозволила виявити зони корекції, які 
і визначили експериментальну програму: сис-
тему цілей, завдань та вправ для групової роз-
вивальної роботи з підлітками Так для пред-
ставників типів «залежний», «відчужений» 
– це робота з механізмами «Я-концепціії», 
корекція самооцінки, підвищення локусу 
контролю над ситуаціями власного життя; для 
представників типів «інтернальний», «домі-
нуючий» – це розвиток просоціальної мотива-
ції, орієнтації на інших, духовних цінностей, 
навичок суб’єкт-суб’єктної взаємодії тощо. 

Тренінгову програму ми розробляли з ура-
хуванням таких позицій. 

1. Тренінгові програма – це поєднання кон-
сультативної роботи та тренінгу особистіс-
ного ставлення та розвитку механізмів само-
свідомості. Під час впровадження програми 
необхідно враховувати вікові особливості під-
літків, спрямовувати їх роботу на активізацію 
процесу самопізнання, зміцнення компонен-
тів самооцінки, навичок комунікативної взає-

модії тощо, оскільки вікові ознаки та провідна 
діяльність підлітків визначають сенситивність 
цього періоду для розвитку самосвідомості 
особистості. 

2. Зміст програм має формуватися на осно-
ві роботи із відповідною літературою: про 
технологію проведення тренінгу взагалі, і 
зокрема – про організацію тренінгової гру-
пи, принципі роботи тренінгової групи, види 
психогімнастичних вправ тощо (І. Вачков,  
Ю.В. Пахомов, Л.А. Петровська, О. Сидорен-
ко, М.В. Цзен; Роджер Баклі, Джим Кейпл, 
Клаус Фоппель та ін.). Необхідно враховувати, 
крім того, закономірності організації групової 
роботи із підлітками, її основні напрями, спе-
цифіку корекції самооцінки та самоставлення, 
форми якої, на думку Л.Ф. Анн [1], суттєво 
відрізняються у 11, 13 та 15 років (Л.Ф. Анн, 
А.Г. Грецов, Є.В. Ємельянова, Є.М. Калюжна, 
Т.В. Кириченко, Л.О. Осьмак, Г.М. Прихожан, 
Н.Ф. Шевченко та ін.). 

3. Будь-яка тренінгова програма має ґрунту-
ватися на основних принципах групової корек-
ції, описаних у науковій літературі (І. Вачков, 
І.В. Дубровіна, А.О. Кінчер, Т.В. Кириченко, 
О.П. Кузікова, Б.М. Мастеров, Ю.В. Пахомов, 
Г.М. Прихожан, О. Сидоренко, Н.М. Толстих, 
М.В. Цзен; К. Фоппель, В.Д. Рейнуотер та ін.): 
єдність діагностики і корекції; принцип сис-
темності корекційних, профілактичних і роз-
вивальних задач; принцип урахування вікових 
психологічних та індивідуальних особливос-
тей підлітка; принцип комплексності методів 
психологічного впливу; діяльнісний принцип 
корекції; орієнтація на зону ближчого розви-
тку дитини; принцип наступності; емоційна 
насиченість занять.

Робота із підлітками у тренінгових групах 
логічно доповнює індивідуальні форми впли-
ву (Berkovitz, Sugar) на підліткові спільноти: 
допомагає підлітку зрозуміти, що його про-
блеми не є унікальними; пропонує підліткам 
керівництво дорослого, якого вони потребу-
ють, і водночас забезпечує їм незалежність, 
надає можливість діяти власними силами; 
знижує дискомфорт від взаємодії дорослого і 
підлітка, що виникає у процесі індивідуальної 
корекції; протистоїть підлітковому нарцисиз-
му; надає простір для напрацювання нових 



165

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

соціальних навичок; є способом укріплення 
сили «его» членів групи; часто мінімізує су-
перечності між службовим персоналом (педа-
гогами, вихователями, медиками) і підлітками 
[цит. за 6, с. 371].

В.В. Зеньковський підкреслював, що 
«лише одночасний розвиток індивідуальної 
сили і соціальних навичок окреслює шлях 
нормального розвитку особистості» [4, с. 316]. 
Тому основна мета експериментальної про-
грами полягала у забезпеченні гармонійного 
поєднання тенденцій суб’єктогенези (зрос-
тання індивідуальної сили Я та суб’єктної ак-
тивності), персоналізації (оптимальні шляхи 
реалізації соціальної активності) і соціалізації 
(формування просоціальних мотивів та цін-
ностей, нормативного Я) у розвитку учасників 
тренінгової групи. 

Узагальнення досвіду проведеної тренін-
гової роботи дозволяє стверджувати, що ви-
значені типи розвитку, отримані на основі 
емпіричної операціоналізації не є штучними 
конструкціями або теоретичними абстракці-
ями. Навпаки, ми маємо уявлення про реаль-
ні типи дорослішання сучасної української 
молоді, які необхідно враховувати у психо-
терапевтичній, консультативній та навчаль-
но-виховній роботі, оскільки вони відповіда-
ють багатьом проблемам дорослих людей, 
пов’язаним з нерозв’язаними завданнями роз-
витку в підлітково-юнацькому віці. 

Порівняльний аналіз якісних зрушень (за 
результатами повторної діагностики) показав 
наявність декількох позитивних тенденцій 
психосоціального розвитку підлітків двох ти-
пів («інтернальний» та «залежний»), що, по-
перше, дало змогу визначити ефективність 
впровадження експерименту, і, по-друге сфор-
мулювати систему рекомендацій для шкільно-
го психолога щодо організації та проведення 
соціально-психологічного тренінгу у підлітко-
вій групі. 

В основу розробки тренінгових програм 
з підлітками має бути покладена гуманістич-
на ідея унікальності та неповторності кожної 
особистості. Психокорекція та психотерапія 
є видами психологічної допомоги, які перед-
бачають активний цілеспрямований вплив 
на особистіcний, поведінковий й інтелекту-

альний рівень функціонування людини. Цей 
вплив базується на принципах гуманістичної 
психології про розвиток самоактуалізованої 
особистості та спрямований на виховання ша-
нобливого ставлення до себе і оточуючих. 

Розробка тренінгу розпочинається із 
з’ясування його актуальності. Після цього 
необхідно чітко визначитися із цілями (для 
чого буде проведений тренінг, що тренер хоче 
отримати в результаті, які процеси особис-
тості він прагне активізувати, розвиток чого 
він прагне стимулювати) та цільовою групою 
тренінгу (для кого він збирається проводити 
тренінг, яка категорія підлітків має стати його 
учасниками). 

Формулювання мети має звучати у позити-
ві. Мета може бути вузькою або їх може бути 
декілька. Наприклад, цілі тренінгу «Дзеркало 
мого Я»: 1) допомога в усвідомленні моделей 
своєї поведінки та її причин; 2) допомога в 
усвідомленні своєї ролі у виникненні конфлік-
тів; 3) допомога у покращенні стосунків із 
оточуючими. Занадто широко сформульована 
мета може привести до помилкового застосу-
вання тренінгу.

Після визначення цілей та цільової групи 
тренінгу необхідно визначити його основні 
етапи, тобто основні теми кожного заняття. 
Тема заняття має відображати певний етап або 
крок на шляху до мети циклу тренінгів. Цей 
параметр вимагає глибокого знання предме-
та (теми) та цільової групи. Наприклад, якщо 
йдеться про тренінги психосоціального роз-
витку підлітків, важливо знати вікові особли-
вості, задачі розвитку особистості, можливі 
ускладнення тощо. 

До участі у психокорекційній групі можуть 
були залучені учні, які потребують групової 
психокорекції (наприклад, підвищення само-
оцінки, гармонізації стосунків з оточуючими, 
підвищення впевненості у собі тощо). У осно-
ву формування груп для тренінгу має бути по-
кладено принцип добровільної участі підлітка. 
Крім принципу добровільності робота групи 
мають будуватися на принципах активності 
учасників, конфіденційності особистісної ін-
формації, рівності позицій учасників, роботи 
за принципом «тут та зараз», особистісної за-
хищеності – права кожного сказати «стоп». 
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Необхідним елементом усіх групових за-
нять є психотехніки, спрямовані не тільки на 
вирішення проблем кожного окремого підліт-
ка, але і на розвиток групових структур і про-
цесів, підтримку сприятливого внутрішнього 
групового клімату, згуртованість та органі-
заційний розвиток дитячого співтовариства. 
Ефективними у роботі з підлітками є такі ме-
тодики і техніки групової роботи як бесіда, 
шерінг, групова дискусія, модерація, аналіз 
ситуацій, метод тренування ефективної по-
ведінки, проективне малювання, завдання на 
самопізнання. 

Роботу з підлітками бажано починати із 
дотренінгової консультації з членами групи, 
яка має проводитися за наступною схемою: 
спочатку встановити контакт з підлітками 
(рапорт) за допомогою як вербальних так і не-
вербальних засобів; потім у режимі розмовної 
терапії визначити запит підлітків (опис труд-
нощів, бажаних змін у собі тощо). 

Структура корекційного заняття вклю-
чає вступну, основну та заключну частини. 
Вступна частина заняття передбачає ритуал 
вітання та ігри-розминки, з яких починається 
кожне заняття. Ритуали можуть бути вигадані 
самою групою у процесі обговорення, можуть 
бути запропоновані психологом. Зазвичай, 
перевага надається першому варіанту, але у 
практиці роботи з підлітками частіше реалізу-
ється другий. Основна частина займає більшу 
частину заняття і за своїм змістом є реаліза-
цією різних технік, спрямованих на розви-
ток самоприйняття, підвищення самооцінки, 
впевненості у собі, комунікативної компе-
тентності, на формування соціальних навичок 
та динамічний розвиток групи. Обов’язковим 
є послідовність вправ із урахуванням чергу-
вання видів діяльності, зміни психофізичного 
стану дитини (від рухливого до спокійного, 
від інтелектуальної гри до релаксаційної тех-
ніки; від простого до складного). В одне занят-
тя в програмі бажано включати від 2 до 5 ігор  
(вправ). Заключна частина заняття – це своє-
рідне підбиття підсумків, рефлексія на занятті 
у двох аспектах: емоційному та змістовому 
(для дітей старшої і середньої ланки школи). 
Обговорення заняття проводиться його учас-
никами, при цьому здійснюється обмін вра-

женнями, думками. Завершальним етапом є 
момент прощання. 

Отже, кожне заняття має включати ритуали 
вітання, вступне та заключне слово ведучого, 
психогімнастику, вправи на розвиток навичок 
самопізнання, самоприйняття, рольові ігри, 
бесіди, групові дискусії, рольові ігри, проек-
тивне малювання, фрагменти музикотерапії, 
підведення підсумків. 

Важливим завданням психолога є розви-
ток рефлексії підлітків. Для цього після кож-
ного блоку завдань бажано використовувати 
запитання для аналізу та рефлексії («Що тобі 
найбільш сподобалося, чому?», «Чи були за-
вдання, які тобі б було важко виконувати, 
чому?», «Чи легко тобі було грати «чужу» 
роль?» тощо). 

Обов’язковою умовою успішного перебігу 
тренінгу є наявність так званого «теоретич-
ного блоку», спрямованого на ознайомлення 
підлітків із основами знань про Я-концепцію, 
сутність самооцінки тощо. Це можуть бути 
7–10-хвилинні інформаційні повідомлення 
про психологічні особливості та можливості 
розвитку у підлітковому віці. Великого зна-
чення має рольове «програвання» проблем-
них ситуацій, у ході яких підлітки не тільки 
аналізують події, а й моделюють різні варіан-
ти вирішення проблеми. 

В організації тренінгу із підлітками важли-
во враховувати особливості вікового розвитку 
учасників тренінгової групи, специфіку під-
літкової групи. Л.О. Осьмак, Г.М. Прихожан, 
Н.М. Толстих, Н.Ф. Шевченко та інші психо-
логи вважають, що активізацію процесу осо-
бистісного саморозвитку найкраще починати 
на початку підліткового віку. Але у середньому 
та старшому підлітковому віці корекційна ро-
бота у групі, із урахуванням групової динаміки 
через взаємну стимуляцію міжособистісних та 
внутрішньо особистісних процесів, через вза-
ємопроникнення змісту досвіду людини із між-
особистісного простору в простір особистості 
(закон розвитку вищих психічних функцій), та-
кож може дати позитивний результат. 

У сфері самопізнання підлітка, можна ви-
ділити дві системи: 

• «Я та інші»: адекватність адаптації лю-
дини до інших осіб, груп, колективів із ура-
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хуванням тих принципів, норм, що існують у 
суспільстві;

• «Я та Я»: самокритичність як похідна від 
рефлексії, усвідомлене визначення своїх недо-
ліків, недостатнього розвитку або відсутності 
психологічних якостей, які перешкоджають 
подальшому розвитку особистості. 

Тому в основу програм розвитку особис-
тості підлітка (групових та індивідуальних) 
бажано вкладати ідею про те, що будь-яке 
знання про себе залишиться тільки знанням, 
нічого не змінить у «образі Я», якщо не буде 
апробоване в міжособистісній взаємодії, у гру-
пі. Це підвищує значення групових форм ро-
боти з підлітками, серед яких найбільш ефек-
тивним є соціально-психологічний тренінг. 
Ефективність тренінгової роботи з підлітками 
зумовлена тим, що провідною діяльністю під-
літків є інтимно-особистісне спілкування, а 
також тим, що групові форми психокорекції 
відрізняє більша ефективність особистісних 
змін, дослідження неадаптивних установок, 
корекція рольової поведінки.

Основна помилка тренерів-початківців – 
перенасиченість заняття із підлітками впра-
вами. Для того, щоб отримати стимул для 
особистісного та соціального розвитку, нових 
усвідомлень та емоційного досвіду, зовсім 
не потрібно багато ігор. Зайва інтенсивність 
може «нейтралізувати» отриманий досвід, і 
він просто відчужується. Отже, краще зовсім 
мало вправ, але кожна має бути добре проду-
маною і повноцінно обговореною у підлітко-
вій групі.

Найбільший розвивальний ефект досяга-
ється не за рахунок збільшення розмаїтості 
психотехнічних прийомів, а за рахунок най-
більш повного використання потенційних 
можливостей кожної із комплексних вправ, 
включених у заняття. Тобто роботу з підліт-
ками варто орієнтувати на використання бага-
тофункціональних вправ, що сприяють вирі-
шенню відразу кількох завдань. 

Мотивація відвідування тренінгових за-
нять підлітками також має певну специфіку. 
Підлітки відрізняються за силою мотивації та 
наполегливістю при відвідуванні тренінгів. Із 
початкового числа учасників перших занять 
надалі самостійно продовжують їх відвід-

увати від 25 до 40% (це приблизні цифри, за-
сновані на нашому досвіді), що пояснюється 
загальною нестійкістю інтересу підлітків до 
всіх формалізованих заходів і прагненням до 
неструктурованого проведення вільного часу. 
Дану ознаку потрібно враховувати при фор-
муванні групи: наприклад, набрати на тренінг 
більший склад, ніж зазвичай (або у тренінгах 
із дорослими). Це, звичайно, ускладнить про-
ведення деяких вправ, збільшить їх трива-
лість, але і це можна запланувати.

При виборі вправ важливо враховувати 
ступінь підготовленості учасників, тобто їх 
досвід участі у тренінгах та ступінь їх особис-
тісного та соціального розвитку – чим вони 
вищі, тим більше складні за сприйняттям 
обираємо вправи. Складність вправ повинна 
бути такою, щоб брати участь у них було ціка-
во, вони викликали певне напруження, щоб в 
результаті виникало відчуття, що щось стало-
ся, щось «зрушило» або «я це зміг!». Вправи 
для тренінгу із підлітками необхідно, таким 
чином, обирати у відповідності із темами, за-
конами ефективності тренінгу (особливо «за-
коном потрійного дотику»), рівнем розвитку і 
підготовленості учасників.

Висновки. Соціально-психологічний 
тренінг є ефективним засобом корекції пси-
хосоціального розвитку у підлітковому віці. 
Ефективна розбудова архітектури тренінго-
вого заняття припускає варіативність методів 
вирішення однієї і тієї ж задачі і має врахо-
вувати вікові особливості підлітків. Психолог 
повинен орієнтуватися на дані психодіагнос-
тичного обстеження, запити вчителів, бать-
ків, підлітків. Аналіз результатів повторної 
діагностики підвищує ефективність тренінгу. 
Результати діагностики, проведеної по за-
кінченню циклу тренінгів, мають використо-
вуватися для того, щоб перевірити загальну 
ефективність групових корекційних заходів у 
відповідності з поставленими цілями, забез-
печити контроль за динамікою психосоціаль-
ного (особистісного, суб’єктного) розвитку 
підлітків, визначити ключові ефекти індиві-
дуальної корекційно – розвивальної роботи, 
встановити перспективні напрямки продук-
тивного розвитку підлітків – представників 
різних типів психосоціального розвитку.
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МЕТАФОРА КАК ФЕНОМЕН ВЕРБАЛЬНОГО ВООБРАЖЕНИЯ
Метафора, как психологический феномен, является продуктом деятельности вербального твор-

ческого воображения и отражает уровень развития вербального воображения, при котором субъект 
может самостоятельно создавать метафоры, интерпретировать сложные метафоры и применять 
существующие метафорические выражения в зависимости от контекста ситуации.

Ключевые слова: метафора, вербальное воображение, уровень развития воображения.

Метафора, як психологічний феномен, є продуктом діяльності вербальної творчої уяви і 
відображає рівень розвитку вербальної уяви, при якому суб’єкт може самостійно створювати мета-
фори, інтерпретувати складні метафори і застосовувати існуючі метафоричні вирази в залежності 
від контексту ситуації. 

Ключові слова: метафора, вербальна уява, рівень розвитку уяви.

Metaphor, as a psychological phenomenon, is a product of verbal creative imagination and reflects the 
level of development of verbal imagination, in which the subject can create their own metaphors, interpret 
complex metaphors and apply existing metaphorical expressions depending on the context of the situation. 

Key words: metaphor, verbal imagination, the level of imagination.

«Родная дочь воображения – метафора…»
Гарсиа Лорка

Интерес различных наук к метафоре обо-
стрился в конце ХХ столетия, когда пришло 
осознание, что метафора не только фиксиру-
ет сходство, но и создает его, создает виденье 
мира – его образ. Метафора позволяет «извле-
кать признаки из предмета, превращать мир 
предметов в мир смыслов». Метафорическое 
творчество лежит в основе многих семанти-
ческих процессов: развития синонимических 
средств, появления новых значений и их ню-
ансов, развития эмоционально-экспрессивной 
лексики. Без метафоры не существовало бы 
лексики «невидимых миров» – внутренней 
жизни человека [4].

Мы обращаемся к метафоре, когда нет 
готовых средств обозначения, объяснения, 
создания образов и смыслов. Особенностью 
метафоры является то, что она дает возмож-
ность выразить субъективное отражение вне-
шнего и внутреннего мира человека. С по-
мощью метафоры внутренний мир человека 
– мир его переживаний, смыслов, ценностей и 
идей объективируется во внешний мир – мир 
искусства. Метафорические образы позволя-
ют посмотреть на мир глазами другого чело-
века, реально в него не превращаясь. Именно 

благодаря метафорам мир всегда нов, ведь 
метафорический образ – это новая образная 
форма для старого содержания, как новое по-
нятие о старом предмете… [3, 15].

Понятие «метафора» многозначно, в 
лингвистико-философской литературе тер-
мин «метафора» традиционно употребля-
ется в трех значениях: слово с переносным 
смыслом; один из тропов; любое языковое 
выражение (слово, словосочетание, пред-
ложение, некоторый текст) с переносным 
смыслом [1, 11]. При этом процесс создания 
метафоры характеризуется связью с други-
ми психическими процессами, а сам термин 
«метафора» амбивалентен: речь идет как о ре-
зультате – метафорическом значении, так и о 
самом процессе метафоризации [29].

В языке метафора выполняет номинатив-
ную, познавательную и оценочную функ-
ции, а также выступает как средство со-
здания образности речи и конструирования 
новых смыслов, отражая реальный мир в 
непривычных, неожиданных сочетаниях и 
связях. При этом основная функция метафоры 
– создание «новизны»: нового обозначения, 
художественного образа, образа с другим 
смыслом – смыслообраза, при этом новизна 
в метафоре присутствует не только явно, но 
и имплицитно, как появление нового смысла. 
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Исходя из функций метафоры, можно 
сказать, что она является языковым сред-
ством творческого отражения человеком 
действительности. Точнее – той действитель-
ности, которой человек приписывает свои, 
субъективные смыслы! Решение проблемно-
когнитивных «языковых» и познавательных 
ситуаций с помощью метафоры дает осно-
вание считать процесс ее создания творчес-
ким. Творческий аспект при конструировании 
метафор проявляется в самом акте мета-
форизации – выявлении общих признаков в 
сравниваемых объектах при поиске опред-
еления одного понятия с помощью другого. 
А сам процесс метафоризации можно расс-
матривать как интеллектуальную творческую 
деятельность [29]. 

Мир психического репрезентируется с по-
мощью двух систем: образной, являющейся 
онтогенетически первичной, и вербальной, 
развивающейся в тесном взаимодействии с 
ней. Образы становятся посредниками меж-
ду чувственным и абстрактно-логическим, 
смыкая их в единый познавательный про-
цесс. Образная и понятийная формы отра-
жения в реальном когнитивном процессе 
взаимосвязаны и непрестанно переходят одна 
в другую, чувственное и рациональное обра-
зуют единый план [22, 23, 24]. 

Анализируя выявленные переносы, 
осуществляемые с помощью метафоры, 
можно сделать вывод, что именно метафо-
рические образы осуществляют связь между 
сенсорно-перцептивным уровнем и уровнем 
представлений, переводя их в уровень вер-
бально-логический (например: «Я навещал 
Стерса и находил в этих посещениях невинное 
удовольствие, сродни прохладе компресса, 
приложенного на больной глаз»1). При этом 
отражаемый с помощью метафоры объект 
(чувство, явление) представляется человеку 
во всем многообразии свойств и отношений. 

Анализ лингвистико-философской литера-
туры по исследованию метафоры показал, 

что метафору считают продуктом дея-
тельности воображения, создающего новые 
образы [4, 13, 17, 26, 29]. Метафора форми-
руется в контексте модуса фиктивности «как 
если бы», с помощью которого вводится лю-
бой «возможный мир». Этот модус опред-
еляет роль воображения в процессе создания 
метафоры: оно снимает явные и неявные огра-
ничения, расширяет возможности перехода от 
одной системы знаний к другой. Основываясь 
на принципе фиктивности, метафора синтези-
рует новые концепты, нарушая границы несо-
вместимого. Затем модус фиктивности либо 
выходит из игры, если метафора верифициру-
ется (что характерно для научной метафоры), 
либо же остается в строю или редуцируется, 
если метафора удерживает психологическое 
напряжение. Метафора разгадывается и по-
нимается именно потому, что ее контекст 
открывается внесенным в него принципом 
фиктивности [13].

В психологии метафору рассматривают, 
с одной стороны, как языковое средство, ко-
торое пришло из лингвистико-философской 
литературы. С другой стороны, признается, 
что она – продукт деятельности воображе-
ния [20, 27, 31]. Однако сложность опред-
еления метафоры как психологического фе-
номена обусловлена тем, что в психологии 
познавательных процессов еще нет единого 
взгляда на психологическую природу вообра-
жения2.

Субъективный характер творческого во-
ображения, источником и регулятором кото-
рого служит внутренний мир – актуальные 
эмоционально-насыщенные потребности, 
подчеркивал в своей работе «Творческое во-
ображение» еще Т. Рибо (Рибо, 1901). В этом 
Рибо видел отличие воображения от позна-
ния, для которого регулятором является мир 
внешний. Воображение оперирует образами, 
познание – фактами. Но между созидающим 
воображением и рациональным исследовани-
ем есть общее – это способность улавливать 

1 Грин А. Бегущая по волнам. – Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1988.

2Проблема психологической природы воображения и авторская позиция на решение этой проблемы рассма-
тривается нами в ряде работ [34, 35, 36, 37], поэтому в данной статье подниматься не будет.
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сходство. При этом мышление улавливает 
сходство, а воображение на этой основе со-
здает образ, который мышление корректирует. 

Анализ определений понятия «вообра-
жение», данных в научной литературе, на-
чиная от Аристотеля, Канта, Гегеля, Вундта 
и Рибо и заканчивая работами авторов ХХ и  
ХХІ столетия, в том числе приведенных в сло-
варях, показал, что, несмотря на некоторые 
разногласия, общим во всех определениях 
функцией воображения признается процесс, 
который приводит к созданию различных ви-
дов образов, а существенных признаков во-
ображения как психологического феномена, 
два: появление «новизны» в этих образах и 
взаимосвязь воображения с когнитивными и 
эмоциональными процессами [2, 6, 7, 10, 12, 
14, 16, 19, 21, 25]. Поэтому в рамках данной 
статьи будем рассматривать воображение как 
психический процесс, обеспечивающий со-
здание новых образов на основе переработки 
и преобразования имеющихся у человека об-
разов действительности [27].

Классификацию видов воображения 
проводят по разным признакам. Назовем 
основные виды воображения.

По степени присутствия образов-воспоми-
наний (представлений) реально существовав-
ших событий и объектов и уровня активного 
конструирования образов принципиально 
новых объектов, явлений и событий вообра-
жение разделяют на пассивное – активное и 
воссоздающее – творческое, различающиеся 
по степени сознательного и активного отно-
шения человека к действительности. Именно 
творческое и определяет многообразие функ-
ций, которые выполняются воображением  
[7, 12, 21, 27]. 

Исходя из вида деятельности, в про-
цессе которой функционирует воображе-
ние, выделяют техническое, музыкальное, 
научное, художественное, литературное, 
поэтическое и другие виды воображения  
[18, 30]. По способности достигать цель созда-
нием образов средствами языка выделяют 
языковое – вербальное (лингвистическое) во-
ображение [18].

Классификацию, в основе которой лежат 
особенности материала предмета психичес-

кой деятельности, предложил Л.М. Beккep. 
Такой подход позволяет, по его мнению, 
выделить:

 – сенсорно-перцептивное воображение 
(собственно образное), включающее зритель-
ное, слуховое, двигательное, пространствен-
ное и, вероятно, другие виды воображения;

– эмоциональное;
– словесно-логическое – вербальное (кон-

цептуальное), выступающее как элемент 
мышления [5].

На наш взгляд, классификация видов во-
ображения Веккера является наиболее «пси-
хологической», так как отражает связь воо-
бражения с психическими процессами при 
создании «нового» на всех уровнях функцио-
нирования психики.

Особенности «взаимоотношений» вообра-
жения и метафоры очень точно определил 
Л.С. Выготский: метафора создает новые 
образы посредством языка – вербальные 
образы, но деятельность по созданию нового, 
ранее не существовавшего образа традицион-
но относится к такой психической функции, 
как воображение [8]. Сопоставим основные 
характеристики воображения и метафоры – 
основную функцию и ведущие механизмы 
создания образов, сведя их для большей на-
глядности в таблицу.

Как хорошо видно из таблицы, осно-
вная функция и ведущие механизмы со-
здания образов воображения и метафоры 
по сути своей практически полностью со-
впадают. А такое совпадение позволяет 
уточнить эти «взаимоотношения» теорети-
чески9 и подтверждает вывод, что психоло-
гическая природа метафоры и воображения 
– идентичны. Что, основываясь на класси-
фикации Веккера, в свою очередь позволяет 
рассматривать метафору как вид воображе-
ния – вербально-логического, который в сло-
весной форме создает новые образы пред-
метов, идей, эмоционально-чувственных 
переживаний (поэтическое воображение). 
Вербализация этих образов с сохранением в 
них эмоционально-чувственных переживаний 
осуществляется при взаимодействии сенсор-
но-перцептивного и эмоционального видов 
воображения. То есть именно существенные 
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признаки воображения «позволяют» мета-
форе выполнять ее функции. 

Вывод о том, что метафора и вербаль-
но-логическое воображение по своей пси-
хологической природе идентичны, можно 
подтвердить еще целым рядом аргументов, 
в том числе экспериментальными данными, 
полученными автором в более ранних иссле-
дованиях [32, 33]10.

Так, воображение человека как его пси-
хическую способность воспринимать 

идеи-смыслообразы (образы, наполненные 
смыслом), то есть увидеть мир глазами друго-
го человека, реально в него не превращаясь, 
определяет Э.В. Ильенков [15]. Но ведь имен-
но эту функцию выполняет метафора! 

Особенность творческого воображения за-
ключается в том, что «оно является процес-
сом в основе своей сознательным, протекаю-
щим при активной деятельности мышления 
субъекта и подчиненным прямо или косвенно 
осознаваемой задаче – научной, художествен-

Воображение3 Метафора
Основная 
функция

построение новых целостных образов 
действительности (психологическая 
основа творчества)

номинативная;
средство создания образности речи 
и конструирования новых смыслов

порождение и структурирование 
образа мира

создание видения мира, 
его универсального образа4; 
субъективное отражение внешнего 
и внутреннего мира человека

образное конструирование 
содержания понятия о предмете

оценочная;
троп5 

способность смотреть на мир глазами 
другого человека

познавательная; 
создание смыслообразов

способ овладения человеком сферой 
возможного будущего

Ведущие 
механизмы 

создания образов

переработка содержания 
сложившегося практического, 
чувственного, интеллектуального 
и эмоционально-смыслового опыта

уподобление одного понятия или 
представления другому, перенос 
на него значимых признаков или 
характеристик последнего, 
использование его в качестве 
неполного сравнения или 
принципа функциональной 
интерпретации6 

перенос какого-либо свойства объекта перенос какого-либо свойства объекта
создание образов с участием хра-
нящихся в памяти ассоциативных 
образов7

в основе метафор лежат ассоциации 
по сходству или по аналогии8

3Кудрявцев В.Т. Воображение/ Большой психологический словарь. Сост. и общ. ред. Б.Мещеряков, В.Зинченко. 
М.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003.
4Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс/Теория метафоры. М., 1990. С. 50–32.
5Образная форма выражения, основанная на употреблении слова или словосочетания в переносном значении 
и служащая усилению изобразительности и выразительности речи. Толковый словарь Ефремовой.  
Т. Ф. Ефремова. 2000
6Гудков Л.Д. Метафора/Культурология. ХХ век. Словарь. Санкт-Петербург. 1997. С. 274–277.
7Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary, 1991, p. 600.
8Словарь литературных терминов, http://feb-web.ru/feb/slt/abc/lt1/lt1-4342.htm; Шрагина, 2000.
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ной, практической» [19, с. 34]. Но и создание 
метафоры связано с мышлением, так как воз-
никает в проблемной ситуации и представля-
ет собой аналитико-синтетическую деятель-
ность по решению проблемы создания нового 
смысла в тех же сферах – научной, художе-
ственной, практической!

Механизм функционирования творческого 
воображения Рибо видит как субъективный 
синтез единства трех компонентов – умствен-
ного, эмоционально-аффективного и бессоз-
нательного, с помощью которых строится 
идеальный образ будущего реального про-
дукта [25]. Не таким ли продуктом является 
метафора, которая, создавая образ, порождает 
смысл, воспринимаемый разумом!? 

Именно функция метафоры как вида во-
ображения, обеспечивая связь чувственно-
го и рационального, способствует понима-
нию сущности объекта, явления, ситуации 
(научные метафоры, поэтическое творчество, 
притчи и другие) [31, 33]. 

По мнению Е.Е. Сапоговой, развитие ме-
тафорических аспектов сознания является 
составной частью процесса воображения. 
Своеобразными орудиями выстраивания воо-
бражением новых смыслов она назвала мета-
фору и нонсенс, связывая тем самым вообра-
жение и метафору. Вероятно, считает Сапогова, 
универсальный смысл существования функции 
воображения у человека состоит как раз в том, 
чтобы сознание искусственным образом стро-
ило новые, пусть даже парадоксальные ситу-
ации, своеобразные «модели самоудивления» 
[28]. Пример такого нонсенса, вызывающего 
самоудивление, можно увидеть у Алисы, на-
блюдающей за исчезновением чеширского 
кота: «Вот это да! – подумала Алиса. – Видала 
я котов без улыбок, но улыбка без кота! Такого 
я в жизни еще не встречала»11. 

При оценке уровня развития воображения 
чаще всего выделяют следующие основные 
признаки: необычайно эффективный спо-
соб связи вещей; находчивость в соединении 
элементов, обычно несоединимых; спосо-
бность ярко – метафорически – высказать 
свою мысль; продуцирование образов; синте-
тическая и магическая сила, способствующая 
восприятию старого с чувством новизны [38]. 
«Подлинная дочь воображения – метафора» 
[9, с. 410] несет в себе те же признаки: «Клас-
сическая метафора – это вторжение синтеза в 
зону анализа, образа в зону понятия, вообра-
жения в зону мышления, единичного в зону 
общего, индивидуальности в страну классов.» 
[4, с. 19].

Функция метафоры как вида воображе-
ния, обеспечивая связь чувственного и ра-
ционального, способствует пониманию сущ-
ности объекта, явления, ситуации (научные 
метафоры, поэтическое творчество, притчи и 
другие). Именно с психологическими функ-
циями метафоры как особого вид вообра-
жения – вербально-логического, функция 
которого – вербализовать образы, связано ак-
тивное применение метафоры в практической 
психологии в качестве средства активизации 
психической деятельности воспринимающе-
го ее субъекта и как средство эмоционального 
воздействия на человека. 

Нами было экспериментально показа-
но, что способность создавать и понимать 
метафоры характеризует уровень развития 
вербального творческого воображения. Со-
здание оригинальных метафор определяет-
ся способностью видеть нюансы и детали, 
что обеспечивается активностью восприятия 
окружающего мира. Также были раскрыты 
психологические механизмы процесса кон-
струирования метафоры [31, 32, 33].

9Связь между уровнем развития вербального воображения и способностью конструировать оригинальные 
метафоры подтверждена экспериментально в работах (Шрагина, 1997).

10В ряде дипломных работ, выполненных под нашим руководством, было показано, что способность констру-
ировать и понимать метафоры связана с уровнем развития вербального воображения и отражает уровень креа-
тивности личности: Щукина Э. П. Метафора как объект психологического исследования. ХГЭУ-2005; Липа 
М.В. Особливості уяви у студентів гуманітарних та природничіх факультетів. ОНУ-2012.

11 Кэрролл Л. Приключения Алисы в стране чудес. Алиса в Зазеркалье. — Минск: ЮНАЦТВА. 1990.
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Вывод. Как вербальное творческое воображе-
ние метафора создает новые образы (предметов, 
идей, смыслов и эмоционально-чувственных пе-
реживаний), апеллируя к воображению воспри-
нимающего субъекта. Конструкция метафори-
ческого образа, осуществляя связь чувственного 
и рационального, активизирует у субъекта сен-
сорно-перцептивное и эмоциональное вообра-
жение, способствуя тем самым новому и более 

глубокому пониманию сущности объекта, явле-
ния, состояния, ситуации. 

Как психологический феномен метафора 
отражает уровень развития вербального во-
ображения, при котором субъект может са-
мостоятельно создавать метафоры, интерп-
ретировать сложные метафоры и применять 
существующие метафорические выражения в 
зависимости от контекста ситуации.
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