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ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У статті розглянуто питання безпеки держави, суспільства та окремої особистості в інформаційній сфері, а також технології маніпуляції свідомістю. Як основна загроза інформаційно-психологічній безпеці особистості виділяється масове поширення психологічних маніпуляцій, сутністю яких
є прихований психологічний примус.
Ключові слова: маніпуляції свідомістю, інформаційні війни, інформаційно-психологічна безпека.
В статье рассмотрены вопросы безопасности государства, общества и отдельной личности в информационной сфере, а также технологии манипуляции сознанием. В качестве основной угрозы информационно-психологической безопасности личности выделяется массовое распространение психологических манипуляций, сущностью которых является скрытое психологическое принуждение.
Ключевые слова: манипуляции сознанием, информационные войны, информационно-психологическая безопасность.
The article discusses the security of the state, society and the individual in the field of information and
technology manipulation of consciousness. As the main threat to the security of information-psychological
personality stands out mass distribution of psychological manipulation, the essence of which is the hidden
psychological coercion.
Key words: manipulation of consciousness, information warfare, information and psychological security.

За останні кілька місяців протистоянь в
Україні із поняттями, якими оперували вузькі
фахівці, познайомилося все суспільство – «інформаційна війна», «інформаційно-психологічна безпека», «інформаційно-психологічний
захист». З’явилася навіть рекомендація психологів сідати на «інформаційну дієту», адже
багато людей перебувають у стресовому стані,
і тим не менше не здатні відірватися від телевізорів та комп’ютерів, тим самим ще більше
підриваючи своє психічне здоров’я.
Може скластися враження, що всі ці маніпуляції людською свідомістю є виключно
реаліями нашого часу, і зумовлені вони неймовірними досягненнями інформаційних
технологій. Адже сьогодні будь-яка людина,
що має мобільний телефон і вихід в Інтернет
(а не тільки журналіст, озброєний дорогою
професійною технікою), може створити повідомлення з місця події, ілюстроване фото чи
відео, і надати йому того чи іншого смислу.
Яскравий приклад – усім відомий відеозапис
«Топаз, дай команду!», де зафіксовано побиття російського журналіста антимайданівцями
в Маріїнському парку. Натомість російські те-

леканали подали запис, як безчинства на Майдані. Що ж, як писав Віктор Пелєвін в одному із своїх романів – «трансляція подій ще не
означає, що вони відбуваються насправді».
Насправді ж інформація була важливим
засобом боротьби на всіх етапах історичного розвитку людської цивілізації. Американський дослідник П. Лайнбарджер у праці
«Психологічна війна» зародження останньої
відносить до біблійних часів, а назва праці німецького дослідника А. Штурмінгера
«3000 років пропаганди» (3000 jahre politische
propaganda / Alfred Sturminger) говорить сама
за себе. У Давньому Китаї кілька тисяч років
тому було систематизовано стратегії, що їх застосовували в політиці та воєнних діях. Такі
стратегії у сучасній літературі отримали назву
«стратагем» (від грецького слова, що означає «військові хитрощі»). Кожна стратагема
знаходила своє вираження у лаконічному вислові на кшталт «На сході шуміти, на заході
наступати», «Прикрасити сухі дерева штучними квітами» (нічого часом не нагадує?), і була
насправді схемою опосередкованого засобу
впливу, неявного маніпулювання чужою по-
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ведінкою. Застосовуючи її, можна було ввести ворога в оману, тобто дезінформувати його
стосовно власних намірів, планів і дій і тим
самим добитися переваги над ним, досягнути
успіху з найменшими втратами.
У найбільш концентрованому вигляді, у
лаконічній та метафоричній формі маніпулятивний підхід описано близько двох з половиною тисяч років тому в «Трактаті про воєнне
мистецтво», автором якого вважають видатного китайського полководця і державного діяча
Сунь-Цзи. У ньому наведено описи і яскраві
приклади застосування прийомів і методів
психологічного впливу, що давали можливість досягати перемоги без битв або з мінімальними втратами. Важливе місце, зокрема,
відводиться дезінформуванню противника,
психологічній обробці власного населення і
війська з метою досягнення єдності в суспільстві напередодні і під час війни, здійсненню
інформаційних диверсій з метою розпаду військових союзів ворожої держави з іншими
державами тощо. У своєму трактаті Сунь-цзи
писав:
«Війна – це шлях облуди. Тому, навіть якщо
ти і здатний на щось, виказуй супернику свою
неспроможність;
якщо ти і користуєшся чимось, показуй
йому, ніби ти цим не користуєшся;
хоча б ти і був близько, показуй, ніби ти
далеко;
коли ж ти і був би дійсно далеко, створюй
враження, що ти поруч;
заманюй його вигодою;
створи безладдя у його силах та захопи
його;
якщо в нього всього повно, приготуйся;
якщо він сильний, уникай його;
виклич у нього гнів, змусь його стурбуватися;
будь шанобливим, щоб він уявив себе непереможеним;
якщо ворог відпочив, примусь його напружити сили;
коли треба ввести в бій свої сили, скидайся
бездіяльним;
якщо він об’єднаний, роз’єднай його;
нападай там, де він не приготувався;
або йди туди, де він не очікує» [1, с. 9–10].

У цьому трактаті вперше було узагальнено
основні види діяльності, що застосовуються
для ослаблення морально-психологічного потенціалу ворога. Аналіз і узагальнення рекомендацій того часу дають змогу подати суть
деяких із них у коротких положеннях:
• намагайтесь розкласти все цінне, втягуйте людей у злочинні справи;
• підривайте репутацію авторитетних людей, ганьбіть їх в очах співвітчизників;
• використовуйте навіть найнікчемніших і
огидних людей;
• заважайте діяльності уряду;
• сійте суперечки і розбрат;
• налаштовуйте молодь проти старших;
• знищуйте старі традиції;
• не жалійте ні подарунків, ні грошей, ні
обіцянок – все окупиться.
Колишній директор Центрального розвідувального управління США Аллен Даллес,
один із засновників та ідеологів американської
розвідки, підкреслював, що заслуга Сунь-цзи
не тільки в тому, що він першим дав кваліфікований аналіз методів шпигунства, але і в тому,
що він першим виклав рекомендації із організації розвідувальної діяльності, включаючи
мистецтво контррозвідувальних операцій, теорію та практику інформаційно-психологічної
війни.
Про роль, значення і вплив ідей Сунь-цзи
може свідчити, зокрема, той факт, що за дві з
половиною тисячі років після виходу трактату
в світ до нього було написано й опубліковано
кілька сотень коментарів. Якщо говорити сучасною мовою інформаційно-комунікативних
процесів, то можна сказати, що ця невелика
робота породила протягом віків невгасиму
потужну інформаційну хвилю, що стало феноменом східної культури (і не тільки) та особливістю національної психології низки країн,
які є важливою частиною світової цивілізації.
Отже, оскільки події останніх місяців дали
змогу переконатися, так би мовити, наживо,
що всі ці напрацювання, яким уже не одна тисяча років, цілком ефективно застосовуються
до психіки сучасної людини, цілком можна
констатувати, що насправді змінилася лише
потужність впливу. Розвиток інформаційних
технологій дає можливість цілодобово бом-
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бардувати людську психіку інформаційними
потоками, серед яких не останнє місце займає
продукція у тому числі й таких псевдожурналістів, як «міністр пропаганди» Д. Кисельов, а
також трансляція актуальних подій (часто досить важких для психіки) онлайн. Люди дивилися трансляцію боїв на вулиці Грушевського,
сповнений драматизму і трагізму захист Майдану 18–20 лютого, а тепер прокидаються серед ночі, аби переглянути випуск новин чи послухати наживо засідання Ради безпеки ООН
по Україні – тобто маємо справу з реаліями
інформаційного суспільства.
Інформаційне суспільство є особливим типом соціального структурування і влади, що
заснована і здійснюється через засоби комунікації шляхом управління інформаційними потоками. Засоби комунікації, що трансформують та дозують інформацію, стають головним
інструментом впливу в сучасному суспільстві.
Однією з характерних рис сучасного інформаційного суспільства є створення глобального інформаційного простору, що забезпечує взаємодію людей та їхній доступ до
світових інформаційних ресурсів. Інформація
стала одним із важливих стратегічних ресурсів і є могутнім засобом впливу на особистість
та суспільство в цілому. Хто володіє найбільшим об’ємом інформації з певного питання,
той завжди перебуває в більш виграшному
становищі порівняно з іншими. Усвідомлення
цього відобразили результати опитування, яке
проводив Лондонський музей науки. Відвідувачів попросили назвати речі, без яких вони
не можуть уявити своє життя. У результаті на
першу позицію більшість опитаних поставили Сонце, а на другу – Інтернет, Facebook опинився на п’ятому. До десятка життєво необхідних речей також потрапили електронна пошта
та мобільний телефон.
Із появою та розвитком нових засобів інформації та комунікації (масова преса, фотографія, телефон, телеграф, радіо, кіно, телебачення, Інтернет) виник феномен, який
канадський учений Маршалл Маклюен ще
у 60-х роках XX ст. назвав «глобальне село»
(світ без кордонів, близький і доступний). Маклюен змальовував, як земна куля «стислася»
до розмірів села, коли за допомогою електро-

нних засобів зв’язку стало можливим миттєво передати інформацію у будь-який куточок
світу. Інтернет та сучасні соціальні мережі є
яскравим втіленням цього поняття. Можна
згадати, як у «Ревізорі» Гоголя поміщик Петро Іванович Бобчинський просить Хлєстакова повідомити государеві про своє існування.
Так само мільйони людей, охочих заявити про
себе, стали писати в Інтернеті свої думки про
все і про всіх. Інтернет заполонили політики
та письменники, любителі кіно, тварин, мотоциклів, еротики та астрофізики, «зірки» і їхні
фанати.
За розрахунками, наведеними у Британській
енциклопедії, знання людей, що передаються
через рукописи і книги, на рубежі XVI столітті
у Європі подвоювалися кожні сім років. Тобто
якби в 1500 році було видано всього три книги,
то у 1600 їх мало б бути близько 50 000. Однак
тільки за 50 років після винаходу друкарського
верстата було видано дев’ять мільйонів книг.
Якщо врахувати Інтернет та інші засоби інформаційних технологій, то сьогодні середньостатистична людина пропускає крізь себе в сотні
разів більше інформації, ніж кілька століть
тому. Як наслідок – її надлишок перевантажує
мозок. Перевантаження призводить не тільки
до порушень пам’яті, але, як стверджують науковці, також до атрофування емоційної сфери.
Дійсно, якщо кожен день чуєш про смерті, хвороби, катастрофи, бачиш на екрані криваві картинки – все це починає здаватися нормальним
і перестає викликати особливі почуття. Окрім
того, у людини, якої ці лиха не стосуються, виникає відчуття, що все це відбувається у якомусь іншому світі і з нею трапитися не може.
Гіпертрофований технічний розвиток людства із безконтрольним і хаотичним зростанням інформації в сучасному суспільстві веде
до трансформації духовних цінностей, і дистанція між науково-технічним прогресом і
духовним станом суспільства збільшується
дедалі більше.
Зубожіння духовного буття на тлі гігантського зростання інформації говорить про
те, що інформаційне суспільство не є безпроблемною і позитивною реальністю, а розкриває новий рівень духовно-моральних тупиків і
протиріч, яких не знали попередні епохи.
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Людині протягом свого життя важливо переживати відчуття приналежності до якої-небудь групи, спільноти, відчувати свою причетність до певних подій, явищ, цінностей. Серед
великої різноманітності соціальних спільнот,
до яких може відносити себе індивід протягом
всього свого життя, однією з найбільш значущих є етнічна. Відчуття єднання зі своїм
народом, що має відмінну від інших історію,
культуру, мову та менталітет, дає людині позитивне світовідчуття, почуття стабільності
та повноцінності буття. Як показало опитування студентів Національного університету
імені Тараса Шевченка, що проводилося для
виявлення основних чинників, які впливають
на процес етнічної ідентифікації, найбільша
роль належить таким чинникам, як «сім’я» і
«мова». А яка ж у нас ситуація з мовою, скажімо, на телебаченні? У грудні 2011 року
Верховна Рада України ухвалила закон, яким
передбачено лише 25% квоту на національний аудіовізуальний продукт (не тільки українською мовою). До його ухвалення ця частка становила 50%. Це цифри. А ввімкнувши
телевізор, ми побачимо безкінечні російські
серіали та розважальні шоу, в яких українською є тільки назва, і навіть ведучі вже не
просто російськомовні, а такі собі «заробітчани» з Росії чи Білорусії. Віддячують же вони
нам здебільшого вибриками на кшталт пасажу Івана Урганта, який у кулінарній передачі
сказав, що він «порубав зелень, як червоний
комісар жителів українського села». Наповнення всіляких шоу часто носить виразний ностальгійно-прорадянський характер. Скажімо,
радянських пісень часів Другої Світової війни
ви можете почути скільки завгодно, а пісні
Січових Стрільців – навряд. Слід наголосити,
що йдеться вже не тільки про етнічну ідентифікацію, а й про державну. Про це красномовно свідчить реклама російських фільмів на каналі СТБ: «Наше нове кіно». Інтернет-форуми
переповнені обуреними запитаннями «Яке ж
воно наше?!», проте на це ніхто не зважає.
Як ми знаємо, в Росії, ні в Німеччині, Франції чи Великобританії проблема державної двомовності не стоїть. В основу розбудови громадянської нації поставлено мову титульного
етносу, за підтримки всього культурного та

мовного багатства національних меншин. Як
далекоглядно з цього приводу висловився академік Іван Дзюба: «Хто насправді є в Україні
двомовним: ті, хто обстоює українську мову,
добре володіючи й російською, знаючи російську культуру – чи ті, хто воює за “двомовність” задля права не знати українську мову й
українську культуру, ігнорувати їх? Де є більший культурний потенціал? Де наша історична
перспектива? І чи не спрямовані галасливі пропагандистські кампанії нібито на захист російської мови – насправді на захист безкультур’я,
лінощів і малограмотності основної маси нашої бюрократії на всіх рівнях (не кажучи, звісно, про “геополітичний” чинник)» [1].
Інколи інформаційний калейдоскоп, який
мерехтить у наших головах, може зіграти з
нами жарт. Так, виступаючи на сцені Євромайдану, улюбленець не одного покоління,
лідер гурту «ВВ» Олег Скрипка, стурбований гаслом «Україна понад усе!», застеріг від
нього, нагадавши про трагічну долю країни,
гімн якої починався словами «Німеччина понад усе» – тобто фашистської Німеччини.
Водночас він закликав «робити добрі справи з холодною головою і гарячим серцем».
Ніби все правильно – адже кому ми потрібні
у Європі із фашистською ідеологією, а слова про «холодну голову і гаряче серце» повторювали у натовпі і навіть написали на
плакаті. Але не все так просто. Вірш «Пісня
німців», який починався згаданими словами, написав ще у середині дев’ятнадцятого
століття німецький поет-романтик Гофман
фон Фаллерслебен, що таким чином висловив надію на створення Німеччини національної єдності (адже на той час її територія
була розділена на 39 держав). У 1922 році
«Пісня німців» стала гімном Німецької республіки (на музику Йозефа Гайдна), а за часів Третього рейху виконували тільки першу
строфу, після чого співали гімн НСДАП пісню Горста Весселя. Після 1945 року виконання «Пісні німців» було заборонено, а у
німецькому суспільстві йшла інтенсивна дискусія про новий державний гімн. 1952 року
було вирішено, що гімном знову стане пісня
Гофмана-Гайдна, однак виконуватися буде
лише її третя строфа. Після об’єднання Німеч-
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чини гімном ФРН офіційно стала третя строфа
пісні. Отож, справа не в словах, а в тому, як ми
їх інтерпретуємо.
І далі, щодо іншого вислову, згаданого
Скрипкою. Повністю він звучить так: «Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками».
Вважають, що вперше ці слова з’явились у
біографії Фелікса Дзержинського, опублікованій у 1941 році як його пряма мова. Безсумнівно, що музикант мав на увазі людей, готових на мирні добрі справи, а не на ті криваві
розправи, які чинили свого часу чекісти. До
слова, про «чисті руки» ми теж уже чули – «ці
руки нічого не крали»… Отож, можемо пересвідчитися, наскільки важливо розвивати в
собі критичне мислення та здатність до аналізу та інтерпретації інформації.
Адже для підвищення ефективності реалізації владних стратегій використовуються
найсучасніші інформаційні технології, які допомагають перетворити суспільство в об’єкт
маніпулювання. Масова свідомість структурована невеликою кількістю, але наполегливо
впроваджуваними у неї твердженнями, котрі,
нескінченно трансльовані ЗМІ, утворюють
свого роду каркас з керівних думок, настановлень та обмежень, що визначають і регламентують реакції, оцінки і поведінку публіки. Для
більш ефективного маніпулювання громадською думкою дезінформація може поширюватися одночасно через друковані та електронні ЗМІ, телебачення, мережу Інтернет, чутки,
а також за допомогою використання листівок
у локальних конфліктах і війнах.
Наявні зараз можливості ЗМІ у висвітленні самих різних сторін політичної, економічного і духовного життя сучасного суспільства
стали найпотужнішою зброєю у глобальній
політиці, інструментом у вирішенні геопо-

літичних завдань нарівні з військової блокадою та економічними санкціями. Пропаганда, засоби масової комунікації є активними
учасниками збройних конфліктів. У минулому столітті мета пропаганди полягала головним чином у тому, щоб демонстрацією
сили вселити супротивникові страх, а самому
собі надати мужність. Масове і систематичне застосування пропаганди як зброї відзначено, зокрема, в роки Першої світової війни
(1914–1918), коли вона здійснювалася у формі фронтової пропаганди, тобто у вигляді
мільйонів листівок, скинутих з аеропланів, а
також у формі кампаній, розгорнутих в пресі,
які завдяки методам психологічного впливу
доносили свої ідеї до найвіддаленіших куточків планети.
Натепер військова операція без дезінформації та психологічного тиску на супротивника з маніпуляцією громадською думкою
всередині країні чи світі просто немислима.
Початку військових дій завжди передували
потужні інформаційні кампанії, метою яких
була насамперед дискредитація супротивника
і створення образу ворога.
Отже, основою забезпечення інформаційно-психологічної безпеки особистості є
система її психологічного захисту, центральним компонентом якої виступає формування
психологічного самозахисту людини. За відсутності ефективної психологічної самозахисту особистості формується загроза інформаційно-психологічної безпеки особистості за
можливої зміни характеру та спрямованості
інформаційно-психологічного впливу інших
соціальних суб’єктів (держави, суспільства,
соціальних груп та організацій), за його здійсненні без обліку або врозріз з основними інтересами особистості, правами і свободами
людини.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАСТУПНОСТІ
У РОБОТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ
У статті розглянуто питання щодо розкриття сутності проблеми наступності дошкільної та
початкової освіти. Визначено сучасні проблеми наступності у роботі навчально-виховного комплексу.
Ключові слова: наступність, навчально-виховний комплекс.
В статье рассмотрены вопросы относительно раскрытия сущности проблемы преемственности
дошкольного и начального образования. Определены современные проблемы преемственности в работе
учебно-воспитательного комплекса.
Ключевые слова: преемственность, учебно-воспитательный комплекс.
In the article the questions concerning disclosure of the nature of the problem of continuity of preschool
and primary education. Defined modern problems of continuity in the educational complex.
Key words: continuity, educational complex.

Політичні та соціально-економічні перетворення на сучасному етапі розвитку Української держави поставили нові завдання як
перед освітньою системою в цілому, так і
безпосередньо перед її початковою ланкою,
оскільки саме їй належить провідна роль у
формуванні загальнонавчальних умінь, навичок і способів діяльності, пізнавальних інтересів і мотивації молодших школярів, що є фундаментом їх подальшого навчання.
Початкова освіта має свої особливості, що
відрізняють її від усіх етапів шкільної освіти:
молодший школяр починає систематичне навчання; відбувається зміна провідної діяльності – з ігрової на навчальну; розширюється
сфера його взаємодії з навколишнім світом.
За останнє десятиріччя можна констатувати позитивні зміни у навчально-виховному
процесі дошкільної та початкової ланок освіти: відбулося оновлення змісту; впроваджено
особистісно-орієнтовану модель виховання,
диференційованого підходу в навчанні; впроваджено нові форми і методи оптимізації навчально-виховного процесу; розроблено програми, методики, підручники; створено нові
типи освітньо-виховних закладів.
Водночас науковці-теоретики та вчителіпрактики звертають увагу на те, що в роботі
дитячого садка і школи, які працюють сьогодні поряд, визначаючи й відстоюючи свої

пріоритети, відсутня система навчання і виховання, яка б забезпечувала єдність та неперервність розвитку особистості на цих вікових
етапах (О. Боделан, С. Дмитриєва, В. Кузь,
Н. Манжелій, Т. Матвєєва, Г. Назаренко,
О. Савченко, Д. Струннікова, С. Уфімцева,
Л. Федорович, Р. Якимчук та інші). Неузгодженість у змісті, методах керівництва і формах
організації педагогічного процесу, внаслідок
чого в першому класі не в повній мірі реалізується набутий дітьми в дитячому садку досвід,
призводить до зниження пізнавального інтересу першокласників, ускладнює їх адаптацію
до умов шкільного навчання. Розв’язання
зазначених проблем можливе за умови наступності в роботі цих взаємопов’язаних
освітніх ланок.
Проблема наступності в навчанні та вихованні дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку досліджувалась такими
педагогами та психологами, як О. Боделан,
Т. Борисенко, В. Крутій, Л. Коломієць, Т. Кричковська, Т. Мантула, Л. Порядченко, О. Чепка.
У ряді дисертаційних досліджень висвітлено питання наступності дошкільної та початкової освіти в межах того чи іншого навчального предмета: математики (О. Кочурова
та інші), рідної мови (Л. Порядченко, Л. Калмикова та інші), природознавства (Т. Мантула,
Д. Струннікова, І. Попова та інші), окремих на-
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прямів виховання: трудового (М. Машовець та
інші), екологічного (Л. Іщенко та інші) тощо.
Виходячи з того, що сучасні інновації у
сфері освіти вимагають переосмислення поняття «наступність у системі дошкільної та
початкової загальної освіти», виникає необхідність детально вивчити дане питання.
Наступність покликана знизити проблеми адаптаційних періодів, які утворюються
на «стику» окремих ланок системи освіти,
оскільки вони відрізняються за змістом, формами і методами навчання, за вимогами, обсягом навчального матеріалу, режимом роботи,
колективом викладачів. Діалектика наступності полягає у збереженні та подальшому
розвитку того прогресивного і раціонального,
що було досягнуте на попередніх ступенях
розвитку [1].

Наступність охоплює цілі і зміст освіти, а
також форми її організації і методичні прийоми, вона також дотримується в стилі спілкування, видах діяльності дітей і будується з
урахуванням специфіки кожного щабля освіти
[2, с. 32]. Проблема наступності має комплексний і міждисциплінарний характер, перебуваючи на перетині проблемних сфер педагогіки,
психології, філософії, соціології, фізіології.
Вивчення та аналіз теоретичних джерел
з проблеми дослідження показали, що у визначенні сутності поняття наступності трактування різних авторів в основному близькі.
Дані визначення можна розмежувати за трьома аспектами нашого дослідження (філософський, психологічний, педагогічний), що відображають специфіку процесу навчання дітей в
освітніх закладах.

Автор

Визначення поняття «наступність»

Філософський

Філософський
енциклопедичний
словник

Зв’язок між різними етапами чи ступенями розвитку,
сутність якого полягає у збереженні тих чи інших елементів цілого
чи окремих його характеристик при переході до нового стану

Ш. Ганелін

Зв’язок попереднього з наступним, використання і подальший
розвиток старих зв’язків; осмислення пройденого на більш
високому рівні; перспективність навчання.

О. Чепка

Взаємозв’язок різних етапів розвитку, сутність якого полягає
у відновленні і збереженні на новому етапі елементів і характеристик
попередніх. При цьому новий етап, який є наслідком попереднього, є
фундаментом для становлення і розвитку наступного.
Наступність забезпечує взаємозв’язок елементів минулого,
теперішнього і майбутнього.

О. Запорожець

Внутрішній, органічний зв’язок загального фізичного
і духовного розвитку дитини на межі дошкільного і шкільного
дитинства, внутрішня підготовка до переходу від однієї
ступені формування особистості до іншої.

Психологічний

Філософський

Аспекти

Філософський

Трактування визначення «наступність» в психолого-педагогічній літературі
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Психологічний

Н. Манжелій

Цілісний педагогічний процес, який спрямований
на перспективне формування особистості з опорою на попередній
досвід, знання, нагромаджені дитиною.

М. Машовець

Полягає як у забезпеченні закономірних зв’язків між етапами
розвитку особистості, так і в створенні психолого-педагогічних умов
у діяльності дитячого садка і школи, які б забезпечували достатній
рівень розвитку, оволодіння дітьми знаннями, уміннями, нормами
та правилами поведінки в суспільстві

Ю. Кустов

Це категорія дидактики, що відображає закономірності
перебудови структури змісту навчального матеріалу та оптимізації
методів навчання, спрямованих на подолання суперечностей лінійнодискретного характеру процесу навчання залежно
від цілей навчання, розвитку та виховання учнів.

О. Савченко

Дидактичний принцип, який передбачає зв’язок та узгодженість
у цілях, змісті, організаційно-методичному
забезпеченні етапів освіти, які межують один з одним
(дошкілля – початкова – основна школа).

Л. Коломієць

Динамічна багатоаспектна інтегративна характеристика педагогічної взаємодії, яка створює умови для безперервної освіти впродовж
усього життя, стимулює адаптаційний потенціал дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку, а також передбачає наявність
взаємозв’язку цілей, змісту, методів, організаційних форм і вимог до
рівня навченості і вихованості дітей на дотичних етапах освіти.

Педагогічний

Педагогічний

Педагогічний

Психологічний

І. Павлов

Постійне ускладнення виховно-навчального впливу на учнів
і вироблення таких умовних зв’язків,
які при переході на новий щабель служили б основою
для формування більш досконалої системи.

Психологічний

♦

Аналіз теоретичних джерел, осмислення
проблеми з гуманістичної точки зору дозволяють визначати, що принцип наступності
у роботі школи і дитячого садка забезпечує
повноцінний особистісний розвиток дитини,
її психологічне та фізіологічне благополуччя
в перехідний період від дошкільної освіти до
навчання й виховання в початкових, а потім у
середніх і старших класах. Це дозволяє спря-

мувати всі зусилля на перспективне формування особистості дитини з опорою на її попередній досвід і накопичені знання. Здійснити
наступність з позиції вихователя і вчителя – це
означає:
– створити умови для повнішого розкриття
потенційних можливостей дитини;
– забезпечити шляхи і визначити перспективи розвитку її індивідуальності на основі
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особистісно-орієнтованого підходу та гуманізації навчання й виховання;
– спираючись на своєрідність кожної дитини, сприяти цілісному формуванню її особистості.
Успішне розв’язання проблеми наступності сприяє створенню всіх належних умов для
навчання, виховання й розвитку дошкільників
і молодших школярів, безпосередньо детермінує забезпечення дійсної екології й автономії
дитинства в межах дотичних вікових періодів,
продукує можливість реалізації наступнісних
зв’язків усіх ліній розвитку (фізичної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної,
емоційно-ціннісної,
соціально-моральної,
креативної) дітей на етапі їхнього вступу до
школи [3].
Дослідження цих питань актуалізує необхідність науково обґрунтованих змін у стратегії та структурі освітньої галузі в цілому,
пошук нового змісту, методів, форм та технологій навчання. Методологічними засадами цього процесу є Державна національна
програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»,
1993); Національна доктрина розвитку освіти
України у ХХІ столітті; Національна стратегія
розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки;
Концепція розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній
простір; Закони України «Про освіту» (1991,
2006); «Про дошкільну освіту» (2001); Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої
та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»; Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) від
22.05.2012 №615 Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України; Державний стандарт початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20.04.2011 № 462; Державний стандарт
базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392; Новий Державний
стандарт початкової освіти (2011) [43]; Новий
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (2013); Постанова від
13 квітня 2011 р. № 629 «Про затвердження Державної цільової соціальної програ-

ми розвитку дошкільної освіти на період до
2017 року»; Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 25.03.2003
№164; Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою
Кабінету Міністрів від 27.08.2010 № 778;
лист Міністерства освіти і науки України від
27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»; лист Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014
№ 1/9–74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів
загальноосвітніх навчальних закладів».
Практика показує, що не всі педагоги мають чіткі уявлення про зміст і методику роботи з дітьми суміжних ланок освіти. У більшості випадків наступність між дитячим садком і
школою підміняється ступінчастістю освіти і
виражається в «підгонці» дітей до школи. У
результаті провідна для дошкільнят ігрова діяльність витісняється навчальною, яка носить
відносно примусовий характер, обов'язковий і
суспільно значимий [4, с. 24].
Проблема наступності освіти може бути вирішена функціонуванням суміжних навчальних закладів «дитячий садок» і «школа» в умовах навчально-виховного комплексу (НВК), де
всі учасники освітнього процесу отримують
можливість реалізувати єдину освітню програму, виробляти та досягати спільних цілей,
завдань, змісту, методів і форм розвитку дитячої особистості.
Поява останній час низки НВК в Україні:
– дала можливість вирішити у сільській
місцевості питання охоплення освітою дітей
всіх вікових категорій;
– поєднала в одне ціле навчально-виховний
процес в дитячому садку, початковій та основній школі;
– засвідчила, що НВК є оптимальною організаційною формою реалізації принципу
наступності (Л. Коломієць, В. Кузь, Н. Манжелій, Т. Мантула, Л. Мамчур, Г. Назаренко,
Л. Порядченко, Д. Струннікова та інші).
На місцевому рівні створення НВК зумовлено малочисельністю дітей в сільському
населеному пункті, нерентабельністю в педагогічному та економічному плані розділь-
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ного утримання двох дрібних освітніх установ
(дитячий садок і школу), у яких цілі і способи
їх досягнення спільні. У загальнодержавному аспекті створення НВК є одним із шляхів
розвитку освіти, де стоїть завдання раннього
загального, інтелектуального розвитку дітей
у системі безперервної освіти. Адже НВК має
спільний педагогічний простір і функціонує
як цілісна педагогічна система, що органічно
поєднує в собі педагогічні процеси дитячого
садка і початкової школи [2, с. 43].
Ось чому забезпечення наступності між усіма ланками НВК – найважливіша умова розвитку і навіть виживання системи освіти на селі.
Відповідно Постанови від 12.03.2003 року
№306 «Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний
заклад – дошкільний навчальний заклад»,
основними завданнями НВК є: створення
умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня; формування гармонійної
особистості; збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров'я; формування основних норм загальнолюдської моралі; створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку,

учнями безперервної дошкільної та загальної
середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти,
розвитку їх творчих здібностей і схильностей.
НВК як освітня установа складається з двох
підсистем: малокомплектного дитячого садка
з різновіковою групою і сільської малокомплектної школи. Вони мають власні проблеми,
різний зміст діяльності, разом з тим – це єдиний колектив, що має спільні цілі і перспективи. Тому з утворенням НВК зміцнюються позиції як шкільної, так і дошкільної підсистем.
Однак, дослідження показують, що створення
комплексу потребує значних організаційних
зусиль, узгодженості дій, необхідності інтеграції і диференціації, що забезпечує цілісність навчально-виховного процесу в обох
підсистемах навчально-виховного комплексу,
включає шкільну і позанавчальну діяльність,
яка стала невід’ємною частиною педагогічного процесу. Успішність функціонування
навчально-виховного комплексу потребує всебічної діагностики соціокультурного середовища і врахування всіх соціально-педагогічних впливів на кожну особистість [5, с. 56].
Визначимо суть поняття «навчально-виховний комплекс».

Трактування визначення «навчально-виховний комплекс»
в психолого-педагогічній літературі
Автор

Визначення поняття
«навчально-виховний комплекс»

Постанова від 12.03.2003 року
№ 306 «Про затвердження Положення про навчально-виховний
комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній
навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»

Це навчальний заклад, що забезпечує
реалізацію права громадян на здобуття
дошкільної та загальної середньої освіти.

С. Дмитрієва

Багатофункціональний єдиний блок навчально-виховних закладів, які належать до різних ступенів освіти,
покликаний вирішувати комплексні цілі і завдання навчання, виховання і розвитку особистості.

В. Кузь

Школа повного дня, в якій
«існують дві підсистеми – дошкільна і шкільна»
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Г. Суворова

Н. Манжелій

Л. Федорович

Це установа, яка має загальний бюджет,
спільне господарство, обслуговуючий персонал
і єдиний педагогічний колектив.
Новий тип школи, який дає вищі педагогічні результати
у навчанні і вихованні, тобто має свої яскраво виражені
переваги і послідовно розвивається.
Структурна будова, яка передбачає наступність дошкільної і початкової ланок освіти, активізує пошуки
шляхів і засобів такої організації підготовки дітей до
школи, яка б забезпечувала включення родинного,
дошкільного і шкільного виховання в єдиний освітній
простір, охоплювала всіх дітей виховним впливом.

У контексті нашого дослідження будемо виходити з того, що навчально-виховний
комплекс – це освітня установа нового типу,
що виникла в процесі реформування системи освіти під впливом мінливих соціальноекономічних умов та являє собою динамічну
систему взаємопов'язаних між собою виховних і освітніх установ різних ланок освіти,
що об'єднуються єдиною освітньою метою,
утворюють єдиний освітній простір та забезпечують наступність у формуванні, розвитку
й становленні особистості дитини.
Особливо гострою в руслі реалізації основних пріоритетів сучасної освіти є проблема
підготовки вчителя до забезпечення наступності освіти дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку («Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку
дошкільної освіти на період до 2017 року»

(розпорядження Кабінету Міністрів України
№ 1721-р від 27.08.2010), «Про забезпечення
взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого
дошкільного і молодшого шкільного віку» (рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України № 1/9-634 від 19.08.2011).
Огляд науково-теоретичних досліджень
доводить, що недостатня увага сьогодні приділяється специфіці створення в сільській
місцевості НВК; не здійснено у повному
обсязі науково-методичне забезпечення наступності дошкільної та початкової освітніх
ланок, відсутні системні зв’язки структурних
підрозділів НВК, не всі педагоги мають чіткі
уявлення про зміст і методику роботи з дітьми суміжних ланок освіти. Поглибленого
вивчення потребує питання щодо проблеми
наступності у роботі навчально-виховного
комплексу.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Федорович Л. О. Підготовка дітей до школи в умовах навчально-виховного комплексу: дис. канд.
пед. наук: 13.00.09. / Федорович Людмила Олександрівна. – Полтава, 2003. – 254 с.
2. Дмитриева С. Н. Реализация принципа преемственности в условиях учебно-воспитательного
комплекса «Детский сад-школа»: дис. канд. пед. наук: 13.00.01 /Дмитриева Степанида Николаевна. –
Якутск, 2006. – 210 с.
3. Коломієць Л. І. Підготовка вчителя до забезпечення наступності навчання дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку: дис.. канд. пед. наук: 13.00.04 / Коломієць Леся Ігорівна. –
Вінниця, 2013. – 296 с.
4. Матвеева Т. А. Огранизационно-педагогические основы развития учебно-воспитательного комплекса детский сад-школа» в условиях села»: дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Матвеева Таисия Алексеевна. – Москва, 2000. – 208 с.
5. Манжелій Н. М. Педагогічні умови функціонування сільських навчально-виховних комплексів
«Школа – дитячий садок»: дис. канд. пед. наук: 13.00.01. / Манжелій Наталія Михайлівна. – Полтава,
1995. – 188 с.

16

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

Василець Н. М.
викладач кафедри психології управління
Львівського державного університету внутрішніх справ

АДАПТАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ
ДОВІРИ ДО СЕБЕ Н. Б. АСТАНІНОЇ
Представлено опис культурної адаптації методики Н. Б. Астаніної, призначеної для вимірювання
рівня довіри до себе особистості. Відзначено, що методика характеризується високими психометричними показниками (валідністю і надійністю).
Ключові слова: довіра до себе, самодовіра, культурна адаптація методики, валідність, надійність.
Представлено описание культурной адаптации методики Н. Б. Астаниной, предназначенной для
измерения уровня доверия к себе личности. Отмечено, что методика характеризуется высокими психометрическими показателями (валидностью и надежностью).
Ключевые слова: доверие к себе, самодоверие, культурная адаптация методики, валидность, надежность.
Description of cultural adaptation techniques N. B. Astaninoyi designed to measure the level of confidence in yourself person. It is noted that the method is characterized by high psychometric indicators
(validity and reliability).
Key words: trust in yourself, self confidence cultural adaptation, methods, validity, reliability.

Постановка проблема. В умовах сучасного суспільства сформувалась проблема дефіциту довіри не лише до інших людей а й
самому собі. «Самодовіра» існує в єдності з
довірою до світу і виявляється у переживанні
самоцінності, самоприйнятті і самоприхильності людини у різних сферах життя. Вона
підвищує здатність до свідомої інтеграції взаємовиключних норм і цінностей, що сприяє
зменшенню їх протидії у масовій та індивідуальній свідомості. Незважаючи на наявність
соціального замовлення на вивчення довіри і
потреб вітчизняної психології в аналізі даного
феномена, до останнього часу довірі не лише
було відведено другорядне місце, але і її психологічний сенс був спрощений і зведений до
певного одновимірного змісту.
Аналіз стану дослідження проблеми.
Аналіз праць як вітчизняних, так і зарубіжних вчених показав, що в різних напрямках
психологічної науки йдеться про трьохрівневе
розуміння цього поняття, де довіра найчастіше називається як умова існування будь-якого
іншого явища: це довіра до світу (Т. Говір,
1992; Е. Еріксон, 1967, 1968 і ін), довіра до
іншого (К.А. Абульханова-Славська, 1981;
А.І. Донцов, 1984; Є.А. Кронік, 1989;
В.М. Куликов, 1976, 1978; В.А. Лосенко, 1974;
А.В. Мудрик, 1981; Л.А. Петровська, 1982 ;
А.У. Хараш, 1987; С. Джурард, Б. Кемплер, 1987;

М. Доіч, 1968 та ін.) і довіру до себе (Д. Бразерс,
1991; А. Бандура, 1977; А. Менеггеті, 1992;
Ф. Перлз, 1995; К. Роджерс, 1994; Е. Шостром,
1992 і ін).
Вчені України досліджують самодовіру у руслі проблеми амбівалентності особистості в сімейних ролях, віковому аспекті
(Т.М. Зелінська, Т.Н.Лук’яненко, В.В. Хабайлюк,), соціальних установках особистості
(А.Е. Хурчак), як складову особистісної ідентичності (О.М. Ічанська). Лише декілька вітчизняних досліджень частково торкаються
феномену довіри до себе в юнацькому віці у
руслі кризи ранньої дорослості (О.В. Довгань,
О.А.Донченко, Т.М.Титаренко, Т.С.Яценко,
Н.О. Єрмакова).
Психологічну структуру самодовіри в своїх
працях аналізує Н.О. Єрмакова. Автор визначає довіру до себе як феномен самосвідомості,
елемент «Я»-концепції, котрий є соціальною
самоустановкою, яка проявляється у стійкій
схильності суб’єкта приймати, усвідомлювати цінність власної особистості і захищати
її. Тому актуальним завданням є розроблення
методологічного психологічного апарату для
дослідження довіри на індивідуальному рівні.
Мета статті: описати процедуру адаптації україномовної методики дослідження
самодовіри особистості для використання її
в подальших психологічних дослідженнях;
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обґрунтувати культурну адаптацію методики
Н. Б. Астаніної для вимірювання рівня довіри
до себе особистості, з’ясувати психометричні
показники цієї методики.
Можна сказати, що рівень довіри до себе
визначає співвідношення ціннісного ставлення до власної суб’єктності й до тієї ситуації, в
якій передбачається взаємодія. Тому, феномен
довіри до себе має ті ж формально-динамічні характеристики, що й довіра до світу: міру,
вибірковість і парціальність. Що стосується
умов, що викликають довіру до себе, то і вони
залишаються тими ж – значимість власної
суб’єктності для особистості і прогнозування
певного рівня безпеки для особистості, її статусу, репутації передбачуваного вчинку, іншими словами, ступеня усвідомлюваного ризику
внаслідок запланованого вчинку.
У зв’язку з цим можна припустити, що людина, яка довіряє собі – це людина дещо незалежна, позитивно орієнтована на досягнення.
Вона відноситься до себе, до своєї суб’єктності
як до цінності, що вміє враховувати минулий
досвід і співвідносити його з планами на майбутнє, вибудовуючи конструктивну стратегію
відносин зі світом.
Виходячи із сучасних методологічних підходів, можна припустити що довіра до себе
є рефлексивним феноменом особистості
(В.І. Слободчіков, Т.П. Скрипкіна, А.Б. Купрейченко), що дозволяє людині зайняти певну ціннісну позицію по відношенню до самого себе та будувати власну життєву стратегію.
В.А. Клочко, описуючи принцип відповідності наголошує на тому, що яким би суверенним
суб’єктом активності ми не були, людина всеодно прагне відповідати самому собі, своїм
цінностям та уявленням про себе [3, 6, 2, 1].
Довіра до себе, як і довіра взагалі є достатньо динамічним утворенням, яке можна усві-

домити лише в рефлексивній роботі із самим
собою чи спеціально організованій психотренінговій взаємодії розширивши межі до психокорекційної роботи.
Довіру до себе важко виміряти емпірично,
вона проявляється у вчинках людини, перш за
все тих, які відповідають власним ціннісним
уявленням і не вступають з ними в протиріччя.
На емпіричному рівні довіра до себе проявляється в тому, що людина приписує собі певні
якості і вірить в істинність цих самоатрибуцій. Також, важливу роль відіграє самооцінка
та рівень домагань, що в поєднанні дає людині
уявлення про власні можливості та знання про
самого себе.
Російська дослідниця Н.Б. Астаніна розробила методику, призначену для дослідження
довіри до себе на індивідуальному рівні [1].
Методика розроблена по методу семантичного диференціалу: кожен пункт представлений
двома протилежними твердженнями; учасникам дослідження дається інструкція вибрати
одне з тверджень, яке їм більше імпонує та
оцінити ступінь впевненості в своєму виборі по трьохбальній шкалі чи вибрати оцінку
«нуль», якщо в їх житті однаково часто зустрічаються протилежні ситуації.
Методика складається з 15 пунктів. Кожен пункт містить твердження, представлені
в трьох різних варіантах: у вигляді висновків,
які складають зміст когнітивного компоненту
довіри до себе; у вигляді опису емоційних переживань; у вигляді опису поведінки в значущих ситуаціях і ситуаціях невизначеності. Два
останніх варіанти тверджень співвідносяться
з емоційним і конативним компонентами довіри до себе. Загальний показник вираховується
шляхом додавання балів за всіма твердженнями (див. Табл.1.).
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Саме так

Буває, але рідко

Трапляється і те, і інше

Буває, але рідко

Саме так

Часто буває саме так

Таблиця 1

Часто буває саме так

Бланк та ключ адаптованого українською мовою
опитувальника на визначення рівня Самодовіри (Н. Б. Астаніної)

1. Я завжди знайду
спосіб вийти з важкої
ситуації

3

2

1

0

1

2

3

1. Опинившись у важкій ситуації,
я часто відчуваю розгубленість,
доки хто-небудь не підкаже що
робити

2. Буває, що перед
виконанням важкого завдання я сумніваюся у
своїх силах, у тому, що
добре впораюся з ним

3

2

1

0

1

2

3

2. Перед виконанням складного
завдання я зазвичай точно знаю,
що у мене все вийде

3. Якщо у мене не виходить досягти свого,
я засмучуюсь, але незабаром починаю шукати
нові шляхи досягнення
своєї мети

3

2

1

0

1

2

3

3. Якщо у мене не виходить
досягти свого, я іноді засмучуюсь
і залишаю цю затію

4. Якщо при виконанні
складного завдання
кілька людей стверджують, що я дію неправильно, і підказують
мені, що треба робити,
зазвичай дотримуюся їх
порад
5. Не помиляється той,
хто нічого не робить;
будь-яку помилку можна виправити
6. Коли я програю,
жахливо злюся на
себе - тільки я міг (-ла)
упустити можливий
виграш!
7. Коли я роблю важке
завдання, завжди
дивлюся за тим, що
відбувається навколо:
завжди може з’явитися
несподівана допомога
чи небезпека

3

2

1

0

1

2

3

4. Якщо при виконанні складного
завдання, кілька людей стверджують, що я дію неправильно, і підказують мені, що треба робити, я
обдумую їх поди і потім приймаю
рішення

3

2

1

0

1

2

3

5. Я намагаюся не допускати
помилок; хто знає, чи вдасться їх
виправити

3

2

1

0

1

2

3

6. Коли я програю, недовго лаю
себе - не вмію злитися на себе
посправжньому!

3

2

1

0

1

2

3

7. У процесі виконання важкого
і важливого для мене завдання
я зазвичай нічого не помічаю
навколо: думаю тільки про те, як
його зробити
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8. Якщо у мене виходить виконати складне
завдання, я дуже радію,
бо це для мене завжди
несподіванка - я дивуюся, як це я зміг (-ла)
зробити таке!
9. Мні ближче приказка:
«Хто не ризикує, той не
п’є шампанського»
10. Якщо більшість вважає інакше, я залишаю
свою думку при собі
11. Перед виконанням
складного завдання я
недовго роздумую і
майже відразу починаю
діяти: перед смертю не
надихаєшся
12. Я уникаю мати
справу з тими, хто
зі мною не згоден

3

2

1

0

1

2

3

8. Коли у мене виходить виконати
складне завдання, я дуже радію,
але анітрохи не дивуюся - я завжди досягаю того, чого хочу

3

2

1

0

1

2

3

9. Мені ближче приказка: «Від
дурного ризику до біди близько»

3

2

1

0

1

2

3

3

2

1

0

1

2

3

10. Я завжди висловлюю свою
думку, навіть якщо інші думають
інакше
11. Перед виконанням складного
завдання я, зазвичай, сильно хвилююся: мені потрібен час, щоб
зібратися з духом і почати діяти

3

2

1

0

1

2

3

13. Я можу на себе покластися: я не пропаду

3

2

1

0

1

2

3

14. Перед виконанням
складного завдання я
все ретельно і довго обдумую, щоб потім
не допускати помилок
15. Моє життя складеться так, як я хочу

3

2

1

0

1

2

3

3

2

1

0

1

2

3

№
питання
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Часто
буває
саме так
7
1
7
1
7
1
7
1
7

Саме так

Буває,
але рідко

6
2
6
2
6
2
6
2
6

5
3
5
3
5
3
5
3
5

Ключ
Трапляється і те,
і інше
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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12. Якщо хтось зі мною не згоден,
зазвичай вартує з ним поговорити, і людина змінить
свою точку зору
13. Я не впевнений, що завжди
можу розраховувати на себе:
обставини можуть виявитися
сильнішими
14. Перед виконанням складного
завдання я зазвичай недовго готуюся: зорієнтуюся при виконанні
15. Не впевнений (а), що моє
життя буде таким,
як мені хочеться

Буває,
але рідко

Саме так

3
5
3
5
3
5
3
5
3

2
6
2
6
2
6
2
6
2

Часто
буває
саме так
1
7
1
7
1
7
1
7
1
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10
11
12
13
14
15

1
7
1
7
1
7

2
6
2
6
2
6

3
5
3
5
3
5

4
4
4
4
4
4

5
3
5
3
5
3

6
2
6
2
6
2

7
1
7
1
7
1

Кореляційна матриця методики Н.Б. Астаніної «Довіра до себе»

Таблиця 2

Correlations (Spreadsheet1) Marked correlations are significant at p < ,05000 N=213
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

1,0

-0,02

0,41

-0,14

0,14

-0,02

0,17

-0,01

0,44

0,02

0,29

-0,03

0,86

0,17

0,49

2

-0,02

1,00

-0,23

0,49

-0,34

0,37

-0,10

0,39

-0,13

0,22

-0,16

0,73

0,75

0,19

-0,00

3

0,47

-0,23

1,00

-0,20

0,36

4

-0,14

0,41

-0,20

1,00

-0,10

-0,19

0,30

-0,18

0,47

0,24

-0,09

0,53

-0,09

-0,06

0,27

-0,01

0,92

0,06

0,41

0,49

-0,18

0,52

-0,01

0,25

5

0,14

-0,34

0,36

-0,10

1,00

-0,34

0,40

-0,20

0,01

0,23

-0,10

0,21

-0,03

0,93

0,22

0,23

6
7
8

-0,02
0,17
-0,01

0,37
-0,10
0,39

-0,19
0,30
-0,18

0,24
-0,09
0,53

-0,34
0,40
-0,20

1,00
-0,31
0,27

-0,31
1,00
-0,13

0,27
-0,13
1,00

-0,20
0,31
-0,16

0,74
-0,08
0,52

0,06
0,18
-0,13

0,87
-0,06
0,78

-0,09
0,66
-0,09

0,19
0,04
0,23

0,01
0,30
0,05

9

0,44

-0,13

0,47

-0,09

0,23

-0,29

0,31

-0,16

1,00

-0,05

0,47

-0,10

0,61

0,06

0,51

10

0,02

0,22

11

0,29

-0,16

-0,06

0,49

-0,10

0,19

0,27

-0,18

0,21

0,87

-0,08

0,52

-0,05

1,00

-0,20

0,52

-0,19

0,39

-0,05

0,18

-0,13

0,47

-0,20

1,00

-0,01

0,75

-0,00

0,33

12

-0,03

0,72

13

0,23

0,49

-0,01

0,26

-0,03

0,29

0,29

-0,01

0,09

-0,09

-0,06

0,20

-0,10

0,39

-0,01

1,00

-0,25

0,27

-0,01

0,13

-0,09

0,40

-0,19

0,35

-0,25

1,00

-0,10

0,43

14

0,10

15

0,45

0,59

0,06

0,25

-0,22

0,19

-0,00

0,41

0,01

0,49

0,01

0,04

0,23

-0,06

0,39

-0,00

0,83

-0,10

1,00

0,13

0,30

-0,05

0,51

-0,05

0,33

-0,01

0,92

0,01

1,00

З метою адаптації методики проведено емпіричне дослідження, в якому взяло участь
213 осіб, студентів Львівського національного університету імені Івана Франка (різних
факультетів: філософського, біологічного,
української філології, іноземної філології,
механіко-математичного) і психологічного та
юридичного факультетів Львівського державного університету внутрішніх справ.
Лінгвістична валідність. До перевірки методики на лінгвістичну валідність було залучено трьох експертів, які брали участь у перекладі та оцінюванні остаточної версії методики.
Також було здійснено процедуру зворотного
перекладу тексту. Перевіривши методику, експерти відтак усунули всі виявлені недоліки й
зауваження. Остаточна версія методики застосовувалась у подальших дослідженнях.

Перевірка методики на наявність зв’язків
між шкалами методики. Дослідження показали, що методика має високі показники внутрішніх кореляцій між питаннями методики. Сила
кореляційних зв’язків між шкалами методики
підтверджує її високу валідність (див. табл. 2).
Отже, перевірка кореляційних зв’язків усередині методики свідчить про те, що вона має
достатню валідність.
Перевірка методики на внутрішню надійність методом Альфа-Кронбаха. Цей
метод дає змогу з’ясувати, якою мірою узгоджені запитання в межах окремої методики.
У ході дослідження адаптації методики «Самодовіри» вдалося з’ясувати, що коефіцієнт
Альфа-Кромбаха рівний α=0,68. Отриманий
результат свідчить про надійність шкали
(див. табл. 3).
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Таблиця 3
Внутрішня надійність методики
на визначення рівня самодовіри
Шкали
Показник α
Рівень Самодовіри
α=0,68
Висновки
Довіра виступає засобом гармонізації відносин людини одночасно зі світом і з самим
собою. Пошук конкретних засобів, методів,
технологій розвитку оптимального співвідношення довіри до світу і довіри до себе, у світлі цього, слід назвати важливою соціальною і
практичною задачею. Не менш важливо, що
довіра є однією з умов соціалізації особистості.
Прогнозуючи свою діяльність чи вибираючи цілі, людина з однієї сторони «виходить за
межі» власної персони, а з іншої – звертається
в минулий досвід та керується саме ним. Що
підтверджує думку Т.П. Скрипкіної: «довіра
до себе є здатністю «виходити за межі» себе,
не вступаючи у протиріччя із собою». Довіру

до себе можна визначити як рефлексивний,
суб’єктивний особистісний феномен, що дозволяє людині зайняти певну ціннісну позицію по відношенню до самого себе, до світу і
виходячи із цієї позиції, будувати власну життєву стратегію. Туму рівень довіри до себе,
як і довіри загалом є достатньо динамічним,
непостійним утворенням, що забезпечує цілісність особистості, з однієї сторони, та розвиток, особистісні зміни – з іншої. Таким чином,
наявність довіри до себе є найважливішою
умовою суб’єктивності особистості.
Отже, в статті представлено опис культурної адаптації методики Н.Б. Астаніної, призначеної для вимірювання рівня довіри до
себе особистості. Підсумовуючи результати
адаптації методики, вважаємо за потрібне наголосити на тому, що україномовна адаптована версія методики має високі психометричні
показники (валідність і надійність), що дає
підстави використовувати її в подальших дослідженнях само довіри громадян України.
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студент ІІІ курсу факультету судноводіїв
Київської державної академії водного транспорту

СПРИЙНЯТТЯ РИЗИКУ ЯК СКЛАДОВА ПСИХОЛОГІЧНОЇ
ГОТОВНОСТІ МОРЯКА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В статті описується наукове дослідження,що проводиться студентською науковою спільнотою
Київської державної академії водного транспорту ім. Петра Конашевича-Сагайдачного під керівництвом викладачів. Відомо, що праця моряка сповнена як труднощами, так і романтизмом. Схильність до ризику закладена в характері особистості,що обирає працю на морі. Ми намагаємось розібратися, як змінюється схильність до ризику кадетів протягом їх навчання в закладах підготовки
професіоналів для морського флоту. Результати емпіричного дослідження сприятимуть більш глибокому розумінню внутрішнього світу моряка та сприятимуть збереженню його психічного здоров’я.
Ключові слова: готовність до ризику,умови життєдіяльності моряка, сприйняття ризику, результати емпіричного дослідження.
В статье описывается научное исследование, которое проводится студенческим научным обществом Киевской государственной академии водного транспорта им. Петра Конашевича-Сагайдачного под руководством преподавателей . Труд моряка наполнен как трудностями, так и романтизмом.
Склонность к риску заложена в характере личности,которая выбирает работу на море. Мы стараемся разобраться, как меняется склонность к риску кадетов на протяжении их обучения в учреждениях подготовки профессионалов для морского флота. Результаты эмпирического исследования будут
способствовать более глубокому пониманию внутреннего мира моряка и способствовать сохранению
его психического здоровья.
Ключевые слова: готовность к риску, условия жизнедеятельности моряка, восприятие риска,
результаты эмпирического исследования.
The article describes a scientific research conducted by the student scientific community of the Kyiv State
Maritime Academy named after .Petro Konashevich-Sahaidachnyi under the guidance of lecturers. The work
of seamen is full of as difficulties so romanticism. Readiness for risk is in the nature of the individual that
chooses work at sea. We are trying to understand how risk awareness changes during cadets training at the
maritime institutions. The results of empirical research will contribute to a better understanding of the inner
worldof sailors and contribute to the preservation of seafarers’ mental health.
Key words: willingness to take risks, the conditions of seafarers’life, risk perception, the results of
empirical research.

Актуальність проблеми.
Дослідження показують,що праця на морі
одна з найбільш небезпечних та має вплив на
життя моряка через:
– велика смертність через нещасні випадки;
– висока смертність від хвороб,що визиваються надмірним вживанням алкоголю;
– небезпека від постійного шуму, вібрації,
надмірної жари чи холоду;
– контакт з токсичними та канцерогенними
матеріалами,що призводять до хронічних захворюваню;
– психологічні проблеми і навіть психічні захворювання через довгу віддаленість від землі та рідних, що веде до безсоння, втоми та інших проблем.

В умовах плавання на ефективність професійної діяльності спеціалістів морського
транспорту впливають такі соціально-психологічні фактори, як емоційна напруга, монотонія, гіподинамія, режим праці та відпочинку,
режим сну та бадьорості, дефіцит інформації,
обмеження потоку подразників природного та
соціального середовища; характер внутрішньогрупових взаємовідносин, тривале перебування в ізольованому середовищі, згуртованість та сумісність екіпажу; самотність тощо.
Як зазначають науковці, таких умовах високого рівня професіоналізму можна досягти,
лише за допомогою високої психічної культури, позитивного ставлення до життя. Тому
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дослідження психологічних аспектів життєдіяльності моряків актуальне,як таке,що сприятиме збереженню фізичного та психічного
здоров’я моряків.
Опис емпіричного дослідження.
Ми провели емпіричне дослідження на
базі Київської державної академії водного
транспорту серед студентів факультету судноводіння. В опитуванні взяли участь 20 студентів Київської державної академії водного
транспорту факультету судноводіння, а саме:
10 студентів 2 курсу та 10 студентів 3 курсу.
Тест визначення готовності до ризику допоможе розробити модель формування професійної компетентності з урахуванням психологічних особливостей життєдіяльності моряків.
Даний тест проводився двічі, до проходження
плавальної практики респондентами (2 курс)
та після отримання досвіду життєдіяльності в
умовах морського рейсу (3 курс).
Ми перевірили припущення, що до отримання першого досвіду реальної діяльності
під час плавання ,студенти виявляють більшу
схильність до ризику,що проявляється також
в різкості та категоричності висловлень при
спілкуванні. Після набуття першого (а тим
паче другого) досвіду реальних викликів морського рейсу,студенти стають не настільки готові до ризику,стають більш поміркованими,
що позитивно для забезпечення безпеки їх
життєдіяльності.
Тест «Готовність до ризику» (тест
Шуберта) [1, c. 207-209].
Цей тест дозволяє оцінити рівень готовності до ризику. Ризик тлумачать як дію наудачу з надією на щасливий результат, чи як дію,
скоєну за умов невизначеності.
Студенти отримали інструкцію:оцініть ступінь своєї готовність зробити дії, про які вас
запитують. При відповіді кожен з 25 питань
поставте відповідний бал за такою схемою:
+2 бали – «повністю можу погодитися, впевнене «так»,+1 бал – більше «так», ніж «ні»,
0 балів – ні «так», ні «ні», щось середнє; –
1 бал – більше «ні», ніж «так»: – 2 бала – впевнене «ні».
1. Перевищили б Ви встановлену швидкість, щоб швидше надати необхідну медичну
допомогу тяжкохворій людині?

2. Погодилися б ви заради хорошого заробітку
брати участь у небезпечній тривалій експедиції?
3. Стали б Ви на заваді втікаючого небезпечного злодія?
4. Чи могли б Ви їхати на підніжці товарного вагона при швидкості понад сто км/год?
5. Чи можете Ви наступного дня після безсонної ночі нормально працювати?
6. Стали б Ви першим переходити дуже холодну річку?
7. Позичили б Ви другу велику суму, будучи невпевненим, що він зможе Вам повернути
ці гроші?
8. Ввійшли б Ви разом із приборкувачем
у клітку з левами за його запевненням, що це
безпечно?
9. Чи могли б Ви під керівництвом ззовні
залізти на високу фабричну трубу?
10. Чи могли б Ви без тренування управляти вітрильним човном?
11. Ризикнули б Ви схопити за вуздечку біжучий кінь?
12. Чи могли б Ви після 10 склянок пива
їхати велосипедом?
13. Чи могли б Ви зробити стрибок із парашутом?
14. Чи могли б Ви за необхідності проїхати
без квитка від Таллінна до Москви?
15. Чи могли б Ви зробити автотурне, якби
за кермом сидів Ваш знайомий, що зовсім нещодавно був у важкій дорожній аварії?
16. Чи могли б Ви із 10-метрової висоти
стрибнути на тент пожежної команди?
17. Чи могли б Ви, щоб позбутися затяжної
хвороби з постільним режимом, вдатися до
небезпечної для життя операції?
18. Чи могли б Ви зістрибнути з підніжки
товарного вагона, що рухається зі швидкістю
50 км/год?
19. Чи могли б Ви зайти в переповнений
ліфт, знаючи, що через зайву вагу він може застрягти між поверхами?
20. Могли б Ви за велику грошову винагороду перейти з зав’язаними очима жваве вуличне перехрестя?
21. Взялися б Ви за небезпечну життю
роботу,якщо б за неї добре платили?
22. Чи зайдете Ви до садиби ,не зважаючи
на напис – «Обережно-злий пес»?
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23. Чи могли Ви за вказівкою Вашого начальника взяти високовольтний дріт, якщо він
запевнив Вас, що дріт знеструмлено?
24. Чи могли б Ви після деяких попередніх
пояснень управляти геликоптером?
25. Чи могли б Ви, маючи квиток, але не
маючи ні грошей ні продуктів,доїхати з одного
міста в інше?
Підрахуйте суму набраних Вами балів
відповідно до інструкцією. Загальна ж оцінка тесту дається по безупинної шкалою як
відхилення від середнього значення. Позитивні відповіді свідчить про схильність до
риску.
Інтерпретація результатів.
Меньше – 30 балів: занадто обережні;
від – 10 до +10 балів: середні значення;
понад +20 балів: схильні до риску.
Висока готовність до ризику супроводжується низькою мотивацією до запобіганню
невдач (захистом). Готовність до ризику достовірно пов’язана прямо пропорційно із кількістю допущених помилок.
Таблиця 1
Сприйняття ризику
Студенти- Не схильсудновоні до
дії
ризику
2 курс
10%
3 курс
10%

Помірна
обережність
30%
60%

Схильні
до ризику
60%
30%

Таблиця 2
Зміни у ставленні до ризику
(Аналіз отриманих результатів)
Студенти- Не схильсудновоні до
дії
ризику
3 курс

Без змін

Помірна
Схильні
обереждо ризику
ність
Збільше- Зменшено
но на 30% на 30 %

Таким чином,ми підтвердили наше
припущення,що
після
надбання
досвіду плавання на борту судна в довготривалому рейсі,кадети стають більш
поміркованими,більш реально оцінюють
ризики. Ми гадаємо,це позитивний аспект.
Взагалі,професійна діяльність корабельних

спеціалістів здійснюється в умовах достатньо високого ризику для життя. Вченими доведено, що кожний вид діяльності має певну
ступінь ризику і веде за собою вірогідність
аварій і катастроф. Загроза життю певним чином впливає на психічні стани людей, що викликає стенічні емоції, проявлення мужності і
героїзму. Однак у багатьох випадках виникає
психічна напруга, яка породжує невпевненість
у матеріальній частині, у безпеці плавання. У
більшості випадків загроза для життя викликає постійний стан тривожності. Очікування
небезпеки є суб’єктивним станом, який виникає у моряка у відповідь на небезпеку плавання. Тому така адекватна реакція на небезпеку є
необхідною умовою попередження катастроф,
оскільки призводить до обережності. Однак ця ж тривога може перерости у постійну
проблему боягузтва.Тому ми рекомендуємо
опанувати різні психологічні практики для
їх подальшого використання на борту судна.
Наприклад,
вправа
«Ресурсний
стан»
[2, c. 255-256].
Рекомендуємо технологію актуалізації ресурсних станів. Припустимо,ви відчуваєте,що
вам необхідно відчуття впевненості. Згадайте ситуацію,в якій ви завжди почуваєте себе
впевнено. Припустимо,коли граєте в якусь
звичну для вас гру,коли їдете на велосипеді
чи слухаєте музику. Не важливо,що ви згадаєте, важливо, що ці спомини для вас сильні та
виключно позитивні. Спробуйте пережити ці
відчуття,ніби вони відбуваються прямо зараз.
Відчуйте в собі впевненість та силу. З цим відчуттям увійдіть у стресову ситуацію та дійте на
основі вашій впевненості. Отримана перемога
приносить почуття гордості за себе,відчуття
сили та здібності відповісти на серйозний виклик. В вас закріплюється впевненість у собі,і
ви розумієте,що маєте досить сил,щоб перенести будь-які труднощі. За допомогою техніки
актуалізації ресурсних станів ви можете викликати собі на допомогу будь-яке необхідне
вам відчуття:спокій,компетентність,зосередж
еність,витримку і так далі. Все, що необхідно для цього зробити-взяти його з відти,де
воно вже було у вас та перенести туди,де воно
конче необхідне зараз. У випадку,коли певне
переживання вам ще не знайоме,уявіть,що ви
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володієте цим досвідом та намагайтесь діяти,
ніби ви маєте це почуття.
Науковий студентський осередок Київської державної академії водного транспор-

ту планує продовжувати вивчення та аналіз
інших психологічних аспектів життєдіяльності кадета на судні ,спираючись на сучасні наукові розробки та власний досвід.
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АРТОТЕРАПЕВТИЧНІ МЕТОДИКИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ
КОРЕКЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
У статті розглянуто питання артотерапевтичних методик для корекційно-педагогічної діяльності дітей з особливими освітніми потребами. Автор доводить думку, що залучення таких дітей
до мистецтва сприяє формуванню в них естетичної свідомості, збагачує їх духовно, дає можливість
отримати повноцінні уявлення про навколишній світ.
Ключові слова: артотерапевтичні методики, діти з особливими освітніми потребами, музикотерапія, казкотерапія, ізотерапія, кінезіотерапія.
В статье рассмотрены вопросы артотерапевтических методик для коррекционно-педагогической
деятельности детей с особыми образовательными потребностями. Автор доказывает мысль, что привлечение таких детей к искусству способствует формированию у них эстетического сознания, обогащает их духовно, дает возможность получить полноценные представление об окружающем мире.
Ключевые слова: артотерапевтические методики, дети с особыми образовательными потребностями, музыкотерапия, сказкотерапия, изотерапия, кинезиотерапия.
The article discusses questions about art therapy techniques for correctional and educational activities
for children with special educational needs. The author proves the idea that the involvement of such children
to art contributes to formation of their aesthetic consciousness, it enriches them spiritually and it gives them
the opportunity to get a full understanding of the world.
Key words: art therapy techniques, children with special educational needs, music therapy, fairytale therapy, physiotherapy.

Психолого-педагогічна наука приділяє велику увагу питанням соціального виховання,
розвитку й корекції особистості дітей з психофізичними вадами з метою забезпечення
їхньої оптимальної інтеграції в сучасні умови
життєдіяльності.
У 23 статті Конвенції про права дитини
зазначено, що розумово чи фізично неповноцінна дитина повинна проводити повноцінне
життя в умовах, які забезпечили б її гідність,
сприяли її упевненості в собі і полегшували
б її активну участь у житті суспільства. Відповідно цього документу для здійснення корекції порушень у фізичному та психічному
розвитку учнів з особливими освітніми потребами має проводитися відповідна корекційно-педагогічна діяльність, яка є складним
психофізіологічним і соціально-педагогічним
явищем, що охоплює весь освітній процес.
Таким чином, корекційно-розвивальна робота
вирішує специфічні завдання, зумовлені особливостями психофізичного розвитку учнів.
Ця робота потребує впровадження особистісно-зорієнтованих програм навчання, розвитку

та корекційно-спрямованого індивідуального
й диференційованого навчання. Тому така робота потребує активного впровадження в програму навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами.
В основі спеціальних методів і прийомів
корекційно-педагогічної діяльності дітей з
особливими освітніми потребами лежать загальнопедагогічні підходи, які спрямовані
на розвиток збереження або відновлення порушених функцій організму, знань чи умінь
дитини. Корекційна робота під час виховання
та навчання дітей з особливими освітніми потребами спрямована на формування духовних
цінностей засобами артотерапевтичної методики. У навчанні таких дітей використовують
різні види артотерапевтичних методик: музикотерапію, казкотерапію, ізотерапію, кінезіотерапію, – залежно від характеру порушень
компенсаторних можливостей організму, насамперед центральної нервової системи, характеру та глибини паталогічного стану.
Мета статті – визначення ефективності
артотерапевтичних методик для корекційно-
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педагогічної діяльності дітей з особливими
освітніми потребами.
Мистецтво відіграє величезну роль у формуванні духовно розвиненої особистості. Залучення дітей до мистецтва сприяє формуванню в них естетичної свідомості, збагачує їх
духовно, дає можливість отримати повноцінні
уявлення про навколишній світ.
З англійської мови поняття «арт-терапія»
можна перекласти як «лікування, яке засноване на заняттях художньою творчістю». Проте, на практиці, арт-терапія далеко не завжди
пов'язана з лікуванням у суто медичному
сенсі слова. Хоча лікувальні завдання, поза
сумнівом, їй властиві, існує багато прикладів
застосування арт-терапії скоріше як засобу
психічної гармонізації і розвитку людини як
шляху до вирішення соціальних конфліктів
або з іншою метою. Для позначення окремих
форм терапії творчістю, як правило, застосовуються поняття драмотерапія (психотерапія
за допомогою театрального мистецтва і рольової гри), музична терапія (психотерапія
за допомогою музики), танцювально-рухова
терапія і т. ін. Сучасне розуміння арт-терапії
припускає, по-перше, використання мови образотворчої експресії, а по-друге, безпосередню участь людини в образотворчій діяльності.
У багатьох випадках в арт-терапевтичній роботі можуть використовуватися музика, драматичне мистецтво, рух, танок та інші форми
творчої активності людини, проте образотворча діяльність є основною.
Арт-терапія має «інсайт-орієнтований» характер, створює атмосферу довіри й уваги до
внутрішнього світу людини, що спряє психологічній корекції дітей з особливими освітніми потребами. Арт-терапія включає в себе:
• нетрадиційні напрями образотворчої діяльності, спрямовані на корекцію мотиваційної сфери дитини, що передбачає психологічний супровід сюжетних ліній, створених
дитиною;
• створення колажів вз малюнків, фотографій, символів, природних матеріалів навчає
дитину «спілкуватися» із навколишнім середовищем;
• пальчиковий театр та нетрадиційні форми роботи з папером мають на меті психоко-

рекцію моторної, когнітивної, мотиваційної
сфери дитини, адже за допомогою сюжетнорольової гри діти знайомляться з елементами
виразних рухів, мімікою, жестами;
• робота з солоним тістом, пластиліном,
глиною – тістопластика, глинотерапія – передбачає корекцію рухової можливості дитини,
корекцію пізнавальних і творчих можливостей дитини;
• малювання на тканині губкою, пальцями
та долонями підвищує потреби в активності та
реалізації моторних та емоційних можливостей;
• створення вистав дітьми шкільного віку
за допомогою ляльок, адже участь у лялькових
виставах, привчає дітей грати сюжетні ролі за
казкою й «приміряти» ту чи іншу роль на себе;
ляльковий театр спрямований на формування
емоційної сфери дитини, розвиває пам’ять,
мислення, увагу та уяву.
Так, образотворче мистецтво часто виступає оптимальним засобом соціально-педагогічного впливу на дітей, з якими доводиться
працювати. Воно дозволяє дитині відчути і
зрозуміти самого себе, виявити думки й почуття, звільнитися від конфліктів, розвинути
емпатію, бути самим собою, вільно висвітлювати свої мрії і сподівання.
Найлегшими до оволодіння для дітей з
особливими потребами є малювання плоских
предметів, пейзажів, натюрмортів, казкових
героїв тощо. Таких дітей слід учити працювати за трафаретом, шаблоном чи просто змальовувати. Враховуючи індивідуальні і групові проблеми, темп малювання може бути
різним [21].
Часто образотворча діяльність є єдиним
стимулом у житті дітей з особливими потребами, є одним із шляхів духовного зростання
особистості, яка приносить радість і користь
оточуючим. Займаючись малюванням, особи з
особливими потребами знаходять сенс у власному існуванню, самореалізуються, прагнуть
збагатити багаж знань.
Зокрема, важливість запровадження творів
образотворчого мистецтва в корекційно-виховний процес допоміжної школи з метою забезпечення розвитку інтелектуальної діяльності
та емоційної сфери розумово відсталих учнів,
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формування їхніх моральних позицій, розширення соціального та естетичного досвіду
неодноразово підкреслювали вітчизняні та зарубіжні автори (Г.М. Дульнєв, О.М. Граборов,
Т.М. Головіна, К.О. Гордієнко, І.О. Грошенков,
Л.В. Занков, І.Г. Єременко, С.О. Калантарова,
Е.Г. Кярнер, М.М. Нудельман, Г.М. Плешканівська, І.М. Соловйов, К.В. Щербакова,
В. Баудиш, Б. Брьозе та ін.)
Хорошим реабілітаційним засобом для корекції та розвитку координації рухів дітей з
особливими освітними потребами є ліплення.
Для роботи з дітьми можна використовувати
хліб, глину і пластилін. Ліплення варто починати з простих за формою предметів. Послідовність роботи може бути такою: скочування
кульок – м’яч, яблуко, помідора, буряк, морква, цукерка, грибочок та ін. Воно має велике
значення для розвитку дитини: розвиваються
м’язи кисті рук, виховується звичка послідовного виконання роботи [33, 123].
Неповторним і корисним у реабілітаційному процесі з дітьми з особливими потребами є
техніка конструювання, яка доступна за будьяких умов у школі, дома, гуртку. Найбільш
поширеним матеріалом для конструювання є
папір, картон, нитки, тканина, солома тощо. Із

цих матеріалів діти з особливими потребами
під керівництвом дорослих роблять багато цікавих речей: ляльки для паличкового театру,
паперові іграшки, ялинкові прикраси, карнавальні маски, сувеніри, аплікації на пластиліні.
Конструювання за своїм змістом дуже
близьке до образотворчої діяльності. У ньому
відображається оточуюча дійсність, робляться
ескізи, застосовуються прикраси. Результати
конструювання мають практичне значення,
оскільки ця діяльність спрямована на отримання певного, заздалегідь продуманого продукту, відповідно до його функціонального
призначення. Ця діяльність має творчий характер, дозволяє організувати групову та колективну форми роботи на деякий час.
Отже, завдяки інноваційним методам корекційного навчання і виховання діти починають розуміти свою унікальність, почуваються
значущими й повноцінними особистостями,
діти отримують певний обсяг мистецьких
знань, умінь та навичок спрямованих на усунення психологічних дискомфортів та стресів
соціально-педагогічного походження, надання
їм можливості прояву творчого «Я» як одного
з засобів самоствердження.
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ЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ У ДОШКІЛЬНИКІВ
У статті розглянуто підходи науковців щодо визначення мислення в психології. Описано формування мислення у дітей дошкільного віку. Розкрито проблему формування логічності мислення дітей дошкільного віку та його розвиток. Здійснено обґрунтування засобів розвитку логіки мислення – серія
завдань, у яких враховано вікові психолого-педагогічні особливості, ігри та завдання різної складності.
Ключові слова: мислення, логічне мислення, особистість, дошкільний вік, розвиток мислення.
В статье рассмотрены подходы ученых относительно определения мышления в психологии. Описаны формирования мышления у детей дошкольного возраста. Раскрыта проблема формирования логичности мышления детей дошкольного возраста и его развитие. Осуществлено обоснование средств
развития логики мышления - серия задач, в которых учтены возрастные психолого-педагогические
особенности, игры и задания различной сложности.
Ключевые слова: мышление, логическое мышление, личность, дошкольный возраст, развитие
мышления.
The article deals with scientific approaches to determine the thinking in psychology. We describe the formation of thinking in preschool children. The problem of the formation of logical thinking preschool children
and their development. Done justification means of logic thinking - a series of tasks, which included psychological and pedagogical features, games and tasks of different complexity.
Key words: thinking, logical thinking, personality, preschool age, the development of thinking.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку психологічної науки пріоритетним
напрямом є розвиток особистості дитини та її
когнітивної сфери. Це підтверджено Державною національною програмою «Освіта» Україна ХХІ століття», Законом України «Про освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти.
Основним завданням на сьогодні визначається створення умов для формування активної,
відповідальної, творчо мислячої особистості,
здатної до самоосвіти та саморозвитку. Звертається також велика увага на забезпечення
умов для реалізації та самореалізації сутнісних сил дитини у різних видах її діяльності.
Це все підтверджує актуальність обраної для
дослідження проблеми.
Актуальність дослідження. На сьогодні
одним з основних завдань сучасної освіти є
формування логіки мислення у дітей. І від
того, наскільки успішно воно буде вирішу-

ватися, залежить прогрес суспільства, його
науково-технічний, економічний і культурний розвиток. Досягнення логіки використовуються в усіх галузях знань, оскільки вона
досліджує загальні засади правильного міркування, зв’язки між основними поняттями
незалежно від того, з якої сфери пізнання
взяті ці категорії.
У дитячій психології розвиток мислительної сфери у дошкільному віці, як i будь-який
інший пізнавальний процес, визначається як
внутрiшньо необхiдний рух живої системи вiд
нижчих до вищих рівнів її функцiонування,
як якiснi зміни в цiлому, перехiд вiд нижчих
структур пiзнання до вищих.
Питання розвитку пізнавальної сфери дитини та мислення завжди перебувало у центрі уваги провідних дослідників-психологів:
П. Блонського, Л. Виготського, П. Гальперіна, В. Давидова, Д. Ельконіна, О. Леонтьєва,
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Я. Пономарьова, С. Рубінштейна, О. Смірнової, О. Пащенко, Г. Смольникової та ін.
Мета статті полягає у розкритті особливостей розвитку логічного мислення дітей дошкільного віку.
Виклад основного матеріалу. Найважчою і
найменш розробленою проблемою у психології
вважається вивчення мислення. З найдавніших
часів людство цікавило поняття мислення та
його роль у пізнанні, праці. Вже в період античності у філософії виникло розмежування органів почуття (відчуття) і діяльності мислення.
З того періоду проблема мислення перебуває
в центрі уваги вчених як філософського, так і
психологічного напряму [7].
Звернемося до питань, які розглядалися психологами різних наукових шкіл. Мислення в
асоціативній емпіричній психології у всіх його
проявах зводилося до асоціацій, зв’язків слідів
минулого і вражень, отриманих від теперішнього досвіду. А. Бен – один з основоположників асоціативної психології – відводив основну
роль у мисленні асоціаціям за схожістю [4].
Представники експериментальної психології Р. Еббінгауз, Р. Мюллер, Т. Циген вважали, що універсальними законами є закони
асоціації. Так, поняття, думки, висновки, за
їх твердженнями, характеризуються як асоціації уявлень. Основною думкою асоціативної
теорії мислення вважалася репродукція ідей.
А саме мислення стало називатися репродуктивним. Часто мислення розглядалося як похідна функція від інших психічних функцій:
пам’яті, уваги [5].
Мислення у біхевіоризмі розглядалося як
процес формування складних зв’язків між
стимулами і реакціями, становлення практичних умінь і навичок, пов’язаних з вирішенням
задач. Завдяки саме біхевіоризму практичне
мислення увійшло до сфери психологічних
досліджень [9].
Школи гештальтпсихології відіграли велику роль у дослідженні мислення. У роботах В.
Келера, М. Вертгеймера, К. Дункера мислення розглядається як раптове, непідкріплене
колишнім досвідом і знаннями «розуміння»
ситуації. На їх думку, діяльність мислення полягала в тому, що окремі частини проблемної
ситуації переконструюються; утворюється

нове «ціле», новий «гештальт». Завдяки «інсайту» відбувається переконструювання [7].
У віковій психології відомо, що мислення є
діяльністю, що спирається на систему понять і
спрямована на вирішення завдань, які створені відповідно до мети та враховують умови, у
яких здійснюється завдання. Дослідники вказують, що для успішного виконання завдання
необхідно постійно дотримуватись цієї мети,
здійснювати програму операцій, звіряти хід
виконання з очікуваним результатом. На основі цього звіряння відбувається корекція неправильних ходів [2].
Як вказують психологи, найпростіші форми мислення проявляються ще в ранньому
дитинстві, але завдання, розв’язувані дитиною в уявленнях і образах, більшою мірою
примітивні. У період дошкільного дитинства
перед дитиною постає проблема розв’язання
завдань, яка потребує встановлення залежностей між кількома властивостями і явищами.
Науковці наголошують, що у дошкільному
віці дитині доводиться розв’язувати усе більш
складні й різноманітні завдання, що вимагають виділення та використання зв’язків і відношень між предметами, явищами, діями. У
грі, малюванні, конструюванні, при виконанні
навчальних і трудових завдань дошкільник не
просто використовує заучені дії, але постійно
видозмінює їх, одержуючи нові результати та
набуваючи знання. Діти здатні самі виявляти
й використовувати залежність між ступенем
вологості глини та її податливості при ліпленні, між формою конструкції та її стійкістю,
між силою удару по м’ячу і висотою, на яку
він підстрибує, б’ючись об підлогу. Добре розвинене мислення у дітей дає їм можливість
заздалегідь передбачати результати своїх дій,
планувати їх [8].
У своїх дослідженнях психологи зазначають, що за загальним законом засвоєння та
інтеріоризації зовнішніх орієнтувальних дій
у дошкільному віці відбувається оволодіння
мисленням. Діючи з образами, дитина уявляє
реальну дію з предметом та її результат і на
основі цього розв’язує задачу. Це відбувається за допомогою наочно-образного мислення.
Виконання дій дитини зі знаками вимагає відволікання від реальних предметів. Мислення,
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що здійснюється за допомогою дій зі знаками,
є логічним мисленням. Основна відмінність
між наочно-образним і логічним мисленням
полягає в тому, що ці обидва види мислення дають можливість виокремлювати істотні
властивості предметів у різних ситуаціях і на
основі цього знаходити правильне розв’язання
різних задач [7].
Р.Павелків відмітив, що здатність дитини
переходити до вирішення завдань подумки
виникає завдяки тому, що образи, якими користується дитина, набувають узагальнений
характер, відображають не всі особливості
предмета, ситуації, а тільки ті, що істотні з
точки зору вирішення тієї чи іншої задачі.
Дошкільники дуже легко і швидко розуміють
різного роду схематичні зображення і з успіхом користуються цим досвідом. Починаючи
з п’яти років дошкільнята навіть при одноразовому поясненні можуть зрозуміти, що таке
план приміщення, і, користуючись відміткою
на плані, знаходять в кімнаті захований предмет. Діти коли дізнаються про схематичні зображення предметів, користуються схемою
типу географічної карти, щоб вибрати потрібний шлях у розгалуженій системі доріжок [10].
Дослідники визначають, що якщо дитина
не може засвоїти знання на основі словесного
пояснення дорослого або в процесі організованих дорослими дій з предметами, то вона
легко засвоює ці знання, коли вони подаються
їй у вигляді дій з моделями, що відображають
істотні риси досліджуваних явищ. Таким чином, при відповідних умовах навчання образне мислення стає основою для засвоєння старшими дошкільниками узагальнених знань. До
таких знань можна віднести уявлення дитини про співвідношення частини і цілого, про
зв’язок основних елементів конструкції, що
становлять її каркас, про залежність будови
тіла тварин від умов їх життя та ін. Засвоєння
такого роду узагальнених знань дуже важливе
для розвитку пізнавальних інтересів дитини, а
також для розвитку самого мислення. Забезпечуючи засвоєння узагальнених знань, образне
мислення саме удосконалюється в результаті
використання цих знань при вирішенні різноманітних пізнавальних і практичних завдань.

Набуті знання та уявлення про істотні закономірності дають дитині можливість самостійно
розбиратися в приватних випадках прояву цих
закономірностей. Модельно-образні форми
мислення досягають високого рівня узагальненості і можуть приводити дітей до розуміння істотних зв’язків, речей [6].
Психологи зазначають, що дошкільники
намагаються вирішити такі завдання за допомогою образного мислення, а це призводить
до помилкового вирішення даної задачі. Правильне рішення подібних задач вимагає переходу від суджень на основі образів до суджень,
що використовують словесні поняття. Передумовами розвитку логічного мислення, засвоєння дій зі словами, числами як зі знаками закладаються в кінці раннього дитинства, коли у
дитини починає формуватися знакова функція
свідомості. В цей час дитина починає розуміти, що предмет можна позначити, замінити за
допомогою іншого предмета, малюнка, слова.
Однак слово може довго не застосовуватися
дітьми для вирішення самостійних розумових завдань. Слід зазначити, що наочно-дієве,
і особливо наочно-образне мислення тісно
пов’язані з мовою. Мова відіграє при цьому
дуже важливу, але тільки допоміжну роль.
Значення мови можна побачити тоді, коли перед дітьми поставлене завдання, яке вимагає
виконання розумових дій і не кожен може виразити свою думку словами [9].
Логічне мислення трактується науковцями як уміння щось побачити, здивуватися,
захопитися, захотіти негайно зрозумiти що,
чому i як вiдбувається, знайти в собi сили,
щоб вiдшукати вiдповiдi на цi запитання, не
вiдступити перед труднощами, а, дiставши
вiдповiдь, знову прагнути вперед, у незвiдане
– все це, разом узяте, i є логiчне мислення.
Логiчне мислення емоцiйне, воно дарує радість творчості, радiстъ пiзнання, воно міцно
пов’язане з гостротою сприймання навколишнього свiту, увагою, пам’яттю, мисленням i
волею [3].
Дослідження А. Венгер, М. Вовчик-Блакитної, О. Запорожця, Т. Косми, О. Люблінської, У. Ульєнкової вказують на існування
такої залежності: якщо у дошкільника розвинене вміння розмірковувати, логічно пояс-
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нювати та обгрунтовувати, доводити, робити
висновки, то це свідчить, з одного боку, прорівень мовленнєвого розвитку, а з іншого – про
рівень логічного мислення [1].
Д. Ушинський звертав особливу уваги на
використання у роботі з дітьми усної народної
творчості – особливо цінного матеріалу, що
сприяє розвитку мислення і мови. Він вважав
що у прислів’ях і приказках є дещо цікаве, корисне, що слід дитині зрозуміти, воно являє
собою маленьку розумову задачу [6].
Ж. Піаже ранні форми мислення пояснює,
що маленьким дітям властивий егоцентризм.
На його думку, дитина мислить про себе зі
своєї точки зору, тому вона не може міркувати
об’єктивно. Лише в процесі життя, в спілкуванні з людьми мислення переходить на ступінь логічних операцій [5].
Психологи визначають, що логічне мислення формується на основі наочно-образного
мислення. Дослідження М. Брунера, В. Мухіної, Л. Обухової, М. Поддьякова показали,
що пізнання дитиною оточуючої дійсності
відбувається не в понятійній, а в наочно-образній формі. У дитини наприкінці дошкільного віку складаються первинна картина світу
і початкові форми світогляду. Саме засвоєння
форм образного пізнання підводить дитину до
розуміння об’єктивних законів логіки. Діти
старшого дошкільного віку роблять загалом
правильні висновки про причинно-наслідкові зв’язки та залежності між явищами та
міркують про них. Логічні роздуми старших
дошкільників у процесі засвоєння знань формуються на основі класичної (формальної логіки), яка включає логічні категорії: поняття і
види його визначення; класифікація, умовиводи (дедуктивні, індуктивні, за аналогією).
Навчальний матеріал зрозумілим дитині лише
у вигляді умовиводів, суджень, понять, доведень, оскільки заснований на формально-логічному апараті [3].
В. Мухіна зазначає, що старші дошкільники при зіставленні властивостей предмету зі
зразком вже не користуються такими прийомами як: переміщення предмета, обведення його
контурів рукою тощо. Ці дії вони здатні замінити зоровим порівнянням. Із більшим накопиченням досвіду в дитини з’являється здат-

ність сприймати все більше якостей об’єктів
і явищ. Вона починає зіставляти предмети,
виділяти істотні й неістотні ознаки. Характер
ознак, що зіставляються, змінюються таким
чином: від зовнішніх до внутрішніх, від ознак,
що характеризують частини об’єкта – до
ознак цілого. Відбувається розвиток здатності
сприймати віддалену схожість предметів, тонкі відмінності між ними. Діти переходять від
використання зовнішніх зразків (еталонів) до
використання засвоєних раніше уявлень [2].
У науковій літературі зазначено, що у дошкільному віці відбувається поступовий перехід від наочно-дійового до наочно-образного,
а далі – до логічного мислення, яке продовжує
формуватися протягом подальшого життя.
Тому в старшому дошкільному віці ми можемо констатувати лише формування основ логічного мислення як певного «фундаменту»
для подальшого його розвитку.
Розвиток логічного мислення має велике
значення для загального розвитку старших
дошкільників, підготовки їх до навчання у
школі, подальшого активного життя. Розглянувши процес формування мислення старших
дошкільників у психолого-педагогічних джерелах можна стверджувати, що дитина сама
спроможна вирішувати різноманітні проблемні ситуації за допомогою одразу трьох видів
мислення: наочно-дійового, наочно-образного
й логічного мислення, що формується поступово. Слід зазначити, що до кінця старшого
дошкільного віку в дітей лише формуються
основи логічного мислення, та база, на основі якої буде відбуватися подальше шкільне
навчання, але мислення, як наголошують психологи, все ж слід розвивати саме у дошкільників, адже це полегшить їм закріплювати
знання. За допомогою таких логічних операції як порівняння, узагальнення, класифікація, рефлексія, аналіз, синтез, систематизація,
абстрагування і створюють базу подальшого
розвитку мислительної сфери дитини [9].
Психологи та педагоги зазначають, що процес розвитку логічного мислення є спільною
роботою вихователя і дошкільника та не може
бути додатковим навантаженням. Весь процес
навчання дошкільників, якщо він правильно
організований, повинен бути також і проце-

33

№ 1 / 2014 р.

♦

сом, що розвиває логічне мислення дітей. Для
цього потрібна лише доцільна методика [4].
Використання вихователями прийомів логічного мислення (порівняння, аналізу, синтезу, конкретизації, узагальнення) у навчально-виховній роботі, робота над поняттями,
судженнями, умовиводами – все це збагачує
педагогічний процес, робить його більш змістовним, посилює його вплив на всебічний розвиток дошкільників [10].
З психології відомо, що заняття є основною
формою навчання дітей старшого дошкільного
віку, на них вони отримують певні систематичні знання та уміння. На заняттях мислення дитина не лише чує, а й чуттєво сприймає слова
рідної мови, які зливаються у її свідомості з
яскравими, незабутніми картинами, що хвилюють душу, а тому й стають особистими, своїми.
Діти прагнуть пізнати, щось нове, щоб збагатити свій багаж знань та бути розумними, освіченими. Чим більші потенційні можливості
дитини, тим значущішим має бути її розумове
життя, безпосередньо не пов’язане з навчанням. Заняття мислення формують трудівника
думки. Але ці заняття не є універсальним засобом виховання розумових здібностей і бажання
дитини вчитися, хоча завдяки врахуванню вікових можливостей сприймання та мислення
є найбільш сприятливим у формуванні їхніх
поглядів, у ставленні до розумової праці й до
самих себе. А найголовнішим є те, що дитина вже в молодшому віці свідомо розуміє, що
вона – мисляча особистість, оскільки без цього не може бути й мови про свідоме прагнення опановувати знання, про розвиток стійкого
пізнавального інтересу. Але мислення дітей потрібно розвивати і в повсякденному житті, а не
тільки у дошкільному закладі. Це і під час спостережень, трудової діяльності, дидактичних,
рухливих, словесних, сюжетно-рольових ігор,
під час самостійної ігрової діяльності, розваг,
свят, пішохідних переходів, екскурсій, індивідуальної роботи. При цьому педагог повинен
вміти поставити завдання таким чином, щоб
воно було зрозуміле дитині. Потрібно враховувати також набуті знання дітей, їхню здатність
до здійснення певних розумових операцій [3].
Психологи зазначають, що для розвитку
логічного мислення дитини в сім’ї можна

використовувати різні засоби: заохочувати
дитину висловлювати свої судження, давати
оцінку подіям, будувати припущення. Навчившись думати логічно, дитина почне діяти так само. Можна почати фразу, а дитина
нехай її завершить. Наприклад: «Машина
може їхати, тому що ...», «На вулиці тепло,
тому що ...», «Якщо порізати палець, то ...»
[1]; грати з дитиною в шахи. Ця гра вчить
не тільки розвивати логіку, але й розробляти
стратегію, бути терплячим, уважним, вгадувати кроки суперника й аналізувати ситуацію
[3]; розв’язувати з дітьми завдання з розвитку логічного мислення. Корисними будуть
і завдання з різним допоміжним матеріалом
(дерев’яними чи пластмасовими паличками,
кубиками тощо) [6]; тренувати дитину складати логічні ланцюжки (попросіть її намалювати коло, квадрат, трикутник, а потім повторити таку послідовність геометричних фігур
кілька разів. Слідкуйте за тим, щоб дитина не
порушувала задану послідовність) [8].
Висновки. Аналіз психолого-педагогічної
літератури дозволив виявити, що поняття «логічне мислення» почало формуватися з давніх часів, воно заклало основу для побудови
структури міркувань, понять, умовиводів, яка
використовується на сучасному етапі розвитку науки і суспільства в цілому. Загальні положення теорії розвитку логічного мислення є
своєрідним сплавом філософських, психологічних, педагогічних, логічних, соціологічних,
історичних, кібернетичних аргументів, який
практично неможливо розділити. Сучасні тенденції розвитку науки дають підстави розглядати мислення як вищу форму відображення
дійсності в психіці, ідеальну діяльність, результатом якої є об’єктивна істина.
Розвиток логічного мислення включає в
себе використання дидактичних ігор, головоломок, рішення різних логічних ігор і лабіринтів і викликає у дітей великий інтерес. У цій
діяльності у дітей формуються важливі якості
особистості: самостійність, винахідливість,
кмітливість, виробляється посидючість, розвиваються конструктивні вміння. Діти вчаться
планувати свої дії, обдумувати їх, здогадуватися у пошуку результату, проявляючи при
цьому творчість.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОЇ СФЕРИ ДОШКІЛЬНИКІВ
У ПРОЦЕСІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянуто основні підходи науковців щодо визначення емоційно-ціннісної сфери дошкільників, здійснено теоретичний аналіз дослідження питань розвитку емоційно-ціннісної сфери
дитини дошкільного віку у процесі ігрової діяльності.
Ключові слова: особистість, дитина дошкільного віку, емоційний розвиток, емоційно-ціннісна
сфера дошкільника.
В статье рассмотрены основные подходы ученых относительно определения эмоционально-ценностной сферы дошкольников, осуществлен теоретический анализ исследования вопросов развития
эмоционально-ценностной сферы ребенка дошкольного возраста в процессе игровой деятельности.
Ключевые слова: личность, ребенок дошкольного возраста, эмоциональное развитие, эмоциональноценностная сфера дошкольника.
The article describes the main approaches of the scientists on the definition of emotional and value sphere
of preschool children performed the theoretical analysis of the research questions of the development of emotional-valuable areas of a child of preschool age in the process of playing activity.
Key words: personality, preschool child, emotional development, emotional and value field of a preschooler.

Постановка проблеми. Дошкільний вік
характеризується бурхливим розвитком емоційної сфери, яка має величезний вплив на
особистісний розвиток дитини, на оволодіння нею різноманітними видами діяльності.
В цей час створюються передумови для гармонійного та різнобічного розвитку дитини,
збагачується зміст емоцій, формуються пізнавальні процеси, закладається ціннісний
фундамент особистості, формуються вищі
почуття. Дитина навчається керувати своєю
поведінкою, починає усвідомлювати своє
«Я». Важлива роль у цьому процесі належить
ігровій діяльності.
Аналіз досліджень і публікацій. Психологія дитини дошкільного віку має свої
особливості. Період дошкільного дитинства
можна назвати віком пізнавальних емоцій. У
різні часи над проблемою впливу гри на розвиток особистості дітей дошкільного віку працювали зарубіжні та вітчизняні дослідники:

О. Запорожець, О. Леонтьєв, Д. Ельконін,
Л. Виготський, В. Давидов, С. Рубінштейн та
ін. У своїх дослідженнях науковці визнають,
що гра є провідною діяльністю дошкільника,
засобом його всебічного розвитку, вона охоплює всі періоди життя людини, впливає на
розвиток емоційно-ціннісної сфери, зумовлює
процес формування самосвідомості.
Мета статті. Висвітлити теоретичні питання розвитку емоційно-ціннісної сфери дитини
дошкільного віку, проаналізувати дослідження психологів щодо розвитку емоційної сфери
дошкільників у процесі ігрової діяльності.
Виклад основного матеріалу. У психології
визначено, що емоційно-ціннісна сфера – це
емоційне ставлення дитини до людей і подій,
яке свідчить про її особисті орієнтації, інтереси,
потреби, мотиви, переваги, вибори, бажання, незалежні від дорослого. Ця сфера тісно пов’язана
із системою потреб та інтересів дитини, з її
вмінням приймати рішення, самовизначатися,
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надавати перевагу комусь-чомусь, здійснювати
самостійний вибір.
Дослідження емоційної сфери дітей є предметом численних досліджень (О. Запорожець,
О. Кульчицька, Я. Неверович, О. Чебикін та ін.).
Як вказують науковці, моральний розвиток і виховання дитини необхідно починати саме з розвитку емоційної сфери, тому що ніяке спілкування, взаємодія не буде ефективним, якщо його
учасники не здатні, по-перше «читати» емоційний стан іншого, а по-друге, керувати своїми
власними емоціями. Розуміння своїх емоцій і
почуттів також є важливим моментом у становленні особистості зростаючої дитини.
Узагальнюючи різні дослідження зарубіжних
вчених (М. Грот, К. Ізард, Д. Ліндслей, Я. Рейковський та ін.), можна відзначити, що емоції як
невід'ємний компонент психічної діяльності змінюються у процесі життя людини. Вплив емоцій
на протікання багатьох психічних процесів посилює необхідність пізнання механізмів їхнього
виникнення, розвитку і можливого коригування
в навчально-виховному процесі [5].
Також науковці виділяють проблему цінностей, зазначаючи, що це проблема цілісного ставлення людини до світу і до природи, а також до
самої себе, проблема універсальності людського
буття. Цінності сприяють перетворенню соціальних норм і ідеалів у особистісні принципи
життєдіяльності (М. Каган, М. Колєсов, Б. Марков, В. Межуєв).
Ставлення до світу, людей, природи є своєрідною проекцією тих ціннісних підходів, що
виробляються людством у процесі культурного
розвитку. Процес становлення та розвитку людських потреб і ставлень обумовлений емоційними переживаннями, що базується на наявному
фонді потреб, мотивів і ціннісного ставлення.
Досвід емоційно-ціннісного ставлення включає
емоційні переживання, що відповідають потребам і системі цінностей певного суспільства, і
відрізняються якісними характеристиками, динамічністю й об'єктами, на які спрямовані.
Психологи зазначають, що у процесі виховання ставлення до навколишньої дійсності
мають значення як позитивні, так і негативні
емоції. Проте саме позитивні емоції, що базуються на задоволенні, є психологічним механізмом формування активної просоціальної позиції

особистості (Б. Бітінас). Та лише емоційне ставлення ще не обумовлює визначеності ціннісного
ставлення. Психологічну структуру людського ставлення складають пізнавально-емоційні
утворення, їх своєрідний «сплав» (І. Бех).
У віковій психології стверджується, що гра
є видом діяльності, який полягає у відтворенні
дітьми дій дорослих і взаємин між ними, спрямований на пізнання навколишньої дійсності. У
процесі гри у дитини з'являється потреба активно впливати на речі, предмети, що її оточують.
Вона розвиває та формує інтелектуальні, емоційні, вольові якості особистості. Гра дає змогу
дитині вступити у взаємодію з недоступними
їй у реальній практиці сторонами життя, тому є
провідною діяльністю дошкільника [7].
У дослідженнях зазначено, що важливе значення гри полягає в тому, що діти в невимушеній формі, відтворюючи світ дорослих, засвоюють моральні норми, отримують уявлення
про професійні та сімейні ролі. Гра забезпечує
розвиток у дошкільників рухових, розумових та
мовленнєвих навичок. Діти, відображаючи в грі
різні сторони життя та особливості діяльності
дорослих, поповнюють і уточнюють свої знання
про навколишній світ, вчаться співпереживати й
відрізняти вимисел від реальності.
З психолого-педагогічних досліджень відомо, що перші прояви дитячих ігор виникають
ще в ранньому віці, маючи сенсомоторний характер («наздоганялки», гра-вовтузіння тощо).
На рубежі раннього і дошкільного віку виникає
режисерська гра (використання іграшок як предметів-замінників, символічне виконання певної
дії). Згодом дитина стає спроможною організовувати образно-рольову гру, в якій уявляє себе в
певному образі (людини чи предмету) і відповідно діє. Необхідною умовою такої гри є яскраві,
інтенсивні переживання: дитину вразила побачена нею ситуація, і пережиті емоції, враження
відтворюються в ігрових діях. Наступним здобутком дошкільника стає його спроможність
організовувати сюжетно-рольову гру («донькиматері», «школа», «магазин» тощо), яка досягає
своєї найбільш розвинутої форми в середньому
дошкільному віці. В сюжетно-рольовій грі діти
відтворюють безпосередньо людські ролі і взаємини. Діти граються один з одним, або з лялькою як уявним партнером, який теж наділяється
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своєю роллю. Однією з найскладніших для дітей цього віку є гра з правилами («піжмурки»,
«п'ятнашки»). В цих іграх головним є чітке виконання правил гри; зазвичай тут фігурують мотиви кооперації чи змагання [6].
На думку О. Кононко, усі сфери особистості, в тому числі й емоційна сфера, набувають
завершеності в соціальному розвитку дитини.
«Емоції тісно пов’язані з діяльністю, з усіма її
структурними компонентами. Вони включені в
процес прийняття дитиною рішення, долання
труднощів, у пошук нею засобів для досягнення мети, реагування на своє й чуже досягнення». Розвиток емоційної сфери дитини значною
мірою залежить від характеру її спілкування з
дорослими й однолітками, від того соціуму, у
якому вона перебуває, або, іншими словами, соціальний розвиток дитини відбувається на базі
емоцій, якими вона зв’язана з людським оточенням. Емоційний і соціальний аспекти розвитку
особистості постійно взаємодіють і залежать
один від одного [4].
У віковій психології відомо, що емоційне неблагополуччя блокує талант дитини, порушує
ефективність її спілкування й сумісність з іншими людьми, може привести до неврозів, дезадаптації в навколишньому світі. Тому, рівень
емоційного благополуччя дитини в близькому
оточенні (сім’я, дитячий садок), соціальний статус дошкільника є важливим показником його
розвитку, важливою умовою його життєтворчості.
Як вважає О. Запорожець, емоційний розвиток дошкільника є однією з важливих умов його
виховання. Підкреслюючи важливість емоційного переживання дошкільника при взаємодії з
соціумом для його особистісного становлення,
він акцентував увагу на тому, що ранні неблагополучні афективні стосунки з близькими дорослими й однолітками створюють небезпеку порушень подальшого формування особистості [3].
На думку В. Мухіної, «активно включаючи
дітей у рішення соціально важливих завдань, колектив обумовлює можливість розвитку індивіда як особистості і, в першу чергу, становлення і
розвитку його емоційної сфери» [5].
Найпершим і найважливішим соціальним
інститутом, який відповідає за емоційну компетентність дошкільника і його нормальну адап-

тацію до життя, дослідники вважають сім’ю.
Виникнення в дитини емоційних розладів і порушень соціальної поведінки великою мірою
пов’язане з особливостями її сімейного виховання. Учені виділяють три основні чинники
впливу сім’ї на розвиток дитини: емоційний характер сімейного виховання, широту діапазону
сімейного впливу, його тривалість. Як вважає
Є. Субботський, кожний окремо і всі разом вони
визначають особливість і незамінність сім’ї для
соціально-емоційного розвитку дитини. Негативні впливи суспільного виховання на особистість дошкільника здійснюються насамперед через дефіцит індивідуального спілкування
дитини з дорослим, жорстку регламентацію
буття, перенасичення колективним життям, орієнтацію на єдину для всіх дітей програму розвитку, зловживання оцінювальним підходом і порівнянням дитини з однолітками, домінування
типізованих моделей і стандартизованих зразків
поведінки [7].
У своєму дослідженні Т. Даніліна підкреслює, що «формування емоційних рис індивіда
залежить від його соціального оточення, від
того соціального досвіду, який він накопичив у
дитинстві. Емоції, які проявляє і найчастіше переживає дитина, впливають на процес її соціалізації. Перевага позитивних емоцій дозволить
дитині успішно пройти свій соціальний розвиток» [2].
У психології визначено, що важливим новим
фактом емоційної сфери дошкільника стає переживання з приводу можливої реакції дорослих
на його дії та вчинки: «що скаже мама?», «батько
буде сваритися». Таким чином, емоції дошкільника включаються у внутрішні механізми забезпечення супідрядності мотивів як важливий їх
компонент. Маючи досить різноманітний досвід
спілкування за допомогою мовлення, дитина
засвоює навички вираження емоцій в єдності
вербальних та невербальних засобів. Спочатку
у спілкуванні переважають невербальні засоби
вираження емоцій (міміка, виразні рухи, крик,
плач), а до кінця дошкільного віку дитина вміє
позначити свій емоційний стан у мовленні [6].
Психологи зазначають, що емоційний розвиток дошкільника пов'язано насамперед з появою у нього нових інтересів, мотивів і потреб.
Найважливішою зміною у мотиваційній сфері
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стає виникнення громадських мотивів. Тому
інтенсивно починають розвиватися соціальні
емоції й моральні почуття, які в ранньому віці
були відсутні або спостерігалися в зародковому стані. До змін в емоційній сфері призводить
також становлення ієрархії мотивів. Виділення
основного мотиву, якому підпорядкована ціла
система інших, стимулює стійкі й глибокі переживання. Причому вони стосуються не найближчих, миттєвих, а досить віддалених результатів діяльності. Тобто емоційні переживання
тепер викликаються не тим фактом, що безпосередньо сприймається, а глибоким внутрішнім змістом, який цей факт набуває у зв'язку з
провідним мотивом діяльності дитини. Почуття
втрачають ситуативність, стають більш глибокими за смисловим змістом, виникають у відповідь
на передбачувані уявні обставини (П. Якобсон).
У дошкільника формується емоційне передбачення, яке змушує його переживати з приводу
можливих результатів діяльності, передбачати
реакцію інших людей на його вчинки. Тому роль
емоцій у діяльності дитини істотно змінюється.
Якщо раніше дитина відчувала радість від того,
що отримала бажаний результат, то тепер вона
радіє тому, що може цей результат отримати.
Якщо раніше вона виконувала моральну норму,
щоб заслужити позитивну оцінку, то тепер вона
її виконує, передбачаючи, як зрадіють оточуючі
її вчинку [1].
В психологічних джерелах зазначено, що
поступово дошкільник починає передбачати не
тільки інтелектуальні, але й емоційні результати
своєї діяльності. Припускаючи, як зрадіє мама,
що він робить їй подарунок, відмовляючись від

привабливої гри. Саме в дошкільному віці дитина освоює вищі форми експресії – вираження
почуттів за допомогою інтонації, міміки, пантоміміки, що допомагає йому зрозуміти переживання іншої людини, «відкрити» їх для себе.
Таким чином, з одного боку, розвиток емоцій
обумовлено появою нових мотивів і їх супідрядність, а з іншого – емоційне передбачення забезпечує цю супідрядність. Діти старшого дошкільного віку розуміють залежність проявів емоцій
людини від конкретних дій та вчинків – як власних, так і інших людей. Тому вони намагаються
принести задоволення іншим своєю поведінкою, діяльністю, працею. У трудовій діяльності
їх приваблює вже не стільки процес, скільки результат, який буде оцінений іншими і зможе принести задоволення. Діти цінують свою працю і
працю інших, відчувають задоволення і навіть
гордість від отриманого результату (морального
та матеріального) [2].
Висновок. Отже, проаналізувавши теоретичні дослідження науковців стосовно емоційно-ціннісної сфери дітей дошкільного віку,
можна стверджувати, що емоційний розвиток
важливий та необхідний на етапі дошкільного
дитинства. Емоції розвиваються в ігровій діяльності. Ігрова діяльність впливає на розвиток
емоційно-ціннісної сфери дошкільника. Завдяки
грі дитина задовольняє свою потребу в спілкуванні з дорослими, вчиться об'єктивно оцінювати свої дії, вчинки та емоційний стан, набуває
досвіду та навичок керувати своїми емоціями.
Таким чином під час ігрової діяльності дитина
має можливість здійснити свої бажання та потреби.
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Чернігівського національного технологічного університету

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
В ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У статті розглядаються питання впровадження інтерактивних технологій навчання таких,
як «кейс-метод» та «метод проектів» в організацію самостійної поза аудиторної роботи студентів,
та подається порівняльна характеристика розглянутих технологій, оскільки зміна освітніх пріоритетів призводить до зростання ролі позааудиторної самостійної роботи як однієї з провідних ланок
навчального процесу.
Ключові слова: кейс-метод, метод проектів, фахівець з фізичної реабілітації, мультидисциплінарна бригада.
В статье рассматриваются вопросы внедрения интерактивных технологий обучения таких,
как» кейс-метод» и «метод проектов» в организацию самостоятельной внеаудиторной работы студентов и проводится сравнительный анализ инновационных технологий так, как процесс изменения
учебных приоритетов приводит к повышению роли внеаудиторной самостоятельной работы как одного з основных звеньев учебного процесса.
Ключевые слова: кейс-метод, метод проектов, специалист з физической реабилитации, мультидисциплинарная бригада.
The article examines the introduction of interactive learning technologies such as «case – the method»
and the «project method» in the self-organization of extracurricular activities of students and a comparative
analysis of innovation as the process of changing educational priorities leads to an increase in the role of extracurricular work as a self-s the main links of the educational process.
Key words: case – method, projects, expert s physical rehabilitation, a multidisciplinary team.

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку освіти на Україні зумовлений її приєднанням до Болонської декларації. Особливого значення в контексті Болонського процесу набуває
вдосконалення системи організації самостійної
роботи студентів, що має відігравати основну
роль у професійній підготовці майбутніх фахівців, розвивати їхні здібності і готовність до фахового самовдосконалення [2, с. 10], [6, с. 45].
Крім того, науково-технічний прогрес
призвів до збільшення обсягу знань та потоків інформації настільки, що наукові знання
у будь-якій сфері діяльності майже повністю
оновлюються в середньому за п’ять років.
Тому перед вищою школою постає нагальне
завдання – навчити студента поновлювати свої
знання протягом життя [3, с. 189].
Дану проблему, на нашу думку, найкраще
вирішує саме позааудиторна самостійна робота
студентів, оскільки експериментальним шляхом виявлено, що в пам’яті людини залишається10% від того, що вона почула, 50% від того,
що побачила, і 90% від того, що виконала сама.

Самостійна робота студентів в педагогіці
визначається як «основний спосіб освоєння
студентами навчального матеріалу без участі викладача в час, вільний від обов’язкових
навчальних занять»[4, с. 69]. Поза аудиторна
самостійна робота – «це не форма організації
навчальних занять і не метод навчання, а скоріше засіб залучення студентів до самосійної
пізнавальної діяльності» [8, с. 89].
Існують різноманітні форми і засоби організації самостійної позааудиторна робота
які найкраще відповідають певній меті і та
інтелектуальним можливостям студентів. Так
, практика показує, що сучасні студенти всі
володіють комп’ютерними технологіями, які
активно задіяні в пошуку та обробці нової інформації. Під кінець першого року навчання
студенти в цілому добре засвоюють принцип
написання рефератів, доповідей, складання
тез, та вчаться писати критичні статті. Перераховані види самостійної роботи, що базуються
на репродуктивному методі навчання розвивають інтелектуальний потенціал студентів,
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професійну культуру і дають змогу зрозуміти
новий матеріал, запам’ятати та логічно його
відтворити. Але ця форма самостійної позааудиторної роботи не достатньо розвиває
професійну компетенцію як головну складову
конкуренто спроможного фахівця [5, с. 162].
Тому впровадження нових форм організації самостійної позааудиторної роботи, які
максимально забезпечили б розвиток професійних вмінь студентів є актуальною проблемою і потребують наукових організаційно –
методичних підходів.
Постановка завдання:
Виходячи з особливостей професійної
підготовки фахівців з фізичної реабілітації
як представників соціономічних професій де
об’єктом праці є людина з її різноманітними
проблемами і труднощами, нами визначені наступні завдання досліджень:
• проаналізувати інтерактивні технології
для організації самостійної поза аудиторної роботи такі як «кейс-метод» та «метод проектів»;
• визначити позитивні сторони та недоліки
вказаних технологій;
• провести порівняння «кейс-метода» як
особистістно орієнтованої технології та «метода проектів» як технології колективної дії;
• виробити рекомендації щодо застосування інтерактивних технологій в організації позааудиторної самостійної роботи студентів.
Викладення основного матеріалу:
Сучасні підходи до самостійної роботи студентів як до провідної, а у найближчому майбутньому й основної форми навчання, в умовах інформаційного суспільства вимагають
розробки нового змісту, принципів, методів,
форм і засобів реалізації процесу організації
самостійної поза аудиторної роботи студентів
у ВНЗ [1, с. 78].
На кафедрі оздоровлення та реабілітації,
при виборі форм і методів організації позааудиторної роботи ми, в першу чергу, враховуємо особливість професійної діяльності фахівців з фізичної реабілітації, а саме:
• робота в складі реабілітаційної мультидисциплінарної бригади, що вимагає від фахівця професійних навичок, вміння і розвинутої комунікативної та етико – деонтологічної
компетенції;

• індивідуальна робота фахівця, яка, крім
професійних навичок і вмінь, передбачає
власну відповідальність за професійні дії, потребує самостійного швидкого та ефективного
вирішення проблеми пацієнта.
Враховуючи фахову спрямованість студентів, ми вважаємо, що найбільш доцільним є
впровадження в організацію самостійної позааудиторної роботи інноваційних технологій,
що обумовлюється двома тенденціями:
– перша витікає із загальної спрямованості розвитку освіти, її орієнтації не стільки на
отримання конкретних знань, скільки на формування професійної компетентності, умінь
і навиків розумової діяльності, розвиток здібностей особи, серед яких особлива увага
приділяється здібностям до навчання, зміни
парадигми мислення, умінню переробляти величезні масиви інформації;
– друга витікає з розвитку вимог до якості
фахівця, який повинен володіти також здатністю оптимальної поведінки в різних ситуаціях,
відрізнятися системністю і ефективністю дій в
різних умовах.
Тому, з метою розвитку у студентів професійної та комунікативної компетенції ми
запровадили в організацію самостійної поза
аудиторної роботи дві інтерактивні технології:
«кейс-метод» та «метод проектів».
Технологія «кейс-метод» в педагогічній
практиці більш відома як «бізнес – кейс».
Враховуючи зарубіжний досвід і відсутність
визначеного стандарту подачі «кейсів», ми
адаптували їх до потреб напрямку підготовки
фахівців «Здоров’я людини», дотримуючись
загальних вимог технології та дидактичних
принципів [9, с. 120], [10, с. 200].
В адаптованому «кейсі», на відміну від класичного, ми виділяємо лише двокомпонентну
складову «викладач – студент». При цьому, викладач подає опис реально існуючої проблемної ситуації (історія хвороби пацієнта), забезпечує інформаційним матеріалом (не більше
10-12 с друкованого тексту) та методичними
рекомендаціями щодо виконання самостійної
роботи, ставить завдання для вирішення, наприклад, скласти рекомендовану реабілітаційну програму пацієнту з обмеженими рухами в
правому колінному суглобі, проводить при по-
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требі консультацію, створює валідні критерії
оцінювання та оцінює роботу студента.
Студент, отримавши «кейс», опрацьовує
новий матеріал та вирішує ситуаційну задачу,
яка має одну правильну відповідь, презентує
та захищає виконану роботу.
Запропонована технологія «кейс-метод»
має свої переваги такі, як:
• індивідуалізація самостійної роботи, що
наближує студента до реальних умов його
професійної діяльності, а саме – приватний
консультант з фізичної реабілітації;
• можливість розширення викладачем завдань в ході їх вирішення, оскільки результати
реабілітації не можуть повністю бути прогнозованими, тому, що маємо справу з такою досить лабільною системою як людина;
• інтеграція різних методів пізнання: моделювання, системний аналіз, проблемний метод, уявний експеримент, методи опису, класифікації та ін.;
• забезпечує формування професійних навичок і вмінь.
Але «кейс-метод» не універсальна технологія і має свої недоліки. Перш за все, «кейс»
інформаційно «замкнутий», тобто, студент
має вербальну модель – історію хвороби пацієнта з усією накопиченою інформацією яка не
завжди використовується для вирішення проблеми. В той же час, студент не має змоги розширити пошук необхідної, з його точки зору,
інформації, наприклад, провести додаткове
обстеження пацієнта, яке проводиться у реабілітаційному відділенні. Крім того, ефективність «кейс-методу» багато в чому залежить
від його інформаційного наповнення та досвіду студента.
Ми відмітили наступну залежність: чим
більший досвід роботи студента з кейсом – тим
менший його інтерес до роботи, що пояснюється втратою новизни. Це необхідно враховувати
при формуванні бази «кейсів». Практика показує, що студенти охоче опрацьовують не більше
трьох «кейсів» протягом одного семестру.
Наступна впроваджена інноваційна технологія – це мето проектів. Дана технологія
відома вітчизняній педагогіці з початку 20ст,
але помітний інтерес до неї з’явився лише в
останнє десятиліття.

Дана технологія урізноманітнює і поглиблює самостійно роботу [7, с. 86].
Переносячи акцент з індивідуальної роботи
на групову, метод проектів більше розвиває комунікативну компетенцію, необхідну для подальшої
роботи фахівців у складі мультидисциплінарної
бригади реабілітаційних центрів та відділень.
Технологія проектів, на відміну від «кейсметоду» не потребує суттєвої адаптації і виконується за загальною схемою. В своїй практиці
ми використовуємо проекти які характеризуються як практико – орієновані, мало групові,
міждисциплінарні, внутрішньо кафедральні,
середньої тривалості.
Пропонуємо один з методичних сценаріїв
на тему проекту «Фізична реабілітація пацієнтів з цукровим діабетом ускладненим ангіопатіями нижніх кінцівок»
Проаналізувавши застосування даної технології, ми дійшли висновку, що метод проектів
як педагогічна технологія має деякі недоліки:
існує проблема суб’єктивного оцінювання студента викладачем, іноді створюється стресова
ситуація для студентів коли вони переоцінюють
свої можливості і не вкладаються у відведені
терміни проміжного контролю. Часто виникає
комунікативна проблема: окремі студенти в робочій групі не вносять повноцінного вкладу в
спільну роботу, перекладаючи її на інших.
Але, враховуючи вказані недоліки, проектна робота як форма самостійної поза аудиторної роботи відповідає вимогам часу і
найбільш повно розвиває професійну компетенцію студентів оскільки:
• сприяє розвитку самостійного пошуку
джерел необхідної інформації;
• розвиває практичні навички і вміння студентів;
• активує їх лідерські якості та успішну комунікацію;
• вчить брати на себе відповідальність;
• забезпечує міжпредметну інтеграцію;
• захист проектів відбувається на семінарському занятті, що дає змогу студентам, опираючись
на самостійно отримані результати, провести
диспут та вирішити нетипові ситуаційні задачі.
Впровадження в навчальний процес інноваційних технологій дає змогу провести порівняльний аналіз:
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виробничий
оцінювання

ПІДСУМКОВИЙ

презентаційний

ОСНОВНИЙ

ПІДГОТОВЧИЙ

Етапи
проекту

Методичне
забезпечення
1. Оголошує тему
1. Об’єднуються в групи.
1. Методичні рекоменсамостійної роботи.
2. Обирають лідера
дації щодо організації
2. Визначає завдання.
в кожній групі.
роботи студентів над
3. Об’єднує студентів в групи. 3. Визначають коло джерел проектом.
4. Інструктує щодо виконання та напрямки збору інфор2. Статистичні дані
проектів.
мації.
обласного статвідділу.
5. Інструктує щодо підготовки 4. Розробляють план робо- 3. Медична література.
презентації.
ти над проектом.
4. Наукова література
6. Пропонує літературу
5. Визначають найкращий з реабілітації.
для підготовки.
варіант плану роботи.
5. Періодичні видання.
7. Ознайомлює з умовами
6. Інтернет ресурси.
захисту проекту.
8. Визначає термін виконання
роботи.
9. Готує та оголошує критерії
оцінювання результатів.
1. Контролює хід роботи.
1. Визначають завдання
1. Методичні рекомен2. Виявляє окремі проблеми
та зміст своєї конкретної
дації щодо організації
та проводить індивідуальні і
діяльності.
роботи студентів над
групові консультації.
2. Збирають та обробляють проектом.
3. Вносить необхідні коректи- інформацію.
2. Інструкції
ви. 4. Підтримує позитивний 3. Обговорюють свої рідо проекту № 1.
мікроклімат в групах.
шення, відстоюють власну 3. Інструкції
точку зору.
до проекту № 2.
4. Приймають спільне
4. Інструкції
рішення щодо вирішення
до проекту № 3.
завдання.
Дії викладача

Дії студентів

Організовує презентацію доповідей студентів.

Лідери груп презентують
свої доповіді.

Критерії оцінювання

1. Обговорює результати.
2. Підсумовує роботу разом із
студентами.
3. Оцінює роботу в групах та
кожного учасника відповідно
до критеріїв.

1. Колективно обговорюють отримані результати.
2. Узагальнюють результати та роблять висновки.

Критерії оцінювання
груп та кожного учасника групи.

Параметри для порівняння
Характер роботи
Тривалість проекту
Кількість проектів
протягом семестру

Кейс – метод
Індивідуальний
До 2 тижнів

Метод проектів
Груповий
До 3 –х місяців

3-5

1
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Кількість консультацій
Інформаційне забезпечення
Нова інформація
Професійні компетенції
Комунікативні якості
Лідерські якості
Презентація та захист роботи
Рівноцінність внеску в роботу
кожного студента
Оцінювання роботи кожного
студента куратором
Використання досягнутих
результатів на наступних
заняттях
Вибір студентів при якості
знань за категорією ЕCTS: Е, Д
Вибір студентів при якості знань за категорією
ЕCTS:С,В,А

Одна
Обмежене
Подається викладачем
Розвиває
Мало розвиває
Не розвиває
Індивідуальна

На кожному проміжному етапі
Не обмежене
Самостійний пошук
Розвиває
Активно розвиває
Розвиває
Групова

Завжди

Не завжди

Об’єктивне

Менш об’єктивне

Обмежене

Диспут, розв’язання нетипових
ситуаційних задач.
Обирають частіше

Обирають частіше

Висновок. Таким чином, впровадження та
поєднання різних інтерактивних технологій
при організації самостійної позааудиторної
роботи студентів таких, як «метод проектів»
та «кейс-метод», не тільки урізноманітнює
форми самостійної позааудиторної роботи,
але й значно підвищує інтелектуальний потенціал студентів, активно формує професійні
компетенції і професійну культуру майбутньо-

го фахівця, розвиває навчально – пізнавальну,
дослідницьку та творчу діяльність студентів.
Але суттєві результати ми отримуємо в тому
випадку, коли ці технології стають органічною
частиною навчального процесу і студенти вбачають у них дієвий засіб не тільки для розширення загальнонаукового світогляду але, в
першу чергу, коли вони готують їх до майбутньої професійної діяльності.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ
ЗІ СПІВАКОМ НА УРОКАХ КАМЕРНОГО СПІВУ
В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ДО КОНЦЕРТНО-КАМЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті автор визначає структуру уроку в класі камерного співу, методи роботи педагога і концертмейстера зі співаком в процесі взаємодії в тріаді «педагог-співак-концертмейстер», розкриває сутність самостійної роботи співаків на уроках камерного співу та в умовах домашніх занять, а також
пропонуєє різноманітні способи, методи та підходи до організації самостійної підготовки студентів.
Ключові слова: урок, педагогічні методи, взаємодія в тріаді, самостійна навчальна робота, ефективність.
В статье автор определяет структуру урока в классе камерного пения, методы работы педагога
и концертмейстера с певцом в процессе взаимодействия в триаде «педагог-певец-концертмейстер»,
раскрывает сущность самостоятельной роботы певцов на уроках камерного пения и в условиях домашних занятий, а также предлагает разнообразные способы, методы и подходы к организации самостоятельной подготовки студентов.
Ключевые слова: урок, педагогические методы, взаимодействие в триаде, самостоятельная работа, эффективность.
In the article, the author defines the structure of lesson in the class of chamber singing, working methods
of teacher and accompanist with a singer in the process of interaction in the triad «teacher-singer-accompanist». The author discloses the essence of the singers’ classwork on the lessons of chamber singing, and
homework. Additionally, the author offers various methods, techniques and approaches to the students’ independent preparation.
Key words: lesson, pedagogical methods, interaction in the triad, homework, efficiency.

Акутальність статті. Актуальність дослідження полягає в тому, що забезпечення
професійного становлення особистості співака, розвиток професійно-особистісних здібностей, послідовне вдосконалення його виконавської майстерності в процесі підготовки
майбутніх концертно-камерних виконавців
привертає увагу на сучасному етапі модернізації навчальних процесів, спрямованих на
виховання конкурентоспроможнього, професійного фахівця.
Постановка проблеми. Постановка загальної проблеми полягає у необхідності
підвищення якості процесу професійної підготовки співаків до концертно-камерної діяльності. Зауважимо, що науковцями здебільшого
розглядаються змістовні етапи уроку, а саме
робота над музичним твором – здійснення
виконавського аналізу, процес створення художнього образу, художньої інтерпретації, застосування для цього різноманітних способів

і методів (Ф.Г. Арзаманов, Л.О. Баренбойм,
Є.В. Назайкінський), визначаються типи
творчого процесу засвоєння музичного твору
(Н.Н. Токіна), види музично-педагогічного
впливу педагога на студента за типом засвоєння інформації (О.О. Готсдинер) тощо.
Формулювання цілей статті. Мета даної
статті полягає у визначенні структури уроку
в класі камерного співу (етапів розгортання
навчального процесу), методів педагогічного
впливу педагога і концертмейстера на співака
з урахуванням специфіки рольової взаємодії в
тріаді «педагог-співак-концертмейстер», у висвітленні сутності самостійних навчальних занять співака, визначенні способів та підходів
до організації домашньої роботи студента.
Виклад основного матеріалу. На основі
аналізу наукових досліджень та особистого
педагогічного та виконавського досвіду урок
в класі камерного співу, в нашому уявленні,
може розвиватися за наступним сценарієм:
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1. Демонстрація студентом домашньої роботи: проспівування того чи того музичного твору (або декількох творів). При цьому небажані,
як показує досвід, зупинки виконання, різного
роду попутні зауваження та повчання педагога. Виключення складають заняття, присвячені
розбору творів на початковому етапі роботи.
Прослуховування виконання цілком необхідно
для співака з метою охоплення форми (емоційного, художньо-змістовного, конструктивнологічного, вольового, виконавського), особливо
при наближенні до публічного виступу, а також
розвитку артистичних якостей. Педагог в цей
час оцінює домашню роботу, визначає ступінь
оволодіння матеріалом, готовність до подальшої діяльності, виявляє першочергові завдання
у майбутній роботі.
2. Наступний етап уроку складає сумісний
аналіз результатів роботи, зробленої співаком, за участю педагога та концертмейстера
у формі монологу та діалогу між учасниками взаємодії. При цьому увагу студента слід
привертати до найбільш значущих завдань в
роботі, не завантажуючи його численними зауваженнями, свідомо не звертаючи уваги на
незначні недоліки, випадковості у виконанні.
Свідомість активізується саме сумісним аналізом, тоді студент сам точно розуміє, що йому
вдається, а над чим треба працювати, і саме
головне – як треба працювати. На даному етапі корисно заохочувати самостійні словесні
звіти студента, використання яких дає можливість співаку осмислити ситуацію, виявити
власні недоліки у виконанні, причини їхньої
появи. Завершується другий етап уроку, як
правило, сумісною постановкою нових найближчих цілей в роботі, що є певним зв’язком
з наступним етапом заняття.
3. Центральна частина уроку, що займає
основний його час – детальна робота над музичним та поетичним матеріалом: переборення тих
чи тих технічних труднощів, вирішення художніх завдань, робота над темпоритмом, динамікою, агогічною нюансуванням, музично-образною стороною, поетичним словом та іншими
елементами художньої інтерпретації твору.
4. Завершальний етап уроку – закріплення
досягнутих у ході роботи практичних результатів: уточнення об’єму та змісту домашнього

завдання, яке має виконати студент. Сумісний
з педагогом та концертмейстером розгляд домашнього завдання допомагає співаку вірно
визначити цілі роботи, найбільш суттєві завдання, вибрати вірні прийоми та способи
самостійної роботи, розподілити час на всі заплановані види діяльності.
Запропонована структура уроку в класі
камерного співу не претендує бути еталоном
або структурним «інваріантом», тим не менш,
може бути використана в якості простої схеми, яка трансформується в залежності від поточних завдань, етапу навчального процесу та
індивідуальності співака.
У дослідженні, проведеному нами в рамках кандидатської дисертації, запропоновані
методи роботи концертмейстера зі студентомвокалістом [с. 113]. Дані методи є універсальними для роботи у будь-якому виконавському
класі. Однак, в аспекті даного дослідження ми
вважаємо необхідним трансформувати їх, враховуючи специфіку рольової взаємодії в тріаді
«педагог-співак-концертмейстер».
Дослідження показало, що найбільш доцільні в ході занять в класі камерного співу
наступні методи впливу на співака:
1) наочно-ілюстративний метод – музичновиконавська ілюстрація або конкретний «показ» голосом та на фортепіано;
2) вербальний метод – словесне пояснення
(монолог), словесне спілкування (діалог), метод асоціацій та метафор;
3) метод використання аудіовізуальних засобів навчання – демонстрація студенту аудіо
та відеозаписів;
4) метод «образного наведення»;
5) допоміжні методи «проспівування»,
«програвання» та «диригування».
Використання даних методів доцільно та
ефективно не тільки в діадичних взаємодіях
«педагог-співак», «співак-концертмейстер»,
але і в тріаді «педагог-співак-концертмейстер». Творче, індивідуальне, інваріантне
використання методів впливу на співака педагогом та концертмейстером виключає можливість простого дублювання їхніх функцій і
формалізації процесу навчання.
Так, наприклад, наочно-ілюстративний метод, або метод «показу», в арсеналі педагога
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і концертмейстера має широкий спектр впливу: від навчання співака окремим умінням та
навичкам виконання до створення художньої
трактовки цілого твору.
Музично-виконавський показ включає різні види: за схожістю та контрастом; особливе
значення набуває «проблемний показ», збуджуючий мислення співака та приваблюючий
його у творчий пошук.
Специфікою навчання музичному виконавству є той факт, що не все в музиці можна пояснити словами, необхідно багато що почути,
тому основна функція показу складається понад усе з того, щоб подати студенту виконавський взірець та викликати у нього необхідні
слухові та асоціативні уявлення, які відповідають художньому смислу музики.
Використовуючи в роботі метод музичновиконавської ілюстрації, і педагог, і концертмейстер, безумовно, повинні бути в хорошій
виконавській формі, володіти міцним запасом
умінь та виконавських навичок.
Особливість у використанні даного методу
педагогом та концертмейстером складається з
того, що педагог-вокаліст співає твір під супровід акомпанементу, використовуючи в якості
інструмента свій власний голос, а концертмейстер, використовуючи цей метод, в першому
варіанті, грає не тільки свою партію, але і вокальну стрічку, у другому варіанті, він проспівує також і вокальну мелодію для того, щоб не
залишати твір літературного тексту, а значить
цілісності його відтворення та сприйняття.
Крім того, показ повинен здійснюватися на
високому професійному рівні і в той же час
відповідати існуючому рівню розвитку мислення студента. Музично-виконавський показ
повинен мати чітку ціль, яка точно усвідомлена і педагогом, і концертмейстером, і співаком. Це може бути художній образ твору, спосіб, прийом виконання, динаміка, фразування,
кульмінація, конкретні мелодичні інтонації
тощо. Дотримуючись поставленого завдання,
педагог підкреслює відповідні моменти у своєму виконанні, фокусуючи на них увагу студента, концертмейстер, доповнюючи думку
педагога та використовуючи свій арсенал засобів, акцентує увагу співака на ансамблевому
втіленні поставленого педагогом завдання.

Показ педагога та концертмейстера повинен бути зрозумілим для студента. Якщо
співак знаходиться на високому рівні професійного розвитку, володіє сформованими
навичками співу та високою виконавською
культурою, то педагог, як правило, тільки допомагає йому, спрямовує у творчому пошуку,
не пригнічуючи творчу ініціативу авторитарним показом.
Необхідно зазначити, що при використанні
методу показу педагогу та концертмейстеру, на
наш погляд, слід уникати декількох моментів:
– прямолінійного «нав’язування» власного
показу в авторитарній формі: це
– пригнічує індивідуальність співака, його
творчу ініціативу (виключення складає робота
з виправлення кардинально невірних умінь та
навичок);
– багаторазового показу, який повторює
одні й ті ж принципи та веде до
– «натаскування» студента;
– застосування методу показу без словесного роз’яснення, осмислення
– співаком отриманої інформації, інакше
показ знову ж може трансформуватися в натаскування, формальне репродуктивне повторення співаком виконавського прийому.
Якщо в силу будь-яких причин студенту
не вдається зразу відтворити те, що було показано, не варто наполягати, головне, щоб він
зрозумів, усвідомив, запам’ятав та засвоїв потрібний напрям в роботі. Важливо, щоб запропонований зразок був ним проаналізований,
трансформований і став джерелом його самостійного творчого пошуку.
Другим методом роботи педагога та концертмейстера в камерному класі є вербальний:
словесне пояснення, словесне спілкування,
метод асоціацій та метафор.
Метод словесного пояснення являє собою
монолог, що виражається через уміння педагога та концертмейстера пояснити конкретне
художньо-виконавське завдання, розібратися у
своїх відчуттях та передати їх співаку.
Словесне спілкування у вигляді діалогу
між учасниками взаємодії допомагає виявити
розуміння кожного поставленого завдання і
способи виконання та прийти до єдиного рішення, що розвиває відношення партнерства,
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співпраці в триаді та призводить до бажаного
результату.
Педагогу та концертмейстеру слід вміти образно говорити про музику, находити поетичні
порівняння, метафори, асоціації для розвитку
художнього мислення студента. Асоціативні
уявлення можна розділити на дві взаємозалежні групи: асоціації конкретно-чуттєвого
характеру (слухові, зорові, на дотик тощо) та
емоційні [Лобова, с. 123]. Емоційні асоціації
виступають в якості провідних елементів образного мислення виконавця, що поєднується з завданням відтворення емоційного стану твору, яке стоїть перед ним. Тому вміння
педагога та концертмейстера вільно словами
пояснити характер твору, його смисл, основні
художні образи, викликати яскраві асоціації
входить у професійне володіння даним методом навчання.
Вірне використання візуального методу показу разом з вербальним закладає основу для
формування вірних музично-образних уявлень співака та розвитку його професійно-виконавських навичок.
Наступний метод впливу на співака в класі
камерного співу, який логічно вписується в загальний контекст занять, – демонстрація аудіо
та відеозаписів. Метод використання аудіовізуальних засобів навчання (кінофотофонодокументів, звукозаписів, відеозаписів), сучасних
досягнень в області компьютерної техніки в
музично-виконавських класах до наступного
часу використовується лише епізодично. Тим
часом звукова, зображувальна або зображувально-звукова інформація через слухове та зорове
сприйняття студента дає йому наочну ціль роботи – своєрідний «еталон». Надаючи якісний
матеріал, аудіовізуальні засоби формують в
його свідомості «ідеальні» звукові та образні уявлення, що сприяє розвитку професійних
якостей співака, а також його ерудиції, культури, в тому числі і виконавської. Однак даний метод вимагає акуратного застосування, тому що
постійне його використання може призвести до
зворотного результату – слідуванню еталонам і
пригніченню та гальмуванню зростання творчої особистості студента та його самостійності.
Ефективним методом навчання в камерному класі є метод образного наведення, коли

педагог тільки ставить певну проблему перед співаком, дає потрібний напрям в роботі,
а студент самостійно знаходить шляхи вирішення завдання та самостійно досягає поставлених цілей. Оснований на використанні
феномену «підказки» – прямої чи побічної,
метод наведення управляє пошуковою діяльністю студента, висовуючи на перший план у
навчальній роботі творче начало. Метод образного наведення спрямований на розкриття
індивідуальності, творчих сил та ініціативи
студента. Даний метод навчання сприяє також встановленню продуктивної навчальної
взаємодії між педагогом, співаком та концертмейстером, внаслідок чого він займає важливі
позиції у музичній педагогіці.
В рамках вказаних методів педагогами нерідко застосовуються похідні способи та прийоми навчання, такі як проспівування голосом
окремих музичних інтонацій (програвання їх
на фортепіано) та диригування, яке допомагає
співаку увійти в потрібний темпоритм твору.
Узагальнюючи вищевикладене, можна
стверджувати, що в організації музично-виконавських занять в класі камерного співу може
використовуватися весь методичний арсенал,
що є у розпорядженні педагога та концертмейстера і здатний допомогти співаку у вирішенні
того чи того практичного завдання. Головне
при цьому – комплексний, синергетичний
вплив на студента.
Кожна ситуація на уроці вимагає своєї,
особливої комбінації прийомів та способів педагогічної роботи. Тому орієнтація на той чи
той «інваріант» методичних дій, затвердження
якоїсь «універсальної схеми» занять не є доцільним. Застосування запропонованих методів впливу на студента, їхнє комбінування,
трансформація в залежності від індивідуальності співака, вимагає постійного творчого
пошуку з боку і педагога, і концертмейстера.
Щоб зрозуміти та наочно продемонструвати, як працюють ті чи ті методи навчання
співака, відбувається розподілення рольових
функцій між учасниками взаємодії, звернемося до більш детального аналізу третього (центрального) етапу уроку – власне роботі над музичним твором. Метою чи кінцевим продуктом
такої роботи є створення музичними засобами
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художнього виконавського образу, досягнення
єдності індивідуальних образів виконавців –
співака та концертмейстера у процесі становлення сумісної інтерпретації музичного твору.
Спробуємо проаналізувати цей процес.
Основу музичної діяльності складають
процеси формування художніх образів та оперування ними, причому музичні образи мають,
понад усе, емоційний зміст, який проявляється
в образно-чуттєвій формі. Звично виділяють
три аспекти музичного образу: композиторський, слухацький та виконавський. Останній
включає елементи перших двох і представляє
собою власне виконавську інтерпретацію твору. В прагненні передати задум композитора,
у спрямованості процесу інтерпретації на
слухача міститься специфіка художнього виконавського образу. Йому властиві своя логіка
та свої внутрішні закони розвитку, багатозначність, єдність емоційного та раціонального,
узагальненість та неповторність. Завданням
виконавця стає створення нової якості чи нового стану художнього образу музичного твору – виконавської інтерпретації.
Для вибору вірного напряму в роботі над
музичним твором необхідно здійснити моделювання майбутньої виконавської концепції
як основи для творчості та прообразу майбутнього цілого. «Стиснута модель виконавської
діяльності виявляється не тільки доступною
своєрідному контролю творчої свідомості, яка
оцінює можливість успішності її розгортання
у процесі інтерпретації, але і стає певним показником завершення процесу створення виконавської форми, вищою стадією її стиснутого, цілісного, готового до реалізації стану»
[Григорьев В., с. 85].
У створенні художнього виконавського образу бере участь набутий досвід, допомагаючи
відбирати ті з явищ дійсності, які відповідають
душевному складу особистості. Якщо завдання, поставлені перед студентом, потрапляють
в резонанс з його особистими особливостями,
це стає стимулом для наступних творчих досягнень. «Чим більша кількість зв’язків може
бути відживлена в процесі формування уявлень…, тим багатше, змістовніше та чіткіше
будуть в цьому процесі суб’єктивні образи, що
виникають» [С. Волков, с. 185].

Важливим чинником насичення музичноінтелектуального досвіду співака стає прагнення до постійного розширення музичного
репертуару та знайомства з якомога більшою
кількістю музичних творів. Сприятливі можливості для цього відкривають такі форми навчальної діяльності, як читання нот з листа та
ескізне вивчення музичних творів. Не поглиблюючись в теорію та методику читання нот з
листа (тому що це питання вимагає окремого
розгляду), відзначимо, що постійна зміна нових музичних вражень та різноманітної інформації сприяє переходу на якісно нові рівні музичного мислення, створює величезний пласт
асоціативних уявлень у співака, які збагачують художній виконавський образ.
Накопичення стилістично різноманітного
та різнопланового репертуару відбувається
і при ескізному засвоєнні музичних творів.
Оскільки при цьому не потрібно ретельної
роботи над деталями та доведення твору до
рівня концертної готовності, відбувається
прискорення темпів проходження музичного матеріалу, а, значить, і суттєве збільшення
його об’єму. Хоча ескізне вивчення не виключає обґрунтоване та серйозне відпрацювання
твору (на відміну від достатньо поверхового
знайомства з ним при читанні нот з листа),
необов’язково вивчати твір напам’ять. Увага
спрямовується, понад усе, на цілісне охоплення твору та передачу його емоційно-образного
змісту. При цьому зростає творча активність
студента, тому що основні творчі завдання
вирішуються ним самостійно, а педагог тільки допомагає окреслити кінцеву художню
ціль занять. Репертуарна політика стає більш
сміливою, а бажання співака – головним критерієм вибору твору. Однак при всіх плюсах
ескізного проходження музичного матеріалу,
повноцінний професійний розвиток співака
можливий тільки при сполученні цієї форми
роботи з доведенням виконавської інтерпретації до художньо закінченого «концертного»
стану.
Необхідність знаходження більш ефективних підходів у підготовці співака до концертно-камерної діяльності на уроках камерного
співу дозволяє виділити два основних напрями в їхньому вирішенні. Розділення цих на-
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прямів досить умовно, тому що і в першому,
і в другому пропонується комплексне вирішення поставлених завдань. Один націлений
на виявлення можливо більш широкого кола
резервів для ефективного розвитку студентів
та професійного засвоєння ними музичного
матеріалу, другий зосереджується на проблемі
раціоналізації навчальних і самостійних занять студентів та допомагає ефективніше вирішувати навчальні та творчі завдання.
Самостійна навчальна робота – це такий
вид навчальної діяльності, який передбачає
певний рівень самостійності учня у всіх її
структурних компонентах: від постановки
проблеми до здійснення контролю, самоконтролю та корекції з діалектичним переходом
від виконання найпростіших видів роботи до
більш складних, які носять пошуковий характер, з постійною трансформацією керуючої
функції педагогічного управління в сторону її
переходу в форму орієнтації та корекції, з поступовою передачею всіх функцій тому, хто
навчається. Самостійна навчальна робота – це
засіб формування метакогнітивних здібностей
тих, хто навчається, їхньої готовності до безперервної самоосвіти [Коджаспіров, с. 302].
Раціональна організація самостійних занять студента складає завершальний етап
уроку та означає: а) вміння поставити певні
цілі в роботі; б) знайти адекватні прийоми та
засоби досягнення поставлених перед собою
музично-виконавських завдань; в) поступово
та послідовно ускладнювати творчі завдання,
які співак ставить перед собою; г) виробляти
навики концертної поведінки, способи підвищення емоційного тонусу; д) мати змогу раціонально спланувати розпорядок роботи; е)
вміти регулювати час та інтенсивність своїх
занять, володіти навиками психологічної саморегуляції діяльності [Хазанов].
Необхідно підкреслити принципово важливий момент, що самостійна домашня робота студента в такій же мірі є прерогативою педагога,
як і заняття в класі, хоча здійснюється ця педагогічна діяльність опосередковано, побічним чином як організація певних педагогічних зусиль,
які забезпечують управління цією діяльністю.
Майже чи не найважливішим компонентом
у всій структурі організації самостійної ро-

боти співака є навчання студента постановці
певних навчально-пізнавальних завдань та цілей. На думку Н.Ф. Тализіної, щоб домогтися здатності до самостійного цілепокладання,
вмінню індивідуального висування завдань,
необхідно вжити в ході навчання різноманітні
заходи: розкрити структуру завдання, знайти
її елементи, розробити способи вирішення, а
далі переходити до видозмін цих способів, висуванню нових цілей та завдань.
Для вироблення навичок самостійної домашньої роботи, у педагога є можливість використати спеціальні твори. Як правило, це
спеціально підібрані невеликі камерні твори,
які пропонуються студенту для читання з листа та розбору. Читання з листа упереджується
коротким аналізом твору. Після прочитання
твору починається докладний його розбір, під
час якого обговорюються та сумісно виробляються способи та строки його проробки в процесі домашньої роботи. Суть даного методу
складається в тому, що перед співаком стає
завдання, по-перше, знайти ведучі лінії твору,
диференціювати їхнє розгортання у вокальній
мелодії та акомпанементі, по-друге, навчитися
виділяти та в процесі виконання відтворювати
основний музичний задум. Відбувається своєрідна заміна одних труднощів (спеціальних
вокально-технічних) труднощами музичного
мислення, теоретичного усвідомлення та переробки окремих елементів твору.
Грамотне застосування прийому «ескізного
проходження» нотного тексту також формує
дуже важливі навички у співака. По-перше,
він дає можливість знайомитися з літературою
в іншому випадку зовсім недоступної для нього. Другий, не менш важливий момент, складається з того, що використання цього методу
значно розвиває музичне мислення студента
та навички швидкого розучування музичного
твору, що є великим професійним досягненням та перевагою для роботи у філармонії, камерних ансамблях з різним складом учасників
тощо.
Можливі також заняття, цілком присвячені проблемі самостійності, підчас яких моделюється процес домашньої роботи студента;
їх можна назвати «методичними уроками».
Так званий методичний урок можна проводи-
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ти в декількох модифікаціях з комбінуванням
різних методів розвитку у студента навичок
самостійної роботи. Заняття в класі, таким
чином, набувають форму уроку-прообразу
домашніх занять, тобто моделі. Структура та
зміст такого уроку повинні бути адекватними
побудові домашньої роботи студента, імітувати цю роботу в її «еталонному варіанті».
Способи організації домашньої роботи
багато в чому визначаються рівнем професійного розвитку студента, ступенем його самостійності. Умовно можна виділити чотири
ступеня оволодіння вміннями та навичками
самостійної роботи та, виходячи з цього, визначити чотири основних способи організації
уроку – прообразу домашніх занять:
1. Педагог навчає студента грамотній постановці цілей та завдань у роботі, вмінню
аналізувати навчальні ситуації, обирати методи та способи роботи, послідовно організовувати навчальний процес, підводити результати. Студент запам’ятовує та відтворює дані дії
на репродуктивному рівні.
2. Сумісна робота педагога та співака за всіма вище перерахованими видами діяльності (постановка цілей та завдань, вибір методів тощо),
яка організовується та спрямовується педагогом.
Сумісне оцінювання результатів роботи.
3. Самостійні дії студента за всіма пунктами; педагог тільки контролює та коригує ці дії,
слідкує за послідовністю операцій; роз’яснює
принципи найбільш ефективного часового
розподілення, вчить методам самоконтролю
та самоаналізу. Студент самостійно оцінює
результати роботи, по завершенню – педагог
дає оцінку діям студента.
4. Студент повністю самостійно організовує домашні заняття, роз’яснюючи логіку своїх дій, дає оцінку певній роботі.
З даної схеми виходить, що формувати
вміння працювати самостійно необхідно послідовно, надаючи студенту все більший ступінь самостійності в організації роботи.
Можливо одночасне підключення до таких
занять елементів ігрової моделі навчання. Моделювання навчально-виховного процесу самим студентом буде сприяти розвитку у нього
організаційних здібностей, забезпеченню особистісно-діяльнісного характеру засвоєння

знань, вмінь та навичок, активізації та мобілізації в роботі.
Підводячи підсумки розгляданню даних питань, сформулюємо підходи, які необхідно використовувати педагогу та концертмейстеру для
організації самостійних домашніх занять співака:
1. Відбір навчально-педагогічного репертуару, що використовується в роботі, (музичних творів, які вивчаються в класі камерного співу). Педагог виходить з того, що окрім
обов’язкового, передбаченого програмними
вимогами музичного матеріалу, тобто творів,
визначених для вирішення конкретних завдань
розвитку співака, в навчальний репертуар слід
регулярно включати і такі твори, які спеціально призначаються для самостійної, поза підтримкою педагога та концертмейстера, роботи
студента; ціль в даному випадку – формування у нього відповідного набору знань, умінь та
навичок. Слід добавити, що до відбору такого
роду творів активно залучається і сам студент,
що призводить до підвищення його зацікавленості роботою, тому що відбираються саме ті
твори, які користуються особливими симпатіями у співака, відповідають його музичним
смакам, схильностям та перевагам.
2. Використання у внутрішній класній роботі різних методик викладання. Це означає,
що в роботі педагога та концертмейстера в
класі камерного співу повинні висуватися на
передній план ті прийоми та способи педагогічної роботи, які детермінуються специфікою
даної навчальної дисципліни, яка відрізняє її
від інших спеціальних дисциплін. Тут важливо, щоб студент вчився розуміти відмінності в
цих методиках та навчався вмінню раціонально
використовувати їх в самостійній роботі. Різноманітність методик (що рекомендується і сучасними педагогами, і психологами), гнучкість
та ситуативна мінливість стратегії і тактики педагога камерного класу витікає з необхідності
рахуватися з індивідуальними та професійними можливостями кожного студента.
3. Організація занять спеціальної форми,
спрямованих на відпрацювання студентом
елементів самостійної роботи над музичним
матеріалом під наглядом та підтримкою педагога та концертмейстера. Даний спеціальний
педагогічний прийом знаходить місце в моде-
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люванні самостійних занять. В деяких випадках ця форма роботи може займати частину
уроку, в інших випадках – весь урок.
4. Використання чинників, які сприяють
підвищенню ефективності самостійних занять
студентів:
а) акцент на ретельне та поглиблене попереднє ознайомлення з новим музичним матеріалом на основі розуміння студентом необхідності усвідомлювати, уявити собі основну
образно-поетичну концепцію твору, його інтерпретаторську ідею;
б) організація процесу роботи над твором
за принципом «від цілого – до частки», а не
навпаки, як нерідко можна побачити в діях недосвідчених співаків. Це принципово важливий момент – щоб студент в своїй роботі відштовхувався від змістовної сторони музики,
від цілого до деталей;
в) висування та уточнення визначених цілей
та завдань в роботі; розуміння процесу роботи
над музичним твором як рух до достатньо видимої та чутної (внутрішнім слухом) мети;
г) вміння знайти оптимальну послідовність
у роботі над різними музичними творами, раціонально чергувати їх один з іншим в ході домашніх занять, своєчасно визначати розумне
співвідношення праці та відпочинку;
д) неприйняття механістичних, стереотипних, творчо беззмістовних видів роботи;
е) постійна опора на самооцінку, самоконтроль в процесі домашніх занять, формування
та розвиток цієї здібності в ході професійного та
індивідуально-особистісного зростання співака;
ж) проведення контрольно-перевірочних
заходів, на яких студент демонструє навичку
читання з листа, що дозволяє оптимізувати
процес самостійних занять;
з) виконання співаком самостійно вивчених
музичних творів на спеціальних прослуховуваннях, які повинні регулярно проводитися.
Ці прослуховування за умови правильної їхньої організації дають можливість прослідкувати розвиток ступеню готовності співака до
самостійної діяльності. Саме тут виявляються
переваги студента, в тому числі й емоційні,
його недоліки в музичному розвитку, що дозволяє педагогу та концертмейстеру своєчасно
коригувати свою роботу з ним.

Таким чином, активізація самостійної
роботи співаків на уроках камерного співу
та в умовах домашніх занять, на наш погляд, дає можливість моделювати майбутню
професійну діяльність співака в якості концертно-камерного виконавця та сприяти її
успішності.
Створення узагальненої, динамічно сполученої системи класних та домашніх занять
допоможе скласти міцний нерозривний ланцюжок єдиного навчально-виховного процесу.
Смисл дій педагога складається в тому, щоб
дати імпульс студенту для його подальшого
самопросування в рамках обраної спеціальності, розвити потребу в креативних діях.
Висновки. Проаналізувавши проблему
організації уроку в процесі навчання співака,
його зміст, структуру, специфіку проведення
уроку в класі камерного співу та ряд інших
питань, можна зробити наступні висновки:
– теоретичне дослідження проблеми моделювання уроку та індивідуальний
– характер занять в камерному класі дає
можливість оптимально вибудовувати структуру уроку для кожного студента в будь-якій
навчальній ситуації;
– методичний арсенал педагога та концертмейстера для комплексного,
– синергетичного впливу на співака включає наступні методи: наочно-ілюстративний,
вербальний, метод використання аудіовізуальних засобів навчання, метод «образного наведення», допоміжні методи «проспівування»,
«програвання», «диригування».
– організація різних форм самостійної роботи студента у класі камерного
– співу, включених у динамічну підпорядковану систему класних та домашніх занять як
єдиний навчально-виховний процес, сприяє,
на нашу думку, оптимізації професійної підготовки співака та досягненню ним успішності у
майбутній концертно-камерній діяльності.
Перспективу подальших досліджень ми
вважаємо у розробці і деталізаціі індивідуальних методів і засобів впливу педагога і концертмейстера в ході урока камерного співу на
кожного співака згідно його індивідуальних
властивостей, а також інваріантів організації
самостійних занять студентів.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДИТЯЧОГО
РУХУ НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ
(20-ТІ – ПОЧАТОК 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ)
У статті висвітлено особливості діяльності дитячих організацій зарубіжних країн на сторінках
періодичних видань України у 20-х – на початку 30-х років ХХ століття. На підставі публікацій періодичної преси України автором проаналізовано досягнення та недоліки зарубіжних дитячих груп у
20 х – на початку 30-х років ХХ століття.
Ключові слова: дитячий рух, зарубіжний дитячий рух, періодичні видання.
В статье освещены особенности деятельности детских организаций зарубежных стран на страницах периодических изданий Украины в 20-х – начале 30-х годов ХХ века. На основании публикаций
периодической печати Украины автором проанализированы достижения и недостатки зарубежных
детских групп в 20-х – начале 30-х годов ХХ века.
Ключевые слова: детское движение, зарубежное детское движение, периодические издания.
In the article features children's activities abroad organizations in the pages of periodicals Ukraine in the
20's – early 30-ies of XX century. Based on publications of Press Ukraine the author analyzes the achievements and shortcomings of international children's groups in 20's – early 30-ies of XX century.
Key words: baby movement, foreign children's movement periodicals.

Політичні та економічні перетворення в
суспільстві зумовлюють процес духовного
відродження, викликають потребу у вдосконаленні всіх ланок життя, особливо роботи тих
соціальних інститутів, що займаються підготовкою молоді до життя [9, с. 222]. Суспільні
процеси призвели до серйозних змін в суспільних інститутах виховання, що вплинуло і
на суспільний рух дітей. При створенні нових
дитячих організацій неможливо обійтися без
детального і зваженого аналізу минулого досвіду дитячого руху [1, с. 3].
Дитячий рух – закономірне явище (свідченням чого є його походження, характер, цілі
та роль, яку він відіграє в житті дитини), що
розглядається поряд з іншими соціальними
інститутами (сім’я, школа і т.д.) як засіб соціалізації, унікальний феномен соціально-громадянського виховання підростаючого покоління, як форма активного вираження дитинства,
засіб заявити дорослим про дитячі потреби,
проблеми, можливості, особливості, нагадати
про себе, захистити свої права [10, с. 62].
Важливим джерелом для вивчення історії,
теорії та практики організації дитячого руху
є періодична преса. Оскільки вона виступає
вагомим «сховищем» значного масиву фак-

тичного матеріалу для вивчення особливостей
розв’язання конкретних проблем у певний історичний період [16, 115].
Дитячий рух є предметом дослідження таких галузей, як історія, соціологія, психологія
та педагогіка. Так, різним аспектам діяльності
сучасних дитячих та молодіжних організацій
в Україні та зарубіжних країнах присвячені
дослідження М. Баяновської, Л. Гордієнко,
Д. Малкова, Н. Онищенко, Р. Охрімчук,
О. Панагушиної, Ю. Поліщука, С. Харченка,
С. Чернети та ін.
Також на нашу увагу заслуговують праці
російських дослідників дитячого і молодіжного руху, а саме, Л. Алієвої, М. Басова, Л. Борисова, А. Волохова, Е. Мальцева, І. Руденко
та ін.
Оскільки дитячий комуністичний рух
України був частиною міжнародного дитячого руху, тому неможливо правильно зрозуміти
роботу піонерських організацій України, якщо
не познайомитися з роботою дитячих комуністичних груп зарубіжних країн.
Мета статті – висвітлити особливості діяльності зарубіжного дитячого руху на сторінках періодичних видань України у 20-х – на
початку 30-х років ХХ століття.
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У діяльності піонерської організації, у період, що досліджується, важливе місце належало зв’язку з життям закордонних дитячих
організацій та боротьбою пролетаріату всього
світу. А тому перед піонерською організацією
стояли завдання: передати закордонним дитячим групам власний досвід роботи піонерів та
шкіл; отримати від закордонних піонерських
загонів матеріали про життя пролетарських дітей, про роботу загонів; показати закордонним
піонерським організаціям, що у своїй класовій
боротьбі вони не самі [19, c. 11].
Важливим засобом обміну досвідом роботи вітчизняних та зарубіжних дитячих
організацій означеного періоду були періодичні видання. На сторінках таких видань,
як «Дитячий рух» (1925), «Вожатый» (1924),
«На роботі» (1930), «Октябрьские всходы»
(1924), «Юный спартак» (1922), «Будь напоготові», «Друг детей» (1925) та ін. висвітлювалася ціла історія становлення та розвитку
дитячих зарубіжних організацій, відбувалося
листування вітчизняних піонерів до піонерів
інших країн, висвітлювалися підсумки роботи міжнародних конференцій та інше. Наприклад, сторінки журналу «Дитячий рух»
(щомісячного органу Центрального бюро Комуністичного дитячого руху при ЦК ЛКСМУ,
згодом – органу ЦК ЛКСМУ та Харківського
обкому ЛКСМУ) систематично та детально
знайомили своїх читачів з діяльністю різноманітних зарубіжних дитячих організацій.
Про що свідчить існування окремої рубрики
в журналі «Всесвітній дитячий рух», де систематично висвітлювалася діяльність дитячих
груп інших країн, відбувалося обмін досвідом
піонерів різних країн світу та інше.
Загальна картина діяльності зарубіжних
дитячих організацій представлена працями:
– журнал «Дитячий рух»: «З роботи й боротьби закордонних піонерів» (1932, № 2)
[7]; «З питань міжнародного комдитруху»
(А. Смірнов) (1932, № 20) [18] та ін.;
– журнал «Вожатый»: «Состояние и
очередные задачи деткомдвижения за границей» (М. Крупенина) (1925, № 11) [11]; «Об
организационном строении деткоморганизации за границей» (В. Зорин) (1926, № 3) [8]
та ін.;

– журнал «На роботі»: «Світова піонерія»
(1930, № 5) [17]; «Тримайте зв’язок з закордоном» (Г. Шіферзон) (1931, № 4) [19] та ін.;
– журнал «Октябрьские всходы»: «Наши
друзья во всем мире» (М. Миронов) (1925,
№ 15–16) [12] та ін;
– журнал «Будь напоготові»: Почитайте,
як живуть піонери за кордоном!» (1926, № 53)
[14]; «Як живуть піонери за кордоном» (1926,
№ 54) [21] та ін;
– журнал «Червоні квіти»: «Що робиться в
світі» (О. Громів) (1926, № 1) [3]; «Праця й боротьба світової піонерії» (1929, № 9) [15] та ін.;
– газета «Юный спартак»: «Детское движение за границей» (1922, № 1) [4] та ін.
– газета «Юний ленінець»: «Піонери закордоном» (1925, № 1) [13] та ін.
Сторінки періодики постійно інформували
про те, в яких країнах створювалися дитячі
комуністичні організації, висвітлювали їхню
мету, завдання, пояснювали важливість створення організацій та інше.
Так, перша піонерська газета «Юный спартак» зі статті «Детское движение за границей»
повідомляла, що дитячі комуністичні організації створювалися тільки в тих країнах, які прагнули до комунізму. Автором відзначено, що на
відміну від Німеччини та інших країн, де влада
знаходилася в руках буржуазії (які переслідували комуністів і дітей), у Радянському Союзі
було навпаки, влада допомагала організовувати
та працювати дитячим групам [4, c. 4].
Праці періодики аналізували досягнення
та недоліки в роботі піонерських організацій
за кордоном, висвітлювалися труднощі, в яких
доводилося працювати. Наприклад, у статті А.
Смірнова «З питань міжнародного комдитруху» (журнал «Дитячий рух», 1932, № 20) було
розглянуто деякі питання роботи піонерських
організацій зарубіжних країн. А саме, було
підкреслено недоліки в роботі, щоб вожаті
мали змогу переймати не тільки позитивний
досвід піонерської роботи зарубіжних країн, а
й важкі умови, в яких доводилося працювати
[18, c. 12].
На сторінках журналу «На роботі» було
підсумовано 10-річну роботу піонерських організацій всього світу. Автор статті «Світова
піонерія» провів короткий екскурс в історію
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тих країн, в яких існували дитячі організації,
було підкреслено особливості в роботі кожної
організації, охарактеризовані труднощі, наведені кількісні дані.
В статті розповідалося, що перші дитячі комуністичні групи виникли в Німеччині, Швейцарії та Італії, які протягом 10 років поширилися
по всьому світу. Автор відзначив, що після Радянського Союзу найбільші піонерські організації були в Німеччині, Сполучених Штатах
Північної Америки й Фінляндії. Спілка юних
спартаківців Німеччини об’єднувала понад 10
тисяч пролетарських дітей, яка брала участь у
боротьбі революційних робітників, проводила
значну роботу у школах. Хоча спілка юних піонерів Америки нараховувала лише 4000 членів, але це теж не завадило їй проводила масову
роботу. Американські піонери брали участь у
страйках робітників, організовуючи дітей страйкарів. Незважаючи на посилення переслідувань,
спілка організованих дітей робітників Фінляндії
нараховувала понад 4000 членів [17, c. 9].
У статті було наведено чисельність та назви піонерських організацій зарубіжних країн.
Констатувалося, що успішно проводили свою
роботу бойові організації піонерів в Австрії
(там їхня організація мала назву – «Червоні
юні піонери» й нараховувала вона 250 членів),
в Англії («Спілка юних товаришів», в ній було
600 членів), у Данії («Юні піонери» – 100 членів), в Норвегії («Спілка піонерів» – 1400 членів), у Франції («Спілка робітничо-селянських
дітей» – 1800 членів), в Чехословаччині («Юні
піонери» – 2500 членів), в Швеції «(Спілка робітничих дітей» – 2000 членів), в Швейцарії
(«Спілка робітничих дитячих груп» – 500 членів) [17, c. 9–10].
Проте, крім позитивних досягнень у роботі
зарубіжних організацій, які відзначені у статті, були підкреслені також і недоліки. Автор

зауважив, що труднощами у роботі було те, що
у цих країнах піонерів переслідувала поліція,
яка перешкоджала їхній роботі, а по деяких
державах піонерські організації зовсім були
заборонені. Наприклад, у Китаї була велика
піонерська організація, що об’єднувала кілька
десятків тисяч дітей робітників і селян. Але це
не завадило генералам придушили цю організацію, що призвело до підпільного існування
піонерських груп. А жорстокий терор з боку
буржуазії призвів до неможливих умов, навіть
підпільної роботи піонерських організацій в
країнах Італії, Болгарії та Естонії [17, c. 10].
Крім загальних питань діяльності закордонних організацій, в періодичних виданнях
друкувалися праці, в яких віддзеркалювалася
детальна картина історії становлення та розвитку дитячих організацій країн Англії, Америки, Канади, Норвегії, Франції, Китаю, Австрії, Палестини, Польщі та ін.
Наприклад, історія становлення дитячих
організацій Англії простежується в статях:
журнал «Дитячий рух» («Юні піонери в Англії» (1925, № 1) [20]; «Праця англійської дитячої делегації» (1928, № 5) [2] та ін.
З питанням діяльності дитячих груп Америки знайомили наступні праці: журнал «Дитячий рух» («Дитячий рух в Америці» (1927,
№ 1) [5]; журнал «Вожатый» («Детское коммунистическое движение в Америке» (В. Дюшен) (1925, № 9–10) [6] та ін.) та ін.
Таким чином, здійснений аналіз публікацій періодичної преси у 20-х – на початку
30-х років ХХ ст. засвідчує, що сторінки періодики віддзеркалювали цілу низку історій
становлення та розвитку дитячих організацій
зарубіжних країн, аналізували досягнення,
підкреслювали недоліки, інформували про
стан дитячих організацій, в яких доводилося
працювати та інше.
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ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ
ТА ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
У статті зроблена спроба розкриття та аналізу такого актуального питання професійної підготовки студента як розвиток його емоційної сфери та формування емоційної компетентності. Проаналізовано психологічні особливості емоційної сфери студентів у зв’язку з навчальною діяльністю
та професійною спрямованістю. Запропонована комплексна програма розвитку емоційної сфери майбутнього лікаря-психолога та формування його емоційної компетентності.
Ключові слова: емоційна сфера, емоційна компетентність, професійна підготовка, студентській вік.
В статье сделана попытка раскрытия и анализа такой актуальной задачи профессиональной подготовки студента как развитие его эмоциональной сферы и формирование эмоциональной компетентности. Проанализированы психологические особенности эмоциональной сферы студентов в связи с учебной
деятельностью и профессиональной направленностью. Предложена комплексная программа развития
эмоциональной сферы будущего врача-психолога и формирования его эмоциональной компетентности.
Ключевые слова: эмоциональная сфера, эмоциональная компетентность, профессиональная подготовка, студенческий возраст.
This article attempts to analyse such disclosure and actual task of training students how to form its
emotional sphere. Is considered the psychological characteristics of college age. Analysis of the psychological
characteristics of students in the areas of emotional connection with educational activities and professional
orientation. The proposed model of the emotional sphere future doctor-psychologist.
Key words: emotional field, emotional competence, training, student age.

Постановка проблеми. Проблематика статті є вельми актуальною, оскільки
пов’язана із загальною специфікою практичної діяльності медичних психологів. Разом з
тим постає питання щодо розвитку емоційної
сфери майбутнього лікаря-психолога та формування його емоційної компетентності, адже
специфіка професійної діяльності полягає в
тому, що інструментом роботи є не лише тести, тренінги, техніки, програми, а, в першу
чергу, його особистість.
Дослідження емоційної сфери людини має
тривалу історію. Проблема розвитку емоційної сфери, формування емоційної компетентності майбутніх фахівців посідає важливе
місце серед психологічних досліджень, і є
однією із складних у сучасній психології та
педагогіці. Крім того, формування емоційної
сфери майбутніх фахівців є одним з напрямків
формування їх професіоналізму.
Протягом останніх років у дослідженнях
емоцій спостерігається зацікавленість при-

кладними питаннями функціонування емоційної сфери: феномени розпізнавання емоцій,
розуміння їх детермінації, управління власними емоційними станами, навички контролю емоцій та їх експресії тощо. Подібні дослідження відбуваються у контексті вивчення
поняття емоційної компетентності, емоційної
культури.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
У психолого-педагогічній літературі висвітлені фундаментальні теоретичні та експериментальні дослідження, які стосуються закономірностей становлення емоційної сфери,
загальних аспектів проблеми емоцій, емоційної зрілості (праці Г. Бреслава, О. Запорожець,
А. Ольшаннікової, А. Сухарєва, О. Чебикіна та ін.), емоційного інтелекту (Д. Гоулман,
Дж. Мейер, П. Селовей та ін.). Емоційна сфера глибоко і всебічно досліджена і представлена в працях багатьох психологів (В. Вілюнас,
Б. Додонов, К. Ізард, О. Леонтьєв, Я. Рейковський, С. Рубінштейн, П. Якобсон, А. Оль-
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шаннікова та ін.). Існує багато психологічних
теорій, що пояснюють природу даного феномену (Ч. Дарвін, У. Джемс, К. Ланге, П. Симонов, С. Шехтер та ін.), досліджено зв’язок
компонентів емоційної сфери з пізнавальними
процесами (Л.Виготський, О.Леонтьєв та ін.),
мотивами, потребами (К. Ізард, С .Рубінштейн, С. Шехтер та ін.), вольовими процесами
(Л. Божович, З. Фрейд, С. Рубінштейн, О. Леонтьєв, Я. Рейковський та ін.). Визначені психологічні особливості компонентів емоційної
сфери студентів (Б. Ананьєв, О. Бондаренко,
В. Колесніков, В. Лісовський та ін.), розроблено загальні методичні стратегії формування
емоційної сфери (В. Горохова, О. Гребенюк,
С. Рубінштейн, В. Сухомлинський та ін.).
Автори сучасних психолого-педагогічних
видань відзначають актуальність проблеми
формування емоційної сфери студента – майбутнього фахівця, але не зупиняються на детальному розгляді даного питання. Крім того,
неоднозначність розуміння поняття «емоційна
сфера» в психології ускладнює виокремлення
професійно важливих властивостей лікаря,
зокрема лікаря-психолога, які характеризують
даний феномен, що, в свою чергу, є серйозним недоліком в психології праці майбутнього
фахівця, стримуючим розробку заходів щодо
підвищення його професійної майстерності,
психічного здоров’я, працездатності.
Поняття «емоційна компетентність» стало
використовуватись у психології завдяки публікаціям таких зарубіжних дослідників, як
К. Саарні, Д. Гоулман, М. Райнольдс, І. Андрєєва, Е. Яковлева та ін. [10; 11; 18]. Аналіз
науково-методичної літератури показує, що
серед дослідників емоційної компетентності
немає однозначної думки щодо визначення
цього поняття, його змісту, структури, а також
чинників, що визначають її розвиток.
Вперше на зарубіжних теренах поняття
емоційної компетентності з’являється у працях Д. Гоулмана. Згідно з його визначенням
[19], емоційна компетентність – це здатність
усвідомлювати і визнавати власні почуття, а
також почуття інших для самомотивації, для
управління власними емоціями і в стосунках
з іншими. На його думку, емоційна компетентність включає дві складові: особистісна

компетентність (розуміння себе, саморегуляція та мотивація) і соціальна компетентність
(емпатія та соціальні навички). Як бачимо, усі
здібності, представлені Д.Гоулманом в якості
структурних компонентів емоційної компетентності, відносяться не лише до емоційної
сфери особистості.
Пізнішими є дослідження емоційної компетентності Керолін Саарні, яка розглядає її
у вигляді набору з восьми видів здібностей
чи вмінь: усвідомлення власних емоційних
станів; здатність розрізняти емоції інших;
здатність використовувати словник емоцій
та форми їх вираження, характерні для даної
культури; здібність симпатичного та емфатичного включення в переживання інших людей;
здібність розуміти, що внутрішній емоційний
стан не обов’язково відповідає зовнішньому
прояву як у самого індивіда, так і у інших людей; здібність справлятися зі своїми негативними переживаннями; усвідомлення того, що
структура та характер взаємовідносин в певній
мірі визначається тим, як емоції виражаються
у взаємовідносинах; здібність бути емоційно
адекватним, тобто приймати власні емоції.
Існують і інші визначення емоційної компетентності. Так, її розуміють як здатність
діяти із внутрішнім світом своїх почуттів та
бажань; або як здібність особистості здійснювати оптимальну координацію між емоціями
та цілеспрямованою поведінкою. У моделі,
запропонованій Р. Бар-Оном, емоційна компетентність оцінюється за наступними критеріями: навичками управління своїми емоціями,
міжособистісними стосунками і стресом, а також здібностями до адаптації і загального настрою. На думку Ф. Іскандерової [12], емоційна компетентність включає: уміння людини
усвідомлювати і оцінювати себе (свої сильні і
слабкі сторони, свої почуття і поведінку, причини їх виникнення і наслідки, до яких вони
призводять), складати план особистого розвитку; уміння управляти собою (своїми установками, поведінкою, приймати рішення, бути
наполегливим, гнучким, справлятися із стресовими і конфліктними ситуаціями, управляти своїми емоціями); уміння мотивувати
себе (визначати чіткі напрями руху, досягати
результатів, мати позитивний настрій, робити
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цікавими своє життя і роботу); уміння розуміти людей, їх емоції, почуття, бути терпимими;
уміння будувати взаємини з людьми (будувати
стосунки довіри, поваги, вміти домовлятися).
Таким чином, емоційна компетентність,
передбачає цілісний та прогресивний розвиток емоційної сфери особистості і представляє собою набір знань, вмінь та навичок, які
дозволяють адекватно діяти на основі обробки
всієї емоційної інформації. Емоційна компетентність збагачує досвід особистості, сприяє швидкому аналізу емоціогенних ситуацій.
. Саме тому, на наше глибоке переконання,
емоційна компетентність може і повинна виступати аспектом спеціального тренування,
адже орієнтація у власному емоційному світі,
а відтак, і адекватна поведінка дозволяє гармонійно взаємодіяти з навколишнім світом.
Мета та завдання статті. Ми вважаємо
доречним дослідити проблему формування
емоційної сфери студента – майбутнього лікаря-психолога в процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі.
Метою роботи було вивчення психологічних особливостей емоційної сфери студентів
у зв’язку з навчальною діяльністю і професійною спрямованістю, а також розробка комплексної програми розвитку емоційної сфери
майбутнього лікаря-психолога та формування
його емоційної компетентності.
Нами були висунуті наступні гіпотези дослідження: програму формування емоційної
компетентності студента – майбутнього лікаря-психолога можна побудувати, якщо будуть
з’ясовані: особливості розвитку емоційної
сфери студентів; сутність професійно значущих компонентів емоційної сфери майбутнього фахівця; можливості професійної підготовки у розвитку емоційної сфери.
Для досягнення поставленої мети ми
розв’язували такі завдання: дослідження
стану проблеми емоційної сфери, вивчення
особливостей емоційної сфери, зокрема емоційності студентів та її структурних компонентів; визначення специфіки емоційності у
зв’язку з професійною підготовкою студентів; з’ясувати можливості розвитку емоційної
сфери студентів в процесі професійної підготовки; розробити програму формування емо-

ційної компетентності майбутнього фахівця в
процесі професійної підготовки.
Виклад основного матеріалу. Згідно з
концепцією компетентнісного підходу кожен
вид професійної діяльності вимагає наявності певним компетенцій, що забезпечують
ефективну реалізацію саме цієї професійної
діяльності суб’єктом праці (про це ми згадували вище). У контексті досліджуваної проблематики емоційна компетентність фахівця
лікаря-психолога полягає у його усвідомленій
готовності до реалізації емоційних компетенцій, необхідних для ефективного здійснення
професійної діяльності та вирішення соціальних завдань.
Нагадаємо, що серед властивостей, які мають професійну значимість і характеризують
емоційну сферу фахівця, зокрема лікаря-психолога, найбільш часто виділяють такі: пластичність поведінки, здатність розуміти інших,
емоційність, емпатія, соціальна зрілість особистості, емоційна стійкість, саморегуляція
тощо. Зауважимо, що характер емоційних
хвилювань особистості змінюється в зв’язку із
формуванням в неї соціальних мотивів діяльності (прагнення зробити дещо необхідне, корисне не тільки для себе, а й для інших). Отже,
серед професійно важливих властивостей/
компетентностей лікаря, зокрема медичного
психолога, можна виділити емоційну зрілість
і рівновагу; відповідний психічний (емоційний) стан; самовладання и самоконтроль; розуміння пацієнта, доброзичливе ставлення до
нього. Неприпустимим для лікаря є підвищена
збудженість, роздратованість. До сфери емоційних компетентностей особистості фахівця,
його професійно значимих властивостей належать також і захопленість своєю справою,
щирість, спокій, врівноваженість, емоційна
стабільність.
На основі теоретичного аналізу та результатів експериментального дослідження наведемо перелік внутрішньоособистісних (розуміння власних емоцій та управління ними)
та міжособистісних (розуміння емоцій інших
людей і управління ними) компетенцій.
До першої групи належать наступні компетенції: усвідомлювати вплив емоційної
сфери на життєдіяльність, а емоційні пережи-
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вання сприймати як цінності, ставитися з повагою до них; бути присутніми «тут і тепер»,
об’єктивно сприймати реальність, інших людей; виявляти інтерес до пізнання світу, його
закономірностей, а також до самопізнання;
бути відкритими до нових вражень, подій і
життєвих змін; прагнути до гармонії, психологічного благополуччя, здорових стосунків;
творче ставитись до життя, міжособистісних
стосунків; об’єктивно оцінювати і визнавати свої переваги і недоліки через самоаналіз;
бути відповідальними за власні емоційні реакції; ідентифікувати (розрізняти, розпізнавати,
розуміти) емоції, які переживаються в конкретний момент за тілесними реакціями, думками тощо; аналізувати власні емоції, почуття,
причини їх виникнення; наснажувати себе,
тобто використовувати емоції для самомотивації, полегшення процесу мислення, ухвалення рішення, досягнення мети; оптимістично
мислити – акцентувати увагу на позитивних
аспектах життя; конструктивно ставитися до
помилок, здобувати життєвий досвід; володіти
прийомами психофізіологічної саморегуляції;
управляти увагою, уявою і т.п.
До другої групи компетенцій відносяться такі: усвідомлювати себе як рівноцінного
суб’єкта комунікативної взаємодії, бути відповідальним за її процес та результат; ідентифікувати емоцій інших; аналізувати емоції
та почуття інших, причини їх виникнення;
сприймати та розуміти невербальну мову тіла
та рухів (жести, міміка, інтонація голосу), використовувати цей досвід для покращення
комунікації; володіти навичками активного
слухання; розуміти емоції, почуття іншої людини, поставивши себе на її місце (емпатія);
надавати і сприймати емоційну підтримку;
вербалізувати емоції, почуття без оцінки людей або ситуацій; чинити опір негайним бажанням виплеснути емоції (контролювати
імпульси); ставити запитання для розуміння
емоційного стану іншої людини; адекватно і
толерантно реагувати на позитивні і негативні
емоції з боку інших; конструктивно захищати
власні психологічні кордони, свою точку зору;
відмовляти, не ображаючи іншу людину; надавати мотивуючий як позитивний так і негативний зворотній зв’язок: щиро висловлюва-

ти похвалу, компліменти, тактовно – критику,
претензії та невдоволення; адекватно сприймати зворотній зв’язок з боку інших: як критику,
претензії та невдоволення, так і компліменти,
похвалу; обирати адекватні ситуації способи
емоційного самовираження; пробачати, звільнятись від образи; співпрацювати, володіти
способами спільної діяльності, доходити згоди; вирішувати емоційно напружені ситуації,
конфлікти, долати бар’єри у спілкуванні; виявляти високий рівень емоційної стійкості та
саморегуляції в стресових ситуаціях тощо.
Отже, щоб стати справжнім професіоналом, бути емоційно компетентним, потрібно
опанувати даними компетенціями.
Тривалі дослідження емоційної сфери,
емоційності свідчать не лише про те, що лікар
мусить бути обізнаним в галузі емоцій, а й і
підтверджують величезне значення емоцій, емоційного фактора в його професійній діяльності.
Особистісний розвиток студента, формування його готовності до майбутньої професійної діяльності є важливими чинниками
в оптимізації навчального процесу у вищих
закладах освіти на сучасному етапі розвитку
суспільства. В свою чергу навчально-виховний процес у ВНЗ є невід’ємною складовою
частиною розвитку особистості студента –
майбутнього фахівця, що сприяє формуванню
його професіоналізму, емоційної компетентності, зокрема.
Крім того, дуже важливим є й той факт,
що в процесі професійної психологічної підготовки медичних кадрів вивчення суттєвих
емоційних властивостей, формування емоційної культури майбутніх медичних психологів є одним з провідних завдань, а засвоєння
найсуттєвіших експресивних якостей людини
призводить до сприятливих умов спілкування
лікаря з пацієнтом.
Все це дає привід стверджувати, що в педагогічних цілях вкрай важливо приділяти
певну увагу формуванню і вдосконаленню
емоційної сфери студентів. І, як свідчить наш
досвід, починати процес формування емоційної сфери необхідно ще в період професійної
підготовки у ВНЗ.
На наш погляд, досягнення високого рівня
ефективності у формування емоційної компе-
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тентності майбутніх лікарів неможливе без
систематичної, цілеспрямованої підготовки у
межах відповідного курсу. Тому, враховуючи
ці міркування, ми розробили курс «Психологія емоцій», спрямований на підготовку студентів, які навчаються за напрямком підготовки «лікар» за спеціальностями «лікувальна
справа», «медична психологія» та формування
їх емоційної компетентності.
Базуючись на аналізі сутності професійної
діяльності лікаря, освітньо-кваліфікаційної
характеристики спеціаліста, результатах проведеного нами дослідження, було визначено
мету курсу, яка полягає у засвоєнні фундаментальних знань психоемоційного розвитку
особистості, всебічному вивченні психологічної сутності емоційної сфери особистості та
засвоєнні основних її властивостей, зокрема,
функціонування і характеристики емоційних
станів, специфіки взаємодії емоцій і процесів
розвитку особистості та соціальних відношень, аналізі впливу індивідуальних властивостей на емоційну сферу особистості, усвідомленні ролі емоційних явищ в становленні
взаємовідносин між людьми та впливі емоцій
на здоров’я людини, формування емоційної
компетентності майбутніх лікарів.
Засвоєння даного курсу, на наше глибоке
переконання, дає можливість студентам-медикам з'ясувати сутність і онтогенез емоційної
сфери особистості, зрозуміти значення емоцій для здорової і хворої людини, їхню роль
у виникненні і лікуванні психічних і психосоматичних захворювань, а також усвідомити
необхідність врахування емоційного стану в
процесі лікування, визначити основні емоції
й встановити, яку соціальну функцію виконує
кожна з них; навчитись застосовувати теоретичні концепції різних психологічних шкіл і
напрямів у тлумаченні основних питань психології емоцій; визначати основні структурні
компоненти емоційності; використовувати
методи діагностики емоційної сфери особистості та сучасні техніки управління емоціями;
розрізняти патологічні емоційні стани; регулювати емоційні стани; позбавлятися небажаних емоцій; визначати характер емоційних
переживань за зовнішніми проявами (виразом
обличчя, мімікою, жестами тощо); визначати

емоційні відмінності особистості за їхніми
проявами в процесі спілкування та діяльності;
враховувати емоційний стан пацієнта в процесі лікування.
Це дозволить студенту виховувати в собі
такі професійно важливі і необхідні риси особистості, як емоційна врівноваженість, впевненість в собі, високий рівень самоконтролю
поведінки, регуляції емоцій, підвищити свій
загальний освітній рівень.
До речі, учені-психологи (Ю. Орлов,
А. Холмогорова, Н. Гаранян, В Петрушин та
ін.) відзначають, що неефективне управління
емоціями призводить до неврозів, порушення
психічного, соматичного, фізичного здоров’я.
Усунути негативний вплив емоцій, на нашу
думку, можна за допомогою підвищення емоційної компетентності майбутніх фахівців. І
якщо її справді можна розвивати, то необхідно,
на нашу думку, впроваджувати у сферу освіти
психолого-педагогічні технології цілеспрямованого формування емоційної компетентності
студентів, проводити просвітницьку та тренінгові роботу з ними. Це пов’язано з тим, що
сучасна вища школа спрямована переважно на
розвиток академічних здібностей студентів,
на інтелектуальну сферу особистості, тоді як
емоційному розвитку майбутніх фахівців, на
жаль, не приділяється належної уваги, хоча,
як відомо, одним із елементів змісту освіти
є формування емоційно-ціннісного ставлення людини до себе, до інших людей, до навколишньої дійсності (І.Я. Лернер). Наслідки
емоційної неосвіченості виявляються сьогодні
у значному збільшенні міжособистісних конфліктів, зростанні випадків депресії, жорстокості, насильства тощо. Тому, як справедливо
зазначає І.М. Андрєєва, розвиток емоційної
компетентності може розглядатися як фактор
підвищення психологічної культури суспільства в цілому [17, 85].
Очевидно, що аналіз змісту вищої освіти буде неповним без вивчення можливостей
практичної підготовки студентів до професійної діяльності. Саме тому одним з завдань нашого дослідження було створення програми
розвитку емоційної сфери та формування емоційної компетентності майбутнього лікаряпсихолога в процесі професійної підготовки.
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Спираючись на матеріали попередніх досліджень, ми спробували скласти наукову характеристику процесу формування емоційної
сфери: яким чином організувати процес навчання, щоб він сприяв розвитку емоційної
сфери; які умови, методи і форми роботи зі
студентами, що сприятимуть формуванню даного феномену.
При побудові нашої програми ми виходили
з наступних положень: формування емоційної
сфери студента – майбутнього лікаря-психолога мусить бути одним із завдань професійної підготовки; формування емоційної сфери
відбувається більш успішно за умов розвитку
цілісної індивідуальності студента, в поєднанні з іншими сферами психіки, з особистісними
властивостями; в процесі розвитку емоційної
сфери студента – майбутнього лікаря-психолога особливу увагу слід приділити формуванню
професійно значущих компонентів цієї сфери;
процес формування емоційної сфери студента – тривалий процес; формування і розвиток
емоційної сфери – двосторонній процес, під
час якого здійснюється діяльність викладача
по формуванню компонентів емоційної сфери
і діяльність студента по саморозвитку своєї
емоційної сфери; процес формування емоційної сфери студента є тривалим процесом, що
здійснюється на певних етапах, на кожному з
яких він підпорядкований конкретним цілям і
відповідним завданням.
В нашому дослідженні, в першу чергу, ми
спираємось на концепцію індивідуальності,
оскільки саме вона передбачає розвиток сфер
індивідуальності особистості, в тому числі її
емоційної сфери. В зв’язку з цим в нашому
дослідженні стає можливим розгляд певних
ситуацій у професійній підготовці майбутніх
фахівців як складових педагогічного процесу,
що забезпечують психологічну основу професійної підготовки і спрямовані на реалізацію
закономірностей розвитку індивідуальності в
цілому.
Очевидно, що розвиток емоційної сфери та формування емоційної компетентності
це цілеспрямований процес. Система цілей
включає наступне: формування навичок оцінювання результатів власної діяльності; формування навичок аналізу емоційних станів;

опанування прийомами емоційної регуляції;
визначення сприятливих та негативних факторів власного емоційного розвитку. Система
цілей, що відображає формування професійно
значущих компонентів емоційної сфери студентів включає: формування навичок аналізу
професійної діяльності; формування навичок
передбачення можливих емоційних станів у
пацієнтів; формування адекватного розуміння
власних особливостей емоційної сфери в готовності здійснення професійної діяльності;
самовдосконалення власного спостереження,
емпатії, емоційної лабільності, рефлексії, інших професійно значущих компонентів емоційної сфери; формування навичок в розробці
тактики емоційного самовдосконалення тощо.
В процесі навчання у ВМНЗ студенту –
майбутньому лікарю необхідно засвоїти певні знання, що забезпечать формування в його
свідомості чіткої картини емоційної організації людини, а також озброять його методологічними підходами до формування власної
емоційної сфери. На нашу думку, до них належать знання про емоційну організацію особистості; вікові особливості емоційної сфери;
відхилення в емоційному розвитку людини;
зв’язок емоцій з пізнанням; професійно важливі властивості лікаря (емоційний аспект);
способи регуляції емоційних станів; способи
емоційної саморегуляції тощо.
В процесі розвитку емоційної сфери студента та формування його емоційної компетентності одне з важливих місць посідає система відповідних вмінь та навичок. До них
належать: емоційні вміння; навички емоційної
саморегуляції; вміння передбачати можливі
емоційні реакції в певних ситуаціях; вміння
керувати емоційними станами; вміння швидкого реагування в емоціогенних ситуаціях;
навички спостереження, емпатії, перцепції
тощо.
Відповідно до розробленої нами програми, формування вищезазначених вмінь та навичок відбувається за рахунок включення до
процесу навчання. З цією метою нами розроблена система завдань, яка охоплює наступне:
завдання на пізнання емоційних станів, експресивних засобів, прийомів регуляції емоцій;
завдання на самопізнання особливостей влас-
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них емоційних станів, засобів експресії, прийомів емоційної регуляції на основі самоаналізу; завдання на розвиток навичок емоційної
регуляції; завдання на розвиток професійної
спостережливості (перцептивний, емпатійний
компоненти); завдання на психологічний аналіз ситуацій в процесі професійної діяльності.
В цілому система завдань побудована на
основі принципів професійної спрямованості, концепції індивідуальності, а також етапів
розвитку та формування емоційної сфери студентів в процесі підготовки у ВМНЗ.
Не слід забувати, що знання, вміння і
навички, які формуються в процесі професійної підготовки, вирізняються не лише
змістовно й функціонально, а й характером
діяльності, необхідної для їх засвоєння. На
наш погляд, виховання емоційного ставлення реалізується при виникненні певного почуття, емоційно забарвленої потреби,
співпереживання. В зв’язку з цим, розвиток
емоційної сфери пов’язаний з розвитком
психічним і соціальним під впливом певних
умов – обставин, які сприяють успішній організації і здійсненню процесу її формування у студентів. Пов’язані вони і з викладачами, і зі студентами, і, звичайно с процесом
професійного навчання.
В представленій нами програмі розвитку
емоційної сфери студента та формування його
емоційної компетентності знайшли відображення різноманітні форми навчання: лекції,
семінарські, практичні заняття, виробнича
практика, консультація, самостійна робота.
Ми спирались на той факт, що програму
розвитку емоційної сфери та формування емоційної компетентності студента можна побуду-

вати, якщо відомі вікові особливості розвитку
емоційної сфери студентів; сутність професійно важливих компонентів емоційної сфери
майбутнього лікаря; можливості професійної
підготовки в розвитку емоційної сфери (методичний аспект). Відтак, основними етапами
розвитку емоційної сфери та формування емоційної компетентності студентів – майбутніх
лікарів-психологів в процесі професійної підготовки мають стати: загальний розвиток емоційної сфери; її саморозвиток; формування
професійно значущих компонентів емоційної
сфери та їх саморозвиток.
Висновки, зроблені в результаті дослідження. В даній роботі здійснено спробу
проаналізувати таке актуальне питання професійної підготовки студента як розвиток
емоційної сфери та формування його емоційної компетентності. І саме дослідження проблеми нашого пошуку дозволило дати наукове
уявлення про програму формування емоційної
компетентності студента – майбутнього лікаря-психолога в процесі професійної підготовки і з’ясувати, що її формування мусить бути
одним з завдань професійної підготовки.
Є всі підстави стверджувати, що здібність
лікаря-психолога до емоційної компетентності, яка, до речі, виступає інтегральною значущою якістю справжнього професіонала,
можна і необхідно успішно розвивати за допомогою не лише спеціальних курсів, психологічних практикумів, а й відповідних вправ
і соціально-психологічних тренінгів, психотерапевтичних впливів, спрямованих на
підвищення усвідомлення себе, рівня рефлексії, емпатії, створення більш гармонійної
Я-концепції фахівця.
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ТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА ПОЗАКЛАСНИХ
МУЗИЧНО-ТВОРЧИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ УЧНІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ГІРСЬКИХ ШКІЛ
У статті висвітлюється оригінальний тематичний зміст програми позакласних музично-творчих
занять для дітей молодшого шкільного віку, які навчаються у гірських школах. Автор-розробник аналізує її структуру через призму впливів етнокультурного середовища Карпатського регіону України.
Ключові слова: тематичний зміст програми, тема-епіграф, позакласні музично-творчі заняття,
етнокультурне середовище, музично-творчий розвиток, гірська школа, Карпатський регіон України,
учні початкових класів.
В статье освещается оригинальное тематическое содержание программы внеклассных музыкально-творческих занятий для детей младшего школьного возраста, которые обучаются в горных школах. Автор-разработчик анализирует ее структуру сквозь призму влияний этнокультурной среды
Карпатского региона Украины.
Ключевые слова: тематические содержание программы, тема-эпиграф, внеклассные музыкальнотворческие занятия, этнокультурная среда, музыкально-творческое развитие, горная школа, Карпатский регион Украины, учащиеся начальных классов.
The article highlights the thematic content of the original program of extra-curricular musical and
creative activities for children of primary school age who are trained in mountain schools. The author analyzes
its structure through the prism of ethnocultural environment influences the Carpathian region of Ukraine.
Key words: thematic content of the program, the theme-epigraph, extracurricular musical and creative
activities, ethnocultural environment, musical and creative development, School of Mines, the Carpathian
region of Ukraine, primary school pupils.

Постановка проблеми. Суть задекларованої ідеї загальної музичної освіти учнів на
основі української національної культури полягає у ставленні до музичного мистецтва як
невід'ємної частини духовного життя народу;
у зверненні до народної музичної творчості
крізь призму її життєвих зв’язків із духовним,
матеріальним та практичним світом людини; у
розгляді української музичної культури в діалектичній єдності з музикою інших народів; у
вивченні професійної музики крізь призму її
фольклорних джерел; у розкритті естетичного змісту української народної та професійної
музики на основі осягнення учнями особливостей музичного мистецтва.
Для реалізації цієї ідеї необхідно, на нашу
думку, якнайширше упроваджувати у музично-виховну практику загальноосвітньої школи етнорегіональний матеріал, який є важливою складовою етнокультурного середовища
проживання дитини, а також підґрунтям для

її музично-творчого розвитку. Однак програмою з музичного мистецтва для 1-4 класів
передбачене використання на уроці етнорегіонального, а також додаткового і варіативного
матеріалу лише в межах 10 % [2]. У зв’язку з
цим, актуалізується проблема організації позакласних музично-творчих занять, в тематиці
яких були б відображені етнокультурні впливи
відповідного регіону України, зокрема Карпатського.
Мета статті – репрезентувати оригінальну авторську програму позакласних музичнотворчих занять учнів початкових класів гірських шкіл Карпатського регіону України.
Виклад основного матеріалу. Розроблений нами тематичний зміст програми позакласних музично-творчих занять, з одного
боку, органічно випливає з тематичної структури програми уроків музичного мистецтва, а
з іншого – пов'язується з близькими для дитини життєвими і музичними враженнями. Ще
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С. Русова була переконана, що оченята дитини
«повинні кохатись в улюблених національних
кольорах та орнаментах, уяві дитячій треба
давати пищу з національних оповідань, казок,
легенд, а для слуху співати рідні національні
пісні. Рідною казкою, етнографічним матеріялом має бути «оздоблений» родинний побут, життя дитячих установ, взагалі оточення
дітей. Усе це разом повинно «прив’язувати»
дитину до певного рідного терену, що, в свою
чергу, повинно допомогти їй усвідомити себе
частиною того народу, до якого вона належить…» [1, c.72-73].
Структурою програми передбачено проведення 4-5 занять у кожному семестрі упродовж усього періоду навчання у початковій
школі. Окремої уваги заслуговує аналіз тем
занять. Ми вважали за доцільне використати
у їхніх назвах тексти українських народних
пісень (дитячих, історичних, пісень УПА
тощо), а також фрагменти поетичних творів
українських поетів, письменників, громадських діячів, близьких до західно-українського регіону (І.Франка, Б.Лепкого, К. Малицької,
М. Підгірянки, М. Устияновича, В. Щурата, а

також наших сучасників-С.Жупанина, А. Кох,
В. Михайлищука, Й. Попадюка,М.Шкурган).
При доборі матеріалу ми враховували рівень
його художньо-педагогічної та мистецької
цінності, багатство поетично-образної сфери
та її доступність і близькість дітям, наявність
яскравого національного колориту та інше.
Запропоновані нами своєрідні теми–епіграфи спрямовані на розкриття основної теми
семестру. Вони відображають життя дітей в
гірському етнокультурному середовищі, показують красу природи Карпатського краю та
неповторність народної музичної творчості
його мешканців, звитяги народних месників –
борців за волю рідної землі, зв'язок Карпат з
іншими регіонами України тощо. Теми-епіграфи дозволяють створювати емоційну атмосферу і єдиний образно-смисловий центр занять,
дають можливість учителеві варіативно підходити до проблемного матеріалу для творчості,
залежно від наявних музичних, віршованих і
зображальних ілюстрацій. Тематична побудова програми створює умови для досягнення
цілісності творчих занять, єдності всіх видів
музично-творчої діяльності.

Тематичний зміст програми позакласних
музично-творчих занять учнів початкових класів гірських шкіл
1 клас
I семестр. Тема «Про що говорить музика Карпат»
Тема-епіграф 1
Тема-епіграф 2
«Який ти добрий, Боже,
«Дитячі в нас серденька,
Даєш нам все, що гоже,
Та щире в них чуття, Любити Україну
Даєш нам голосочок До гарних співаночок» Будуть ціле життя»
(слова В. Щурата)
(слова М. Підгірянки)
Тема-епіграф 3
Тема-епіграф 4
«Поклонись, дитино, батькові низенько,
«Маленькі сіни, ясна світлиця,
Бо його серденько до твого близенько.
Всюди чистенько, так, як годиться,
Поклонись, дитино, матері ще нижче,
Стукає в вікна груша крислата,
Бо її серденько до твого ще ближче»
То ж наша хата, то ж наша хата»
(слова В. Щурата)
(слова народні)
ІІ семестр. Тема «Я у світі музики карпатської природи»
Тема-епіграф 1
Тема-епіграф 2
«Ходить Мороз надворі
«Хмари по небі блукали,
По широкій оборі,
З перлів намисто низали,
Ще й по горах-дібровахПорвались низки-Бризнули бризки,
У чоботях пухових»
З шумом на землю упали»
(слова М. Підгірянки)
(слова М. Підгірянки)
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Тема-епіграф 3
Тема-епіграф 4
«Дзвонить, грає срібна річка,
«Де травичка , там метелик,
А в криштальну воду
А де квітка, там і джмелик,
Задивилася смерічка
Любо скрізь!»
Та й на свою вроду»
(слова В. Щурата)
(слова М. Підгірянки)
2 клас
I семестр. Тема «Карпатський край у пісні, танці, марші»
Тема-епіграф 1
Тема-епіграф 2
«Соловейку маленький,
«Та Оленка, та маленька
В тебе голос гарненький. Заспівай же мені,
Танцювала, веселенька,
о я люблю пісні»
Танцювала без устанку,
(слова Б. Лепкого) Як світило сонце зранку»
(слова М. Підігріняки)
Тема-епіграф 3
Тема-епіграф 4
«Гей, військо йде,
«Зробимо коло, погуляймо,
Наче рій гуде;
І весело заспіваймо»
Разом серця, разом руки
(слова народні)
Та й гаразд буде»
(слова І. Франка)
II семестр. Тема:«Як говорить музика Карпат»
Тема-епіграф 1
Тема-епіграф 2
«Сніжок паде, як срібний пух,
«Вийди, вийди, сонечко
Мороз малює квіти:
На дідове полечко.
Накритий стіл, в куті дідух,
Вийди, вийди на вершечок,
Пустують в сінях діти»
Там побачиш п ять овечок
(слова Б. Лепкого) І баранчика між ними
І з ріжками золотими»
(слова Б. Лепкого)
Тема-епіграф 3
«-Зозуленько, де ти, де бувала?

Тема-епіграф 4
«Дитина: – Скажи мені, мати,
– Ку- ку-ку! Де йде сонце спати?
По лузі літала та й собі співала:
Мати: – За високу гору,
– Ку-ку-ку! В золоту комору»
– Голубонько, де ти, де бувала?
(слова М. Підгірянки)
– Тру-ру-ру!
В гаю воркувала, голуба шукала:
– Тру-ру-ру!
(слова М. Підгірянки)
Тема-епіграф 5
«До дідових і бабиних пісень
Подібна дуже мова солов’їна»
(слова С. Пушика)
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3 клас
І семестр. Тема «Як заграють гуцулята – радіють Карпати»
Тема-епіграф 1
Тема-епіграф 2
«З гомінливих, з гірських потічків
«На високій полонині
Голосисті змайструю цимбали,
Ранок зустрічаю,
Щоб лунав світанковий їх спів
На сопілці-перепілці
І навколо Карпати співали»
Співаночку граю»
(слова В. Михайлищука)
(слова С. Жупанина)
Тема-епіграф 3
Тема-епіграф 4
«Тихий вечір, тихий, красний,
«Я маленький пастушок,
Над горою місяць ясний,
Загорнувся в кожушок,
Пасе зорі,завертає,
На скрипочці граю, Вас усіх вітаю»
На трембіті грає, грає»
(слова народні)
(слова М. Підгірянки)
Тема-епіграф 5
«Ми музику назбирали:
Бубон, скрипку і цимбали»
(слова народні)
ІІ семестр. Тема «Коломийка – серцю мила»
Тема-епіграф 1
Тема-епіграф 2
«Грай, трембіто, грай, сопілко,
«Співаночки мої любі,
Як велить серденько,
Де я вас подію?
Розливайтесь коломийки
Понесу вас в полонину,
Буйно, веселенько»
З вітрами посію»
(слова Й. Попадюка)
(слова М. Підгірянки)
Тема-епіграф 3
Тема-епіграф 4
«Грай, музико, коломийку,
«Верховино, світку ти наш!
Грай, щоб чули й не забули
Гей, як у тебе тут мило!
Танцювати і співати,
Як ігри вод, плине тут час,
Свою землю прославляти»
Свобідно, шумно, весело»
(слова М. Шкурган)
(слова М. Устияновича)
Тема-епіграф 5
«Назбираєм співанок і підемо у танок,
Отакі ми є гуцули. Гей!»
(слова М. Шкурган)
4 клас
І семестр.Тема «Із Карпат несеться гомін волі»
Тема-епіграф 1
Тема-епіграф 2
«Ой по-під гай зелененький
«Гей марширують вже повстанці,
Ходить Довбуш молоденький»
Як давно колись стрільці,
(слова народні) Сяє зброя їх у сонці
Грає усміх на лиці»
(слова народні)
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Тема-епіграф 3
Тема-епіграф 4
«Україно, Україно,
«О, мати Божа, о райський квіте,
Україно, краю мій!
Тебе благають вкраїнські діти!
Я за тебе,Україно
Не дай в неволі нам пропадати,
Муки тяжкії терпів»
Вкраїну нашу, верни нам, Мати»
(слова народні)
(слова народні)
Тема-епіграф 5
«Гей, гуртуймось та лучімся,
Українські діти!
Зранку, змалку вже учімся
Для Вкраїни жити»
(слова М. Підгірянки)
ІІ семестр. Тема «Карпати у музичному віночку України»
Тема-епіграф 1
Тема-епіграф 2
«А я дівчинка маленька,
«Чом, чом, чом, земле моя
Україна – моя ненька…
Так люба ти мені?»
Край Карпатський – батько мій –
(слова К. Малицької)
Любий серцю, дорогий»
(слова А. Кох)
Тема-епіграф 3
Тема-епіграф 4
«Понесе на дужих крилах
«У Різдвяні свята
Вітер з полонини
Квапмось брат до брата
Цю співаночку за гори
Позабудьмо, що нас ділить,
В степові долини»
А єднаймось кругом ціли
(слова С. Жупанина) Та й заколядуймо»
(слова Б. Лепкого)
Тема-епіграф 5
«Великодними піснями
Звеселяймо Божий світ,
Щоб почули за морями
Про вкраїнський славний рід»
(слова народні)
Висновки. Отже, розроблена нами тематична структура позакласних музичнотворчих занять для учнів початкових класів
гірських шкіл відкривають перед учителем
широкі можливості для творчого варіювання формами організації і проведення занять,
видами імпровізації, добором музичного,

літературного, художнього матеріалів для
імпровізації відповідно до тематики занять,
методами впливу на творчу діяльність молодших школярів, що сприяє музично-творчому
розвитку дітей і оптимізації творчого процесу в загальноосвітніх школах Карпатського
регіону.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
У статті розглянуто результати теоретичного аналізу психологічних особливостей агресивної
поведінки підлітків. Розкрито сутність базових понять «агресія» і «агресивність» (на основі опрацювання даних психологічних досліджень). Представлено основні чинники прояву агресії і агресивних
форм поведінки підлітками.
Ключові слова: агресія, агресивність, поведінка, підлітки, реакція, дії.
В статье рассмотрены результаты теоретического анализа психологических особенностей агрессивного поведения подростков. Раскрыта сущность базовых понятий «агрессия» и «агрессивность»
(на основе обработки данных психологических исследований). Представлены основные факторы проявления агрессии и агрессивных форм поведения подростками.
Ключевые слова: агрессия, агрессивность, поведение, подростки, реакция, действия.
The article describes the results of theoretical analysis of psychological features of aggressive behavior
of teenagers. The essence of the basic concepts of «aggression» and «aggressiveness» (based on the data of
psychological research) are disclosed. The main factors of aggression and aggressive behavior by teenagers
are presented.
Key words: aggression, aggressive, behavior, teens, reaction, action.

Актуальність теми. Для наукового осмислення природи людської агресивності необхідно насамперед уточнити сутність і значення
основних понять, пов’язаних із цим феноменом. Складність цього зумовлюється тим,
що термін «агресія» дуже часто вживається у
найширшому значенні. Здатність суб’єкта до
агресивної поведінки розглядається як відносно стійка риса особистості – агресивність. Рівні агресивності визначаються як научуванням
у процесі соціалізації, так і орієнтацією на
соціально-культурні норми, найважливішими
з яких виступають норми соціальної відповідальності [1]. Отже, проблема психологічних
особливостей агресивної поведінки молодого
покоління і особливо в підлітковому віці є актуальною на сучасному етапі.
Постановка проблеми. За дослідженнями
О. Ю. Михайлової, вартує виокремлювати три
головні підходи до визначення поняття «агресія»: трактовка агресії в термінах її наслідків,
як поведінку, пов’язану з заподіянням шкоди
іншому суб’єкту; визначення агресії через попередні умови, зокрема, через намір заподіяння шкоди; нормативний підхід, який відводить
соціальним нормам провідну роль у визначен-

ні поведінки як агресивної, і робить висновок
про те, що в даний час немає визначення агресії, яке б задовольняло всіх дослідників [4].
Агресія розглядається і як властивість особистості, і як її стан, і як інстинкт, і як поведінка.
А. А. Реан, позначаючи межі поняття агресії, визначає його як будь-які дії, які заподіюють шкоду іншій людині, групі людей чи
тварині. Якщо говорити про внутрішньовидову агресію, то визначення стає ще більш коротким і повинне пов’язуватися з заподіянням
шкоди людині або групі людей [5]. Він акцентує увагу на тому, що необхідно розрізняти поняття «агресія» і «агресивність».
Отже, поняття «агресія» і «агресивність» не
є синонімами. Під агресивністю в подальшому будемо розуміти властивість особистості,
яка виявляється в готовності до агресії, таким
чином, агресія є певними діями, які заподіюють шкоду іншому об’єкту, а агресивність – це
готовність до агресивних дій відносно іншого,
яку забезпечує готовність особистості сприймати та інтерпретувати поведінку іншого відповідним чином. У цьому розумінні, очевидно, можна говорити про потенційно агресивне
сприймання і потенційно агресивну інтерпре-
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тацію як про стійку особистісну особливість
світосприймання і світорозуміння [5].
Формулювання цілей статті. У форматі викладу матеріалів заявленої теми на
основі опрацювання даних психологічних
досліджень розкрити сутність понять «агресія» і «агресивність» як фундаментальних;
з’ясувати чинники прояву агресії і агресивних
форм поведінки підлітками.
Виклад основного матеріалу. Відмінність понять «агресія» і «агресивність» веде
до важливих наслідків. З одного боку, не за
будь-якими агресивними діями суб’єкта стоїть
агресивність особистості. З іншого боку, агресивність людини зовсім не завжди виявляється
в явно агресивних діях. Вияв-невияв агресивності як особистісної властивості в певних актах поведінки як агресивних дій завжди є результатом складної взаємодії трансситуаційних
і ситуативних чинників. У випадку агресивних
дій неагресивною особистістю в основі генезису, першопричиною цих дій є чинник ситуації.
У випадку ж агресивних дій особистості у взаємодії трансситуативних і ситуаційних чинників
примат належить особистісним якостям. Незважаючи на відмінності у визначенні поняття
агресії у різних авторів, ідея заподіяння шкоди
(збитків) іншому суб’єкту існує практично завжди. Під агресивністю можна розуміти властивість особистості, яка характеризується наявністю деструктивних тенденцій, переважно
у сфері суб’єктно-суб’єктивних стосунків. Вірогідно, деструктивний компонент людської
активності є необхідним у творчій діяльності,
оскільки потреби індивідуального розвитку з
необхідністю формують у людей здатність до
усунення і руйнування перешкод, до подолання
того, що протидіє цьому процесу.
Агресивність може мати якісну і кількісну характеристики. Як і будь-яка властивість,
вона має різну міру вираженості: від майже
повної відсутності до її максимального розвитку. Кожна особистість повинна мати певну
міру агресивності. Її відсутність призводить
до пасивності, підпорядкованості, конформності тощо. Надмірний її розвиток починає
визначати весь зовнішній вигляд особистості,
яка може стати конфліктною, нездатною на
свідому кооперацію тощо. Сама по собі агре-

сивність не робить суб’єкта свідомо небезпечним, оскільки, з одного боку, існуючий зв’язок
між агресивністю і агресією не є жорстким, а
з іншого, може не набувати свідомо небезпечних і не схвалюваних форм.
У повсякденній свідомості агресивність є
синонімом «злонаміреної активності». Однак,
сама по собі деструктивна поведінка «злонаміреності» не має, такою її робить мотив діяльності, ті цінності, заради досягнення яких і
володіння якими активність розгортається. Зовнішні практичні дії можуть бути подібні, але
їх мотиваційні компоненти прямо протилежні.
Враховуючи зазначене, можна поділити агресивні вияви на два основні типи: мотиваційна
агресія як самоцінність та інструментальна як
засіб (мається на увазі, що і одна й інша можуть виявлятися під контролем свідомості,
та поза нею і пов’язані з емоційними переживаннями: гнів, ворожість тощо). Під гнівом
розуміється емоційна реакція з включенням
мускулатури обличчя та скелету, особливо у
дітей. Ознакою гніву є внутрішнє напруження.
Ворожість – це негативне ставлення до чогонебудь або кого-небудь, яке може тривати досить довго і частіше за все характеризується
як вербальна поведінка, що реалізується у відсутність об’єкта агресії.
Розрізняють агресивність недиференційовану, яка характеризується, насамперед, відсутністю предмета агресії. Як правило, це незначний вияв агресії, що виявляється в криках,
сварках з будь-якого приводу і з різними людьми. Ці люди можуть бути друзями по роботі,
дому, членами сім’ї, знайомими і малознайомими людьми, причому в кожній ситуації майже завжди різні.
За дослідженнями К. Лоренц, варто говорити про різні види агресії. Він пропонує
розрізняти агресію на індивідуальному рівні, як таку, що заслуговує на засудження, неспровоковану відкрито ворожу поведінку; на
рівні внутрішньодержавних відносин, де цей
термін часто використовується в метафоричному значенні; агресію як поняття сучасного
міжнародного права, яке позначає інструмент
зовнішньої політики [3].
При вивченні агресивної поведінки акцент
робиться на ціннісних орієнтаціях особистос-
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ті, які відображають головні життєві інтереси,
на спрямованості особистості на насилля як
засіб досягнення поставлених цілей або реагування на певні ситуації. Агресивність розцінюється як деяка готовність особистості
до використання насильницьких засобів для
реалізації своїх цілей [2]. З урахуванням висловлених міркувань були виокремленні параметри агресивності різної модальності,
які відрізняються: 1) інтенсивністю агресії;
2) спрямованістю на конкретну особу, або взагалі на всіх людей; 3) ситуативністю або стійкістю агресивних тенденцій особистості.
Умовно вони були названі «агресивність
недиференційована», «агресивність локальна», «агресивність ворожа», «агресивність
жорстока» і «антиагресивність». Елементи,
що визначають кожен підтип агресивності,
були заміряні за допомогою емпіричних методів індивідуально-психологічних властивостей особистості і поведінкові вияви, які діагностуються біографічною анкетою.
За умови значної кількості розбіжностей у
розумінні феноменів агресії та агресивності,
найбільш прийнятною, з огляду задач нашого дослідження, є точка зору С. Г. Шебанової
[6]. На її думку, агресія – це сукупність дій,
які спрямовані на заподіяння шкоди і завдають шкоду об’єктам нападу, як живим, так
і неживим. Прояви можливі як у вигляді реактивної агресії, так і у вигляді спонтанної
або проактивної агресії (заради користі з точки зору носія). Як би вона не виявлялася – у
формі фізичного впливу або словесної лайки,
опосередковано, або через розрядку іншого
виду, агресія за всіх умов є неконструктивною поведінкою, яка заподіює людям фізичні
ушкодження або психологічний дискомфорт
(негативні переживання, стан напруженості,
пригніченості тощо) [6].
Узагальнюючи численні дані, можна виділити три основних чинники становлення агресивних форм поведінки:
1. Сім’я як фактор агресивної поведінки.
Саме в родині дитина проходить свій перший
етап соціалізації, і саме там вона може засвоїти перший урок агресивної поведінки.
2. Взаємостосунки з ровесниками. Агресивна поведінка пов’язана також із становищем

дитини в колі своїх ровесників. Знехтування
дитини іншими й низький соціальний статус в
референтній групі також провокують її до застосування агресивних форм поведінки.
3. Засоби масової інформації, насамперед,
інтернет і телебачення. Під час регулярних переглядів телепередач дитина бачить, як герої
з’ясовують стосунки за допомогою агресивної
поведінки. Ототожнюючи себе з ними, дитина
згадує агресивні дії, обрані телеперсонажами
для вирішення своїх проблем. Ці сцени насильства стимулюють появу агресивних фантазій, допомагаючи «відрепетирувати» дитині
можливі агресивні дії. Якщо сімейні стосунки або спілкування з ровесниками зміцнюють
цю агресію, вона стає звичкою. Звичка до
агресивної поведінки стає бар’єром на шляху до успішної соціалізації дитини. Система
виховання, яка склалася нині в суспільстві,
прийняті вимоги до дітей, ставлення дорослих до молодого покоління не враховують
особливостей їх особистісного становлення,
приводячи до конфлікту з підлітками, у яких
розвивається потреба в самостійності, самореалізації, звільнення від спілкування.
Висновки, зроблені в результаті дослідження. Таким чином, існуючі на сьогоднішній день теорії агресії по-різному пояснюють
причини, механізми та проблеми агресивної
поведінки людини. Є також безліч модифікацій і різновидів цих підходів. Наявні наукові
дані тією чи іншою мірою підтверджують всі
основні теорії агресії, що говорить лише про
багатоплановість агресії. Відзначимо, що проблема агресивної поведінки вивчалась багатьма вітчизняними та зарубіжними науковцями,
де головними є підтвердження фрустраційної
теорії агресії та теорії соціального научіння.
Агресивність як відносно стала властивість
особистості відбиває рівень готовності її до
агресивного сприймання, агресивної інтерпретації та агресивних дій відносно інших. У
цьому зв’язку можна говорити про потенційно
агресивне сприймання і потенційно агресивну
інтерпретацію як про відносно стійкі особливості світосприймання і світорозуміння осіб з
високим рівнем агресивності. Різні визначення феномену агресії, безумовно, охоплюють
деякі грані соціальної реальності, але істот-
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ним чином залежать від уявлень автора про
взаємодію особистості і суспільства. Отже,
агресія є складною й інтенсивно досліджуваною емоційно-ціннісною сферою психології
особистості. Але, незважаючи на це все, ще

залишаються безліч невирішених проблем,
тому що існуючі на сьогоднішній день теорії
агресії по-різному пояснюють причини й механізми агресивної поведінки людини і підлітка зокрема.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ЕМПІРИЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ
У МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ
У статті розглянуто принципи вивчення синдрому емоційного вигорання: принцип детермінізму,
принцип розвитку, принцип системності, принцип психофізичної єдності, принцип єдності свідомості і діяльності. Розкрито методи емпіричного дослідження синдрому емоційного вигорання. Проаналізовано вплив емоційного вигорання на професійну діяльність практичного психолога.
Ключові слова: емоційне вигорання, практичний психолог, принцип, метод.
В статье рассмотрены принципы изучения синдрома эмоционального выгорания: принцип детерминизма, принцип развития, принцип системности, принцип психофизического единства, принцип
единства сознания и деятельности. Раскрыты методы эмпирического исследования синдрома эмоционального выгорания. Проанализировано влияние эмоционального выгорания на профессиональную
деятельность психолога.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, практический психолог, принцип, метод.
The article deals with the study of the principles of emotional burnout syndrome: the principle of determinism, the principle of development, the principle of consistency, the principle of mind-body unity, the principle of unity of consciousness and activity. Empirical research methods revealed a syndrome of emotional
burnout. The influence of emotional burnout in professional activities of practical psychology.
Key words: emotional burnout, psychologists, principles, methods.

Актуальність статті. Дія численних
емоційних факторів (як об’єктивних, так і
суб’єктивних) викликає наростаюче почуття
незадоволеності, погіршення самопочуття і
настрою, накопичення втоми, фізіологічних
показників, які характеризують напруженість
роботи, що веде до професійних криз, виснаження і вигорання. Результатом цих процесів є
зниження ефективності професійної діяльності практичних психологів , вони перестають
справлятися зі своїми обов’язками, втрачають
творчий настрій щодо предмета та продукту
своєї праці, деформують свої професійні відносини, ролі та комунікації.
Постановка проблеми. Дослідження емоційного вигоряння психолога є важливим як
з теоретичної, так і з практичної точки зору.
Гострота проблеми емоційного вигорання
допомагаючим типам професіям, недостатність досліджень, викликає необхідність вивчення такого явище як емоційне вигорання, і
пов’язаних з ним психоемоційних та психосоматичних станів особистості. Досить актуальною, логічною і обгрунтованою є підбір пси-

ходіагностичних і розробка психокорекційних
методів роботи з емоційним вигорянням, що
базується на сучасному знанні принципів,
прийомів і методів психології та психотерапії,
які спрямовані на профілактику та корекцію
порушень особистісної, емоційної та соціальної сфери індивіда .
Метою статті є проаналізувати методологічні принципи та методи емпіричного дослідження синдрому емоційного вигорання у
майбутніх практичних психологів.
Виклад основного матеріалу. Методологія – це система принципів організації теоретичної і практичної діяльності, система правил і нормативів пізнання і способів побудови
теорії.
На основі загальних методологічних
принципів будується будь-яке психологічне дослідження. Виходячи з методологічних
принципів і конкретних завдань тих чи інших
особливостей, визначається стратегія, спільний шлях психологічного дослідження.
Л.С. Виготський зазначав, що вища методологія управляє роботою кожного елемента
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«організму» науки, кожним рухом думки з добування і поясненню фактів [2, с. 216].
Розглянемо основні принципи вивчення
синдрому емоційного вигорання.
Принцип детермінізму був запропонований С. Л. Рубінштейном у формулюванні
«зовнішнє через внутрішнє» (тобто зовнішні
причини впливають на людину, лише заломлюючись крізь внутрішні умови) [1, с. 136].
Він свідчить про те, що у кожного явища
є причина. Для дослідження можна відзначити, принаймні, два наслідки. По-перше, якщо
причина є, її можна знайти. По-друге, це вказує на пріоритет пошуку причини порівняно,
наприклад, з описом явища: друге служить
засобом для першого. У нашому дослідженні,
незважаючи на складність і неоднозначність
причинно-наслідкових зв’язків, все ж можна
позначити сам синдром емоційного вигорання
як наслідок, а коло явищ, в якому ми будемо
шукати його причини – особливості особистості студента. При цьому, звичайно, маються
на увазі не окремі ізольовані особистісні риси,
а їх комплекси. Складність же детермінації
полягає в тому, що особливості особистості
будуть, з одного боку, розглядатися нами як
причини, що визначають перебіг процесу емоційного вигорання та його характеристики, а з
іншого, вони не є раз і назавжди даними. Так
що зазначена нами детерміністська картина
досить умовна, і ми будемо дотримуватися
її лише тому, що повномасштабне вивчення явища у всій його причинно-наслідковій
складності вимагає невизначено довгого часу
проведення дослідження. І ще це вказує на
обов’язковість для нашого дослідження застосування ще одного фундаментального загальнонаукового пізнання – принципу розвитку.
Під розвитком слід розуміти зміну феноменів у певному напрямку. Керуватися принципом розвитку означає розглядати об’єкти, які
розвиваються, а не перебувають у статичній
позиції, і з’ясовувати закономірності цього
розвитку. У теоретичній частині даної роботи
принцип розвитку застосовувався, зокрема,
при розгляді феномена адаптації, в динамічних моделях синдрому емоційного вигорання.
Застосування принципу системності в дослідженні полягає в тому, що в кожному кон-

кретному факті вбачається роль останнього в
утриманні рівноваги всієї системи. Системний підхід – напрям методології досліджень,
який полягає в дослідженні об’єкта як цілісної
множини елементів в сукупності відношень
і зв’язків між ними, тобто розгляд об’єкта як
системи. Наприклад, адекватно зрозуміти і вивчати психологічний захист можна тільки виходячи з його ролі в захисті всієї психіки від
перевантажень. Якщо ж його розглядати тільки як усунення одного стресового фактора,
побудовані на цьому дослідження не дадуть
нічого корисного. Саме тому ми підкреслюємо
важливість розуміння синдрому емоційного
вигорання як адаптаційної реакції, а не чогось
однозначно шкідливого і небажаного.
Розуміння системи як комплексу елементів,
що знаходяться у взаємодії, дозволяє більш
чітко структурувати компоненти, які складають синдром емоційного вигорання:
Цілісність, яка дозволяє розглядати систему одночасно і як єдине ціле, і як підсистему
вище стоячих рівнів.
Ієрархічність побудови, тобто наявність
множини (принаймні двох) елементів, які базуються на основі підпорядкування елементів
нижчого рівня елементам вищого рівня. Реалізація цього принципу добре видна на прикладі будь-якої конкретної організації, яка являє
собою взаємодію двох підсистем: керуючої і
керованої. Одна підпорядковується іншій.
Структуризація, яка дoзвoляє аналізувати
елементи системи і їх взаємозв’язки в рамках
конкретної організаційної структури. Як правило, процес функціонування системи обумовлений не стільки властивостями її окремих елементів, скільки властивостями самої
структури.
Множинність, яка дозволяє використовувати множину кібернетичних, економічних
і математичних моделей для опису окремих
елементів і системи в цілому.
Системність – властивість об’єкта володіти
всіма ознаками системи.
Принцип психофізичної єдності заснований на уявленні про те, що нервова система
є матеріальним субстратом психіки і багато в
чому визначає її. Вірно і зворотне: фізіологічні процеси нервової системи також залежать
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від процесів психічних. У нашому дослідженні цей принцип відображений, насамперед, у
змісті опитувальників вигорання, в тому, що
поряд з чисто психологічними симптомами
розглядаються і фізіологічні.
Принцип єдності свідомості і діяльності
означає, що будь-яка поведінка не може бути
розглянута лише як зовнішнє або тільки як
внутрішнє. За одними і тими ж зовнішніми
вчинками може ховатися різний внутрішній
зміст, і навпаки. Звідси випливає більш прикладний принцип вивчення психіки і свідомості в єдності внутрішніх і зовнішніх проявів. Для об’єктивного вивчення нам доступно
тільки зовнішнє – поведінка. За поведінкою
завжди стоїть внутрішній психічний зміст.
Для забезпечення об’єктивного дослідження психологічних особливостей емоційного
вигорання майбутніх практичних психологів
було використано наступні методи:
системно-структурний метод;
метод теоретичного аналізу та узагальнення наукових першоджерел з досліджуваної
проблематики;
метод наукового спостереження;
метод психолого-діагностичного обстеження;
метод математичної статистики.
1. Системно-структурний метод. Метод,
заснований на принципі системного підходу,
що складається з декількох етапів: уточнення
того, який науковий феномен береться для аналізу як ціле; виявлення якомога більшої кількості елементів цілого; групування елементів
у необхідне і достатнє число підструктур та
узгодження їх з наявними науковими теоріями; установлення різних зв’язків і відносин
між елементами, підструктурами і цілим.
2. Метод теоретичного аналізу та узагальнення наукових першоджерел з досліджуваної
проблематики. Даний метод направлений на
аналіз наукових першоджерел і використовується з метою отримання вихідних даних для
різнобічного дослідження проблеми емоційного вигорання майбутніх практичних психологів. З даної проблематики нами проаналізовано достатню кількість наукових джерел,
що дозволяють уявити рівень розробленості
теми. Даний метод використовувався нами на

всіх етапах дослідження. Порівняння та аналіз
результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів, а також власні наукові розробки,
дозволили оцінити стан опрацьованості досліджуваної проблеми, розробити основний
алгоритм власної діагностичної роботи і визначити діагностичний комплекс.
3. Метод наукового спостереження. Використання даного методу дозволило додатково
досліджувати значущі прояви особистості, а
саме: особливості вербальних і невербальних
реакцій або спонтанних коментарів під час
психодіагностичного обстеження та ознайомлення з результатами тестування, інші можливі специфічні поведінкові реакції. Оскільки
метод наукового спостереження завжди характеризується деякою суб’єктивністю і може
створювати певну установку для інтерпретації того чи іншого наукового факту, науковий
контроль за результатами спостереження здійснювався з боку інших методів, зокрема, методу психолого-діагностичного обстеження.
4. Метод психолого-діагностичного обстеження. Основною метою даного методу було
дослідження психологічних особливостей емоційного вигорання майбутніх практичних психологів, встановлення основних складових компонентів даного явища і співвідношення між ними.
Цей метод включає ряд психодіагностичних
методик, спрямованих на дослідження основних структурних компонентів емоційного вигорання майбутніх практичних психологів.
5. Метод математичної статистики. Дозволяє обчислювати так звані елементарні
математичні статистики, що характеризують
вибірковий розподіл даних, наприклад, вибіркове середнє. Математичні методи обробки
даних використовують математичні прийоми,
формули, способи якісних розрахунків, за допомогою яких показники, отримані в ході експерименту, можна узагальнювати, приводити
в систему, виявляючи приховані в них закономірності.
Статистико-математичні методи застосовуються при обробці матеріалів психологічних досліджень для того, щоб витягувати з
тих кількісних даних, які отримані в експериментах, при опиті і спостереженнях, можлива
більше корисної інформації. Зокрема, в оброб-
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ці даних, що отримуються при випробуваннях
по психологічній діагностиці, це буде інформація про індивідуально-психологічні особливості випробовуваних [3, с. 122].
Висновок. Таким чином, методологічну
основу дослідження становлять розроблені
в психології принципи детермінації психічних явищ, єдності психіки і діяльності, сис-

темності, психофізичної єдності, розвитку
(О.М. Леонтьєв, Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн, Г.С. Костюк та інші). Методи наукових досліджень – це ті прийоми та засоби, за
допомогою яких вчені отримують достовірні
відомості, що використовуються далі для побудови наукових теорій та вироблення практичних рекомендацій.
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ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ
МАЙБУТНІХ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРІВ ТА ПРОБЛЕМИ
ЙОГО ФОРМУВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
У статті розглядається питання творчого потенціалу майбутніх концертмейстерів та проблеми його формування у студентів професійних вузів в процесі навчання у концертмейстерському класі.
Проаналізовано поняття творчого потенціалу концертмейстера та визначені складові компоненти,
які впливають на формування творчого потенціалу майбутніх концертмейстерів в процесі навчання.
Ключові слова: творчий потенціал,навчання концертмейстерської майстерності, підготовка
музиканта – піаніста.
В статье рассматривается вопрос творческого потенциала будущих концертмейстеров и проблемы его формирования у студентов профессиональных вузов в процессии обучения в концертмейстерском классе. Проанализировано понятие творческого потенциала концертмейстера, определены
составляющие компоненты, которые вплывают на формирование творческого потенциала будущих
концертмейстеров в процессии обучения.
Ключевые слова: творческий потенциал музыканта, обучения в классе концертмейстерского
мастерства, воспитание пианиста – концертмейстера.
The question about future concertmasters’ potential and some problems of its formation among students
of professional colleges are examined in this article. The conception of creative potential has been analyzed
.Components, which affect the formation of future concertmasters’ creative potential have been defined too.
Key words: the creative potential of musician, the process of education in concertmaster skill class,
training of the pianist-concertmaster.

Актуальність статті зумовлена педагогічною значущістю проблеми формування
творчого потенціалу майбутніх концертмейстерів в процесі навчання, оскільки роль концертмейстерської діяльності дуже важлива
для розвитку сучасної культури та мистецтва.
Проблема музичної освіти зумовлена значними змінами в житті нашого суспільства, особливо в час, коли в нашій державі відбувається реформування її вищої ланки. У вищих
музичних навчальних закладах зараз формуються нові принципи виховання спеціалістів
високого рівня, музикантів, які бездоганно
володіють професійними навичками. Поряд
з тим, проблема підготовки концертмейстерів
– професіоналів, музикантів особливої галузі,
так званих «майстрів концерту», залишається
недостатньо розробленою.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Професія концертмейстера дуже складна,
бо в нього має бути сформованно багато навичок: кваліфікованого виконавця, піаніста, який

повинен володіти всіма видами фортепіанної
техніки, бути бездоганним ансамблістом та
педагогом, здатним кваліфіковано допомагати
солісту, вирішувати складні проблеми сумісної творчої діяльності. Творчий потенціал в
педагогічний науці пояснюється тим, що під
поняттям «творчість» і «творчий потенціал»
розглядається особлива форма людської діяльності, пов’язана з функцією перетворення, яка стає основою внутрішнього механізму
всіх когнітивних процесів: сприйняття, уваги,
пам’яті, мислення, уяви. У сучасній музичній
освіті важливим засобом формування творчого
потенціалу майбутніх концертмейстерів є цілеспрямований педагогічний вплив. У цьому
контексті виникає проблема ефективного використання теоретичних та практичних засобів в
умовах професійної підготовки в музичних закладах. По-перше, постає питання про поняття
творчого потенціалу концертмейстерів, його
вплив на професійну діяльність, творчу активність та здатність порозуміння у професійному
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спілкуванні. Питання формування творчого потенціалу майбутніх концертмейстерів в процесі
навчання значною мірою впливає на самореалізацію особистості музиканта-концертмейстера,
розвинути його музичних здібностей та професійної майстерності, а отже тим самим набуває
особливої ваги у музичної освіти.
Формулювання цілей статті. Мета даної
статті полягає у тому, щоб розкрити сутність
поняття творчого потенціалу майбутніх концертмейстерів та висвітлити проблеми його
формування в процесі навчання.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Внутрішня потреба творчості, художнє почуття виявляються набагато сильнішими багатьох
зовнішніх чинників, що впливають на музиканта. Особливість митця полягає в тому, що
його психічний апарат повинен впоратись не із
зовнішніми, а із внутрішніми імпульсами, від
яких не можна ухилитися [4 с.19;20]. Фіксація
внутрішніх, ірраціональних сторін творчого
акту сама по собі знімала питання про можливість створення певних формул, та алгоритмів
в художній творчості. Дійсно, за своїм визначенням, творчість – це створення того, що ще
не існувало; у цьому сенсі будь-який творчий акт не може бути вимірюваним певними критеріями і межами. Будь-яка творча дія
перебуває в опозиції до нормативності, проте
може стати адаптованою формою діяльності.
Творчий імпульс руйнує традиційні правила,
коди, сприйняття, але породжує нові художні
осяяння. На думку психолога О. Кривцуна,
який доводить, що творчий акт ніколи цілком
не детермінований ззовні, але разом з тим він
не може бути повністю зведений тільки до
реалізації «почуття форми», що живе в душі
художника. Ані об’єктивні, ані суб’єктивні
передумови не можуть бути поясненні у творчої продуктивності, яка живе в душі митця. З
іншого боку, здійснення творчого акту у творця, так звана мимовільна активність, відзначена безперервним художнім фантазуванням.
Це свого роду внутрішня лабораторія, в якій
клубляться, напливають один на одного, проростають приховані переживання і їх художні
форми [4 с. 17; 18].
За результатами дослідження психолога
О. Кривцуна, у психології творчого потен-

ціалу музиканта важливе значення має поняття художньої установки, яку він визначає
як систему очікувань. Здатність художника
жити у будь-якій істоті чи явищі, бути й чоловіком, і жінкою, з однаковою переконливістю досягати художнього перетворення в
протилежних персонажах. Результатом такого
творчого акту стає поява творчого продукту з
деякими обов’язковими характеристиками і
якостями. Важливим аспектом творчого продукту є новизна, оригінальність і унікальність.
Отже, творчий потенціал може розглядатися як
вихід за межі заданого, у ньому проявляється
також активність несвідомих психічних процесів [4, с. 26; 30].
Творчий потенціал особистості визначає
здатність до самостійної постановки проблем
і пошуку їх розв’язання з тим або тим ступенем реалізації комплексу знань, умінь і навичок у певній сфері діяльності або спілкування
[8, с. 9; 12]. Тобто, творчий потенціал інтелектуальної людини характеризує її особистість
у цілому і являє собою систему когнітивних
і некогнітивних компонентів, презентованих
інтелектуальними (оригінальність, гнучкість,
адаптивність, швидкість і оперативність
мислення, легкість асоціацій, рівень творчої
уяви), і особистісними (мотиваційними, емоційними, вольовими, рефлексивними й ціннісно-змістовними ) характеристиками в їхній взаємодії. Кажучи про творчий потенціал
музиканта-виконавця в цілому, і концертмейстера зокрема, можна стверджувати, що він
містить у собі ряд особистісних, генетичних
якостей (вокальні дані, гострота музичного
слуху й т. ін.), сценічні дані, внутрішню творчу енергію, а також здатність до активного
професійного зростання, що включає фактор
працездатності.
У ході нашого дослідження ми визначаємо творчій потенціал, як сукупність можливостей реалізації творчості суб’єкта новими
напрямками його діяльності. Щодо окремого
індивіда, його творчий потенціал визначають
як інтегративну якість особистості, яка характеризує міру її можливостей ставити й вирішувати нові завдання в сфері її діяльності. Відомий психолог В. Моляко запропонував власну
концепцію формування творчої особистості й
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реалізації її творчого потенціалу. Він визначає
творчий потенціал як інтегративну властивість
особистості, яка характеризує міру можливостей здійснювати творчу діяльність, готовність
і здатність до творчої самореалізації й саморозвитку. «Творчий потенціал – це саме та
система, яка абсолютно схована від будь-якого
зовнішнього спостереження, більше того, сам
носій творчого потенціалу іноді зовсім не знає
про свої творчі можливості» [7 с. 6]. Про дійсні
творчі можливості конкретної людини можна
говорити лише на основі здійсненої діяльності. Творчий потенціал стає не уявлюваною, а
реальною, прогнозованою цінністю лише тоді,
коли реалізовується. Можна стверджувати, що
творчий потенціал – це внутрішній процес взаємодії психологічних якостей, співвідношення природних і внутрішніх сил людини, який
сприяє розвитку всіх здатностей, можливостей
і властивостей до здійснення творчої діяльності, творчих тактик і стратегій у цьому процесі,
які дозволяють знаходити унікальне, принципово нове рішення проблем, а також забезпечують потреби особистості у творчій самореалізації й саморозвитку [7 с. 5; 9].
Розглядаючи питання творчого потенціалу,
звернемо увагу на його складові. На думку,
Д. Кирнарскої, творчий потенціал людини
можна схарактеризувати за 5 основними поняттями – здатність, обдарованість, талант,
інтелект і креативність [3, с. 18]. В. Моляко
позначає свою структуру творчого потенціалу, де він визначається такими складовими:
задатки, нахили, які проявляються в надання переваг до чогось; інтереси, їх спрямованість і частота прояву; допитливість, пошук
до створення чогось нового; швидкість в засвоєнні нової інформації; проява загального
інтелекту; наполегливість, цілеспрямованість,
працьовитість; порівняно швидке і якісне оволодіння вміннями, навичками, майстерністю
виконання певних дій; здатності до реалізації
власних стратегій і тактик, різних проблем, завдань, пошук виходу зі складних нестандартних, екстремальних ситуацій. Усі ці вміння,
якості входять до складу творчого потенціалу
особистості [7 с. 8; 9].
Особливе значення творчого потенціалу та
проблеми його розвитку набувають в процесі

формування особистості у мистецтві, зокрема в професії музиканта. Творчий потенціал
музиканта може бути визначеним не лише як
перелік особистісних рис, але й як можливість
реалізації людиною власних індивідуальних
здібностей. Оскільки творчі ідеї мають емпіричну основу, то творчий потенціал індивіда,
безперечно, визначається його здатністю відображати предмети і явища об`єктивної дійсності. Музикант, граючи, інтерпретує музичний
твір, а його поняття і вміння вказують на рівень
творчого потенціалу виконавця. Музикант –
концертмейстер поряд із солістом (солістами)
– «виступає як інтерпретатор (тлумач) авторського тексту, оскільки сам процес читання
нотного тексту є творчим: кожен виконавець
по-своєму осмислює нотний текст, співвідношення темпу й агогічних відхилень, акцентів і артикуляційних позначень» [11, с. 142].
Концертмейстер не є «тінню соліста» (хоча у
зв’язку з деякими ансамблевими параметрами
це порівняння могло б бути доречним), і навіть
не тільки повноправний учасник ансамблю, а
«диригент музично-виконавського процесу»
[2, с. 68; 72], його роль як у процесі роботи із
солістом над музичним твором, так і в процесі концертного виконання можна однозначно
вважати творчою. Крім того, творчі функції
концертмейстера тісно пов’язані з педагогічними й професійно-комунікативними. Перші
найбільш необхідні в процесі репетиційної роботи, другі – в концертному виступі, коли концертмейстер відчуває стан не лише «роздвоєності», а навіть розділення на три частини: з
одного боку, перевтілення в «героя» музики,
що виконується, з іншого боку – контроль над
власним виконанням, і, по-третє, контроль над
цілісним звучанням свого ансамблю із солістом.
У ході нашого дослідження було визначено сутність поняття творчого потенціалу майбутніх концертмейстерів в процесі навчання в
музичних вишах. Під творчим потенціалом музиканта-виконавця в цілому, і концертмейстера
зокрема, ми розуміємо ряд особистісних, генетичних якостей, внутрішню творчу енергію,
а також здатність до активного професійного
росту, який включає фактор працездатності.
Розглядаючи проблему творчого потенціалу
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концертмейстера в цілому, і як особливої області знання в педагогіці, у першу чергу слід
визначити, що творчий потенціал концертмейстера містить у собі музичні здібності, професійну підготовку та різні види музичного
мислення. Формування творчого потенціалу у
процесі навчання у концертмейстерському класі відбувається завдяки вивченню високомистецьких зразків камерно-вокальної, інструментальної, хорової, оперної музики композиторів
різних епох і стилів. У реальному виконавському процесі відбувається актуалізація наявних
у студента знань музично-теоретичних дисциплін, а різноманітність репертуару сприяє
формуванню стійкої потреби у поповненні,
збагаченні знань про творчість не тільки композиторів, але й поетів і письменників різних
епох, про подібність і відмінність їх філософських поглядів, особливості поетичної мови
тощо. Чималу роль відіграє саме музикування
з виконавцями інших інструментів, що сприяє
розвитку професійного інтересу до вивчення
специфіки класичних і народних інструментів.
Розширення художніх і ансамблевих завдань
сприяє постійному прагненню щодо вдосконалення рівнів володіння фортепіано, необхідного для пошуку звукових, темброво-динамічних,
піаністичних розв’язків у виконанні фортепіанний партії вокальних і інструментальних
творів [8]. В процесі занять прагнення до гармонічної взаємодії в ансамблі сприяє розвитку таких моральних якостей особистості, які
здатні до співпереживання й підтримки, почуття відповідальності, самокритичність. Крім
того, згідно з дослідженнями Е.А.Оствовської,
у концертмейстера в процесі навчання формується об’єктно-центроване світовідчуття, яке
дозволяє гармонійно співіснувати з навколишнім світом, відчуваючи себе частиною цілого,
не втрачаючи при цьому усвідомлення своєї індивідуальності. Уміння концертмейстера чути
не тільки себе (у прямому і переносному значенні) сприяє формуванню толерантності до
інших народів і культур, а також умінню чуйно
реагувати на те, які відбуваються зміни в країні й у світі [9]. Формування творчого потенціалу в рамках концертмейстерської підготовки
обумовлюється особливостями ансамблевого
виконавства, зокрема, спільним музикуванням

соліста й концертмейстера, яке являє собою
комунікацію засобів музики. Відповідно, навчання студента в концертмейстерському класі
містить у собі широкі можливості для розвитку
таких професійно-комунікативних якостей, як
художня антиципація, адаптивність і музичносценічна товариськість [6, с. 56].
На наш погляд, першорядне значення для
концертмейстера має художня антиципація
– передбачення майбутніх подій або дій іншої особи й випереджальна реакція на них.
Це пов’язане з поняттям інтуїції, у тому числі ансамблевої, розвиток якої здійснюється у
процесі взаємодії студента-піаніста з різними
солістами, особливо співаками. Більшу роль
відіграють спільні концертні виступи з починаючими співаками й інструменталістами, художні наміри яких у виконанні творів можуть
зненацька змінюватися внаслідок естрадного
хвилювання й недостатнього досвіду виступів. Розвиток ансамблевої інтуїції й інших
професійно-комунікативних якостей концертмейстера створює основу для формування загальнокультурної і професійної компетенції.
Із дисциплін спеціального циклу саме на заняттях у концертмейстерському класі студентпіаніст у навчальній і концертній практиці
стикається з широким колом художніх цінностей, охопленим історичним періодом часу їх
створення ( як правило, від XVII століття до
наших днів), так і жанровою, національною й
стильовою різноманітностями: романси, арії й
сцени з опер, народні пісні, хорові твори, твори для різних інструментів. Репертуар, який
складається з творів концертної програми,
списків обов’язкових творів, творів для читання з листа й транспонування, складається
із кращих зразків світової музичної культури.
Знайомство з ними вдосконалює естетичний
смак, формуючи здатність до компетентної
оцінки творів мистецтва з позицій художньої
виразності й краси [8]. Не претендуючи на
вичерпний характер представленого аналізу
взаємодії процесів концертмейстерської підготовки й формування професійних якостей піаніста, основне завдання можна бачити в тому,
щоб привернути увагу викладачів і керівників
вищих і середніх музичних навчальних закладів до дисципліни, у ході вивчення якої здій-
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снюється підготовка до найважливішої сфери
професійної діяльності музиканта-піаніста,
що перебуває, на жаль, в «тіні» сольного виконавства, і використовувати варіативність, надати нову модель утворення, для забезпечення
в рамках зазначеної дисципліни можливості

досягнення молодим музикантом нового якісного рівня одержуваної професійної освіти.
Виходячи із попереднього, ми визначили
складові компоненти, з яких, на наш погляд,
формується творчий потенціал майбутнього
концертмейстера (таблиці 1).
Таблиця
Таблиця
11

Творчий потенціал концертмейстера

Особистіснотворчий
компонент

Професійний компонент

Комунікативний
компонент

Музичні здібності,
музичний інтелект

Теоретична професійна
підготовка

Діалогічність

Працездатність

Практична професійна
підготовка

Порозуміння у
ансамблевому
спілкуванні

Соціонічний тип

Спеціальна професійна
підготовка

Самооцінка

Артистизм,
креативність

Підготовка до імпровізаційної
діяльності

Емоційна гнучкість

На основі проведеного нами дослідження,
ми можемо зробити висновок, що творчий потенціал концертмейстера складається трьох
основних компонентів, а саме: особистіснотворчого компонента, який складається з музичних здібностей та якостей, професійного
компонента, який складається з усіх напрямків
професійних знань та вмінь, й комунікативного компонента, який складається з порозуміння у професійних відносинах, емоціонального
аспекту та діалогічності. Таким чином, до музичних здібностей відносяться, в першу чергу, всі закладені в людині природні здатності.
Здатність – це індивідуальні властивості особистості, що є суб’єктивними умовами успішного здійснення певного роду діяльності. Здатності не зводяться до наявних у індивіда знань,

умінь, навичок. Вони виявляються у швидкості, глибині та міцності оволодіння способами
й прийомами деякої діяльності і є внутрішніми
психічними регуляторами [10, с. 25]. Музичні
здібності, індивідуально-психологічні особливості особистості були нами віднесені до особистісно-творчого компоненту.
Діяльність концертмейстера вимагає від
піаніста застосування багатобічних знань і
вмінь з курсів гармонії, сольфеджіо, поліфонії, історії музики, аналізу музичних творів,
вокальної та хорової літератури, педагогіки як
самостійних дисциплін, так і у взаємозв’язках
між ними. У формуванні творчого потенціалу
концертмейстера потрібно звернути увагу на
професійний компонент, який містить у собі
всі форми професійної підготовки. Таким чи-
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ном можна стверджувати, що у процесі теоретичної, практичної та спеціальної діяльності
відбувається надбання необхідних якостей і
сукупність знань і вмінь, які були віднесені до
професійного компоненту.
У процесі розвитку творчого потенціалу
концертмейстера потрібно звернути увагу на
комунікативність. Комунікативність – це процес взаємодії між людьми, у складі якого виникають, проявляються й формуються міжособистісні відносини [1, с. 174]. Комунікативність
припускає обмін думками, почуттями, переживаннями й т.ін. Кажучи про таке явище як комунікативність особистості, слід мати на увазі,
що це явище необхідно розглядати не тільки як
сукупність деяких характерних властивостей
і якостей, що дозволяють здійснювати процес
спілкування, але й те, що комунікативність
особистості є компонентом мотиваційно-потребової сфери. Мається на увазі те, що комунікативність вимагає наявності відповідної спрямованості особистості, що визначає соціальну
й моральну вагу особистості, її потреби, інтереси, переконання, ідеали й відповідні цінності
орієнтації [5]. Визначені складові компоненти
впливають на: формування творчого потенціалу майбутніх концертмейстерів; рівень професійної майстерності майбутніх фахівців. Розвиток творчого потенціалу – це відправна крапка
для розвитку майбутнього музиканта в цілому,
а особливо, музиканта – концертмейстера. Подальші розвідки в цьому напрямку полягатимуть у визначенні та апробації педагогічних
умов, які сприяють формуванню творчого по-

тенціалу концертмейстерів в процесі навчання.
Висновки. Розглянуте нами питання творчого потенціалу майбутніх концертмейстерів та проблеми його формування у студентів
професійних вузів в процесі навчання у концертмейстерському класі, набуває особливої
актуальності у процесі виховання піаніста –
концертмейстера, оскільки в сучасної вищої
музичної освіті навчання майбутніх концертмейстерів має бути орієнтованим на досягнення вищих рівнів професіоналізму і співтворчості з солістом. У процес навчання формування
творчого потенціалу піаніста – концертмейстера спрямовується на послідовний розвиток
професійних якостей, які надають можливість
студенту досягнути високого рівня професійної
майстерності, сформувати яскраві особистісні
характеристики, здійснити успішну виконавську діяльність у роботі концертмейстера. На
основі зробленого аналізу, нами були визначені складові творчого потенціалу майбутніх концертмейстерів, які складається з трьох
основних компонентів, а саме: особистиснотворчого компонента – який включає індивідуальні здібності та якості, професійного компонента – який містить у собі всі напрямки
професійних знань та вмінь, комунікативного
компонента – який містить порозуміння у професійних відносинах, емоційний аспект та діалогічність. Подальші розвідки в цьому напрямку полягають у визначенні педагогічних умов,
що впливають на формування творчого потенціалу майбутніх концертмейстерів та реалізація
цих умов на практиці.
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РЕФЛЕКСИВНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ
ЧИННИКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
ЯК СКЛАДОВІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
У статті уточнені питання дослідження соціально-психологічних чинників кадрового потенціалу підприємства, його рефлексивного управління з розглядом рефлексивно-психологічних якостей керівника підприємства та його управлінських рішень.
Ключові слова: рефлексія, психологія, кадровий потенціал, керівник підприємства, управлінське
рішення.
В статье уточнены вопросы исследования социально-психологических факторов кадрового потенциала предприятия, его рефлексивного управления с рассмотрением рефлексивно-психологических качеств руководителя предприятия и его управленческих решений.
Ключевые слова: рефлексия, психология, кадровый потенциал, руководитель предприятия, управленческое решение.
The research questions of socio-psychological factors of personnel potential of the enterprise, its reflexive
control are specified in the article with the consideration of reflexively-psychological qualities of the enterprise’s leader and his management decisions.
Key words: reflexion, psychology, personnel potential, leader of enterprise, management decision.

В умовах необхідності виходу з соціальнополітичної та економічної кризи вітчизняної
промисловості керівництво будь-якого підприємства повинне підвищувати існуючий
рівень свого управління, який визначається
якістю планових і оперативних рішень, швидкими темпами надання інформації в різні підрозділи підприємства.
Не менш важливе значення для управління підприємством в реальних умовах виробництва продукції та надання послуг має
знання закономірностей сприйняття людини
людиною, облік суспільного настрою, смаків
та вподобань потенційних споживачів продукції, вміння долати напругу і конфлікти у
міжособистісних стосунках. Розуміння цих
недоліків вимагає керівництво підприємств до
пошуку і виявлення резервів управління.
Проблема сьогодення полягає ще в тому,
що якісний рівень кадрового потенціалу підприємств є недостатньо високим, тому особливої уваги та безпосереднього вивчення
потребують також соціально-психологічні
чинники кадрового потенціалу, до складу яких
входять рефлексивно-психологічні аспекти
управління [1, 2].

Дослідження питань застосування рефлексивного підходу до управління підприємством одержало розвиток в роботах Авілова
А.В., Градінарової О.О., Лепи Р.М., Лефевра
В.А., Новікова Д.А., Плахотнік О.О., Таран
Т.А., Щедровіцького Г.П., але сьогодні вони
вимагають уточнення і розширення, наприклад, щодо визначення поведінки кадрового
потенціалу підприємства в різних підрозділах
підприємства та галузях промисловості.
Рефлексивне управління підприємством
розглядає вплив на модель прийняття рішення управляючим суб’єктом, в якості якого
виступає керівник підприємства, який передає основні управлінські засади на своїх підлеглих з подальшим поглядом на себе та свої
дії зі сторони. Тобто рефлексія виступає своєрідним механізмом взаємодії між собою двох
суб’єктів управління (керуюча система), яка
одночасно може виступати об’єктом управління (керована система), і сприйняття суб’єктом
(побудова образа) того об’єкта, що залежить
від дії чи повної реакції суб’єкта на цей об’єкт
[3]. Рефлексивне управління пов’язане з переосмисленням персоналом підприємства або
оточуючими учасниками процесу управління

86

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

досвіду їх керівника або самих учасників, і
на цій основі сприйняття нових можливостей
розвитку подальших управлінських рішень.
Так, рефлексивна взаємодія керівника з співробітниками відбувається через відображення
у свідомості один одного [4]:
• у керівництва себе, тобто сприйняття
сформованих власних цілей і дій та уявлення
про його внутрішній потенціал;
• у керівництва про дії та внутрішній потенціал співробітників;
• у співробітників вимог керівництва та
його дій;
• у співробітників власних дій та самих себе.
Формування моделі рефлексивного управління підприємством вимагає від його персоналу вибору найбільш ефективних рефлексивних якісних ознак як від керівника, так і
від підлеглих, що дозволить покращити процес прийняття управлінських рішень. До цих
ознак, в першу чергу, треба віднести професійні та психологічні здібності персоналу, де
однією з професійних рис є вміння сконцентрувати увагу та власні інтереси на цілях підприємства. Необхідно своїм прикладом виховувати відданість, щоб люди ототожнювали
себе з підприємством. Це полегшує управління спільною роботою.
Врахування в процесі прийняття управлінських рішень персоналом підприємства
психологічного механізму зміни індивідуальної свідомості (особистісна рефлексія), заснованої на особистих здібностях, приведе до
суттєвих якісних змін діяльності працівників,
аналізу особистої активності, власних дій, рівня самоконтролю, подальшого саморозвитку
та вибору більш ефективних способів управління підприємством.
Також однією з найважливіших складових
системи управління персоналом є його оцінка.
Проте, для вітчизняної практики оцінювання
персоналу характерними є некомплексність,
коли несистематичне оцінювання здійснюють
на основі не пов’язаних між собою методів та
відсутності зворотного зв’язку між об’єктом і
суб’єктами оцінювання. Тому для підвищення
ефективності діяльності персоналу необхідно
поширювати сучасні методи оцінки на всі категорії персоналу; розширювати доступ персона-

лу до результатів його оцінки; активно залучати
персонал в процес оцінювання, наприклад, через самоаналіз і розробку заходів з покращення
роботи та розширення кола оцінювачів.
Рішення керівника, які часто базуються на
судженнях, повинні обумовлюватися його знаннями і накопиченим досвідом, причому раціональне рішення обґрунтовуються завжди на
основі об’єктивного аналітичного процесу.
Сучасні умови господарювання вимагають
від керівників підприємств прийняття різноманітних управлінських рішень, при виборі
яких необхідно враховувати:
• алгоритмізовані рішення з чітко визначеною послідовністю, строками виконання складових дій і визначеною відповідальністю;
• «розмиті» рішення - недостатньо структуровані по складових діях або строках виконання, тобто, коли рішення приймається в умовах
невизначеності.
Це має місце, коли чинники, які потребують врахування, настільки нові і складні, що
відносно них не можна одержати достатньо
релевантної інформації. Внаслідок чого можливість визначеного результату неможливо
передбачити з достатнім ступенем достовірності, а така ситуація не дозволяє побудувати
адекватні математичні моделі вирішення задач
щодо визначення оптимального рішення. Невизначеність характерна для рішень, що приймаються у швидко змінних умовах, а джерелом невизначеності, що призводить до ризику,
є всі стадії виробничого процесу підприємства:
від купівлі і постачання сировини, матеріалів,
комплектуючих виробів до продажу продукції.
Зустрівшись із невизначеністю, керівник може
використовувати дві основні можливості: спробувати одержати додаткову релевантну інформацію і ще раз проаналізувати проблему або діяти в точній відповідності з минулим досвідом
та рефлексивними здібностями. Це необхідно,
коли бракує часу на збір додаткової інформації,
або витрати на неї надто високі. Рішення варто
приймати і втілювати в життя, поки інформація
і припущення, на яких засновані результати, залишаються релевантними і точними. Здоровий
глузд підказує, що управлінські рішення варто
приймати достатньо швидко для того, щоб бажана дія зберегла своє значення. Тому враху-
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вання чинника часу змушує керівників спиратися на власні судження або навіть на інтуїцію,
тоді як у нормальних обставинах перевага віддається раціональному аналізу або кількісному
розрахунку.
Наявність невизначеності свідчить про те,
що без глибокого осмислення законів психологічної поведінки працівників, пошук варіантів ефективного економічного розвитку підприємства все більше ускладнюється.
Психологія пропонує модель прийняття рішень, що допускає варіантність, в основі якої
лежать такі принципи:
• розгляд не тільки спрямованості дії, а й
самого механізму прийняття рішення;
• розгляд індивідуальної вигоди як функції
двох змінних – корисності для себе і корисності для інших;
• суб’єктивне сприйняття корисності.
Згідно статусу керівника, що повинен спиратися на раціональні рішення в умовах невизначеності, керівник може допускати такі систематичні помилки, як:
• переоцінка надійності малих вибірок
(ефект репрезентативності);
• переоцінка ймовірності яскравих подій,
що запам’ятовуються (ефект наочності);
• недостатнє врахування апріорної інформації і використання переважно власного досвіду (ефект егоцентризму);
• консерватизм;
• переоцінка ймовірності бажаної події і недооцінка ймовірності небажаної (ефект Ірвіна);
• вплив точки відліку з порівнянням (ефект
якоря);
• недооцінка можливості ймовірних подій і
переоцінка малоймовірних (ефект краю);
• встановлення взаємозв’язків між послідовними незалежними подіями (ефект МонтеКарло);
• позитивне зрушення ризику в групових
рішеннях порівняно з індивідуальними (ефект
Стоунера).
Врахування в процесі прийняття управлінських рішень керівником підприємства психологічного механізму зміни індивідуальної
свідомості (особистісна рефлексія), заснованої на особистих здібностях, приводить до
суттєвих якісних змін його діяльності, аналізу

особистої активності, власних дій, рівня самоконтролю, подальшого саморозвитку та вибору більш ефективних способів формування
його ділової репутації.
Психологічна теорія прийняття рішень керівником підприємства досліджує загальні й індивідуальні психічні особливості особистості,
що ухвалює його управлінські рішення [5, 6].
До інтуїтивних рішень керівника відноситься його індивідуальний вибір, зроблений
на основі відчуття того, що він правильний. В
даному випадку шанси на правильний вибір
без логічних обґрунтувань є невисокими.
Рішення керівника, що базуються на його
судженнях, обумовлюються знаннями і його
накопиченим досвідом.
Раціональне рішення керівника обґрунтовуються на основі об’єктивного аналітичного
процесу.
Психологічна теорія прийняття рішень
розглядається як доповнення до раціональної
теорії прийняття рішень, що має справу з вивченням поведінки не абстрактного, а реально
діючого керівника в умовах його економічної
поведінки. На економічну поведінку керівника
також впливають різні види економічних емоцій, такі як [6, с. 116-117]:
• Акізитивні емоції, що забарвлюють процес придбання, колекціонування, заготівлі та
пов’язані зі сферами споживання і накопичення,
з прагненням робити запаси, які потім псуються,
викидаються, виявившись незатребуваними.
• Праксичні емоції і відчуття, що виникають, коли є бажання досягти успіху в роботі
і захоплення справою та почуття задоволення
результатами праці.
• Гностичні емоції, що пов’язані з бажанням проникнути в суть явища, відкриттям істини, прагненням подолати суперечності.
• Глоричні емоції, що пов’язані з бажанням
самоствердження, визнання і пошани з подальшим самовдосконаленням, саморозвитком.
• Пугнічні емоції, що базуються на потребі
в боротьбі, бажанні подолати небезпеку, випробувати азарт та ризик, що пов’язане з емоційною, вольовою напругою фізичних і розумових здібностей.
• Альтруїстичні емоції, що пов’язані з безкорисливим бажанням приносити іншим лю-
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дям радість, відчуття занепокоєння і турботи
про когось і власне співпереживання.
• Естетичні емоції, що обслуговують потребу в прекрасному, гармонійному.
• Гедоністичні емоції, що виражають потребу в тілесному й душевному комфорті.
• Комунікативні емоції і відчуття, що
пов’язані з бажанням спілкуватися, ділитися
своїми думками і переживаннями, знаходити
їм відгук.
• Романтичні емоції, що пов’язані з відчуванням незвичайного, таємничого, зі стимулюванням прагнення до нового, відкриттям
невідомого.
Звичайно, в аспекті ефективного рефлексивного управління виробничим процесом доцільними є праксичні та гностичні емоції, які
дозволять в подальшому підвищувати ефективність роботи підрозділів підприємства.
Сьогодні керівником підприємства повинна бути професійна, раціональна людина, яка
має стабільні переваги і прагне максимізувати
власну вигоду в умовах абсолютної повноти
інформації, свободи вибору і кількісної оцінки
альтернатив, що існують в ринкових умовах.
Управлінська діяльність керівника підприємства включає також соціально-психологічні
аспекти та закономірності його поведінки і
діяльності підлеглих в умовах їх включення
в соціальні групи та в систему міжособистісних взаємодій і спільну працю [2]. Важливим
є врахування низки соціально-психологічних
факторів: конформності, навіювання, емпатії,
сумісності людей, соціально-психологічної
атмосфери, лідерства. Не менш важливе значення для керівника підприємства в реальних
умовах має знання закономірностей сприйняття людини людиною, облік суспільного
настрою, смаків та вподобань потенційних
споживачів продукції, вміння долати напругу і
конфлікти у міжособистісних стосунках.
Розвиток соціально-психологічних методів
управління підприємством обумовлений тією
роллю, яку відіграє виробничий колектив у
задоволенні соціальних потреб особистості.
Управління людьми - головне завдання системи управління виробництвом, а максимальне
використання потенціалу людського фактора основний напрямок соціально-психологічних

методів управління. Забезпечення зростаючих
соціальних потреб людини, її всебічний гармонійний розвиток призводить до підвищення
трудової активності працівника.
Як відомо, соціально-психологічні методи
управління являють собою сукупність конкретних прийомів впливу на процеси формування та розвитку трудових колективів, соціальні процеси, що відбуваються всередині
них, структуру зв'язків споживачів, інтересів,
стимулів, соціальних завдань. Ці методи відрізняються мотиваційною основою. Так, соціальна мотивація передбачає орієнтування на
політичні, національні, моральні та інші соціальні інтереси. Методи впливу на них включають як заохочення, так і різні форми санкцій.
При цьому враховують особливості соціального механізму, що діє в колективі, до складу
якого завжди входять не тільки формальні, а
й неформальні групи, а також роль і статус
кожної особистості; систему взаємовідносин
у колективі, соціальні потреби і інші соціальні аспекти. Психологічна мотивація включає
вплив на колектив або на окрему особистість
з метою активізації трудової та громадської
діяльності. В управлінській діяльності психологічна мотивація набуває зараз все більшого
значення.
Соціально-психологічні методи є основою
соціальної складової механізму управління, а
базою для їх застосування являються результати соціального аналізу розвитку виробничого колективу. Також головною вимогою при
цьому є їх відповідність політичним і соціальним завданням.
Сьогодні трудовим колективам підприємства повинна належати вирішальна роль у
свідомому, цілеспрямованому впливі на виробництво, прийнятті управлінських рішень,
організації та контролі їх виконання. Тому рішення як оперативних, так і стратегічних завдань виробничої та маркетингової діяльності
підприємства, вимагає від його персоналу чіткої організації проведення обліково-аналітичної роботи, до складу якої входить проведення
як соціально-психологічного, так і економічного аналізу на рівні окремих підрозділів і
підприємства в цілому, з використанням всіх
джерел інформації.
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В аспекті ефективного рефлексивного
управління виробничим процесом доцільним
для керівника є прояв праксичних і гностичних емоцій, що виникають, коли є бажання добитися успіху в роботі і почуття задоволення її
результатами, а також є бажання проникнути в
суть явища, відкрити істину, прагнення подолати протиріччя, що дозволить надалі підвищити ефективність роботи підрозділів підприємства. В умовах діалектики рефлексивних
процесів на підприємстві керівник будь-якого
підрозділу використовує такі інструменти
рефлексивного управління, як: когнітивні
компоненти; суб'єктивне ставлення, забарвлене почуттями , тобто афективні та конативні
компоненти.
В аспекті рефлексивного управління основною якісною рисою, необхідною керівнику,
є уміння поводитися з підлеглими, тобто його
комунікабельність, а також впевненість у своїх
діях. Він повинен мати здатність до аналітичного мислення , вміти аналізувати ситуації, які
склалися, наприклад, для укладання угоди, а
для розуміння проблеми та її складових йому
необхідний творчий підхід і творчі здібності.
Керівник повинен вміти планувати свої дії, а
також вміти контролювати їх виконання. Він
повинен бути екстравертом, тобто вміти переконувати, наприклад, потенційного клієнта в
правдивості, надійності, серйозності проведення угоди, а також повинен бути здатним до
розуміння ситуації клієнта, наприклад, його
фінансової неспроможності придбати товар.

Ефективно працююче підприємство має чіткі і прості структури, але будь-яка організація
може перетворитися на некеровану, якщо складається з конфліктуючих підрозділів. Тому керівнику слід остерігатися як негнучкості структур,
так і їх комплексності. Керівники, які ефективно
працюють, дають своїм підлеглим достатньо автономії, щоб ті могли найбільш повно розкрити
свій талант. Але автономія не призведе до анархії, якщо вона поєднується з достатнім контролем з боку керівництва. Хороший керівник
повинен не тільки планувати і організовувати діяльність підлеглих, а й управляти ними так, щоб
вони прагнули працювати краще.
Необхідно своїм прикладом виховувати
відданість, щоб промислово-виробничий персонал ототожнював себе з підприємством. Це
полегшить управління спільною роботою, а
також всією виробничою діяльністю підприємства, а використання механізму рефлексивно-психологічного впливу на кадровий потенціал підприємства сприятиме збереженню
і розвитку його трудових ресурсів, дозволить
активізувати управлінські впливи і, відповідно, підвищить ефективність роботи підприємства в цілому.
Перспективи подальших досліджень полягають у необхідності розгляду рефлексивно-психологічної поведінки кадрового
потенціалу, зокрема різних категорій промислово-виробничого потенціалу підприємства,
на різних стадіях виробничого процесу та в
системі маркетингу.
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ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ ТА ПОБУДОВИ
ЗМІСТУ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ТА ЕСТЕТИЧНОЇ ОСВІТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті розглянуто питання естетичного виховання молодших школярів. Визначено та охарактеризовано принципи відбору та побудови змісту естетичного виховання та естетичної освіти
учнів молодшого шкільного віку. На основі зазначених теоретичних положень виділено критерії відбору змісту естетичних знань для учнів початкової школи.
Ключові слова: принципи, естетичне виховання, естетична освіта, зміст естетичного виховання, молодші школярі.
В статье рассмотрены вопросы эстетического воспитания младших школьников. Определены и
охарактеризованы принципы отбора и построения содержания эстетического воспитания и эстетического образования учащихся младшего школьного возраста. На основе указанных теоретических положений выделены критерии отбора содержания эстетических знаний для учащихся начальной школы.
Ключевые слова: принципы, эстетическое воспитание, эстетическое образование, содержание
эстетического воспитания, младшие школьники.
The article deals with a question of aesthetic education of junior schoolchildren. The Principles of election
and construction of the content of aesthetic education and upbringing of primary school pupils are defined
and described in the article. Selection criteria of aesthetic knowledge content for primary school pupils are
identified on the basis of these theoretical positions.
Key words: principles, aesthetic upbringing, aesthetic education, the content of aesthetic education,
junior schoolchildren.

У наш час проблема естетичного виховання, розвитку особистості, формування її
естетичної культури одна з найважливіших
завдань, що стоять перед школою. Естетичне
виховання є складовою частиною виховного
процесу. Воно пов’язане з формуванням здатності адекватного сприйняття прекрасного в
оточуючій дійсності й умінням її перетворювати за законами краси в усіх сферах діяльності людини. Вагомим внеском у розвиток
теорії і практики естетичного виховання стала
розроблена Концепція єдиної системи естетичного виховання у загальноосвітніх школах
України [1].
У зв’язку із зміною соціокультурної, політичної, економічної ситуації в Україні починаючи з 90-х рр. проблема естетичного виховання особистості вирішується на новому рівні.
Гуманітаризація і гуманізація суспільства викликали посилення уваги до культуротворчої
функції мистецтва й естетичних об’єктів у
суспільстві.

Аналіз літературних джерел показав,
що теоретичні основи організації естетичного виховання розробляли О. І. Буров,
М. П. Гальперін, І. А. Джидарьян, М. І. Киященко,
М. І. Лейзеров, Б. Т. Лихачов, Г. М. Поспєлов,
В. О. Разумний; проблеми організації процесу естетичного виховання на теоретичному і
практичному рівнях розглядали В. Г. Бутенко, Н. І. Волошина, Н. Б. Крилова, Л. М. Масол, Н. Є. Миропольська, А. Р. Нурутдінова,
Т. Т. Ротерс, Г. С. Тарасенко; деякі принципи,
засоби та методи естетичного виховання розглянуті в роботах П. Ф. Каптєрева, Б. Т. Лихачова, Ж.-Ж. Руссо, В. О. Сухомлинського,
К. Д. Ушинського, В. М. Шацької, С. Т. Шацького, які вважали потрібним врахування традиційного досвіду організації цього процесу.
Мета нашої статті полягає у визначенні змісту естетичного виховання молодших школярів та
обґрунтуванні принципів, врахування яких сприятиме ефективній організації даного напрямку
виховної роботи з підростаючим поколінням.
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Державна національна програма «Освіта»
вимагає від школи неухильного прилучення
учнів до літератури, музики, образотворчого
мистецтва, надбань народної творчості, здобутків української та зарубіжної літератури,
забезпечення художньо-естетичної освіченості й вихованості особистості.
Основою, на які здійснюється естетичне
виховання, є певний рівень художньо-естетичної культури особистості, її здатності до
естетичного освоєння дійсності. Цей рівень
виявляється як у розвитку всіх компонентів
естетичної свідомості (почуттів, поглядів, переживань. Оцінок, смаків, потреб та ідеалів),
так і в розвитку умінь і навичок активної перетворюючої діяльності у мистецтві, праці, побуті, людських взаєминах [5].
Зміст естетичного виховання, його будова
суперечливі та багаторівневі. Складність полягає насамперед у тому, що естетичне виховання, безумовно, маючи власну специфіку, є
аспектом усіх інших видів виховання та у реальному виховному процесі є таким, що важко
відокремлюється від них. З іншого боку, зміст
естетичного виховання містить, хоча й не обмежується ними, художнє виховання, естетичну освіту, художнє навчання тощо, тобто
створює складну внутрішню структуру. Рівень
естетичного виховання, його впливовість, вибір тих чи інших засобів, форм, методів визначається естетичним розвитком особистості,
народу, суспільства. Врешті, кожна нова історична епоха вносить свої відтінки у розуміння
сутності, цілей та значущості естетичного виховання.
Одна із концепцій змісту освіти трактує
його як педагогічно адаптовані основи наук, які
вивчаються у школі, оминаючи такі якості особистості, як здатність творити, вміння реалізувати естетичний вибір, естетичне ставлення до
людей тощо. Цей підхід спрямований на залучення школярів до науки і виробництва, але не
створює повноцінної самостійної якості.
Існує й інша концепція, яка розглядає зміст
естетичної освіти як сукупність знань, умінь
і навичок, що їх засвоюють учні. «Під змістом освіти слід розуміти ту систему наукових
знань, практичних умінь і навичок, а також
світоглядних й морально-естетичних ідей,

якими необхідно опанувати учням в процесі
навчання» [6, с. 79]. Передбачається, що оволодіння знаннями й вміннями (стосовно основ
наук) дозволить дитині адекватно діяти всередині існуючої соціальної структури. На основі
даної концепції розроблено систему естетичного виховання молодших школярів.
За сучасних умов розвитку української
загальноосвітньої школи цього замало. Сучасне суспільство вимагає від учнів не лише
оволодіння певним навчальним змістом, а й
розвиток в них таких якостей, як сила волі,
відповідальність за вчинки, за охорону навколишнього середовища, нетерпимість до прояву
жорстокості, бездушності й несправедливості
тощо. Розвиток у вихованців саме таких якостей, зазначає Ч. Куписевич, формування в них
естетично значущих запитів і намірів, нарешті,
залучення їх до самоосвіти (це чинники, які,
становлять важливу сферу життя, одночасно є
умовами функціонування інших сфер).
З даних позицій найбільшою мірою відповідає наведеним настановам естетичного
мислення концепція змісту освіти як педагогічно адаптованого соціального досвіду в усій
його структурній повноті. Крім передбачених
знань й наукового досвіду здійснення естетичної діяльності, дана концепція включає також
досвід творчої роботи і досвід емоційно-ціннісних відносин.
Кожен із зазначених видів соціального досвіду є специфічним видом змісту естетичної
освіти:
– знання про природу, суспільство, техніку,
мислення й засоби діяльності. Засвоєння цих
знань забезпечує формування у свідомості
школяра правильної картини світу, озброює
його методологічним підходом до пізнавальної та естетичної діяльності;
– досвід здійснення відомих способів естетичної діяльності, разом із знаннями, уміннями і навичками особистості, засвоєння такого досвіду. Система загальних естетичних і
практичних навичок та умінь, складова змісту
естетичного досвіду, є основою конкретної діяльності;
– досвід творчої, естетичної діяльності.
Він вимагає самостійного втілення раніше
засвоєних знань і умінь у нових ситуаціях,
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формування нових засобів діяльності з урахуванням вже набутих естетичних знань. Цей
вид естетичного досвіду забезпечує розвиток
здібностей до подальшого розвитку культури.
Відповідно, самостійність та ініціативність,
як показники сформованості в людини умінь
творчо й естетично працювати, складаються
в кожної дитини суто індивідуально, але програмувати їх треба вже у змісті освіти;
– досвід естетичного ставлення до об’єктів
чи засобів діяльності людини, його прояв у
ставленні до навколишнього світу, до інших
людей у сукупності потреб, які обумовлюють
емоційне сприйняття об’єктів, включених у
систему цінностей. Норми ставлення до світу,
перед самим собою і подібним собі розуміють
як знання світоглядних ідей, переконаність у
їх істинності, позитивне ставлення до них. Це
ставлення проявляється у поведінці людини,
у діяльності практичного й інтелектуального
характеру, це поєднання естетичних знань,
переконань і практичних дій. Засвоєння школярами перелічених елементів соціального
досвіду спрямоване на трансформацію їх у
особистий досвід, «перенесення» соціального
в індивідуальне на основі естетичних знань.
Усі перелічені елементи змісту освіти
взаємозв’язані й взаємообумовлені. Творча діяльність формується в певному змістовному
матеріалі знань і умінь. Вихованість передбачає знання про діяльність, до якої школярі
відчувають або не відчувають потяг. Вона передбачає оволодіння естетичними поведінковими навичками і вміннями. Засвоєння нових
елементів естетичних знань дозволить людині
успішно функціонувати у суспільстві, бути
відповідальним виконавцем, діяти самостійно,
непросто «вписуватися» до системи, а й мати
змогу змінювати її. Тому система естетичного виховання молодших школярів, по-перше,
готує до життя, але готує в такий спосіб, що,
людина здатна вносити власний естетичний
внесок до реформування. Система естетичного виховання орієнтує вчителя на спеціальну
роботу з формування у свідомості школяра естетичних загальнолюдських цінностей, гуманного ставлення до оточення.
Отже у зміст естетичного виховання молодших школярів входить:

– розуміння дітьми краси в навколишній
дійсності, природі, трудовій діяльності, як у
школі так і за її межами;
– елементарне тлумачення змісту творів
мистецтва, емоційне сприймання різних видовищ, кінофільмів, вистав, концертів, пам’яток
архітектури, культури, вияв дбайливого ставлення до них;
– розвиток нахилів до художньої творчості
(виразне читання, малювання, ліплення, аплікація) творчої фантазії, гумору;
– додержання елементів культури поведінки та спілкування, прагнення до охайного вигляду, художнє оформлення класної кімнати та
свого помешкання;
– уявлення про негарні вчинки, розв’язність,
не прийняття неохайності й нечепурності у зовнішньому вигляді.
Підставою для відбору змісту естетичної
освіти слугують загальні принципи, що визначають підхід для його конструювання і, виступають як аргумент визначення конкретного
наповнення змісту навчального матеріалу дисциплін. Принципи естетичного виховання, як
і виховання в цілому, включають вихідні положення, у яких викладено загальні вимоги до
змісту, методів, організації виховного процесу.
Аналіз наукових досліджень та наш дослідницький пошук засвідчив, що в науковому світі
однозначної відповіді на питання принципів відбору змісту немає. І. Я. Лернер і М. Н. Скаткін,
формулюючи низку таких принципів, продиктовані тим, що кожний з цих принципів означає, що
зміст освіти має бути насичений таким навчальним матеріалом, який допомагає забезпечити досягнення цілей, завдань, які поставлені перед загальноосвітньої школою. Проте, усвідомлюючи
те що, зазначені ними принципи можуть вказувати лише спільний напрям для відбору конкретного змісту освіти і малоефективні у виконанні
власне відбору, намагаються обґрунтувати більш
детальні підстави. Вони наголошують, що:
– у зміст освіти включаються основи всіх
наук, що визначають сучасну природничу і
соціальну картину світу. Під основами наук
розуміється сукупність фундаментальних понять, законів, теорій, що обумовлюють їх базові факти, основні типи проблем вирішуваних науковими методами;
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– у зміст освіти включається усе, що має
загальноосвітнє значення;
– змісту освіти необхідна оптимально доступна логіка розгортання основних знань при
викладанні теорій, процесів та їх механізмів,
принципів дій;
– в основах наук необхідно розкрити провідні області практичного застосування теоретичних знань;
– засвоєння та розвиток наукового мислення вимагає включення до змісту освіти методологічних знань, розкриття процесу історії
пізнання;
– у зміст освіти включаються як основні так
і невирішені соціальні й наукові проблеми суспільного і особистісного характеру в цілому;
– необхідно реалізовувати міжпредметні
зв’язки.
Для нашого дослідження цікавою є позиція щодо принципу відбору змісту шкільної
освіти Б. Т. Лихачова. Він виділяє дві групи
принципів: загальнометодологічні принципи
формування змісту освіти і спеціальні принципи формування змісту в галузі наук, в галузі
мистецтва, в галузі праці.
До загальнометодологічних принципів
формування змісту освіти Б. Т. Лихачов відносить:
– загальноосвітній характер навчального
матеріалу;
– гуманістична спрямованість змісту;
– зв’язок навчального матеріалу з практикою змін у суспільстві;
– тематичний і системоутворюючий характер навчального матеріалу;
– інтегративність досліджуваних курсів;
– розвиваючий характер навчального матеріалу;
– етична спрямованість змісту освіти;
– взаємопов’язаність і взаємозумовленість
суміжних предметів;
– естетичні аспекти змісту освіти.
Серед спеціальних принципів формування
змісту шкільного освіти виділяються принципи формування змісту наук, серед яких:
– принцип співвідношення навчального
матеріалу з рівнем розвитку сучасної науки;
– принцип єдності і протилежності логіки
науки й навчального предмета.

Принципи формування змісту в галузі мистецтва, є:
– принцип єдності ідейного змісту та мистецької форми;
– принцип гармонійного культурного розвитку особистості;
– принцип спільності та взаємозв’язку
мистецтв;
– принцип урахування вікових особливостей [2].
Можемо підсумувати зазначене, що вся
представлена вище номенклатура принципів
повністю відображається у наступних трьох
основних принципах, а саме:
– принцип відповідності змісту освіти у
всіх його елементах і всіх етапах його конструювання рівню сучасної науки, виробництва та основним вимогам гуманістичного
суспільства;
– принцип змістовної та процесуальної
сторін навчання при його формуванні та відборі. Реалізація цього принципу передбачає
взаємозв’язки усіх навчальних предметів навчального плану;
– принцип структурної єдності змісту
освіти різними рівнями його формування з
урахуванням особистісного розвитку та становлення школяра, що передбачає взаємну
врівноваженість, пропорційність і гармонію
компонентів змісту освіти.
Зазначені принципи є головними орієнтирами на те, що слід, а що не слід включати до
змісту естетичної освіти. Відповідно до перелічених чинників і принципів формування та
відбору змісту освіти педагогічною наукою
розроблена наступна загально дидактична
система критеріїв відбору (Ю.К. Бабанский,
И.Я. Лернер, М. Н. Скаткін).
1. Цілісне відображення у змісті шкільної
освіти завдань формування творчого самостійного мислення людини, який передбачає виділення
типових аспектних проблем тих галузей знань,
які вивчаються у школі, важливих для загальноосвітнього розвитку і доступних школярам.
2. Висока наукова і практична значущість
змісту освітнього матеріалу, що вводиться у
кожний окремо узятий навчальний предмет.
У навчальні предмети слід залучати важливі в
загальноосвітньому відношенні знання.
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3. Відповідність складності змісту освітнього матеріалу реальним навчальним можливостям школярів певного віку.
4. Відповідність обсягу змісту виділеному
часу на вивчення даного предмета.
5. Врахування міжнародного досвіду відбору змісту загальної освіти.
6. Відповідність змісту навчально-методичній й матеріальній базі сучасної школи.
Джерелами формування змісту шкільної
освіти є культура або соціальний досвід. У соціальному досвіді чи культурі необхідно знайти певні джерела, які формують зміст шкільної освіти. Вони визначають чинники відбору
матеріалу, принципи конструювання і побудови їх у відповідну структуру.
Відбір змісту освітнього матеріалу зі перелічених джерел здійснюється з урахуванням
конкретно-історичних і психологічних вимог.
Відповідно до цих вимог зміст соціального досвіду піддається педагогічної переробці. Воно
відбирається з позицій його цінності й необхідності задля забезпечення активної участі й
у вирішенні завдань розвитку психічних властивостей і якостей дитячої особистості.
Як було з’ясовано, проблема відбору змісту
естетичних знань вимагає спеціального науково-педагогічного дослідження. Передусім, необхідно врахувати вимоги шкільної програми і
навчально-виховні завдання початкової школи,
показати значення вивчення предметів естетичного циклу через естетичні знання та значення
їх в житті людини і на основі цього здійснювати відбір необхідних естетичних знань.
Обсяг та зміст естетичних знань слід відбирати таким чином, щоб, з одного боку, представити достатню інформацію для розуміння
її значення в житті людини, з іншого – забезпечити доступність навчання та орієнтування
на естетичний розвиток учнів. Тобто, зміст
інформації необхідно відбирати з урахуванням особливостей розумового розвитку учнів.
Таким чином, визначаючи зміст навчального
матеріалу, необхідно орієнтуватися на розумовий розвиток учнів.
Згідно з гіпотезою дослідження естетичний
зміст, передусім, орієнтований на зацікавлення учнів до вивчення предметів естетичного
циклу. Ми намагалися використати естетичні

знання, зміст яких задовольняє принципи науковості, достовірності і відповідає сучасному
науковому розумінню предмета. Мета дослідно-експериментальної роботи полягала у тому,
щоб виявити і дослідити ефективність впливу
естетичних знань на формування та розвиток
естетичного ставлення в умовах реального навчального процесу загальноосвітніх закладів.
У виборі критеріїв, передусім, ми спиралися на фундаментальні положення дидактики,
що характеризують відбір змісту освіти загальноосвітньої школи, а саме: розгляд естетичного змісту освіти в діяльнісному аспекті;
дидактичні та методичні ідеї про допоміжні
знання в навчанні, згідно з якими останні виступають як засоби засвоєння програмного
матеріалу, розвитку і виховання школярів.
Як писав видатний український педагог Г.
О. Ващенко, «мета виховання – це основне питання педагогіки, розв’язання якого визначає
зміст виховного та навчального процесу, його
форми, організацію життя учнів. З цим, безумовно, органічно пов’язане друге важливе
питання – про принципи виховання та навчання». Він виділяє вісім принципів навчання:
1) науковість навчання; 2) систематичність;
3) принцип виховного навчання; 4) принцип
життєвості; 5) активності; 6) природовідповідності; 7) принцип індивідуалізації; 8) принцип наочності і конкретності.
Усі принципи поєднані між собою і розвивають ідею навчання, що має на меті виховати
всебічно розвиненого, активного суб’єкта суспільства.
О. А. Дубасенюк [4, с. 361] та М. Д. Ярмаченко [3, с. 420-421] звертають увагу на принципи виховання, які особливо характерні для
естетичного виховання.
Принцип комплексного підходу передбачає
взаємодію різних видів мистецтва між собою
у процесі впливу на школяра й використання
педагогом не тільки засобів мистецтва, але і
засобів дійсності комплексно.
Естетичне виховання пов’язане з розвитком усіх сторін особистості дитини, причому
цей зв’язок і взаємовплив реалізується в двох
напрямках. З одного боку, естетичний розвиток впливає на становлення особистості в цілому і розвитком окремих навичок, якостей,
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сторін особистості, з іншого боку, власне становлення особистості молодшого школяра не
може не вплинути на його систему цінностей,
поглядів, уявлень і ідеалів, які багато в чому
мають і естетичний характер. Особливо важливо підкреслити, що естетичний розвиток
має здійснюватися всіма наявними виховними
засобами в процесі різноманітної діяльності.
Принцип творчої самодіяльності учнів
означає, що педагог повинен формувати у школярів здатність переносити вироблені творчі
навички на виконання будь-якої справи. Він
повинен показати учневі естетично виразний,
привабливий продукт, вибір естетично значущих засобів і методів здійснення діяльності.
Принцип естетизації усього життя людини виділяє завдання навчити бачити, відчувати, розуміти прекрасне і творити красу
в навколишній дійсності, праці, мистецтві, у
повсякденному житті.
Наш дослідницький пошук дозволяє пропонувати доповнювати зміст деяких предметів цікавою, доступною та пізнавальною інформацією, яка б сприяла формуванню в учнів
естетичного ставлення. На основі зазначених
теоретичних положень нами було виділено
критерії відбору змісту естетичних знань для
учнів початкової школи:
1) відповідність змісту інформації сучасному науковому рівню естетичних знань;
2) створення в учнів цілісного уявлення
про естетику як елемент естетичних знань;
3) доступність інформації для учнів із врахування вікових особливостей молодших школярів;
4) практична спрямованість інформації;
5) цікавість та емоційна насиченість матеріалу.
В рамках нашого дослідження необхідно
звернути увагу на детальну характеристику
кожного з критеріїв.
1. Відповідність змісту естетичних знань
сучасному науковому рівню. Наявність цього
критерію обумовлена вимогами принципу науковості, згідно з яким зміст освіти в початковій школі повинен відповідати рівню розвитку
сучасної науки. Навчання, перш за все, має
бути науковим за своїм змістом. У початкових класах дітям подаються спрощені наукові
твердження.

Принцип науковості в навчанні треба розуміти так, що школа має подати знання, які
відповідають об’єктивній правді. Учні мають
оволодіти в школі найважливішими здобутками науки, але в певній послідовності, відповідно до своїх вікових особливостей.
Принцип науковості естетичного виховання припускає опору на ясну перспективу,
аналіз того, що досягнуто, що повинно бути
в кінцевому результаті і що пов’язано з досягненням суспільно значущої мети. Він означає
озброєння підростаючого покоління строго
науковими знаннями, що відповідають характеру сучасного мистецтва, рівню його розвитку. Принцип науковості передбачає також
систематичність і програмність в оволодінні
знаннями, навичками й уміннями. Цей принцип передбачає побудову естетичного виховання на основі врахування віку дітей та вибір
змісту, методів і форм виховання і навчання.
2. Доступність інформації для учнів. Необхідність у цьому критерії обумовлена віковими особливостями учнів молодших класів:
1) у цей період розвитку в учнів формуються
основні інтелектуальні уміння, необхідні для
успішного оволодіння курсом початкової школи; 2) розвиваються пізнавальні інтереси й
здібності дітей; 3) зміцнюються їхні уміння і
навички самостійно засвоювати та осмислювати навчальний матеріал.
Найважливішою умовою виховання естетичних якостей є підвищення пізнавальної
естетичної діяльності учнів, розвиток у них
пізнавальних інтересів засобами науково-естетичної інформації, яка повинна бути доступною і зрозумілою для учнів. Створюючи
таким чином емоційно сприятливе середовище, можна домогтись, що учні з інтересом
вивчатимуть предмети. У цьому віці інтерес
виступає активним центром у навчанні, розвитку пізнавальних естетичних здібностей, формуванні позитивного ставлення до процесу
навчання і результатів власної діяльності.
Такі вікові особливості учнів початкової
ланки загальноосвітньої школи, як зростання обсягу пам’яті та потреба і бажання знати
більше, роблять можливим засвоєння базових
знань засобами залучення естетичних знань.
Відповідно до цього критерію значна кількість
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естетичної інформації містить практичні знання про відомі учням об’єкти, тобто, які вони
найчастіше зустрічають у житті та побуті.
3. Створення в учнів цілісного уявлення
про естетику як елемент естетичних знань.
Принцип цілісного уявлення виникає з одного
найважливішого завдання навчального процесу – виробити в учнів цілісний світогляд. Тому
цей принцип тісно пов’язаний з принципом
систематичності, оскільки саме система знань
є наукою. Знання учні повинні одержувати так,
щоб вони були пов’язані між собою, щоб весь
їх об’єм утворював цілісність. Для того, щоб
у голові учня склалась струнка система естетичних знань, треба, щоб вчитель викладав
навчальний матеріал у певній послідовності і
в певному зв’язку. Крім цього, якщо вчитель
буде враховувати і спиратися на ті знання й
уявлення, що учень має внаслідок вражень та
спостережень поза школою, опанування знаннями буде відбуватися з інтересом, це буде
збуджувати в них бадьорість і віру в свої сили.
Цілісне уявлення необхідне учням для
усвідомлення естетичних знань як складової
естетичних понять, розуміння їх ролі та місця
у житті людини. На нашу думку, відповідність
естетичних знань цьому критерію досягається
шляхом включення відомостей про естетичний вплив живої природи, оперування естетичними знаннями у повсякденному житті.
4. Практична спрямованість інформації. Школа не повинна відставати від життя. Оскільки основне завдання її – передавати дітям досвід попередніх поколінь, із
цього досвіду треба відбирати переважно
те, що учень може реально використати на
практиці. Вимоги часу викликають подальше наближення школи до естетичних знань
практичного характеру. Адже школа не тільки дає знання, а й готує школярів мислити
ґрунтовно і глибоко. Завдання її «сприяти
формуванню особистості, яка розуміє життя
як найвищу цінність, може свідомо оцінити
і розв’язати проблеми, що постають нині перед конкретним індивідом, його оточенням і
людством взагалі», тобто виховувати всебічно розвинену особистість. Але це виховання
не може бути відірваним від життя. Учень
загальноосвітньої школи має засвоїти зна-

ння, що науково відображають дійсність і
допомагають йому ґрунтовно зрозуміти сутність предмету, враховуючи його естетичну
цінність. Відповідність естетичних знань
даному критерію досягається відбором
знань, використання яких можливе у побуті.
Значна частина естетичних знань має практичну спрямованість.
5. Цікавість та емоційна насиченість матеріалу. Даний критерій відповідає принципу виховного естетичного навчання, оскільки впливає не лише на інтелект учня, а й на емоції.
Тому не досить, щоб учні розуміли значення естетичних знань, а й відчували їх необхідність.
Відповідність даному критерію досягається у ході відбору естетичних знань, які відзначаються новизною для учнів, становлять для
них інтерес та здійснюють позитивний вплив
на емоційну сферу особистості.
Визначені нами критерії відбору змісту зумовлюють таку послідовність його розробки:
1. Визначення обсягу естетичної інформації, необхідної і достатньої для того, щоб у
школярів склалося цілісне уявлення про даний
елемент естетичних знань.
2. Аналіз навчального матеріалу предметів
з метою визначення місця естетичних знань у
шкільному курсі.
3. Адаптація відповідної інформації до вікових особливостей школярів та її методична
обробка.
Поряд з естетичним змістом предметом нашого дослідження були шляхи його введення
до змісту освіти. При цьому ми спиралися на
положеннях В. С. Ледньова про компоненти
змісту.
Зміст освіти – це зміст триєдиного процесу,
що характеризується, по-перше, засвоєнням
досвіду попередніх поколінь, по-друге, вихованням типологічних якостей особистості, потретє, розумовим розвитком людини.
Необхідно відмітити, що зміст естетичної
освіти охоплює не лише зміст навчального
матеріалу, а й характер навчальної діяльності,
методи і форми навчання, оскільки якості особистості, зміст виховання і розвиток у значній
мірі залежать не тільки від того, який матеріал
вивчається, а й від того, як цей матеріал вивчається.
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У нашому дослідженні всі компоненти
взаємопов’язані і органічно доповнюють один
одного. Ми не передбачаємо перевантаження
навчального матеріалу з предметів, а лише
доповнюємо його естетичними знаннями,
припускаючи, що цим самим підвищиться
ефективність формування в учнів естетичних
якостей та зростатиме інтерес до навчання. У
кінцевому результаті буде сформовано глибокі
і стійкі естетичні знання, які з часом набуватимуть ознак естетичної свідомості.
Констатувальний експеримент дозволив
визначити, що незважаючи на те, що в учнів
початкових класів вже сформовані певні навички спостереження, накопичений деякий життєвий досвід, більшість з них не мають чіткого
уявлення про естетичні знання, крім тих, що
вони здобули під час дошкільного навчання та
від батьків.
Аналіз навчальних програм та сучасних
підручників, за якими учні оволодівають
естетичними знаннями, дозволив побачити,
що зміст окремих уроків цілком придатний
для фрагментарного включення естетичних
знань. Для реалізації цього напрямку нами
були відібрані естетичні знання, систематизовані, методично опрацьовані і оформлені у
вигляді методичних рекомендацій для вчителів. Завдання цього змісту полягає у висвітленні елементів естетичних знань у предметах початкової школи.
Аналізуючи естетичні знання, на основі визначених критеріїв відбору даного змісту здійснено відбір навчальної інформації до
тем курсів образотворче мистецтво, читання,
українська мова, природознавство тощо.
З метою якісного впровадження естетичних знань в цикл початкової школи ми звернулися до детального аналізу навчальних програм початкової школи.
Ми цілком погоджуємося з експертами
Центру освітнього моніторингу і вважаємо,
що навчальні програми не повинні містити
лише формальний перелік тем, які учням
необхідно вивчити. Натомість, вони мають
бути засобом набуття учнями важливих
естетичних компетентностей. Відтак, результати навчальної діяльності школярів у
значній мірі спричинені якістю навчальних

програм, особливо, коли йдеться про початкову школу.
Зважаючи на практичний досвід сучасної
початкової школи, діючі програми потребують оптимізації. Ми пропонуємо оптимізувати її за допомогою естетичних знань. А саме:
розвантажити інформативний та фактичний
матеріал засобами залучення естетичних
знань, за рахунок цього обсяг програм та
ступінь їх складність узгодиться з обсягом
навчального часу, який визначено навчальними планами; за допомогою естетичних знань
зміст програм приведеться у відповідність до
вікових особливостей учнів початкової школи; найважливіша цінність естетичних знань
– це забезпечення реальної наступності між
початковою (1-4 класи) та основною (5-9 класи) школами.
У проекті програми з музичного мистецтва
змінено назви та змістове наповнення деяких
тем; до орієнтовного музичного репертуару
включено твори українських та зарубіжних
композиторів-класиків, українські народні
пісні, танці та ігри, які раніше не фігурували
в програмах. Також оновлено музичний орієнтовний репертуар, запропонований для виконання. Його, зокрема, доповнено сучасними
дитячими піснями українських композиторів.
Значно збільшено перелік пісень для виконання, що пропонуються на вибір учителя, що
розширює можливості творчого підходу педагога до вибору репертуару та диференціації
навчального процесу.
У програмі з образотворчого мистецтва, у
порівнянні з чинною, зменшено кількість тем,
які згруповано за видовою та жанровою категоріями. Проект програми доповнено новими
темами, як наприклад «Художник і театр»,
«Образ рідного краю в мистецтві», «Композиційні прийоми у різних видах мистецтва».
Позитивною ознакою проектів нових навчальних програм є те, що в них задекларовано засади компетентісного підходу до
формування змісту та організації навчального процесу. Так, у програмі з української
мови для шкіл з українською мовою навчання
окрім мовної та мовленнєвої змістової лінії
розподіл змісту здійснюється за двома новими змістовими лініями – соціокультурною та
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діяльнісною. При цьому діяльнісна змістова
лінія спрямована на формування в молодших
школярів уміння вчитися, організовувати
свою працю для досягнення результату, виконувати мисленнєві операції і практичні дії,
володіти уміннями й навичками самоконтролю та самооцінки.
Навчальна програма з читання спрямована на формування читацької компетентності
молодших школярів – базової складової комунікативної і пізнавальної компетентностей;
передбачено ознайомлення учнів з дитячою
літературою як мистецтвом слова, підготовка
їх до систематичного вивчення курсу літератури в основній школі.
Водночас, навчальні програми цілком
придатні до доповнення їх естетичним змістом. У контексті реалізації нової редакції
Державних стандартів початкової освіти важливим у відборі змісту має стати створення
передумов для досягнення кожним школярем
чітко визначених програмою навчальних результатів.
Аналіз проектів навчальних програм дає
підстави зробити висновок про те, що поки не
вдалося розвантажити зміст початкової освіти
від надлишкового інформаційного матеріалу.
Змістове переобтяження навчальних програм
є задавненою вадою змісту шкільної освіти на
всіх її рівнях, але у початковій школі це явище
тягне за собою втрату мотивації, інтересу дітей до навчання, погіршення стану їх здоров’я.
Саме з метою зробити навчання цікавим змістовим, естетичним та загально дидактичним,
естетичні знання мають бути введені і фрагментарно, і окремо, і в позакласну діяльність
молодших школярів.
У цьому контексті показовим, наприклад,
є зміст навчальної програми з природознавства – відносно нового курсу, побудованого
на основі природознавчої складової курсу
«Я і Україна», що існував до 2011 р. Позитивним в проекті зазначеної програми є те,
що укладачі наголошують на особистісній
орієнтації змісту цього курсу: пропонується
багато екскурсій, демонстрацій, практичних
робіт, виконання міні-проектів. Цікавим видається розділ «Запитай у природи», проте,
було б доцільно розробити його не лише

для першокласників, а також і для учнів
2-4-х класів.
На нашу думку, проблему перевантаження
програм можна вирішити за допомогою введення естетичних знань до змісту окремих
уроків, тем. Це допоможе вирішити і такі важливі недоліки навчальних програм, як: розвантажити програми від надмірної деталізації;
привести зміст окремих навчальних програм у
відповідність до вікових особливостей школярів; уніфікувати зміст за формою та структурою; узгодити понятійний апарат.
Отже, зважаючи на викладене вище, можна
зробити наступні висновки:
– естетичне виховання відіграє велику роль
у вихованні підростаючого покоління;
– у зміст естетичного виховання молодших
школярів входить:
– розуміння дітьми краси в навколишній
дійсності, природі, трудовій діяльності, як у
школі так і за її межами;
– елементарне тлумачення змісту творів
мистецтва, емоційне сприймання різних видовищ, кінофільмів, вистав, концертів, пам’яток
архітектури, культури, вияв дбайливого ставлення до них;
– розвиток нахилів до художньої творчості
(виразне читання, малювання, ліплення, аплікація) творчої фантазії, гумору;
– додержання елементів культури поведінки та спілкування, прагнення до охайного вигляду, художнє оформлення класної кімнати та
свого помешкання;
– уявлення про негарні вчинки, розв’язність,
не прийняття неохайності й нечепурності у зовнішньому вигляді;
– підставою для відбору змісту естетичної
освіти слугують загальні принципи, що визначають підхід для його конструювання і, виступають як аргумент визначення конкретного наповнення змісту навчального матеріалу
дисциплін.
Наше дослідження не вичерпує усіх аспектів даної проблеми і передбачає подальшу
наукову діяльність в напрямку розробки методичних рекомендацій щодо впровадження
змісту естетичного виховання молодших школярів на основі визначених принципів естетичного виховання.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ И САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ОСНОВ ЗДОРОВЬЯ
Данной статьи – освещение отдельных результатов исследования в направлении определения
сформированности у будущих учителей основ здоровья способности к саморазвитию и самообразованию с акцентом на ведущей роли самовоспитания.
Ключевые слова: развитие личности, перспективный план развития личности, саморазвитие,
самовоспитание.
Даної статті – висвітлення окремих результатів дослідження в напрямку визначення
сформованості у майбутніх учителів основ здоров'я здатності до саморозвитку та самоосвіти з акцентом на провідній ролі самовиховання.
Ключові слова: розвиток особистості, перспективний план розвитку особистості, саморозвиток, самовиховання.
This article – lighting individual study results in determining the direction of formation of future teachers
the basics of health capacity for self-development and self-education, with an emphasis on the leading role of self.
Key words: personal development, long-term plan of personal development, self-development, selfeducation.

В статье рассмотрен вопрос исследования, среди студентов-валеологов 5 курса с
целью проведен опрос для определения их
готовности к работе учителем основ здоровья, определения уровня сформированности
профессиональных знаний, валеологической компетентности умений, навыков. Были
использованы методики, определяющие развитие личности, перспективный план развития личности, цели самовоспитания, а так же
включена педагогическая задача.
Постановка проблемы в общем виде и ее
связь с важными научными и практическими задачами. Современное образование связано с воспитанием личности. Под эти понимают закладку основ нравственности и развитие
умственных способностей молодёжи [1]. Самовоспитание – качественно отличный этап в развитии личности, открывает новые возможности во взаимодействии между ней и внешним
миром путем осознания личностью себя, своего места в окружающем мире и собственного
поведения в нем [2]. Признавая особенности
самосовершенствования, известный украинский психолог Г. С. Костюк писал: «Самовоспитание – высшая форма выявления самодвижения развивающейся личности, в которой она
выступает субъектом своего развития». [3].

Вопросы воспитания и самовоспитания
личности всегда находятся в центре внимания
педагогов практиков и исследователей, поскольку являются наиболее важными для педагогической науки и практики [1; 4; 5].
Актуальность статьи: Актуальным является исследование способностей студентов к самообразованию и саморазвитию, им
неотъемлемой части обучения в ВУЗе, овладения будущей профессией. Такие исследования помогают не только в разработке индивидуального подхода к учащимся, но и дают
возможность самим студентам осознать, над
какими личными качествами и способностями нужно работать и чему уделить больше
внимания [6]. Важность данного исследования заключается в том, что самовоспитание
и саморазвитие личности будущего учителя
основ здоровья обуславливает профессиональную пригодность будущих специалистов. Это, в свою очередь, влияет на исполнение профессиональных обязанностей
– формирование представления о здоровье
как ценности и о здоровом образе жизни как
о неотъемлемой части жизни современного
человека.
Формирования цели статьи: данной статьи – определить сформированность у буду-
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щих учителей основ здоровья способность к
саморазвитию и самообразованию.
Изложение основного материала исследования. Для реализации поставленной цели
было проведено анкетирование группы студентов старшего курса ХНУ имени В. Н. Каразина специальности "Здоровья человека",
преподаватель валеологических дисциплин.
Использовались методики, определяющие
развитие личности, перспективный план развития личности, цели самовоспитания, а так
же включена педагогическая задача.
Методы исследования. Задачи самовоспитания. Бенджамин Франклин –
выдающийся американский просветитель и
государственный деятель, один из авторов
декларации независимости США, опираясь
на нравственные ценности своего времени,

Добродетели
Воздержание
Молчание
Порядок
Решительность
Трудолюбие
Искренность
Справедливость
Умеренность
Чистота
Спокойствие
Скромность

1
11
10
1
3
4
9
5
6
8
2
7

2
1
5
6
2
8
10
9
7
3
4
11

3
10
7
6
5
1
3
2
4
8
9
11

4
5
10
9
6
8
2
4
7
3
1
11

в молодости составил для себя «комплекс
добродетелей» с соответствующими наставлениями и в конце каждой недели отмечал
случаи их нарушения. Вот этот комплекс:
воздержание, молчание, порядок, решительность, трудолюбие, искренность, справедливость, умеренность, чистота, спокойствие,
скромность. «Но в целом, – так Франклин
подводил итог к концу жизни, – хотя и
весьма далек от того совершенства, на достижение которого были направлены мои
честолюбивые замыслы, старания мои сделали меня лучше и счастливее, чем я был бы
без этого опыта...» [7].
С целью изучения самовоспитания, респондентам было предложено проранжировать
предложенные добродетели [6]. Предпочтения
группы распределились таким образом:
Таблица 1
Свойственна ли Вам?
Анкетируемые
5
6
7
8
9
10
11
12
5
11
9
8
9
11
6
4
1
10
10
11
8
10
5
1
4
5
8
6
3
5
4
11
6
4
3
5
1
1
3
2
7
2
4
4
7
4
7
10
3
3
2
3
10
2
1
9
2
6
7
1
6
3
2
3
8
8
6
7
5
7
8
7
10
7
5
2
2
8
9
5
9
1
1
10
4
6
11
6
11
9
11
9
11
9
10
8

Затем была поставлена задача составить
собственный свод правил, отражающий комплекс добротеьелей. Далее представлен свод
правил, отражающий образ «Образ – Я» изучаемой группы [8].
1. Умение слушать и слышать; уважение
к себе и окружающим; оптимизм; справедливость; целеустремленность; честность; не стоять на месте; правдивость;
2. Целенаправленность; чувство собственного достоинства; равноправие; искренность;
хладнокровие; отношение к другим, как к

себе; все временно; решительность, справедливость;
3. Общительность; скромность; жить настоящим, быть толерантным; искренность; порядок; опрятность; умеренность, самообладание;
4. Сила воли; творческое начало; справедливость; трудолюбие; любовь; терпимость;
грамотность;
5. Трудолюбие; разнообразие; никогда не
останавливаться; амбициозность; воздержание; умеренность; позитивное мышление; самостоятельность;
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6. Скромность; ритмичность; взаимопомощь; жизнерадостность; молчание; человеколюбие; четкие цели; спокойствие;
7. Самообладание; удовлетворенность; саморазвитие; решительность; гуманизм; адаптивность; любовь;
8. Жизнерадостность; медитация; умеренность; саморазвитие; ни о чем не жалеть;
9. Открытость; искренность; скромность;
10. Желание жить; режим; чистота.
Второй задачей было выражение собственного отношения к четырем основным сферам
жизни человека (деятельность, человеческие
отношения, здоровье, душевный комфорт) [9].
Ниже представлен результаты опроса.
Первой сферой жизни, которая была
оценена – деятельность и самореализа-

ция. В «Толковом словаре русского языка»
(М., 1999) С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой слова «реализовать», «реализоваться»
означают соответственно «осуществить»,
«осуществиться». Поэтому реализовать
себя или самореализоваться – значит осуществить себя, достигнуть желаемых целей,
добиться необходимых результатов, успеха. Саморелиза- ция связана прежде всего
с переходом из жизни в своем внутреннем
мире, в мире своего самосознания, к жизни во внешнем мире, т. е. от самопознания
в широком смысле слова (оно включает познание своего Я- реального, Я-идеального
и Я-самореализующегося) к практике. [10].
Варианты ответов студентов приведены в
таблице 2.
Таблица 2

Деятельность – обучение в вузе и самореализация личности студента
Деятельность – обучение в вузе и самореализация личности студента
Критерий
Хорошо ли я представляю
выбранную
специальность?

Варианты ответов
да

%
85

нет

15

Помогает ли мне обучение
в вузе при достижении
жизненных целей?

да
частично
нет
которая будет приносить
пользу людям
в области педагогики
в области оздоровления
просто по специальности
самореализация,
самосовершенствование
интерес, пытливость ума
применение знаний на практике
получение диплома
общение с людьми
внутренняя мотивация
высокая оплата
возможность саморазвития
сплоченный коллектив
работа по душе

8
8
84

Какую работу я хотел
бы выполнять
по окончании вуза?

Что мной руководит
и подталкивает к получению знаний сейчас?
А через пять лет?

Что может убедить меня,
будто моя будущая работа
будет отвечать моим
личным требованиям?
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Вторая группа вопросов оценивала уровень
человеческих взаимоотношений. В условиях
«текучей современности» и потребительской
индивидуализации чрезвычайно затрудняется установление длительных человеческих
отношений. Ненадежные экономические и
социальные условия учат людей воспринимать мир как контейнер, полный объектов
для одноразового использования; весь мир,

включая и других людей» [11]. У человека почти не остается близких, что приводит к серьезному кризису моральных ценностей [12].
Поэтому важно было оценить уровень человеческих взаимоотношений у будущих учителей
основ здоровья, как носителей наивысших
моральных ценностей. Результаты оценки
успешности человеческих взаимоотношений
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Деятельность – обучение в вузе и самореализация личности студента

Деятельность – обучение в вузе и самореализация личности студента
Критерий
Варианты ответов
да
Хорошо ли я представляю
выбранную специальность?
нет
Да
Помогает ли мне обучение в вузе
частично
при достижении жизненных целей?
нет
которая будет приносить
пользу людям
Какую работу я хотел бы выполнять
в области педагогики
по окончании вуза?
в области оздоровления
просто по специальности
самореализация,
самосовершенствование
Что мной руководит и подталкивает
интерес, пытливость ума
к получению знаний сейчас?
применение знаний на практике
А через пять лет?
получение диплома
общение с людьми
внутренняя мотивация
высокая оплата
Что может убедить меня, будто
моя будущая работа будет отвечать
возможность саморазвития
моим личным требованиям?
сплоченный коллектив
работа по душе
Вторая группа вопросов оценивала уровень
человеческих взаимоотношений. В условиях
«текучей современности» и потребительской
индивидуализации чрезвычайно затрудняется установление длительных человеческих
отношений. Ненадежные экономические и
социальные условия учат людей воспринимать мир как контейнер, полный объектов
для одноразового использования; весь мир,

%
85
15
8
8
84
25
15
30
30
50
15
15
10
10
20
30
20
10
10

включая и других людей» [11]. У человека почти не остается близких, что приводит к серьезному кризису моральных ценностей. [12]
Поэтому важно было оценить уровень человеческих взаимоотношений у будущих учителей
основ здоровья, как носителей наивысших
моральных ценностей. Результаты оценки
успешности человеческих взаимоотношений
представлены в таблице 4.
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Таблица 4
Забочусь ли я о своем теле?

Какие меры я могу предпринять для улучшения своего
физического состояния?

Да
все возможное уже делаю
лучше питаться
больше гулять, увеличить
физическую активность
сменить круг общения
позагорать

Для определения уровня и направлений самовоспитания студентов было предложено рассмотреть правила самовоспитания Ушинского
[13] 66% респондентов принимают все правила
самовоспитания Ушинского. Респонденты привели пример правил, которыми руководствуются по жизни: правило «Бумеранга», заповеди Божьи, быть собой, толерантность. Среди
предпочитаемых стилей воспитания – моральное, нравственное, интеллектуальное, демократическое, авторитарное, волевое.
Далее была предоставлена возможность
решения педагогической задачи, для проверки
уровня сформированности профессиональных

100
8
24
48
10
10

педагогических знаний и взглядов [14].
Респонденты успешно справились с поставленной задачей, продемонстрировав взрослые
взгляды и педагогически целесообразные
советы.
Вывод. В итоге можно говорить о высоком
уровне сформированности студентов как будущих учителей основ здоровья. Результаты
исследования свидетельствуют о наличии у
студентов высокой мотивации к здоровому
образу жизни, сформированности валеологической компетентности, профессиональных
качеств и наличие значительного интереса к
будущей профессии.
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Семенченко Т. О.
викладач кафедри теорії і методики професійної освіти
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ
АВСТРАЛІЙСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
З ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВФІЛОЛОГІВ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
У статті розглянуто характерні риси системи педагогічної освіти Австралії у порівнянні з українською. Зокрема, розглянуто такі аспекти, як: управління системою педагогічної освіти Австралії,
поєднання несуміжних спеціальностей одного освітньо-кваліфікаційного рівня, форми і методи підготовки майбутніх учителів-філологів, організація їх самостійної роботи й педагогічної практики,
розвиток професійно значущих особистісних якостей майбутніх учителів-філологів. Окреслено перспективи використання досвіду австралійських колег у вітчизняній теорії і практиці.
Ключові слова: підготовка вчителів-філологів в Австралії, форми і методи підготовки, самостійна робота, педагогічна практика, професійно зачущі особистіснпедагогическая практик якості майбутнього вчителя-філолога.
В статье раскрыто отличительные черты системы педагогического образования Австралии по
сравнению с украинской. В частности, рассмотрены такие аспекты, как: управление системой педагогического образования Австралии, соединение несмежных специальностей одного образовательно-квалификационного уровня, формы и методы подготовки будущих учителей-филологов, организация их самостоятельной работы и педагогической практики, развитие профессионально значимых
личностных качеств будущих учителей филологов. Намечены перспективы использования опыта
австралийских коллег в отечественной теории и практике.
Ключевые слова: подготовка учителей-филологов в Австралии, формы и методы подготовки, самостоятельная работа, педагогическая практика, профессионально значимые личностные качества
будущего учителя-филолога.
The article reveals the distinguishing features of Australian system of teacher education in comparison
to Ukrainian system. Namely, such issues as the government of the system of teacher education, combination
of discontiguous specializations within one educational degree, the forms and methods of language teacher
education, organization of the students’ individual work and professional practice, development of the professional personal characteristics of language teachers’ are considered. The prospects of implementation of
Australian professional teacher development experience into national theory and practice are shaped.
Key words: language teacher education in Australia, forms and methods of language teacher education,
perspective language teachers professional practice, individual work, professional personal characteristics of
language teachers.

Актуальність статті. У процесі підготовки майбутнього вчителя-філолога важливе
місце займає формування його професійної
компетентності, що передбачає лінгвістичну,
загальну методологічну та методичну підготовку, розвиток професійно значущих особистісних якостей майбутнього вчителя, виховання усвідомлення необхідності поєднувати
самонавчання й самоосвіту в удосконаленні
мовленнєвої та педагогічної компетенції.
Закордонними педагогами-теоретиками напрацьовано багато ідей та концепцій, а освітянами накопичено значний досвід з підготовки
майбутніх учителів-філологів, що є цінними

для вивчення, узагальнення та впровадження
в Україні. З огляду на престижність вчительської професії та міжнародне визнання якості
освітніх послуг в Австралії, вважаємо, що для
української освітянської практики та науковопедагогічної думки буде доцільним звернутися до теорії й практики підготовки майбутніх
учителів-філологів цієї країни.
Постановка проблеми. Однак питання теорії та практики підготовки вчителів-філологів Австралії поки що не знайшло вичерпного
дослідження у вітчизняній науці. Деякі питання поставали у колі наукових інтересів російських учених. Зокрема, розглядалися такі
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аспекти проблеми: управління якістю професійної педагогічної освіти (С. Голерова), особливості методики викладання англійської
мови (В. Гарова), робота з талановитими дітьми (А. Переверзєв), тенденції розвитку освіти та виховання корінного населення (І. Майорова), мультикультурна освіта (І. Балицька),
тенденції та інновації розвитку шкільної освіти (А. Волкова) тощо.
Метою даної статті є розглянути перспективи використання прогресивного освітянського досвіду та педагогічно цінних наукових
ідей Австралії в умовах педагогічної освіти
України.
Виклад основного матеріалу. Цікавим
є досвід Австралії щодо підготовки вчителів
середньої школи за двома спеціальностями.
Відмінність від вітчизняних програм полягає
в підготовці спеціалістів несуміжних спеціальностей за одним кваліфікаційним рівнем.
Якщо в Україні випускник педагогічного ВНЗ
отримує кваліфікацію вчителя іноземної (російської чи української) мови (мов) та літератури, то в Австралії випускник університету є
вчителем іноземної мови (мов) та географії /
історії / музики / драми / економіки / математики. Зазначимо, що школи при розгляді кандидатур претендентів на вчительські посади
віддають перевагу вчителям з двома кваліфікаціями, зокрема іноземної мови (англійської
як першої чи другої) та драми або іноземної
мови та економіки тощо. Раціональність підготовки вчителів одночасно за декількома
профілями обґрунтовується, по-перше, економічною раціональністю, а по-друге, наданням
вчителю більшої можливості для самореалізації своїх здібностей, і таким чином підвищенням його конкурентоспроможності на ринку
освітніх послуг. Вважаємо, що доцільно розширити номенклатуру напрямів підготовки
майбутніх учителів-філологів за поєднанням
несуміжних спеціальностей.
В Австралії поряд із Міністерством освіти
Австралії та Міністерствами освіти штатів,
що опікуються формуванням державної політики у сфері освіти та її реалізацією, існують федеративні державні та недержавні організації, які здійснюють науково-методичне
забезпечення освіти, зокрема мовної освіти.

Рішення таких галузевих науково-методичних
організації мають юридичну силу, і, таким чином, після затвердження членами об’єднань
піднімаються нагору як легітимний підзаконний акт. У відповідності до цього, управлінці
найвищого рангу (чиновники міністерств) не
втручаються в регулювання питань мовної
освіти, надаючи лінгводидактам, теоретикам
і практикам, можливість самостійно розробляти освітянські концепції та перекладати їх
мовою практики. Поряд із цим, науково-методичні педагогічні та лінгвістичні організації
розробляють загально фахові та спеціально
фахові стандарти вчительської кваліфікації
та проводять атестацію вчителів у відповідності до цих стандартів. У світлі викладеного,
вважаємо за доречне розглянути можливість
створення при Міністерстві освіти України галузевого органу, який об’єднає науковців-філологів і методистів-практиків та здійснюватиме науково-методичне забезпечення мовної
освіти на всіх її рівнях.
Поряд із фаховою підготовкою майбутніх
учителів-філологів в Австралії велика увага
приділяється формуванню професійно значущих особистісних якостей вчителя. Зокрема
йдеться про підготовку вчителів-дослідників,
творчо та інноваційно мислячих, готових до
ефективної командної роботи вчителів. Про
наявність чіткої лінії розвитку дослідницьких
умінь студентів свідчить аналіз змісту навчальних програм, видів форм і методів підготовки
вчителів, різноманітних завдань для педагогічного контролю навчальних досягнень студентів. Огляд змісту навчальних програм надає
підстави виділити найбільш загальні для всіх
модулів завдання, які мають бути досягнені
студентами після засвоєння курсу навчальної
дисципліни. Це: здатність критично осмислювати наукові твердження та на їх основі
генерувати нові знання й будувати професійні судження; вміння проводити наукові дослідження за умов як індивідуальної роботи,
так і командної діяльності; уміння аналізувати
нормативно-правові документи у галузі освіти, взаємозв’язок між змінами в зовнішньо-та
внутрішньо економічній ситуаціях, соціокультурному житті та сучасними освітніми реформами. На лекціях, т’юторіалах, семінарах та
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практичних заняттях переважають активні методи навчання, проектна робота, що стимулюють формування вмінь проводити дослідження. За час роботи над засвоєнням навчальних
модулів студенти беруть участь у наукових
конференціях, висвітлюють освітянські питання в есе та презентаціях з обов’язковим
формулюванням власних суджень з опорою на
наукові публікації тощо.
Творчість, інноваційне мислення та вміння студентів приймати конструктивні рішення в команді в австралійських університетах
розвивають засобами методів театралізації,
дебатів та рольових ігор, проектної роботи,
спільного виконання таких завдань для поточного та підсумкового контролю, як розробка
електронного ресурсу для вивчення іноземної
мови, випуск інформаційного бюлетеню для
батьків учнів тощо [2].
Перспективним для системи освіти України є розширення арсеналу інтерактивних
методів і технологій навчання, що не тільки
сприятимуть набуттю майбутнім вчителем
професійних знань та вмінь, а й формуватимуть і розвиватимуть професійно значущі
особистісні якості, необхідні в сучасному світі, що характеризується активними комунікаціями.
Принцип зв’язку навчання із життям в педагогіці Австралії реалізується, серед іншого,
в процесі виконання студентами навчальних
завдань для педагогічного контролю. Студенти
майбутні вчителі-філологи вчаться розробляти
навчальні модулі та програми з іноземної мови
для учнів різного віку, випускати бюлетені та
буклети з актуальних питань лінгводидактики
для учнів, їх батьків та педагогічної спільноти. При навчанні мов на факультетах мистецтв
викладачі використовують автентичні засоби
навчання (відео ресурси, подкасти, тексти).
Також діяльність студентів обертається навколо виконання автентичних завдань, наприклад, ведення електронного листування чи
усного спілкування із носіями іноземної мови,
що вивчається; консультації з придбання або
замовлення послуги чи товару іноземною мовою. Безперечно, при вивченні іноземної мови
не оминається питання порівняння лексики,
семантики, синтаксису в рідній та іноземній

мові, міжкультурних відмінностей мовних
систем різних країн тощо.
В умовах надання Україною освітніх послуг все більшій кількості іноземних громадян та викладацької мобільності доцільним є
приділення уваги формуванню міжкультурної
компетентності в майбутніх учителів-філологів вітчизняних ВНЗ, а також використання в
цьому процесі широкого спектру форм і методів роботи, напрацьованих австралійськими
ВНЗ.
У відповідності до концепції безперервної
освіти в Австралії готують майбутніх учителів-філологів до навчання упродовж життя,
постійного самоаналізу та самовдосконалення
з перших днів навчання в університетах. Засобом моніторингу професійного та особистісного зростання студентів є різного характеру
портфоліо. В Україні також починають використовувати портфоліо в процесі контролю
навчальних досягнень студентів і тому для
української системи підготовки майбутніх
учителів-філологів корисним буде ознайомитися з різними видами портфоліо, які є поширеними в австралійській вищій школі, наприклад, портфоліо зростання, найкращих робіт
та робочі портфоліо.
Обраний вищою українською освітою
курс на інтеграцією в європейський освітній
і культурний простір вимагає підвищення ролі
самостійної роботи студентів. З огляду на це
цікаво ознайомитися з різноманітними формами і видами роботи, що практикуються в
австралійських педагогічних ВНЗ. Зокрема
вельми перспективним вважаємо організацію
необов’язкової самостійної роботи студентів,
що полягає, по-перше, в самоорганізації студентів у вільний від навчання час для спілкування іноземною мовою та, по-друге, в відвідуванні студентами культурних та наукових
заходів, що проводяться іноземною мовою.
Також, входження в науковий освітній простір
передбачає викладацьку та студентську мобільність, у зв’язку з цим вважаємо доцільним
ознайомитися із досвідом австралійських ВНЗ
з цього питання, де студенти університетів Австралії мають можливість прослухати лекції
та взяти участь у роботі т’юторіалів, семінарів
чи практичних занять з педагогічного модуля
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в іншому ВНЗ країни у межах навчання за університетським обміном.
В австралійській педагогічній освіті все
більшого поширення набуває педагогічна практика в умовах інклюзивної та спеціальної освіти, де майбутній вчитель здобуває необхідні
вміння й навички організації та здійснення навчання дітей і дорослих з особливими освітніми
потребами. Паралельно із здобуттям теоретичних знань студенти бакалаврату залучаються
до спостереження за процесом організації та
здійснення досвідченим вчителем співпраці

основної маси дітей із дітьми з особливими потребами, можливостей використання арт терапії при навчання дітей і дорослих з фізичними
та розумовими вадами [1]. Вітчизняна педагогічна освіта, що нині активно розвиває свій
інклюзивний аспект, може з успіхом взяти на
озброєння напрацювання австралійських колег.
Висновки: творче використання окресленого досвіду австралійської педагогіки Австралії, на нашу думку, може стати засобом
модернізації вищої освіти майбутніх учителівфілологів України.
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старший науковий співробітник лабораторії корекції розвитку дітей з аутизмом
Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України

УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБЛИВИХ
ОСВІТНІХ ПОТРЕБ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ
У статті розкрито зміст особливих освітніх потреб дітей з розладами аутичного спектра та
визначено умови за яких ці потреби можуть реалізуватися. Прописано ресурси середовища та ресурси
дітей з аутизмом, розкриття яких уможливлює організацію для них якісного освітнього процесу.
Ключові слова: діти з розладами аутичного спектра, особливі освітні потреби, ресурси середовища.
В статье раскрыто содержание особых образовательных потребностей детей с расстройствами
аутистического спектра и определены условия, при которых эти потребности могут реализоваться.
Прописаны ресурсы среды и ресурсы детей с аутизмом, раскрытие которых делает возможной организацию для них качественного образовательного процесса.
Ключевые слова: дети с расстройствами аутистического спектра, особые образовательные потребности, ресурсы среды.
The article reveals the content of the special educational needs of children with autism spectrum disorders
and the conditions under which these needs can be satisfied. We determined the environmental resources and
resources of children with autism. Implementation of these resources allows organizing a quality education
for autistic children.
Key words: children with autism spectrum disorders, special education needs, the environmental resources.

Проблема долучення до освітнього процесу
дітей з розладами аутичного спектра (РАС) стоїть надзвичайно гостро. З кожним роком дітей
з РАС стає все більше і в спеціальних, і масових навчальних закладах, при тому типовою є
ситуація, коли фахівці не знають, що робити з
такими дітьми.
Якщо це тиха дитина, то в садках, наприклад, на неї практично не звертають увагу, і
вона робить те, що хоче, аби нікому не заважала. Якщо дитина має підвищену активність, її
перебування в ДНЗ обмежують 3-4 годинами.
Ситуацію для дітей з аутизмом у школах (масових і спеціальних) можна описати в таких
різновидах: 1) їх долучають тільки до індивідуальної форми навчання (вдома, або в стінах
школи); 2) дитина знаходиться в класі, але
перебуває в ізоляції: їй дають окремі завдання, а на певних уроках виводять в інше приміщення; 3) дитина долучена до навчального
процесу, але корекційно-розвивальна робота
відбувається з нею недостатньо (неузгоджено
між фахівцями, без постановки актуальних цілей і відслідковування динаміки розвитку та
без повноцінного задіяння батьків).
Всі ці типові приклади свідчать про те, що в
нашій країні діти з аутизмом не отримують без-

перешкодної та відповідної освіти, відсутньою
є культура долучення цих дітей до освітнього
процесу, а також технології впровадження цього процесу, через що потерпають як аутичні
діти, їхні батьки так і фахівці психолого-педагогічного профілю.
Ціль цієї статті – визначити сприятливі
умови для задоволення освітніх потреб дітей з
аутизмом та шляхи реалізації цих потреб.
Сучасні наукові уявлення дають змогу виокремити загальні для різних категорій дітей
з порушеннями психофізичного розвитку особливі освітні потреби. Ці потреби можна згрупувати за певними параметрами:
• часова визначеність: початок цілеспрямованого освітнього (а не тільки медичного)
процесу – з моменту визначення порушення в
розвитку дитини;
• методи і засоби навчально-виховного процесу: потреба в побудові «обхідних шляхів»,
використанні специфічних засобів навчання /
виховання;
• організація освітнього середовища: визначення просторово-часової структури;
• межі освітнього середовища: потреба у
розширенні освітнього простору за межі освітнього закладу;
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• тривалість освітнього процесу: потреба в
наступності;
• визначення кола осіб, відповідальних за набуття дитиною освіти;
• долучення батьків дитини в процес її абілітації1 засобами освіти.
Особливі освітні потреби дітей з аутизмом
обумовлені специфікою їхнього сприймання
навколишнього середовища, яке вони убачають
як хаос розрізнених стимулів, що грубо втручаються у створений ними для себе комфортний
простір.
Для дітей з аутизмом необхідно здійснити
умови, які б сприяли зменшенню дестабілізаційних чинників для них та підвищенню їхніх
адаптивних можливостей. Щоб задовольнити
їхні особливі освітні потреби, необхідно спиратися на такі групи ресурсів [1], як: предметнопросторові (структура простору, де перебуває
дитина); організаційно-смислові (організація
навчально-виховного процесу, правила, формат
подання інформації); соціально-психологічні
(стосунки з іншими людьми).
Предметно-просторові ресурси мають суттєве значення для дітей з аутизмом, адже у
великих і відкритих просторах їм важко орієнтуватися і розуміти, що відбувається, де саме,
з ким і скільки часу їй треба щось робити, а
також – що буде потім. Дискомфорт, який вони
відчувають через таку де зорієнтованість, зумовлює їхню проблемну поведінку.
Створення високоорганізованого простору
робить довкілля для аутичної дитини чітким,
впорядкованим та передбачуваним. Розробник
комплексної програми TEACCH2, яка в декількох країнах отримала статус державної програми навчання і розвитку для дітей з аутизмом,
– Е Шоплер довів, що саме діти з аутизмом
ефективно навчаються з опорою на принцип
структурованості та візуальну підтримку [4].
Тут йдеться про такі положення, як: структурування місця навчання дитини, зонування
кімнати (класу або групи) за видами діяльності,

щоб можна було зрозуміти, що певна ділянка
простору має початок і кінець (за допомогою
кордонів: килима, кольорових липких стрічок,
меблів або позначок: фотографій, надписів, піктограм). При цьому в кожній зоні варто мінімізувати вплив стимулів, які можуть відволікати,
надмірно приваблювати увагу дитини;
Аутичних дітей також важливо привчати до
порядку на робочому місці, використовуючи
картинки, кольорові позначення, цифри, знаки,
фотографії тощо. Матеріали для занять мають
мати своє визначене місце і означення.
Один з найважливіших складників організаційно-смислових ресурсів для аутичних дітей –
це візуалізований розклад, що містить необхідну для дитини інформацію: які заняття будуть
проводитися і в якій послідовності. Може бути
розклад подій на тиждень, розклад одного дня,
структура одного заняття, алгоритм певної дії.
Візуалізований розклад важливий для дітей з
аутизмом тому, що він дає змогу:
– долати складнощі, пов’язані із загальною
дезадаптованістю дитини з РАС та її нездатністю організовувати свій час;
– розуміти вимоги вчителя;
– знизити рівень тривожності (завдяки передбачуваності подій), а отже, частоту поведінкових проблем;
– прояснити, який вид діяльності відбувається в певний період часу, а також готує дітей
до можливих змін;
– зосереджуватися на актуальної інформації, виокремлювати важливу інформацію від
несуттєвої;
– самостійно перейти дитині від одного
виду діяльності до іншого, з однієї зони в іншу,
повідомляючи, куди їй необхідно прямувати
після закінчення певної роботи.
Візуалізований розклад може використовуватися у всіх приміщеннях навчального закладу, і кожний з педагогів привчає аутичну дитину зважати на розклад і поступово керуватися
його орієнтирами.

На відміну від реабілітації як відновлення втрачених функцій, абілітація – це первинне формування
здатності до будь-чого.
1

Treatment and Education for Autistic and related Communication handicapped Children, Терапія і навчання
аутичних дітей та таких, які мають комунікативні порушення.
2
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Зважаючи на таке базове порушення за аутизму, як брак соціальних функцій, в кожному
розкладі мають бути завдання на прояви тих чи
інших форм соціальної взаємодії (наприклад:
звернутися з проханням до дорослої людини,
щоб отримати необхідний маркер, або показати
завершену роботу вихователю / вчителю / мамі
для схвалення ними). З набуттям дітьми більшої самостійності, рівень структурування простору варто поступово знижувати [3].
Формат подання всієї пізнавальної та навчальної інформації для дитини з аутизмом теж
треба здійснювати з опорою на візуальну підтримку; соціальний розвиток, засвоєння правил поведінки так само має відбуватися за допомогою візуалізованих правил.
Продуктивний освітній процес може відбутися тільки тоді, коли реалізуються соціально-психологічні ресурси середовища. В межах впровадження проекту «Освіта аутистів:
від міфу до реальності», що триває протягом
2013-2014 років3, нами визначено, що найважливішим соціально-психологічним ресурсом
для дітей з аутизмом є узгоджено робота міждисциплінарної групи супроводу їх освітнього
процесу. Учасники групи супроводу:
– координатор освітнього процесу дитини
(завуч школи або методист садка), алгоритм
діяльності якого – підготовка та організація
зустрічей, налагодження координації зусиль
та комунікації між учасниками групи, а також
аналіз успішності процесу адаптації дитини до
умов навчального закладу та її розвитку;
– вчителі/вихователі, які мають бути обізнані щодо створення найсприятливішого для
фізичного та психічного розвитку дітей з аутизмом середовища;
– асистент вчителя / помічник вихователя, які допомагають здійснювати організаційні
моменти, долучаються до створення найпродуктивніших умов навчально-виховного процесу для аутичної дитини і сприяють набуттю
нею практики позитивної взаємодії з дітьми
і педагогами у різних обставинах освітнього
процесу;

– логопед, головні завдання якого – сприяти
розвитку комунікативно-мовленнєвих функцій
дитини, використовувати ефективні засоби активізації її мовлення, формувати продуктивні
моделі комунікативних ситуацій, підказувати
іншим фахівцям та батькам, як активізувати комунікативно-мовленнєві прояви дитини (з використанням жестів, звуків/слів, карток);
– психолог, який має проводити корекційно-розвивальні заняття в мікрогрупі (де окрім
аутичної дитини є хоча б ще одна дитина) для
формування соціальних умінь у неї та здатності
до міжособистісної взаємодії (зважати на іншу
дитину, цікавитися нею; відповідно реагувати
на її ініціативу; виконувати завдання по черзі;
відгукуватися, коли кличуть; виконувати інструкцію дорослого, дотримуватися правил поведінки тощо);
– корекційний педагог, який займається з
дитиною у напрямі виправлення відхилень у
розвитку, відновлення порушених функцій.
Відомо, що у дітей цієї категорії не формується повноцінний чуттєвий досвід, що зумовлює складнощі у становленні їх пізнавальних
та адаптивних функцій. Корекційний педагог
може послідовно працювати над різноплановим поданням інформації з опорою на зоровий,
слуховий, тактильний, руховий аналізатор, вводячи певні предмети у контекст ситуації, пробудовуючи взаємозв’язки з іншими предметами
навколишнього середовища:
– інструктор з фізкультури, який створює
умови для розвитку загальної моторики дитини
(сила, вправність, мобільність, гнучкість, влучність тощо) та нормалізації її тонусу, становлення
здатності разом з іншими дітьми виконувати вправи, брати участь в рухливих іграх за правилами;
– музичний керівник, орієнтований на створення умов для появи у дитини розкутості,
здатності долучатися до спільних художньоестетичних дій разом з іншими дітьми; становлення пластичності в рухах тіла, грі на музичних інструментах, танцювальній діяльності;
– батьки, які відпрацьовують з дитиною
актуальні комунікативні моделі на соціально-

Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США. Supported by the Democracy Grants Program of the
U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government.
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побутовому матеріалі, а також готуються з дитиною до нової лексичної теми (або нових незнайомих завдань);
– інші фахівці, які можуть бути реальними або
віртуальними учасниками групи супроводу, наприклад, сімейний лікар, невролог або психіатр
(якщо вони систематично зустрічаються з дитиною і призначають якесь лікування), або корекційний педагог (логопед, психолог) за межами
садка. Обізнаність членів групи супроводу щодо
всіх додаткових учасників процесу психолого-медико-педагогічного впливу на розвиток дитини
важлива, адже це дає змогу налагодити узгоджену
взаємодію між тими, хто нею опікується.
Визначена група супроводу починає працювати з того, що кожний з її учасників аналізує
і записує прояви дитини, визначаючи її сильні сторони і потреби. Особливу увагу варто
звернути на проблемну поведінку дитини, яка
свідчить про її серйозну дезадаптацію і перешкоджає нормальному перебігу навчально-виховного процесу. Координатор групи збирає ці
записи, аналізує їх; на зібранні детально обговорюють ситуацію дитини та визначають актуальні цілі її навчання, виховання і розвитку.
Цілі варто прописувати за принципами цілепокладання SMART, які містять такі орієнтири,
як: реалістичність, досяжність, вимірюваність,
узгодженість, визначеність у часі).
Діагностичні дані по дитині, її сильні сторони, потреби, актуальні цілі записують в індивідуальну програму розвитку, що стає головним
освітнім документом для роботи міждисциплінарної групи супроводу. Там прописують також
і режим роботи з дитиною фахівців, і ті функції,
які кожний з них, а також батьки будуть виконувати для дитини щодо здійснення інтенсивного
та продуктивного впливу на її розвиток.

Варто знати, що пріоритетними на початку
мають бути цілі, пов’язані не з навчальними навичками дитини, а з її соціальним розвитком,
адже тільки тоді, коли у дитини сформується
звичка бути разом з іншими дітьми, зважати
на них, виконувати завдання (інструкції) дорослих, звертатися по допомогу, робити щось
разом з іншими, вона припинить вибудовувати
та підтримувати захисні реакції (тілесні блоки,
психоемоційну напругу, аутостимуляції) і у її
внутрішній світ, спектр її уваги увійдуть інші
люди, які стануть цікавими і приємними для
неї. Тоді простіше буде відпрацювати здатність
у дитини з РАС до наслідування, її навчальні
навички, у тому числі – їх генералізацію.
Навчально-виховний процес для дитини з
аутизмом має супроводжуватися таким самим
за значущістю корекційно-розвивальним процесом. Так як аутизм є первазивним (загальним, наскрізним) розладом розвитку, у дітей з
РАС порушено базові структури і на фізичному
рівні (тонічна регуляція), і в соціально-емоційній сфері (базове почуття безпеки та довіри),
і в пізнавальному розвитку (чуттєвий досвід)
[2]. Гармонізація психо-фізіологічного статусу
аутичної дитини, набуття нею сенсо-моторної
цілісності, становлення її довірливих стосунків
з іншими людьми є передумовами її соціального і пізнавального розвитку.
Таким чином, продумана, системна і узгоджена між фахівцями і батьками робота у напрямі становлення базових структур психічного розвитку дитини з аутизмом як внутрішній
ресурс її освітнього процесу, разом з ресурсами
середовища (предметно-просторовими, організаційно-смисловими та соціально-психологічними) уможливлюють її оптимальний розвиток
та долучення до якісної освіти.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК МЕТОДУ
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
У статті розглянуто питання ефективності використання проектної технології на уроках
«Сходинок до інформатики» у 2 класі як методу особистісно зорієнтованого навчання.
Ключові слова: метод проектів, види проектів, Сходинки до інформатики, особистісно зорієнтоване навчання.
В статье рассмотрены вопросы эффективности использования проектной технологии на уроках
«Ступеней к информатике» во 2 классе как метода личностно ориентированного обучения.
Ключевые слова: метод проектов, виды проектов, Ступеньки к информатике, личностно ориентированное обучение.
The article examines the effectiveness of the use of design technology in the classroom «steps to computer
science» in Class 2 as a method of individually oriented education.
Key words: method of projects, types of projects, staircase to science, individual-oriented teaching.

Актуальність статті. В умовах великих
змін у соціальному, економічному та політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері виховання сучасної молоді, мета якого – формувати морально
стійку та конкурентно спроможну особистість, забезпечувати тим самим прогрес людського суспільства. Особливої актуальності
набувають проблеми формування інтелектуально творчої особистості, виховання молодої
людини як громадянина на основі оволодіння
гуманістичними цінностями, нормами демократичної культури. Основним акцентом Закону України про освіту є його спрямованість
на особистість. Висуваючи у центр уваги особистість, яка прагне максимальної реалізації
своїх можливостей, відкрита для сприйняття нового досвіду, спроможна на усвідомлений відповідальний вибір у різних життєвих
ситуаціях,особистісно- орієнтований підхід
головною метою виховання проголошує набуття та усвідомлення особистістю високих
моральних та професійних якостей [1].
У процесі розвитку суспільства змінюється
система поглядів на виховання як педагогічний процес. Вони відбивають потреби розвитку суспільства і самої людини. Якщо традиційно вихователі намагалися передати учневі
необхідну суму знань, умінь і навичок, то нині
перед ними ставиться завдання - із цієї суми

знань, умінь і навичок дібрати для кожного
учня посильні завдання, які постійно забезпечували б його розвиток як особистості і як
громадянина та патріота.
Тому сучасне інформаційне суспільство
ставить перед школою завдання підготовки
випускників, здатних:
• гнучко адаптуватися у змінних життєвих
ситуаціях, самостійно набуваючи необхідних
знань;
• самостійно критично мислити;
• грамотно працювати з інформацією;
• бути комунікабельними;
• самостійно працювати над розвитком
особистої моральності, інтелекту, культурного
рівня.
Для цього необхідні перш за все можливості залучити кожного учня в активний
пізнавальний процес, причому не процес пасивного оволодіння знаннями, а активної пізнавальної діяльності кожного учня, застосування на практиці отриманих знань та чіткого
усвідомлення де, яким чином, і для яких цілей
ці знання можуть бути застосовані. Це можливість працювати разом, у співробітництві при
розв’язанні різноманітних проблем, виявляючи при цьому визначені комунікативні вміння,
можливість вільного доступу до необхідної
інформації з метою формування особистої незалежної, але аргументованої думки з тієї чи
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іншої проблеми, можливості її всебічного дослідження. Реалізація даної мети вимагає сучасних засобів навчання , різноманітних методичних та педагогічних систем та рішень.
Постановка проблеми. Зміст навчального
курсу «Сходинки до інформатики” направлений на оволодіння учнями методами і засобами інформаційних технологій розв’язування
задач, формування навичок раціонального і
вмотивованого використання комп’ютерів у
своїй навчальній, а пізніше й професійній діяльності [6].
Досягнути цього можна лише чіткою організацією навчального процесу, створенням
атмосфери доброзичливості на уроках, наданням кожному учневі можливості виявити своє
«Я», відчути власну значущість. Забезпечити
згадані вище завдання допоможуть сучасні педагогічні теорії щодо організації навчального
процесу, зокрема особистісно орієнтованого
навчання.
Головним принципом розробки технології особистісно-орієнтованого навчання є визнання індивідуальності дитини, створення
необхідних і достатніх умов для її розвитку.
Особистісно-орієнтоване навчання має забезпечити розвиток і саморозвиток особистості,
виходячи з виявлення його індивідуальних
особливостей. Технологізація особистісноорієнтованого процесу передбачає спеціальне
конструювання навчальних текстів, дидактичного матеріалу, методичних рекомендацій до
його використання, типів навчальних діалогів,
форм контролю за особистим розвитком учнів
у ході оволодіння знаннями [3].
До особистісно орієнтованих технологій навчання належить проектна технологія,
яка сприяє вивільненню творчого потенціалу учня, надає можливість вільного вибору у
прийнятті певних рішень.
Тому завданнями даної статті є обґрунтувати ефективність використання проектної
технології на уроках «Сходинок до інформатики» у 2 класі як методу особистісно зорієнтованого навчання.
Виклад основного матеріалу. Метод проектів як особистісно-орієнтована технологія
виник ще у двадцяті роки XX століття в США.
Його називали також методом проблем, та

пов’язувався він з ідеями гуманістичного напряму в діяльності та освіті, в загальних обрисах розроблений американським філософом
і педагогом Дж. Дьюї. Теоретично й експериментально цю технологію досліджували
та впроваджували Е. Дьюї, С. Рейді, У. Кільпатрик, Дж. Джонс, С. Русова, С. Шацький,
А. Макаренко, Є. Машбіц, В. Безпалько та ін. [1].
Проектна технологія є однією з інноваційних технологій навчання і виховання, яка поєднує теоретичні знання та їх практичне застосування для розв’язання конкретних життєвих
чи професійних проблем. Проектні технології
зобов’язані своїм походженням «методу проектів», який виник у 20-і роки XX століття у
США. Спочатку його називали «методом проблем» і розвивався він у межах гуманістичного напряму в філософії та освіті. Найбільш
детально його було розкрито в педагогічних
поглядах американського філософа і педагога
Дж. Дьюї, який пропонував будувати навчання
на активній основі через доцільну діяльність
учня у співвідношенні з його особистим інтересом [2]. Послідовник Дж. Дьюї, американський професор В. Х. Кілпатрик практично
втілив цю ідею і назвав спосіб організації роботи з учнями методом проектів. Під проектом
у той час мався на увазі цільовий акт діяльності, в основі якого лежить інтерес дитини.
В. Х. Кілпатрик запропонував першу класифікацію проектів (проекти створювані, споживчі, проекти розв’язання проблем, проекти-вправи), а також зробив першу спробу
теоретичного обґрунтування основних етапів
проекту. Виділивши у проекті намір, план,
його виконання та оцінку, автор дав поштовх
багатьом вітчизняним дослідникам того часу
висловити свою думку щодо зазначеної проблеми [4].
У сучасній педагогіці «метод проектів»
розглядають як спосіб організації самостійної діяльності учнів, спрямований на
вирішення завдань навчального проекту,
що інтегрує в собі проблемний підхід, групові методи, рефлексивні, презентаційні,
дослідницькі, пошукові й інші методики
(Н. Ю. Пахомова); як спосіб досягнення
дидактичної мети через детальну розробку
проблеми (технологію), яка повинна завер-
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шитися цілком реальним, відчутним практичним результатом, оформленим тим або
іншим чином (Є. С. Полат) [7].
В основі цього методу проектів лежить
розвиток пізнавальних навичок учнів, уміння
самостійного конструювати свої знання, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі,
розвитку критичного мислення.
Цей метод є орієнтованим на самостійну діяльність учнів -індивідуальну, парну, групову,
яку школярі виконують протягом певного часу.
Він завжди передбачає рішення певної проблеми: з одного боку використання різних методів
та засобів навчання, а з іншого - інтегрує знання,
навички з різних галузей науки, техніки, технології, творчих галузей. Результати проектів повинні містити конкретне рішення. Робота над
навчальним проектом – практика особистісно
орієнтованого навчання в процесі конкретної
праці учня, на основі його вільного вибору з урахуванням його інтересів. У свідомості учня це
має такий вигляд. «Все, що я пізнаю, я знаю, для
чого мені потрібно і де я можу ці знання застосовувати”. Для педагога – це прагнення знайти
розумний баланс між академічними і прагматичними знаннями, уміннями та навичками [8].
Під час використання проектного методу
вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань.
Цілями формування змістовного компоненту,
що має існувати як інтегрована цілісність є:
орієнтація на актуалізацію знань, які вже є,
на набуття нових, розвиток уміння відбирати
необхідну інформацію, формування вміння
самостійно конструювати свої знання, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі,
уміння аналізувати, наближувати, синтезувати
знання окремих наук, вміння розглядати явище чи процес як інтегрований об’єкт, активно
розвивати критичне мислення, висувати гіпотези, уміти робити висновки [9].
Існують різні підходи до класифікацій проектів, видове різноманіття яких сягає цифри
двадцяти. Серед них найбільш розповсюдженими є: дослідницькі проекти, творчі, рольові,
ігрові, інформаційні, практико-орієнтовані. У
педагогічній практиці під час вивчення соціогуманітарних дисциплін найчастіше використовуються наступні види навчальних проектів.

Дослідницькі проекти – потребують добре обміркованої структури, визначеної мети,
актуальності предмета дослідження для всіх
учасників, соціальної значущості, продуманості методів, у тому числі експериментальних методів обробки результатів. Вони повністю підпорядковані логіці дослідження і
мають відповідну структуру: визначення теми
дослідження, аргументація її актуальності,
визначення предмета й об’єкта, завдань і методів, визначення методології дослідження,
висунення гіпотез розв’язання проблеми й позначення шляхів її розв’язання.
Інформаційні проекти – спрямовані на
збирання інформації про який-небудь об’єкт,
на ознайомлення учасників проекту з цією
інформацією, її аналіз і узагальнення фактів.
Такі проекти потребують добре продуманої
структури, можливості систематичної корекції
у ході роботи над проектом. Структуру такого
проекту можна позначити таким чином: мета
проекту; його актуальність; методи отримання інформації та її обробки; результат (стаття,
реферат, доповідь, відеофільм); презентація.
Такі проекти можуть бути органічною частиною дослідницьких проектів, їхнім модулем.
Творчі проекти - не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись
кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників
проекту. Вони заздалегідь домовляються про
заплановані результати і форму їх представлення – рукописний журнал, колективний колаж, відеофільм, вечір, свято тощо. І тоді потрібні сценарій фільму, програма свята, макет
журналу, альбому, газети [6].
Проекти орієнтовані перш за все на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну
або групову, яку учні виконують протягом визначеного відрізка часу.
Технологія проектів передбачає розв’язку
учнем або групою учнів якої -небудь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, аз
другого - інтегрування знань, умінь, навичок.
Відповідно до завдань змістової лінії
«Створення проектів», рекомендуємо впроваджувати такі види проектів:
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• Короткотривалі комплексні проекти:
«Писанка – душа народу»
«Знайомство з Європою»
«Ханойська вежа»
«Безпечний Інтернет»
• Довготривалі комплексні проекти:
«Правила користування природою»
«Мій голос я віддаю на захист природи»
«Мандрівка рідним краєм»
«Алгоритмічні задачі»
• Міні-проекти:
«Техніка безпеки в комп’ютерному класі»
«Я працюю на комп’ютері (маніпулятори)»
«Бережіться – вірус!»
Адже саме на уроках «Сходинок до інформатики» метод проектів може бути використаний повною мірою, оскільки дозволяє поставити учня в центр навчальної діяльності,
вирішити проблему позитивної мотивації,
активізації самостійної творчої діяльності,
отримання позитивних емоцій завдяки створенню реального продукту власної праці,
а працюючи в групах, прийти до висновку,
що від успіху кожного залежить успіх всіх
партнерів, а це великий стимул до активного
засвоєння знань, та дозволяє за найменших
витрат ресурсів створити «природне серед-

овище» для формування компетентностей
учнів.
Тому робота вчителя в процесі навчання
«Сходинок до інформатики» повинна бути
направлена на конкретну ціль – сформувати
в учнів знання та уміння з кожної теми предмету «Сходинок до інформатики». Завдяки
використанню методу проектів цієї мети
можна досягти на більш високому рівні. У
процесі роботи над проектом учні мають
стійку мотивацію до навчальної діяльності ,
відбувається процес закріплення отриманих
навиків роботи над конкретною темою. Педагог повинен використовувати метод проектів як творчу , індивідуальну чи групову
діяльність учнів на протязі одного уроку ,чи
вивчення конкретної теми. Така робота формує навички самоосвіти учнів та складається із декількох етапів:
• Підготовчий , який пов’язаний з формування проблеми, обґрунтування її соціальної
і практичної значущості, а також висунення
гіпотез щодо її вирішення;
• Дослідницький етап - планування роботи, визначення методів дослідження, розподіл
обов’язків між розробниками проекту;
• Реалізація проекту;
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• Захист проекту – обговорення проекту та
процесу його виконання [10].
Так, у 2 класі із предмету «Сходинки до
інформатики» ми розробили колективний
проект «Найбільше щастя, то моя сім’я»,
результатом якого було сформувати у дітей
ціннісне ставлення до родини, близьких людей, виховувати повагу до історії свого роду,
почуття любові до своїх близьких, тобто забезпечити реалізацію культу сім’ї в контексті
розбудови Нової школи.
Висновки. Отже, використання проектної технології,як методу особистісно зо-

рієнтованого навчання, полягає в тому, що
дає змогу підтримувати та розвивати природні якості учня, його здоров’я індивідуальні здібності, допомагати в становленні
його суб’єктивності, соціальності, творчої
самореалізації особистості. А також створює оптимальні умови для інтелектуального розвитку й самореалізації особистості й
вирішує одне з головних завдань сучасної
школи – забезпечення всебічного розвитку особистості, здатної до самоосвіти з
урахуванням задатків, здібностей і нахилів
учнів.
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МЕДІАСОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА МЕДІАОСВІТА:
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
У статті розкрито специфіку процесу соціалізації людини в сучасному інформаційному просторі,
розглянуто медіаосвіту як засіб медіасоціалізації. Проаналізований стан вивчення зарубіжними вченими проблеми соціалізації людини в інформаційному суспільстві, а також технологій медіаосвіти,
як засобу соціалізації людини в сучасному інформаційному просторі.
Ключові слова: соціалізація, медіасоціалізація, медіаосвіта, інформаційне суспільство, сучасний
інформаційний простір, нові медіа, зарубіжний довід.
В статье раскрыто специфику процесса социализации в современном информационном пространстве, рассмотрено медиаобразование как средство медиасоциализации. Проанализировано состояние
изучения зарубежными учеными проблемы социализации человека в информационном обществе, а
также технологии медиаобразования, как средство социализации человека в современном информационном пространстве.
Ключевые слова: социализация, медиасоциализация, медиаобразование, информационное общество, современное информационное пространство, новые медиа, зарубежный опыт.
The article deals with specifics of socialization in modern cyberspace, media education is considered as a
means mediasotsializatsiyi. The state of foreign scientists study the problem of socialization in the information
society and media education technologies as a means of socialization in today’s information environment.
Key words: socialization, mediasotsializatsiya, media education, information society, the modern
information environment, new media, foreign argument.

ХХІ ст. характеризується переходом до інформаційного суспільства, першими країнами
інформаційного суспільства є Японія та США,
а перехід України до глобального інформаційного суспільства лише розпочинається, про це
свідчить Закон України «Про Основні засади
розвитку інформаційного суспільства в Україні
на 2007-2015 роки». В глобальному інформаційному суспільстві провідними компонентами
культури стали знання, інформація, комунікаційні технології. Найдоступнішим джерелом
інформації на сьогодні виступають, так звані,
нові медіа (Інтернет, мобільна телефонія та
оновлені інтерактивні радіо і телебачення), які
уособлюють собою сучасний інформаційний
простір людини, та полегшують доступ до цінностей інформаційного суспільства.
Актуалізація нових медіа в інформаційному суспільстві вплинула на розвиток нової
категорії «медіасоціалізація», в рамках нашого дослідження розглядаємо медіасоціалізацію як складову процесу соціалізації людини інформаційного суспільства в сучасному
інформаційному просторі, яка здійснюється
через нові медіа та уможливлює доручення

до соціального досвіду людства кожної особистості.
Розглядаючи процес соціалізації людини в
інформаційному суспільстві, цілком слушно,
проаналізувати медіаосвіту, як засіб медіасоціалізації. На думку фахівців ЮНЕСКО, медіаосвіта – частина основних прав кожного
громадянина будь-якої країни світу на свободу
самовираження і права на інформацію та інструмент підтримки демократії. Відповідно
до «Концепції впровадження медіаосвіти в
Україні» [2] медіаосвіта - частина освітнього
процесу, спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до
безпечної та ефективної взаємодії з сучасною
системою масмедіа, як традиційними, так і новітніми медіа, з урахуванням розвитку ІКТ.
Особливості впливу сучасного інформаційного простору на процес соціалізації
підростаючого покоління досліджують науковці різних країн світу: США (Д. Герман,
В. Герсон, К. Лаллі та інші), Велика Британія
(Д. Букінгем, Ш. Банаджі, А. Борн, Д. Гарр,
С. Кранмер, Р. Віллет та інші), Італія (Р. Волпі,
Е. Варра, М. Д’Амато, А. Конталдо, Н. Ком-
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паріні, П. Ланді, С. Маркантуано, Е. Мендуні,
Ф. Піра, Р. Райнері та інші). Ряд російських
вчених (В. Колесниченко, А. Левицька, А. Немова, Г. Михальова, Е. Мурюкіна, Р. Сердюков, А. Федоров, І. Челишева та інші) аналізують досвід медіаосвіти за кордоном. Вивчають
особливості та ефективність медіаосвіти, як
засобу соціалізації особистості в умовах інформаційного суспільства канадські (Н. Андерсен, A. Карон, Б. Дункан та інші), австралійські (П. Гріневєйя, Р. Куіна, Б. Мак-Махона
та інші), великобританські (К. Базальгетт,
Д. Букінгем, К. Карггс, Дж. Грахам, M. Meркер,
Н. Стівенсон та інші), американські (Д. Консіден, В. Поттер, Л. Селамі, A. Сільвербатт,
Р. Хоббс Г. Халей, Дж. Фрічет та інші), німецькі (С. Ауфенангер, Д. Бек, С. Бломек,
Х. Гапскі, Н. Гроебен,Х. Кублер, Н. Нойс, Х. Нісіто, Г. Тулодзікі, Б. Шорб та інші), французькі
(П. Бертло, E. Беворт, Бреда, Л. Коррой,
Б. Меню, Л. Порхер, Д. Савіно-Блінд, П. Фремонт та інші) вчені. Отже, проблема соціалізації людини в сучасному інформаційному суспільстві вивчається активніше зарубіжними
вченими, а на території України дослідження
даної проблематики тільки розпочалося, тому
для подальшого вивчення проблеми соціалізації людини в сучасному інформаційному просторі необхідно проаналізувати зарубіжний досвід медіаосвіти, як засобу медіасоціалізації.
Норвезькі вчені окрім питань впливу нових медіа на процес соціалізації підіймають
проблему існування суспільства в сучасному
інформаційному просторі, а особливо в кіберпросторі, адже вчені впевнені, що молоде покоління, на відміну від людей другого та третього
віку, звикло до громадськості. Також науковці
одностайні в тому, що батьки та вчителі мають
володіти знаннями з приводу того, як допомогти дитині соціалізуватися в інформаційному
суспільстві, рівень соціальності яких впливає
на розвиток суспільства в цілому [15].
Американські вчені Д. Герман і К. Лаллі
визначають, що в США науковці одностайні
в тому, що нові медіа негативно впливають на
формування у дитини цінностей, мрій, очікувань тощо. Сьогодні американським вченим
досить складно встановити прямий зв’язок між
переглядом телепередач і поведінкою дитини,

але дослідники мають безліч доказів того, що
на дітей негативно пливає тривала взаємодія
з новими медіа, особливо якщо в побаченому
присутні елементи насилля. Незважаючи на це
дослідники одностайні в тому, що батьки відіграють велику роль в наданні допомоги дитині
зрозуміти зміст побаченого з екрану, і мають
величезний вплив на пом’якшення негативного впливу нових медіа на психологічний та
соціальний розвиток [8]. Також необхідно зазначити, що американські науковці досліджують вплив нових медіа на соціалізацію дитини в різноманітних аспектах. Так, наприклад
В. Герсон вивчаючи проблему впливу нових
медіа на соціалізацію дітей представників расових меншин, зазначає, що афро-американські
діти є менш медіасоціалізовані, ніж інші діти,
адже сучасний інформаційний простір візуалізує стереотипні уявлення про поведінку афроамериканців (асоціальна, делінквентна, адиктивна тощо) [11]. Також вчені звертають увагу,
що найбільш важливим аспектом нових медіа є
те, що людство ще не до кінця усвідомило весь
потенціал сучасного інформаційного простору.
Адже вперше в людській історії з’явилися потужні агенти соціалізації із самого народження
дитини, окрім сім’ї. Окрім цього, нові медіа візуалізують такі цінності, норми і правила, які
можуть бути протилежними сімейним, а значна
частина стихійного процесу соціалізації відбувається за допомогою нових медіа [9]. Телебачення передбачає пасивний образ життя,
дослідники пояснюють, що самі по собі нові
медіа нешкідливі, але їх використання заважає
дітям брати участь у інших видах діяльності,
особливо це стосується взаємодії з дорослими,
які є життєво необхідними для соціально-психологічного розвитку [12].
Італійські вчені (Р. Волпі, Е. Варра,
М. Д’Амато, А. Конталдо, Н. Компаріні,
П. Ланді, С. Маркантуано, Е. Мендуні,
Ф. Піра, Р. Райнері) одностайні в тому, що
батьки і школа мають неймовірний вплив на
процес соціалізації дитини в сучасному інформаційному просторі. Також, вчені акцентують
увагу на тому, що сьогодні існують деякі прогалини у процесі виховання: діти краще володіють навичками використання ІКТ, але не
мають достатнього соціального досвіду; нові
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медіа руйнують роль сім’ї; недостатньо розроблені рекомендації для батьків щодо гармонізації процесу соціалізації дітей в сучасному
інформаційному просторі [13; 14].
Ряд вчених Великої Британії (Д. Букінгем,
Ш. Банаджі, А. Борн, Д. Гарр, С. Кранмер, Р.
Віллет) зазначають, що дослідження в області медіасоціалізації досить великі, але здійснюються вони нерівномірно і деякі аспекти
впливу нових медіа на дитину залишаються
маловивченими. Науковці виділяють наступні
прогалини: діяльність дітей в сучасному інформаційному просторі; основні дослідження
направлені на взаємодію дитини-Інтернет; медіаграмоність ТВ перегляду і Інтернет користування; питання використання дітьми знань
відносно поводження в сучасному інформаційному просторі; необхідний рівень медіаграмонтості [10].
У пострадянських країнах (Азейрбаджан,
Арменія, Білорусія, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргизія, Литва, Латвія, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан,
Україна та Польща) питання вивчення впливу
нових медіа на процес соціалізації людини
лише розпочинається, але вже робляться перші спроби розробки програм медіаосвіти. В
свою чергу визначаючи медіаосвіту як засіб
медіасоціалізації вважаємо за необхідне проаналізувати розвиток її за кордоном.
Російські вчені В. Колесниченко, А. Левицька, А. Немова, Г. Михальова, Е. Мурюкіна, Р. Сердюков, А. Федоров, І. Челишева
активно вивчають досвід медіаосвіти за кордоном. Аналіз досліджень цієї проблеми російськими науковцями дає змогу виділити
основні положення медіаосвіти у різних країнах світу (Канада, Великобританія, Австрія,
США, Германія, Франція).
В. Колесниченко вивчаючи досвід медіаосвіти в Канаді покладався на наукові праці
російських (А. Левицька, А. Немова, А. Федоров) та канадських (Н. Андерсен, A. Карон, Б.
Дункан) вчених. Автор зазначає, що в останні
роки Канада визнаний лідер в сфері медіаосвіти. Вперше в 1987 р. на східноамериканському
континенті в провінції Онтаріо (Канада) медіаосвіта отримала офіційний статус, а на початку ХХІ ст. медіаосвіта стала обов’язковою

у середніх школах по всій країні. Необхідно
зазначити, що медіаосвіта не викладається
окремою дисципліною, а в рамках курсів рідної (англійської чи французької) мови, історії,
математики, охорони здоров’я тощо. Окремі
курси по медіа педагогіці вивчаються в більшості канадських ВУЗів [1, с. 38-59].
Російські вчені Р. Сердюков та А. Федоров вивчаючи досвід медіаосвіти в Австралії
ґрунтуються на працях П. Гріневєйя, Р. Куіна,
Б. Мак-Махона. Р. Сердюков та А. Федоров
визначають, що медіаосвіта в Австралії здійснюється в основному в старших класах, хоча
і зачіпає початкову школу. В старшій школі існують автономні курси «Media Studies», окрім
цього медіаосвіта інтегрована в такі дисципліни, як англійська мова, мистецтво, технології.
Більшість австралійських науковців вважають,
що медіакомпенетність необхідна в учбовому
процесі, адже, на їх думку, медіа – це засіб розповсюдження культури і нових знань. Також,
вагомим є напрям медіаосвіти який вивчає
питання пов’язані з роллю медіа в виробництві та репрезентації різних соціальних груп
в умовах демократичного суспільства. Але
глобальною цінністю медіаосвіти вважається
австралійським педагогам в тому, щоб зробити
медіаграмотність процесом, який розвивається
на протязі всього життя. Одним із найважливіших напрямів діяльності австралійських науково-освітніх центрів є розвиток медіаосвіти
школярів і молоді (інтеграція в базові предмети
та розробка автономних дисциплін). Популярними темами досліджень є реклама на телебаченні і дитяча аудиторія, культурні відмінності і розвиток телебачення для дітей, вплив
відеоігр на дитячу аудиторію, діти та домашні
комп’ютери, молодіжна аудиторія та Інтернет
тощо. В Австралії особливу увагу приділяють
підготовці вчителів до медіаосвіти, такого роду
підготовка здійснюється на спеціальних курсах
підвищення кваліфікації [5].
Російська вчена Г. Міхалева вивчаючи досвід медіаосвіти у Великобританії опирається
на дослідження К. Базальгетт, Д. Букінгем, К.
Карггс, Дж. Грахам, M. Meркер, Н. Стівенсон. Вчена зазначає, що медіаосвіта у Великій
Британії має піввікову історію и традиційно
направлена на підвищення інформаційної
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культури школярів, розвиток їх здібностей до
критичного аналізу інформації, вільно орієнтуватися у просторі нових медіа. В контексті британської медіаосвіти спостерігається
акцентування уваги на забезпеченні свободи, соціокультурної та політичної автономії
особистості, що практично неможливо без
цілеспрямованої підготовки підростаючого
покоління до життя в сучасному медійному
суспільстві. Необхідно зауважити, що інформаційна культура та медіа компетентність, у
Великобританії, необхідні умови, що гарантують практичну реалізацію основних демократичних свобод особистості, які потенційно
захищають людину від різного роду маніпуляцій з боку медіа. При цьому нові медіа розглядаються британськими медіапедагогами як
важливий фактор соціалізації підростаючого
покоління [4, с. 38-71].
А. Левицька, Р. Сердюков аналізуючи особливості розвитку медіаосвіти в США опираються на наукові праці Д. Консіден, В. Поттер,
Л. Селамі, A. Сільвербатт, Р. Хоббс Г. Халей,
Дж. Фрічет, А. Новикова-Левицка, А. Федоров. Автори зазначають, що Америка займає
особливе місце не лише в політичних і економічних відносинах, і безумовно в медійному.
Масштаб розповсюдження медіапродукції а
разом із нею і трансляції культури, цінностей,
пріоритетів, привело до того, що глобалізація
масової свідомості асоціюється передусім з
американізацією. У деяких країнах ця тенденція дала додатковий стимул до розвитку медіаосвіти в тому числі і як засіб захисту від всеосяжного впливу американських медіа. Але у
порівнянні з деякими країнами світу (Канада,
Австралія, Великобританія) в США нещодавно почали займатися питанням медіаосвіти на
всіх ступенях середньої школи. Медіаосвіта
в США звертається до проблем негативного
впливу медіа, але не являється антимедійним
рухом, скоріше вона представляє собою коаліцію педагогів і різних типів організацій, які
розглядають медіа грамотність як невід’ємну
складову соціалізації молодого покоління.
Також необхідно зазначити, що виділяють наступні тенденції у розвиткові медіаосвіти в
США: інтенсифікація використання Інтернету
в медіа освітньому процесі; підключення до

медіаосвітнього процесу медійних агентств;
використання медіапедагогами досвіду закордонних колег; інтеграція медіаосвіти в учбові
плани середньої школи [3, с. 63-89].
Російський медіапедагог А. Федоров вивчаючи досвід медіаосвіти в Німеччині ґрунтується на працях провідних німецьких медіапедагогів С. Ауфенангер, Д. Бек, С. Бломек,
Х. Гапскі, Н. Гроебен,Х. Кублер, Н. Нойс,
Х. Нісіто, Г. Тулодзікі, Б. Шорб. Аналіз
А. Федорова дає змогу виділити, що німецькі
медіа педагоги акцентують увагу на тому, що
медіаосвіта це ефективний засіб розвитку демократичного та критичного мислення, тобто
мета медіаосвіти вбачається у вихованні свідомого, відповідального, компетентного медіа
користувача, громадянина демократичного
суспільства. При цьому, зазначають німецькі вчені, медіаосвіта повинна охоплювати всі
соціально-педагогічні, соціально-політичні та
соціально-культурні аспекти життя людини
[6, с. 4-19].
А. Федоров вивчаючи досвід медіаосвіти
Франції звертається до праць П. Бертло, E. Беворт, Бреда, Л. Коррой, Б. Меню, Л. Порхер,
Д. Савіно-Блінд, П. Фремонт. Французькі вчені вбачають головну мету медіаосвіти в розвитку медіаосвіти школярів та молоді. Сьогодні
медіаосвіта впроваджується в освіту двома
напрямами: інтегровано в окремі предмети та
автономно у вигляді факультативів і кружків.
Медіаосвіта у Франції на даний момент не є
обов’язковою у загальноосвітніх навчальних
закладах, а медіаосвіта учителів здійснюється
а рамках курсів підвищення кваліфікації [7].
Таким чином, аналіз зарубіжного досвіду
медіасоціалізації та медіаосвіти дає нам змогу
зробити наступні висновки: медіаосвіта в більшості країн світу (Австралія, Великобританія,
Канада, Німеччина, Польща, США, Франція
тощо) визначається як засіб соціалізації молодого покоління; особливого значення в процесі соціалізації підростаючого покоління в інформаційному суспільстві набувають батьки
та вчителі; медіаосвіта є обов’язковою в початковому навчанні; медіаосвіта викладається
як окремим предметом (Австралія, Франція),
так і інтегровано (Канада, Австралія, Франція); вчителі отримують знання відносно ме-
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діаосвіти на курсах підвищення кваліфікації.
Отже, визначаючи медіаосвіту як засіб медіасоціалізації особистості можемо визначити,
що впроваджувати технології гармонізації
процесу медіасоціалізації в Україні, на основі

досвіду зарубіжних країн, необхідно з початкової школи, особливу увагу при цьому необхідно приділити підготовці батьків, вчителів
та адміністрації початкової школи до залучення до цього процесу.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ
ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ СІМ’Ї
У статті висвітлено емоційно-вольовий розвиток дітей дошкільного віку, як складний процес,
який має вікові особливості прояву і вимагає певних вагомих особливостей виховного впливу батьків
на повноцінний розвиток дитини в цій сфері.
Ключові слова: емоції, емоційний розвиток дитини, воля, вольовий розвиток дитини, емоційно-вольова сфера, виховний потенціал сім’ї.
В статье рассмотрено эмоционально-волевое развитие детей дошкольного возраста, как сложный
процесс, который имеет возрастные особенности проявления и требует определенных весомых особенностей воспитательного воздействия родителей на полноценное развитие у ребенка этой сферы.
Ключевые слова: эмоции, эмоциональное развитие ребенка, воля, волевой развитие ребенка,
эмоционально-волевая сфера, воспитательный потенциал семьи.
The article discusses studies of the emotional and volitional development of preschool children as a complex process that has features of age and requires some significant features of the influence of parents on the
child’s full development of this area.
Key words: emotion, emotional development of the child, will, willed child development, emotional and
volitional, the educational potential of the family.

Постановка проблеми. Проблема емоційно-вольової сфери у розвитку дошкільника
сьогодні досить актуальна, саме емоційний
розвиток і виховання є фундаментом, на якому закладається і все життя реконструюється
будівля людської особистості. Емоції впливають на всі психічні процеси: сприйняття, відчуття, пам’ять, увага, мислення, уява, а також
на вольові процеси. Тому проблема розвитку
емоцій і волі, їх ролі у виникненні мотивів як
регуляторів діяльності та поведінки дитини є
однією з найбільш важливих і складних проблем психології.
В дошкільному віці дитина починає формуватися як особистість, цей процес тісно
пов’язаний з розвитком емоційно-вольової
сфери, формуванням інтересів та мотивів поведінки, що, у свою чергу, детерміновано соціальним оточенням, насамперед типовими для
даного етапу розвитку взаємовідносинами з
дорослими. Поведінка дорослого стає зразком
для наслідування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідження, присвячені вивченню емоційно-вольового розвитку особистості дитини
дошкільного віку, проводилися багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими та до-

слідниками (Г.М. Бреслав, В.К. Вилюнас,
А.В. Запорожец, К.Е. Ізард, Я.З. Неверович,
П.В. Симонов та ін.). Вітчизняні дослідники
(І.В. Алехіна, М.М. Амосов, П.К. Анохин,
М.В. Антропова, І.А. Аршавський, А. Баллон,
А.И.Захаров, М.І. Кольцова, А.Д. Кошелева,
Н.Л. Кряжева, Н.М. Матяш, Т.А. Павлова,
Н.А. Степанова та ін) пов’язують виникнення
проблем в емоційно-вольової сфери дитини з
дефіцитом, насамперед, позитивних емоцій і
вольового зусилля.
У психологічних дослідженнях зазначається, що відносини батьків і дітей мають
важливе значення для розвитку емоційно-вольової сфери дитини. На думку дослідників,
неблагополуччя в дитячо-батьківських відносинах веде до збільшення числа дітей з різними порушеннями в емоційно-вольовій сфері
(М.І. Буянов, Х. Джайнот, В.А. Ільїн, Є.В. Котова, Є.Б. Насонова, В. Сатир, Г.Т. Хоментаускас, А.І. Захаров).
Метою дослідження є висвітлення особливостей емоційно-вольового розвитку дітей
дошкільного віку, як складного процесу, який
має вікові особливості прояву та розкрити
особливості виховного впливу батьків на повноцінний розвиток дитини в цій сфері.
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Виклад основного матеріалу дослідження.
Дошкільний вік, за визначенням А.Н. Леонтьєва – це «період первинного фактичного складу
особистості» [3, с. 24]. Саме в цей час відбувається становлення основних особистісних
механізмів і утворень, визначають наступний
особистісний розвиток. Розвиток емоційновольової сфери є найважливішим аспектом
розвитку особистості в цілому. Дана тема і соціально значима: розвиток емоційно-вольової
сфери є не тільки передумовою успішного засвоєння знань, а й визначає успіх навчання в
цілому, сприяє саморозвитку особистості.
З точки зору формування дитини як особистості весь дошкільний вік можна розділити на три частини. Перша з них належить
до віку трьох-чотириьох років і переважно
пов’язана із зміцненням емоційної саморегуляції. Друга охоплює вік від чотирьох до п’яти
років і стосується моральної саморегуляції, а
третя належить до віку близько шести років
і включає формування ділових особистісних
якостей дитини.
Розвиток емоційно-вольової сфери особистості є складним процесом, який відбувається
під впливом ряду зовнішніх і внутрішніх факторів. Факторами зовнішнього впливу є умови
соціального середовища, в яких перебуває дитина, факторами внутрішнього впливу – спадковість, особливості його фізичного розвитку.
Розвиток емоційно-вольової сфери особистості відповідає основним етапам її психічного
розвитку, починаючи з раннього дитинства до
підліткового періоду. Для кожного етапу характерний певний рівень нервово-психічного
реагування індивідуума на різні дії соціального середовища. У кожному з них виявляються
емоційні, поведінкові, характерологічні особливості, властиві тому чи іншому віком. Ці
особливості відображають прояви нормального вікового розвитку [4].
У віці від народження до трьох років (період раннього дитинства) домінує соматовегетативних тип реагування. Стані дискомфорту
або нездужання у дитини до трьох років проявляється в загальній вегетативної і підвищеної емоційної збудливості, які можуть супроводжуватися порушеннями сну, апетиту,
шлунково-кишковими розладами. У віці від

трьох до шести років, домінує психомоторний тип реагування. Для цього віку характерні
підвищення загальної емоційної збудливості,
прояви негативізму, опозиційності, формування різних реакцій страху й переляку. Емоційні
і поведінкові реакції можуть бути наслідком
впливу різних факторів, в першу чергу психологічних.
Найбільш виражені дані особливості в
періоди пов’язані з інтенсивним фізичним
розвитком дитячого організму і відповідні віковим кризам 3-4 і 6 років. У період вікової
кризи 3-4 років переважають реакції опозиції,
протесту, впертості як одного з варіантів негативізму, які протікають на тлі підвищеної емоційної збудливості, уразливості, плаксивості.
Вік 7 років супроводжується більш глибоким
усвідомленням своїх внутрішніх переживань
на основі, несформованого досвіду соціального спілкування. У цей період закріплюються
позитивні і негативні емоційні реакції. Наприклад, різні реакції страху або впевненості
у своїх можливостях. Таким чином, до старшого дошкільного віку у дитини складаються
основні особистісні характеристики [4].
Отже, як було зазначено вище, до старшого
дошкільного віку у дитини складаються основні особистісні характеристики. Потреби, інтереси і мотиви обумовлюють поведінку, цілеспрямовану діяльність і вчинки дитини. Успіх
у досягненні бажаних для дитини цілей, задоволення чи незадоволення їх готівкових потреб визначають зміст і особливості емоційної
і вольової життя дітей старшого дошкільного
віку. Емоції, особливо позитивні, визначають
ефективність навчання і виховання дитини,
а вольове зусилля впливають на становлення
будь-якої діяльності дошкільника, в тому числі і психічного розвитку.
У цілому для дошкільного дитинства характерна спокійна емоційність, відсутність
сильних афективних спалахів і конфліктів з
незначних приводів. Цей новий відносно стабільний емоційний фон визначає динаміка
уявлень дитини. Динаміка образних уявлень
– більш вільна і м’яка в порівнянні з афективно забарвленими процесами сприйняття
в ранньому дитинстві. У дошкільному віці
бажання, спонукання дитини з’єднуються з

125

№ 1 / 2014 р.

♦

його уявленнями, і завдяки цьому спонукання перебудовуються. Відбувається перехід від
бажань (мотивів), спрямованих на предмети
сприймається ситуації, до бажань, пов’язаним
з представляються предметами, що знаходяться в «ідеальному» плані. Ще до того, як дошкільник починає діяти, у нього з’являється
емоційний образ, що відображає і майбутній результат, і його оцінку з боку дорослих.
Якщо він передбачає результат, що не відповідає прийнятим нормам виховання, можливе
несхвалення або покарання, у нього виникає
тривожність – емоційний стан, здатне загальмувати небажані для оточуючих дії. Передбачення корисного результату дій і викликаної
ним високої оцінки з боку близьких дорослих
пов’язане з позитивними емоціями, додатково
стимулюючими поведінку.
Таким чином, у дошкільному віці відбувається зміщення афекту з кінця до початку діяльності. Афект (емоційний образ) стає першим ланкою в структурі поведінки. Механізм
емоційного передбачення наслідків діяльності
лежить в основі емоційної регуляції дій дитини. Змінюється зміст афектів – розширюється коло емоцій, властивих дитині. Особливо
важлива поява у дошкільнят таких емоцій, як
співчуття іншому, співпереживання, – без них
неможливі спільна діяльність і складні форми
спілкування дітей. Найважливішим особистісним механізмом, що формується в цьому
періоді, вважається супідрядність мотивів. Всі
бажання дитини раннього віку були однаково
сильні і напружені. Кожне з них, стаючи мотивом, що спонукає і направляють поводження, визначало ланцюг розгортаються негайно
дій. Якщо різні бажання виникали одночасно,
дитина опиняєся в майже нерозв’язній для неї
ситуації вибору [1].
Мотиви дошкільника набувають різну силу
і значимість. Вже в молодшому дошкільному
віці дитина порівняно легко може прийняти
рішення в ситуації вибору одного предмета з
декількох. Незабаром він вже може придушити свої безпосередні спонукання, наприклад
не реагувати на привабливий предмет. Це стає
можливим завдяки більш сильним мотивами,
які виконують роль «обмежувачів». Цікаво,
що найбільш сильний мотив для дошкільни-

ка – заохочення, отримання нагороди. Більш
слабкий – покарання (у спілкуванні з дітьми
це в першу чергу виключення з гри), ще слабкіше – власну обіцянку дитини. Життя дошкільника набагато більш різноманітна, ніж
життя в ранньому віці. З’являються відповідно і нові мотиви. Це мотиви, пов’язані з формується самооцінкою, самолюбством – мотиви досягнення успіху, змагання, суперництва;
мотиви, пов’язані з засвоюються в цей час моральними нормами, і деякі інші. У цей період
починає складатися індивідуальна мотиваційна система дитини. Різноманітні мотиви, властиві йому, здобувають відносну стабільність.
Серед цих відносно стійких мотивів, що володіють різною силою та значущістю для дитини, виділяються домінуючі мотиви – переважні в формується мотиваційної ієрархії. Одна
дитина постійно змагається з однолітками,
намагаючись лідирувати і в усьому бути першим, у нього домінує престижна (егоїстична)
мотивація. Інший, навпаки, намагається всім
допомогти, для третього важливе кожне заняття в дитячому садку, кожну вимогу, зауваження вихователя, що виступає в ролі вчителя, – у
нього вже з’явилися широкі соціальні мотиви,
сильним виявився мотив досягнення успіху.
Дошкільник починає засвоювати етичні
норми, прийняті в суспільстві. Він вчиться
оцінювати вчинки з точки зору норм моралі,
підпорядковувати свою поведінку цим нормам, у нього з’являються етичні переживання.
Спочатку дитина оцінює тільки чужі вчинки
– інших дітей або літературних героїв, не вміючи оцінити свої власні. Старші дошкільнята
починають судити про вчинки не тільки за їх
результатами, а й за мотивами; їх займають
такі складні етичні питання, як справедливість
нагороди, відплата за заподіяне зло і т.д. [5].
У другій половині дошкільного дитинства
дитина набуває здатність оцінювати і свою
поведінку, намагається діяти у відповідності
з тими моральними нормами, які він засвоює.
Виникає первинне почуття обов’язку, що виявляється в найбільш простих ситуаціях. Воно
виростає з почуття задоволення, яке відчуває
дитина, здійснивши похвальний вчинок, і почуття незручності після несхвалюваних дорослим дій. Починають дотримуватися еле-
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ментарні етичні норми у відносинах з дітьми,
хоча і вибірково. Засвоєння етичних норм і
соціалізація моральної поведінки дитини протікають швидше і легше за певних відносинах
в сім’ї. У дитини повинна бути тісний емоційний зв’язок, принаймні з одним із батьків.
Діти охочіше наслідують дбайливим батькам,
ніж байдужим. Крім того, вони приймають
стиль поведінки та установки дорослих, часто
спілкуючись і включаючись в спільну з ними
діяльність. У спілкуванні з безумовно люблячими їх батьками діти отримують не тільки
позитивні або негативні емоційні реакції на
свої вчинки, а й пояснення, чому одні дії слід
вважати гарними, а інші поганими [5].
Самосвідомість формується до кінця дошкільного віку завдяки інтенсивному інтелектуальному і особистісному розвитку, воно
зазвичай вважається центральним новоутворенням дошкільного дитинства. Самооцінка з’являється в другій половині періоду на
основі первісної чисто емоційної самооцінки
(«я хороший») і раціональної оцінки чужої поведінки. Дитина набуває спочатку вміння оцінювати дії інших дітей, а потім – власні дії,
моральні якості і вміння. Самооцінка дитини
практично завжди збігається з зовнішньою
оцінкою, насамперед з оцінкою близьких дорослих. Дошкільник бачить себе очима близьких дорослих, його виховують. Якщо оцінки
та очікування в сім’ї не відповідають віковим
та індивідуальним особливостям дитини, його
уявлення про себе виявляться спотвореними.
Оцінюючи практичні вміння, 5-річний дитина перебільшує свої досягнення. До 6 років
зберігається завищена самооцінка, але в цей
час діти хвалять себе вже не в такій відкритій формі, як раніше. Чи не менше половини
їх суджень про свої успіхи містить якесь обгрунтування. До 7 років у більшості самооцінка умінь стає більш адекватною. У цілому
самооцінка дошкільника дуже висока, що допомагає йому освоювати нові види діяльності,
без сумнівів і страху включатися в заняття навчального типу при підготовці до школи [2].
Ще одна лінія розвитку самосвідомості –
усвідомлення своїх переживань. Чи не тільки
в ранньому віці, але і в першої половині дошкільного дитинства дитина, маючи різно-

манітні переживання, не усвідомлює їх. Наприкінці дошкільного віку він орієнтується в
своїх емоційних станах і може висловити їх
словами: «я радий», «я засмучений», «я сердитий» [3].
Для цього періоду характерна і статева
ідентифікація: дитина усвідомлює себе як
хлопчика чи дівчинку. Діти набувають уявлення про відповідні стилях поведінки. Більшість
хлопчиків намагаються бути сильними, сміливими, мужніми, не плакати від болю або образи; багато дівчатка – акуратними, діловитими
в побуті і м’якими або кокетливо- примхливими в спілкуванні. До кінця дошкільного віку
хлопчики і дівчатка грають не в усі ігри разом,
у них з’являються специфічні ігри – тільки
для хлопчиків і тільки для дівчаток. Починається усвідомлення себе в часі. У 6-7 років дитина пам’ятає себе в минулому, усвідомлює в
сьогоденні і представляє себе в майбутньому:
«коли я був маленьким», «коли я виросту великий» [2].
Важливим є і психологічна готовність до
школи – складне утворення, що припускає
досить високий рівень розвитку мотиваційної, інтелектуальної сфер і сфери довільності. Таке ускладнення емоційно-мотиваційної
сфери призводить до виникнення внутрішньої
життя дитини. Хоча зовнішні події, ситуації,
відносини становлять зміст переживань, вони
своєрідно переломлюються у свідомості, і
емоційні уявлення про них складаються в завис имости від логіки почуттів дитини, його
рівня домагань, очікувань і т.д.
Таким чином, дошкільне дитинство – період пізнання світу людських відносин. Граючи,
він вчиться спілкуватися з однолітками. Це період творчості. Дитина освоює мова, у нього
з’являється творча уява. Це період первісного
становлення особистості. Виникнення емоційного передбачення наслідків своєї поведінки, самооцінки, ускладнення і усвідомлення
переживань, збагачення новими почуттями і
мотивами емоційно-потребової сфери – ось
неповний перелік особливостей, характерних
для особистісного розвитку дошкільника.
Найбільший виховний потенціал, як емоційний так і вольовий, має сім’я в якій дитина зростає. У дошкільному віці, коли дитина
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найбільшою мірою сприймає виховні впливи,
саме сім’я стає першою об’єднуючою ланкою
між дитиною і суспільством, саме вона формує власний спосіб життя, мікро-культуру,
основою якої є цінності й елементи культури
суспільства. Від атмосфери в сім’ї, морального обличчя батьків великою мірою залежать
спрямованість активності дитини, її позитивне або негативне самопочуття, характер особистісних очікувань підростаючої особистості
щодо оточуючих людей.
Під впливом «теплого» сімейного клімату, що базується на особистісній формі спілкування дітей і дорослих, у дітей формується
висока сприйнятливість до виховних впливів
останніх. Діти, які виховуються в сім’ях із
таким кліматом, добре контактують з однолітками, виявляють доброзичливе ставлення
до них, правильно реагують на вимоги вихователів у дитячому садку. І навпаки, у поведінці дітей, які виховуються в так званих
«неблагополучних» сім’ях, переважають негативні емоції, упереджене, здебільшого недоброзичливе ставлення до оточуючих. Такі діти
схильні до афектів, що нерідко призводить до
конфліктів з оточуючими [3].
Дуже негативно позначається на самопочутті дитини розлад у стосунках між батьками. За таких умов у дітей виникають так звані
конфліктні переживання. Останні є наслідком
зіткнення у свідомості дитини протилежних
за своїм емоційним забарвленням ставлень до
близької людини.
Емоційні фактори важливі не лише тим,
що вони посилюють чи послаблюють виховні
впливи. У певному емоційному ставленні дорослого до предметів чи явищ закладено для
дитини суть існування цих предметів і явищ,
їх ціннісне значення. Те, що дорослі хвалять,
оберігають, заради чого витрачають сили, чим
захоплюються, через що страждають і т. ін.,
поступово стає предметом переживань самої
дитини. Звідси випливає висновок: від того,
що переживатиме дитина в перші роки її життя, якою буде спрямованість її почуттів, залежатиме й соціальна «вартість» її «Я».
Емоційно дітьми переживаються не тільки
розмови дорослих, але і їх поведінка. Те, що
це є дуже важливим фактором впливу на дити-

ну, підтверджується характером дитячих ігор,
у яких вони відтворюють те, що їх найбільше
вражає. Надзвичайно глибокі психологічні
спостереження за грою дітей дошкільного віку
можна знайти у працях К. Ушинського. Автор
не тільки розкриває зміст ігрової діяльності, а
й демонструє її значення для морального розвитку дитини.
Також сила виховного впливу сім’ї полягає
в тому, що батьки можуть формувати духовні
потреби дитини, починаючи з перших років її
життя. Формування потреб здійснюється знову-таки через вплив на емоційну сферу дитини. Так, позитивне емоційне ставлення батьків
до дитини, схвалення та заохочення її власної
активності, в процесі якої максимально виявляються певні нахили та здібності, неухильно
веде до підвищення рівня емоційно-ціннісного ставлення дитини до себе. Підтримання
самоповаги на рівні, який сформувався таким
чином під впливом сім’ї, стає однією з провідних соціальних потреб дитини. У разі впливів
оточуючого середовища, які можуть призвести до зниження самоповаги дитини, у неї виникають негативні емоції.
Як показують дослідження вітчизняних
психологів, структура самосвідомості, що
вже утворилась, навіть актуально маючи підсвідоме існування, має сильний уплив на всю
поведінку. В цьому випадку мотивом є прагнення зберегти почуття власної гідності, яке
вже виникло. Це прагнення стає потребою,
задоволення якої є необхідним для психічного
здоров’я особи [3].
Прагнучи зберегти досягнутий рівень самоповаги, діти також здатні відмовитися від
багатьох спокус. Переживання дитиною почуття власної гідності стає тією спонукальною
силою, яка активізує її діяльність, спрямовану
на задоволення потреби у шанобливому, уважному, одним словом, ціннісному ставленні до
себе оточуючих.
Переживаючи потребу в позитивному
ставленні дорослого, дитина відчуває себе залежною від нього. І якщо дорослий ставить
більш високі моральні вимоги до дитини, то в
неї виникає прагнення подолати суперечність
між самооцінкою і оцінкою її близьким дорослим. Ця суперечність відбиває, з одного боку,
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«сьогоднішній» і «вчорашній» рівні оцінного
ставлення до дитини дорослого, а з другого – є
показником зростання її самоповаги.
Унаслідок підвищення моральних вимог
дорослого до дитини, яка відчуває потребу в
його позитивному ставленні, змінюється й сам
характер взаємодії між ними: вона стає ефективно насиченою, напруженою, забарвленою
негативними переживаннями.
Разом із тим такий характер взаємодії
між дитиною і дорослим, у процесі якої вона
переживає «девальвацію» власної цінності й
виявляє моральну активність з метою відновити колишній рівень емоційного ставлення дорослого до себе, є одним із найбільш
ефективних механізмів виховного впливу на
дитину [3].
Слід наголосити, що «виховує» дітей
батьківська любов. Це – багатогранне моральне почуття. Воно не зводиться до суми
тих емоційних переживань, які його складають, – гордості за дитину, радості за її успіхи,
прив’язаності до неї, ніжності, відповідальності, тривоги, самовідданості та багатьох
інших; почуття батьківської любові завжди
вище, ніж проста сума її складових. Лишаючись «до кінця днів своїх» вірними почуттю
любові до дочки чи сина, батько й мати можуть виявляти різні емоції до своєї дитини,
залежно від її вчинків: бути то гнівними, то
ніжно люблячими, то суворо караючими.
Основою цієї віри є тісний емоційний контакт дитини з дорослим, завдяки якому вона
відчуває себе предметом любові, опіки, турбо-

ти, вболівань близької і дорогої її серцю людини. Такі емоційні контакти виникають не
за «помахом чарівної палички», не зненацька,
коли, наприклад, батьки, що віддали виховувати дитину бабусі, надумали її протягом місяця
попестити. Необхідно зазначити, що діти посвоєму не прощають батькам авторитарного
стилю (як у варіанті гіперопіки, так і у варіанті
гіпоопіки): вони просто не вірять їм.
Якщо навіть розум і підказує дитині, що
в певному випадку дорослі праві, – але в разі
відсутності особистісного авторитету батьків,
який виникає тільки на основі комунікативної
взаємності, немає того захоплено-беззастережного ставлення до всього, що говорять і
роблять батьки, воно не сприймається дітьми
як мудре, істинне. Якщо відсутні тісні емоційні контакти з батьками, у дитини не виникає
також прагнення заслужити їхнього схвалення, тобто бути такою, якою вони хотіли б її
бачити.
Висновки. Отже, центральна психічна
функція дошкільників – емоційна. З одного
боку, їм необхідні яскраві емоційні враження, а з іншого боку – ігри, вправи, які допомагають дітям навчитися керувати емоціями,
виправляти і їх усвідомлювати. Якщо лінія
розвитку емоцій порушується, порушується
і нормальний процес особистісного розвитку
в цілому. Тому формування і корекцію недоліків емоційно-вольової сфери необхідно розглядати в якості однієї з найбільш важливих,
пріоритетних завдань виховання, розвитку
дитини.
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ВИВЧЕННЯ ТРУДНОЩІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС
ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ –
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У статті викладено результати пілотажного дослідження щодо визначення труднощів, які виникають у майбутніх учителів початкових класів під час проходження різних видів педагогічної практики з метою їх усунення та удосконалення системи практичної підготовки.
Ключові слова: педагогічна практика, пілотажне дослідження, анкетування студентів, труднощі педагогічної практики, учитель початкових класів.
В статье изложены результаты пилотажного исследования, которые касаются определения трудностей, возникающих у будущих учителей начальных классов при прохождении различных видов педагогической практики с целью их устранения и совершенствования системы практической подготовки.
Ключевые слова: педагогическая практика, пилотажное исследование, анкетирование студентов, трудности педагогической практики, учитель начальных классов.
The article presents the results of pilot study to identify the difficulties that arise in the future elementary
school teachers during their various kinds of pedagogical practices to address them and improve the system
of practical training.
Key words: teaching practice, pilot study, questioning students, difficulty teaching practice, teacher of
primary school.

Актуальність статті. Сучасні умови розвитку української державності вимагають
оновлення змісту навчально-виховної роботи початкової школи, який значною мірою
залежить від рівня професійно-педагогічної
підготовки вчителя. Невід’ємним важливим
складником змісту педагогічної освіти виступає педагогічна практика. Разом з тим
вона є самостійним, визначальним напрямом підготовки вчителя, у тому числі початкових класів.
Педагогічна практика сприяє практичному засвоєнню знань і умінь, психолого-педагогічних основ, необхідних для ефективної
майбутньої професійної діяльності, розвитку інтелектуально-емоційного потенціалу.
У період практики у студентів формується
досвід професійної діяльності. Від ступеня
успішності проходження практичної підготовки студента залежить його професійне
становлення. Однак система організації педагогічної практики не є ідеальною. За нинішніх умов приєднання вищої освіти України до
Болонського процесу, як студентами, так викладачами та керівниками практики у педагогічних вищих навчальних закладах неодно-

разово виявлялися виявляли певні недоліки в
її організації.
Постановка проблеми. Аналіз наукових наробок та нормативних документів з
означеної проблеми дозволяє констатувати,
що дослідники підкреслюють важливість
педагогічної практики. На сучасному етапі
розвитку педагогічної науки практична підготовка розглядається науковцями та педагогами через призму компетентнісного підходу і є способом формування методичної
компетентності. Багато науковців та вчених
різних фахів (І. Бондарук, Н. Грицай, Т. Кожевникова, Р. Шахмарова, О. Коник, Т. Крюкова, Л. Манчуленко, У. Новацка, В. Санданова, Л. Тархан, Е. Шаріпова тощо) у своїх
дослідженнях проводили ґрунтовний аналіз
різних видів практичної підготовки, при
цьому виявляючи недоліки практики у різних галузях навчання майбутніх учителів.
Проте щодо визначення та систематизації
недоліків організації педагогічної практики
майбутніх учителів початкових класів з метою їх усунення та удосконалення системи
практики не було проведено достатньої кількості спеціальних педагогічних досліджень.
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Формулювання цілей статті. На основі
проведеного пілотажного дослідження визначити та систематизувати труднощі, що
виникають під час організації педагогічної
практики майбутніх учителів початкових
класів.
Виклад основного матеріалу. Як педагогічна категорія, практика розглядається
у словнику С. Гончаренка як обов’язкова
складова навчального процесу педагогічних
інститутів, академій, університетів, училищ,
інститутів удосконалення вчителів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, яка
передбачає професійну підготовку педагогічних кадрів і підвищення їхньої кваліфікації. Учений розглядає педагогічну практику
студентів як спосіб вивчення реального навчально-виховного процесу на основі безпосередньої участі в ньому практикантів
[2, с. 252].
За визначенням О. Абдулліної педагогічна
практика є сполучною ланкою між теоретичним навчанням студента і його майбутньою
самостійною діяльністю у школі; ефективним засобом актуалізації теоретичних знань,
формування у студентів педагогічних умінь
і навичок, розвитку педагогічного мислення,
творчих здібностей, професійно-педагогічних якостей [1, с. 14].
На думку М. Козія, педагогічна практика
– це особливий вид діяльності, ефективний
компонент професійної, інтелектуальної і
життєвої підготовки майбутнього вчителя,
вихователя [3, с. 5].
З метою виявлено недоліки організації
педагогічної практики майбутніх учителів
початкових класів було проведено пілотажне дослідження студентів, які навчаються за
спеціальність «Вчитель початкових класів»
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст» Харківського коледжу, Красноградського коледжу, Балаклійської філії
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія». У дослідження
були залучені студенти 2-4 курсів.
Пілотажне дослідження – це пробно-пошуковий тип дослідження, яке проводиться
до основного і є його спрощеною формою
[4, с. 149].

У ході дослідження було проаналізовано нормативні (наскрізні та робочі програми педагогічної практики), методичні документи (методичні вказівки з різних видів
педпрактики), а також документацію, яку
розробляють та захищають студенти (звіт,
щоденник з практики, звітні матеріали). У
результаті нами було складено анкети для
спеціальності 5.01010201 Початкова освіта.
У кожній анкеті було запропоновано вибрати ті труднощі, з якими студенти зіткнулися
під час проходження таких видів практики,
як позакласна виховна робота, пробні уроки
в школі, переддипломна практика. Ці види
практики були обрані не випадково, тому
що ми вважаємо їх профілюючими для даної
спеціальності.
На рис. 1 представлено результати анкетування студентів другого курсу, які пройшли практику з позакласної виховної роботи. Як видно, 40% студентів відповіли,
що даний вид практики для них не виявив
жодних труднощів. Хоча 36% студентів зіткнулися з труднощами при аналізі та самоаналізі виховних заходів, та 30% – при
розробці плану-конспекту виховного заходу.
Це свідчить про недостатню суму знань з
методики виховної роботи, низький рівень
рефлексії та недостатню увагу викладачівметодистів практики до підготовки студентів по заняття, відсутність повноцінного
методичного аналізу, який часто проводять
формально. Також приблизно однаково студенти відмітили труднощі, що виникають
із формулюванням мети виховного заходу
(11%), організацією та проведенням (10%),
веденням щоденника з практики (15%), проведенням аналізу існуючого плану виховної
роботи та складанням власного (13%), складанням звіту з практики (9%). Однаковий та
низький відсоток труднощів, пов’язаних із
спілкуванням студентів з учнями та вчителем класу (по 5%), на нашу думку, вказує на
розвинуті комунікативні навички студентів,
знаходження допомоги від учителя. Майже
зовсім не виникали труднощі із пошуком інформації для виховного заходу (1,5%), що
вказує на широкі інформаційні можливості
студентів.
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Рис. 1. Результати анкетування студентів стосовно змісту труднощів, що виникали
в них у процесі проходження педагогічної практики з виховної роботи
У таблиці 1 представлені варіанти відповідей анкети стосовно змісту труднощів, що

виникали у студентів в процесі проходження
педагогічної практики з виховної роботи.

Таблиця 1
Варіанти відповідей анкети стосовно змісту труднощів, що виникали у студентів в процесі проходження педагогічної практики з виховної роботи
№ варіанту
відповіді
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Зміст варіанту відповіді
Проводити аналіз існуючого плану виховної роботи класу та скласти власний
Проводити аналіз та самоаналіз виховних заходів, що проводились мною та
іншими студентами-практикантами
Шукати інформацію для виховного заходу
Сформулювати мету виховного заходу
Розроблять план-конспект виховного заходу
Організовувати та проводити розроблених виховних заходів
Знайти спільну мову з учнями класу
Спілкуватися з учителем класу
Вести щоденник з практики
Скласти звіт з практики
Стосовно проходження практики мені все було зрозумілим

Друга анкета стосувалась труднощів, що
виникали в процесі проходження педагогічної
практики «Пробні уроки в школі» і була запропонована студентам четвертого курсу, після
проходження даного виду практики.
У таблиці 2 представлені варіанти відповідей анкети стосовно змісту труднощів, що ви-

никали у студентів в процесі проходження педагогічної практики «Пробні уроки в школі».
На рис. 2 представлено результати анкетування. Так, 46% респондентів було зрозумілим
проходження практики. 41% студентів було
складно розробляти різнорівневі завдання відповідно до нерівних пізнавальних можливос-
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тей учнів класу, а 34% набрали труднощі, що
виникали з аналізом та самоаналізом уроку.
Як ми бачимо, цей відсоток трохи нижче, ніж
у попередній анкеті, але все одно залишається високим. Досить високий відсоток (31%)
пов'язаний з дотримуватися регламенту уроку,
бо студентам часто не вистачає часу на всі заплановані завдання, у результаті чого заключний етап уроку проводиться прискорено вже
на перерві або і зовсім не проводиться. По 20%

отримали труднощі, пов’язані з мотивуванням
учнів, розробкою плану-конспекту уроку, умінням тримати у полі зору всіх учнів. Та 15%
отримали труднощі, пов’язані зі страхом перед
учнями через слабкі знання з теми уроку. Всі
вищезазначені труднощі, на нашу думку, виникають через недостатній рівень методичних
знань з методик дисциплін, які викладаються
у початковій школі та недостатнім рівнем консультування студентів до уроків.
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Рис. 2. Результати анкетування студентів стосовно змісту труднощів, що виникали
в них у процесі проходження педагогічної практики «Пробні уроки в школі»
спілкуватися з учителем класу – 7%, вести
щоденник з практики, скласти звіт з практики – 5%, проводити урок через страх перед
учнями, що не відчуває себе вчителем – 4%,
пошук додаткової та цікавої інформації до
уроку – 3%.
Таблиця 2
Варіанти відповідей анкети стосовно змісту труднощів, що виникали у студентів
в процесі проходження педагогічної практики «Пробні уроки в школі»

Останні труднощі отримали майже однаковий відсоток. Так, сформулювати мету уроку, проводити такі етапи уроку, як організація
класу, актуалізація знань, тримати доброзичливу та спокійну атмосфера на уроці – 8%,
знайти спільну мову з учнями класу – 6%,

№ варіанту
відповіді
1
2
3
4
5
6
7
8

Зміст варіанту відповіді
Сформулювати мету уроку (указати якого саме)
Проводити такі етапи уроку, як організація класу, актуалізація знань
Вмотивовувати учнів класу до вивчення нової теми або повторення набутих знань
Тримати доброзичливу та спокійну атмосфера на уроці
Проводити аналіз та самоаналіз уроку, що проводились мною та іншими
студентами-практикантами
Шукати додаткову та цікаву інформацію, дидактичний матеріал до уроку
Розроблять план-конспект уроку
Дотримуватися регламенту уроку
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9
10
11
12
13
14
15
16
17

Проводити урок через страх перед учнями через слабкі знання з теми уроку
Проводити урок через страх перед учнями, бо не відчуваю себе вчителем
Тримати у полі зору всіх учнів
Розробляти різнорівневі завдання відповідно до нерівних
пізнавальних можливостей учнів класу
Знайти спільну мову з учнями класу
Спілкуватися з учителем класу
Вести щоденник з практики
Скласти звіт з практики
Стосовно проходження практики мені все було зрозумілим

З’ясуванню труднощів в процесі проходження переддипломної практики була присвячена остання анкета. Найскладніше студентам у
процесі даного виду практики, як виявило анкетування, готувати кожен день по кілька планів-конспектів уроків, додаткового та наочного
матеріалу (59%). Зовсім не виникало складно59,00%

60%

Кількість студентів у %

щів у 39% студентів. Не готові були студенти і
до виконання великої кількості функцій, що покладаються на вчителя початкових класів (35%).
Так само значний відсоток набрали труднощі,
пов’язані з розробкою різнорівневих завдань
(33%). Всі інші варіанти відповідей набрали відносно невеликі відсотки і представлені на рис. 3.
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Рис. 3. Результати анкетування студентів стосовно змісту труднощів,
що виникали в них у процесі проходження переддипломної практики
У таблиці 3 представлені варіанти відповідей на анкету стосовно змісту труднощів, що
виникали у студентів в процесі проходження
переддипломної практики.
Отже, за результатами анкетування можна
виділити недоліки організації та проведення
педагогічної практики майбутніх учителів
початкових класів, які ми згрупували таким
чином:
– організаційні: обмеження в навчальний
планах часу, відведеного на проходження
практики; небажання шкільного керівництва

та вчителів приймати на практику студентів
молодших курсів, які потребують їх значної
уваги;
– пов’язані з профорієнтаційною роботою,
зокрема: формування професійного інтересу,
недостатній рівень загальної професійної мотивації, зокрема до методико-практичної діяльності; слабка спрямованість на досягнення
успіху й уникнення невдач;
– психологічні: невпевненість у своїх знаннях, страх перед аудиторією, ситуацією неприйняття себе як авторитета для учнів;
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Таблиця 3
Варіанти відповідей анкети стосовно змісту труднощів, що виникали у студентів
в процесі проходження переддипломної практики
№ варіанту
відповіді
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Зміст варіанту відповіді
Проводити аналіз нормативних та навчально-методичних документів
з різних навчальних дисциплін, що розробляються у початковій школі
Готувати кожен день по кілька планів-конспектів уроків,
додаткового та наочного матеріалу
Виконувати велику кількість функцій, що покладаються
на вчителя початкових класів
Організовувати дозвілля дітей на перерві
Перевіряти зошити та щоденними учнів класу
Вести велику кількість документації вчителя початкових класів
Використовувати технічні та новітні засоби навчання
Тримати доброзичливу та спокійну атмосфера на уроці, зацікавлювати учнів
Проводити урок через страх перед учнями через слабкі знання з теми уроку
Проводити урок через страх перед учнями, бо не відчуваю себе вчителем
Розробляти різнорівневі завдання відповідно
до нерівних пізнавальних можливостей учнів класу
Знайти спільну мову з учнями класу
Спілкуватися з учителем класу
Вести звітну документацію з практики
Складати психолого-педагогічну характеристику класу
Складати психолого-педагогічну характеристику окремого учня
Стосовно проходження практики мені все було зрозумілим

– процесуально-методичні: невміння швидко
орієнтуватися у тій чи іншій галузі знань, ситуацій, знаходити засоби і способи подолання цих
недоліків; труднощі у реалізації проективних
форм взаємодії педагога і школяра; невміння
встановлювати та враховувати причино-наслідкові зв’язки між явищами і процесами в освіті;
відсутність чіткого розуміння наукових, методологічних і методичних основ оцінювання ефективності педагогічної діяльності та ефективності навчально-виховного процесу; відсутність
науково-педагогічного обґрунтування проведення методичного аналізу позакласних заходів і
уроків на основі розроблених схем і алгоритмів,
невміння студентів проводити самоаналіз і здійснювати самооцінку; недостатня увага до створення умов для формування індивідуального
методичного стилю майбутніх педагогів;

– управлінські: неготовність свідомо і цілеспрямовано приймати конкретні управлінські
рішення у відповідній педагогічній ситуації;
невміння адекватно визначати стиль управління у конкретному класі, з урахуванням особливостей учня тощо;
– дидактичні: необ’єктивність у визначені
освітніх і виховних завдань уроку та їх творчому поєднанні із загальною метою формування
особистості учня; відсутність творчої складової у підготовці конспектів позакласних заходів і уроків; зосередженість уваги більше на
організаційному аспекті, ніж на змісті і суто
методичних аспектах педагогічної практики.
Висновки, зроблені в результаті дослідження. Таким чином, пілотажне дослідження дало змогу визначити основні недоліки
організації педагогічної практики майбутніх
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учителів початкових класів з метою їх усунення. Результати даного дослідження дали
змогу систематизувати виявлені недоліки на
такі групи: організаційні, пов’язані з профорієнтаційною роботою, психологічні, проце-

суально-методичні, управлінські, дидактичні.
Подальші пошуки дослідження направлені на
визначення шляхів удосконалення та усунення недоліків педагогічної практики майбутніх
учителів початкових класів.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЖИТТЄВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ
ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
У статті розглянуто питання аналізу сутнісних особливостей феномену життєвої перспективи особистості в юнацькому віці. Виявлено, що життєва перспектива є способом усвідомленого, відносно структурованого освоєння особистістю свого близького та віддаленого майбутнього.
Ключові слова: життєва перспектива, життєва стратегія, юнацький вік, самовизначення, ціннісні орієнтації.
В статье рассмотрены вопросы анализу сущностных особенностей феномена жизненной перспективы личности юношеского возраста. Обнаружено, что жизненная перспектива является способом осознанного, относительно структурированного освоения личностью своего близкого и отдаленного будущего.
Ключевые слова: жизненная перспектива, жизненная стратегия, юношеский возраст, самоопределение, ценностные ориентации.
The article is devoted the analysis of essence features of the phenomenon of vital prospect of personality,
determination of its basic constituents. It is discovered thet a vital prospect is a method realized, in relation
to the structured masterind by personality of the near and remote future.
Key words: vital prospect, valued orientations, vital strategy, youth age, self – determination.

Актуальність статті. Соціально – політичні та соціально – економічні зрушення, які
відбуваються в Україні, зумовлюють суттєві
зміни в сприйнятті світу та самих себе молодими людьми. Зазначені зрушення актуалізують
процеси пошуку юнаками і дівчатами власної
перспективи в житті, яка б найбільшою мірою
відповідала їхнім здібностям і можливостям,
і, водночас, реалізація якої дозволила б у майбутньому зайняти гідне місце в суспільстві. В
сучасних умовах, коли процес особистісного
та професійного становлення молодої людини, отримання бажаної освіти, а згодом і роботи за фахом, пов’язані зі значними, часто
непередбачуваними труднощами, проблема
життєвої перспективи у період юнацтва набуває особливо гострої актуальності.
Постановка проблеми. Від кожної людини сьогодення вимагає особливого ставлення до майбутнього – такого, що передбачає
вміння враховувати актуальні проблеми сучасності та містить творчий, конструктивний
перехід до організації свого життя в масштабі
й кожної конкретної ситуації й цілого життєвого шляху. Разом з тим усвідомлення своєї
перспективності, спрямованість у майбутнє
є важливими передумовами оптимального
структурування сучасності. Майбутнє, що

представлене у свідомості планами, мріями,
страхами, надіями, очікуваннями, бажаннями,
визначає сьогодення, активно впливає на актуальні способи самоздійснення. Максимально
об’єктивне сприймання й осмислення свого
життя й адекватне ставлення до майбутнього
постають одними з найважливіших критеріїв
психологічної, соціальної зрілості особистості та її розвитку (Б.Г. Ананьєв, К.О. Абульханова – Славська, С.Л. Рубінштейн, В.А. Роменець та ін.) [4, c. 8].
Формулювання цілей статті (постановка
завдання). Виходячи з окресленої проблематики, метою статті буде здійснити теоретичний
аналіз сутнісних особливостей феномену життєвої перспективи особистості в юнацькому віці.
Виклад основного матеріалу. Психологічна (когнітивна) перспектива – це здатність людини свідомо передбачити, прогнозувати майбутнє, структурувати його, формувати життєві
плани, уявляти себе в майбутньому. В особистісній (мотиваційній) перспективі спрямованість людини в майбутнє забезпечується мотивацією, готовністю до нього тепер, установкою
на майбутнє за відсутності чіткого когнітивного образу майбутнього. Особистісна перспектива є показником її зрілості, потенціалу її розвитку, сформованої здатності до організації часу.
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Життєва перспектива – реальний потенціал,
можливості особистості, що базуються на минулому досвіді, є об’єктивно наявними в теперішньому і мають проявитися в майбутньому.
Це не тільки майбутні цілі, цінності, а й темп
життєвого руху, оптимальність розвитку, зростання активності особистості.
Життєва перспектива є картиною майбутнього, що містить складний взаємозв’язок подій, які очікуються. Вона відтворює загальну
спрямованість, враховуючи потенції розвитку,
може бути не лише позитивною, не передбачаю вольових зусиль. Життєва перспектива є
способом усвідомленого, відносно структурованого освоєння особистістю свого майбутнього. Це потенційні можливості особистості, що
об’єктивно наявні в сьогоденні і, гіпотетично,
можуть проявитися в майбутньому [5, с. 20].
Життєві перспективи об’єднують як майбутні життєві цілі, так і темп руху до них, забезпечуючи ріст активності особистості. Наявність далекосяжних перспектив свідчить
про достатньо молодий психологічний вік людини та наповнює життя сенсом, тоді як звуження життєвих перспектив відбувається під
час життєвих криз.
Як динамічне психічне утворення життєва
перспектива є образом бажаного та усвідомленого майбутнього життя, поєднанням морально-світоглядного, ціннісно-цільового та діяльнісно-поведінкового самовизначення .
Активне усвідомлення власного життєвого шляху особистістю припадає на юнацький
вік. Юнацький вік – час відповідального самовизначення особистості: Випробування різних
соціальних ролей та видів діяльності; розвиток рефлексії закладають фундамент для вироблення молодою людиною активної життєвої
позиції, власної філософії життя. Суттєвою
особливістю юнацького самовизначення є його
орієнтованість на майбутнє (Л.І. Божович, І.С.
Кон та ін.) Аналіз результатів соціально-психологічних досліджень (Є.І. Головаха, І.О. Мартинюк, Л.В. Сохань, В.О. Ядов), а також психолого-педагогічних (І.В. Дубровіна, Б.С. Круглов,
Л.О. Тодорін, Н.М. Толстих, Д.І. Фельдштейн)
засвідчив, що автори розглядають становлення
життєвої перспективи особистості як основне
новоутворення юнацького віку.

«Життєва перспектива» – це система уявлень людини про можливе майбутнє, не завжди
бажане, але нерідко – очікуване з тривогою і
побоюванням [1, c. 23]. Згідно з Є.І. Головахою, поняття «життєва перспектива» ширше
за поняття «майбутня часова перспектива» і
доцільніше для використання при характеристиці основних часових, структурно-змістових
компонентів, пов’язаних із уявленням людини про власне майбутнє [1]. Життєві цілі та
плани, ціннісні орієнтації є ядром життєвої
перспективи, її основною функцією – регулятивна, смисловою віссю – мета, «картину
майбутнього», на яку орієнтується індивід при
побудові ієрархії цілей і засобів їх досягнення
[1, c. 23]. Формування життєвої перспективи
залежить, насамперед, від вікових особливостей сприйняття теперішнього, минулого і майбутнього, має динамічний характер і відбувається протягом всього життя людини [8, c. 7].
Зростання самосвідомості підлітка, поява
першого часового новоутворення – «почуття
дорослості» призводять до розуміння безперервності часового плину, закладають основи
для появи в подальшому можливостей реконструкції минулого, передбачення майбутнього, його організації. У підлітковому і ранньому юнацькому віці формується механізм
вищих психічних функцій, які забезпечують
процес цілепокладання, що призводить до появи перших життєвих цілей-напрямів, а дещо
пізніше – життєвих планів. Мрії і фантазії людини входять до системи уявлень про майбутнє як складові бажаної картини майбутнього
(не обов’язково реалістичної чи здійсненої
згодом) поряд із очікуваннями неприємний
подій, тривогами і побоюваннями, що можуть
відбутися у житті кожної людини і яких, по
можливості, потрібно уникати [1, c. 16].
Згідно з результатами сучасних досліджень
індивіди у віці 18-23 роки мають цілісні уявлення про часову перспективу: виділяється
найбільш значуща часова орієнтація, що залежить від психічного складу, часові уявлення
будуються на основі індивідуальних переживань і спостережень. Саме у період юнацтва
уявлення про час переходять на найбільш високий рівень і наближаються до абстрактного
відображення часу, виступає головними фак-
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тором у становленні даних уявлень і понять.
Слід зазначити, що в юнацькому віці ще невідоме відчуття швидкоплинності часу, його
реальної обмеженості для здійснення всіх
мрій і планів, що створює позитивний емоційний фон. У зв’язку із цим О.В. Посацький
висловив припущення, що у ранній юності
образ майбутнього є складним інтегративним
утворенням, яке охоплює ціннісні орієнтації,
перші життєві плани, плановані та очікувані
події, елементи рефлексії та самооцінки, засвоєні стереотипи поведінки, настанови та
емоційне ставлення до майбутнього [3, c. 265].
Для юнацького віку характерне розкриття
діалектичного зв’язку минулого, теперішнього і майбутнього, формування життєвих планів, абсолютизація перспективної орієнтації
[2, c. 63]. Мрії, фантазії, пошуки ідеалу, спрямовані у майбутнє прагнення, сприяють поступовій побудові реальних життєвих планів,
пов’язаних із вибором майбутньої професії
чи роду діяльності. Формування життєвих
планів, утворення усталеного ядра ціннісних
орієнтацій особистості на основі узагальнення поставлених цілей та ієрархізації мотивів
діяльності виступає найхарактернішою рисою
юнацтва.
Отже, становлення узгодженої життєвої
перспективи у юнацькому віці є свідчення наявності потенціалу розвитку особистості у
майбутньому та виступає основним фактором,
від якого залежить подальше життя людини та
рівень її соціальної ефективності й успішності.
Життєва перспектива як образ бажаного й
усвідомлюваного як можливого майбутнього є
складним психічним утворенням, що регулює
розгортання життєвого шляху особистості. У
структурі перспективи – складової життєвого
світу особистості – визначено два виміри: часовий та смисловий. Часовий – життєві цілі,
плани, програми, критеріями оцінювання якого є визначеність, диференційованість, довго
тривалість, реалістичність. Смисловий – особистісні смисли, детерміновані смисловими
утвореннями особистості, які визначають
здатність особистості до здійснення життєвого вибору. Гармонійний взаємозв’язок часового та смислового вимірів забезпечує становлення узгодженої перспективи як образу

усвідомлюваного майбутнього особистості,
актуального для неї в теперішньому та зумовленого набутим життєвим досвідом.
Актуальною потребою юнацького віку є
життєве самовизначення. Його здійсненню
сприяють такі передумови, як : розвиток когнітивної та емоційно-вольової сфер особистості, становлення і самосвідомості, рефлексії, системи особистісних смислів. Провідною
характеристикою самовизначення в юнацькому віці є орієнтованість на майбутнє, що зумовлює становлення життєвої перспективи
особистості. Сформованість цілісно-смислового виміру життєвої перспективи в юнацькому віці перевалює над часовим. Молоді люди
відчувають значні труднощі у визначенні життєвих цілей, шляхів та засобів їх здійснення.
Психологічні особливості становлення
узгодженої життєвої перспективи мають гендерні особливості. В ранньому юнацькому
віці вищий рівень сформованості узгодженої
життєвої перспективи притаманний дівчатам,
в пізньому – юнакам. У дівчат обох вікових категорій констатована подібність структури та
змісту індивідуальних життєвих перспектив,
що виявляється у більш песимістичних, ніж у
юнаків, настановленнях на майбутнє, широті
спектру життєвого цілепокладання, актуалізованості життєвих подій як майбутнього, так і
минулого, в типових особливостях ієрархічної
структури особистісних цінностей. У групах
юнаків обох вікових категорій подібність становлення узгодженої життєвої перспективи за
такими критеріями не зафіксована. З’ясовано,
що в ранньому юнацькому віці життєва перспектива є неузгодженою у переважної більшості старшокласників, у пізньому юнацькому віці – у половині досліджених студентів.
Висновки. Отже, планування життєвого
шляху має ряд важливих специфічних особливостей – насамперед це збіг суб’єкта та
об’єкта планування. Регулювання, регламентація діяльності повинна здійснюватися відповідно до наявного сьогодення та бажаного
майбутнього.
Життєва перспектива – картина майбутнього, що містить складний взаємозв’язок очікуваних подій, відтворює загальну спрямованість,
спосіб усвідомлюваного, відносно структу-
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рованого освоєння особистістю юнака свого
близького та віддаленого майбутнього. Життєві
перспективи визначаються способами професійного, сімейного й вікового самовизначення
в житті, яке залежить від соціальної, соціальнопсихологічої, особистісної зрілості та активності особистості в юнацькому віці.
Структурними одиницями життєвої перспективи є ціннісні орієнтації, життєві цілі та
плани. Узгоджені цінності – джерело прояву
достатньо сформованих уявлень людини про
своє майбутнє та основа формування життє-

вих цілей та планів. Життєві плани відповідають масштабам життєвих цілей та детермінують вибір людини в тих чи інших ситуаціях.
Ціннісні орієнтації, цілі та плани є послідовними ступенями суб’єктивної регуляції життєдіяльності особистості.
Цілі, програми, плани є необхідними умовами цілісності життєвого шляху людини,
адже вони спрямовують її життя, надають
йому повноту й осмисленість, дозволяють у
найскладніших ситуаціях максимально себе
реалізувати.
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НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЗАСВОЄННЯ ОНОМАСТИЧНОЇ
ЛЕКСИКИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У статті розглянуто питання впровадження інформаційних технологій у процесі вивчення української мови засобами ономастичної лексики. Проаналізовано психологічні особливості вивчення ономастичної лексики на основі проектної діяльності учнів молодшого шкільного віку. Запропоновано
ефективне застосування нових технологій у ході пошукової діяльності, що сприяє розумовому розвитку учнів та виховує вміння самостійно здобувати нові знання.
Ключові слова: ономастична лексика, проектна діяльність, інформатизація, молодші школярі.
В статье рассмотрен вопрос внедрения информационных технологий в процесс изучения украинского языка средствами ономастической лексики. Проанализированы психологические особенности
изучения ономастической лексики на основе проектной деятельности учеников младшего школьного
возраста. Предложено эффективное применение новых технологий в ходе поисковой деятельности,
которая способствует умственному развитию учеников и воспитывает умение самостоятельно получать новые знания.
Ключевые слова: ономастическая лексика, проектная деятельность, информатизация, младшие
школьники.
In the article the question of introduction of information technologies is considered in the process of study
of Ukrainian by facilities of onomastichnoy vocabulary. The psychological features of study of onomastichnoy vocabulary are analysed on the basis of project activity of students of midchildhood. Effective application
of new technologies is offered during searching activity which assists mental development of students and
educates ability independently to obtain new knowledges.
Key words: onomastic vocabulary, project activity, informatization, junior schoolboys.

Актуальність проблеми та аналіз основних досліджень і публікацій.
На сучасному етапі розвитку освіти в Україні використання сучасних інформаційних
технологій у навчальному процесі, зокрема
комп`ютерних, мережі Інтернет, докорінно
змінили інформаційне середовище в суспільстві, освіту в цілому [3].
Інформатизація освітнього процесу є одним із
важливих шляхів пізнання світу та науки й посідає провідне місце у реформуванні освіти України. У педагогіці поняття «інформаційні навчальні
технології» не нове. Усі педагогічні технології належать до інформаційних, бо будь-який навчальний процес – це передача інформації стосовно
певної предметної галузі знань. На сучасному етапі розвитку суспільства в поняття «інформаційні
навчальні технології» вкладається новий зміст,
а саме нові інформаційні технології навчання –
є сукупність методології та технології навчання, в основу якої покладено використання

комп’ютерних навчальних програм, електронних
посібників і підручників, які забезпечують інтерактивний програмно-методичний супровід навчального процесу і є однією з форм реалізації
мети та змісту сучасної парадигми гуманізованої
освіти [3].
Комп’ютерні технології, увібравши в себе
елементи різних методик (особистісно-орієнтованого, розвивального, проектного навчання), надають кожному школяреві, спираючись
на його інтереси, здібності, особисті цінності
й суб’єктивний досвід, можливість самореалізації в пізнавальній та інших видах діяльності.
На сьогодні є актуальною проблема запровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес. Цим зумовлена публікація
цілої низки наукових досліджень: психологів:
А.Гордєєва, Ю.Максименко, О.Сорока; педагогів: М.Семенова, А.Уліщенко, В.Уліщенко,
Г. Дегтярьова; учителів-методистів: Л.Головко,
Т. Дубок.
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На сучасному етапі комп’ютеризація навчального процесу розглядається як один з
найбільш перспективних напрямів підвищення
якості освіти. Навчання української мови має
бути спрямоване на розвиток у дітей, окрім загальномовленнєвих, таких загальнонавчальних
умінь: організаційних, загальнопізнавальних,
контрольно-оцінних. Важливо формувати у
школярів почуття відповідальності за виконуване завдання, готовність самостійно працювати з новим, доступним за трудністю навчальним матеріалом, мати власну думку з приводу
обговорюваних питань, обґрунтовувати її.
Відповідно до освітньої галузі «Мови і літератури» Державного стандарту початкової
загальної освіти предмет українська мова будується за такими змістовими лініями: мовленнєвою, мовною, соціокультурною та діяльнісною [3, с. 29].
Мовленнєва змістова лінія, яка є основною,
передбачає розвиток усного і писемного мовлення учнів, їхнє вміння користуватися мовою
як засобом спілкування, пізнання, впливу.
Мовна змістова лінія, маючи спрямованість
на засвоєння учнями знань про мову, мовні
вміння, розробляється з урахуванням того, що
в початковому курсі формування в учнів знань
про мову, умінь застосовувати різні види мовного аналізу має пропедевтичний характер.
Цю роботу слід підпорядковувати розвитку в
учнів орфоепічних, лексичних, граматичних,
правописних умінь.
Соціокультурна змістова лінія передбачає розширення уявлень учнів про культуру
українського народу, її особливості в різних
регіонах України. Ця робота має органічно
поєднуватися з іншими аспектами навчання й реалізовуватися за допомогою дібраних
текстів, використання тематичних груп слів,
стійких виразів, у яких відображено особливості матеріальної й духовної культури народу, національного характеру. Ця змістова лінія
приділяє особливу увагу тлумаченню значення слів, особливостей використання слів, фразеологізмів, прислів’їв, приказок; розвитку
вміння доречно застосовувати їх у мовленні;
роботі над текстами; написанню творчих робіт на основі етнографічних елементів змісту
тощо [6, с. 12].

Реалізація всіх змістових ліній, а особливо
соціокультурної, відбувається за допомогою
виконання вправ запропонованих у підручнику
та творчих завдань, які пропонує вчитель. Особлива увага вчителя спрямована на збагачення
словникового запасу молодшого школяра.
Словниковий запас кожної мови за лексико-семантичними ознаками поділяється на
слова загальні (апелятиви) і власні (оніми).
«Власним називають слово, словосполучення
чи речення, яке служить для виділення іменованого об’єкту з-поміж інших» [5, с. 23].
Ономастичні відомості систематизуються
під час вивчення теми «Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках».
Учні вивчають різні класи онімів: назви міст
і сіл, клички тварин, імена та прізвища людей,
назви країн та народів. Працюючи з географічною картою, школярі теж визначають і записують різні топоніми. Над цим питанням працювали методисти Каліш В.А., Масенко Л. Т.,
Горпинич В. О. та інші.
Більшість учителів початкових класів не
знайома глибоко з походженням, словотвором та функціонуванням різних типів онімів,
а значить – і не використовує систематично
елементи ономастики на уроках та в позакласній роботі з метою поглиблення знань з української мови та інших дисциплін, збагачення
лексичного запасу, глибшого розуміння навколишніх явищ. Саме в цьому й полягає педагогічна ефективність уведення ономастичного
матеріалу в навчально-виховний процес початкової школи.
Мета та завдання дослідження: показати
значення використання проектної діяльності в
ході вивчення ономастичної лексики.
Відповідно до мети були поставлені наступні завдання: дослідити рівень засвоєння ономастичної лексики учнями 3 класу на
уроках української мови у ході проектної діяльності; виділити ефективні форми роботи,
раціональне поєднання методів і прийомів, які
стимулюють вивчення ономастичної лексики
у молодших школярів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Зміни у підходах до навчання створили умови
для перебудови навчального процесу. Учитель
зобов’язаний виступати в ролі творчого керів-
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ника, спрямувати учнів від статичних знань до
динамічних, використовуючи сучасні технології та методи. Особлива увага приділяється застосуванню методів і технологій на основі проектної та дослідницької діяльності школярів.
Саме ідея включення проектної діяльності в освітній процес була запропонована американським педагогом і філософом Джоном
Дьюї більше століття тому. Використання проектних технологій у школі має досить високий
рівень загальної дослідженості. Зокрема, теоретико-прикладні підходи до проектної діяльності досліджуються в роботах вітчизняних та
зарубіжних учених (Єрмаков І., Підласий І.,
Воропаєв В. , Поздняков В., Шапіро В.).
У контексті вивчення української мови,
проект – це діяльність учнів, під час якої розвиваються різні аспекти володіння мовою,
тобто, аудіювання, читання, писемне мовлення, діалогічне та монологічне мовлення
[3, с. 31]. На уроках української мови проектна діяльність забезпечує високий рівень
знань, розвиває спостережливість, творчість,
залучає учнів до активної пізнавальної діяльності, стимулюючи учнів до роботи з новими
технологіями.
Педагогічна технологія «метод проектів»
полягає у стимулюванні інтересу учнів до визначеної проблеми, до оволодіння необхідними знаннями й навичками, а також для практичного застосування отриманих результатів
[2, с. 49].
У Програмі для 1-4 класів з української
мови передбачено реалізацію мовної змістової
лінії, у якій вказано зміст навчального матеріалу, який вивчають учні 3 класу про іменник
(топоніми, які вивчаються в початковій школі
– переважно іменники): загальне поняття про
іменник; іменники, що означають назви істот
та неістот, власні та загальні назви; спостереження за влучним вживанням іменників. Вивчаючи цей матеріал школярі, відповідно до
державних вимог загальноосвітньої підготовки, повинні мати уявлення про іменник, упізнавати в тексті й самостійно добирати іменники; розрізняти власні й загальні іменники,
добирати відповідні приклади; уживати в
письмових текстах власні іменники з великою
буквою; розповідати усно про рідний край,

його природу; записувати власні назви рідного
міста; знати імена найвідоміших українських
письменників, поетів, художників минулого й
сьогодення, відомих людей рідного міста.
З цією метою підручник з української мови
для третього класу містить 256 топонімів, що
становить 14% від загальної кількості власних
назв. Продуктивність різних класів топонімів
неоднакова: найчастіше зустрічаються ойконіми (37%; переважно назви великих міст),
хороніми (28%; назви країн, областей) та
гідроніми (21%; здебільшого це назви річок)
[7, с. 94] .
Уперше із власними географічними назвами (без вживання відповідних термінів)
учні зустрічаються ще у букварний період
навчання грамоти, де зустрічаються лексеми
та невеличкі тексти про топоніми – символи
України (Київ, Дніпро, Карпати тощо). Під
час вивчення теми «Велика буква у назвах
міст, сіл, вулиць, річок» у 2 класі подаються
перші правила про вживання великої літери
у топонімах та практичні завдання для закріплення набутих знань. З метою активізації
процесу запам’ятовування на такому уроці
учителеві варто використовувати місцевий топонімічний матеріал, який активізує мислення
учнів, розвиває пам'ять, пришвидшує процес
запам’ятовування та збагачує словниковий
запас школярів і підвищує рівень їхнього пізнання.
У другому класі учні отримують додаткові
відомості про нашу державу та вчаться практично розмежовувати гідроніми та ойконіми.
У третьому класі знання учнів поглиблюються. Третьокласники виділяють відотнонімічні
прикметники та ад’єктоніми, знайомляться з
правильним написанням адреси. Тут же ономастичні відомості систематизуються під час
вивчення теми «Власні і загальні іменники.
Велика буква у власних іменниках».
Системність використання ономастичного
матеріалу забезпечується його регулярним застосуванням на уроках рідної мови. Причому,
ономастичні відомості не повинні бути уривчасті й розрізнені, а впорядковані в певну логічну систему.
Упроваджуючи онімію в навчально-виховний проце, учитель повинен не тільки повідо-
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мляти учням цікаву ономастичну інформацію,
а й пробуджувати пізнавальні інтереси, бажання отримувати нові знання.
Під час вивчення теми «Іменник» учні 3
класу працювали над навчальним проектом
«Прилуччина – край поетів» з метою узагальнення знань про рідний край, його історію,
закріплення правопису власних назв. Пропонуємо паспорт цього проекту.
Ключове питання: Чи дійсно Прилуччина
– земля видатних поетів?
Навчальні запитання: Чим славиться наш
край? Яких відомих письменників ви знаєте?
Чиї поетичні збірки прославили Прилуччину?
Проблемні запитання: Який вклад місцевих поетів у розвиток культури рідного краю?
Чому їхні твори ми читаємо?
Мета проекту: дослідити життєвий та
творчий шлях видатних поетів-прилучан.
Завдання проекту: розкрити нові відомості про свій рідний край, знаменитих земляків;
розвивати здатність бачити об’єкт усебічно,
робити висновки; виховувати потребу в спостереженні, формувати ціннісні орієнтири,
особистісний досвід творчої діяльності; удосконалювати культуру мовлення та орфографічні уміння й навички.
Кінцевий продукт: біографи досліджували життєвий і творчий шлях видатних поетів
(презентація: «Вічний художнику! Вчи нас
бути, як ти, у праці. Жити і вмерти для пісні, а не заради овацій.»); мистецтвознавці досліджували мистецьку спадщину («Ні одного
бездумного рядка, ні однієї мислі неживої, ні
одного невистражданого слова...»): літератори
видали газету «Відомі поети-прилучани».
У ході роботи над проектом учні збирали
інформацію про своє рідне місто, культуру,
традиції та знайомили своїх однокласників зі
своїми надбаннями. Школярі навчилися глибше розуміти багатство і мудрість рідної мови,

відкрили для себе нові грані світу народної
творчості та своєї історії, реалізували свої
знання, творчість у вигляді електронних презентацій та продемонстрували свої матеріали
у вигляді збірників текстів пізнавального характеру про історію рідного краю.
Така робота сприяла розвитку в учнів самостійно розв’язувати проблеми, приймати
й обґрунтовувати рішення, виконувати роботу за складеним проектом. Це давало їм
упевненість у собі, тому що уможливлює для
кожного демонстрацію своїх знань, умінь і
досягнень. Це засіб формування критичного
мислення і водночас розвитку творчих здібностей дитини.
Такий підхід дає можливість сприяти формуванню у дітей уміння працювати у команді, а отже – розвивати здатність соціальної
взаємодії.
До переваг проектної діяльності також належить розвиток різноманітних здібностей
учнів, у тому числі через навчання: вільно
і точно володіти мовою; вибору засобів досягнення кінцевого результату самими виконавцями; конструктивно спілкуватися,
співпрацювати, взаємодіяти, надавати взаємодопомогу, долати суперечки; використовувати
різні організаційні форми роботи; використовувати різноманітні засоби дизайну (плакатів,
друкованих матеріалів, буклетів, колажів та
ін.); добирати різноманітні наочні матеріали:
фотографії, малюнки, діаграми, графіки та ін.;
використовувати комп’ютерну техніку.
Отже, застосування проектної технології є
важливим засобом сучасної освіти і громадського виховання, розвитку критичного мислення і творчих здібностей дитини. Зазначена технологія стимулює загальну активність
учнів, сприяє створенню плідного освітнього
середовища й утвердження системного характеру навчання та самонавчання.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ
СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ У ВНЗ
Статтю присвячено проблемам адаптації суб’єктів навчально-виховного процесу при їх входженні в студентське середовище. Здійснено розгляд впливу соціально-психологічної технології на адаптаційний процес, що представлено через тренінгове заняття «Мотузковий курс», метою якого є полегшення процесу адаптації першокурсників в інтегрованих навчальних групах ВНЗ.
Ключові слова: адаптація, соціальна адаптація, Мотузковий курс.
Статья посвящена проблемам адаптации субъектов учебно-воспитательного процесса при их
вхождении в студенческую среду. Осуществлено рассмотрение влияния социально-психологической
технологии на адаптационный процесс, что представлено через тренинговое занятие «Веревочный
курс», целью которого является облегчение процесса адаптации первокурсников в интегрированных
учебных группах ВУЗа.
Ключевые слова: адаптация, социальная адаптация, Веревочный курс.
The article investigates the adaptation of the subjects of the educational process as they enter into the
student environment. Performed analysis of the influence of socio-psychological adaptation process technology, which is represented through training sessions «Ropes Course», which aims to facilitate the process of
adaptation in integrated freshmen student study groups.
Key words: adaptation, social adaptation, Ropes Course.

Актуальність статті. Сучасне суспільство вимагає від людини постійного навчання, збагачення знаннями та оволодіння новими вміннями. Стає зрозуміло, що навчитись з
першого разу й на все життя неможливо, для
цього потрібно переживати постійний процес
розвитку себе як особистості. Кожна сходинка
вимагає від людини адаптації до характерно
нових умов навчання, що є, безумовно, порушенням її комфорту й налагодженого життя.
Постановка проблеми. Проблема соціально-психологічної адаптації стала предметом
наукового дослідження внаслідок об’єктивних
й практичних потреб суспільства у вихованні
творчої, самодостатньої особистості. Термін
«адаптація» входить у понятійний апарат багатьох наук: філософії, психології, соціології,
біології, фізіології, медицини, тому займає вагоме місце в сучасних наукових дослідженнях
комплексного вивчення людини.
Проблема адаптації загострюється через
відмінність навчання у школі та у вузі: розбіжність методик, методів, підходів, форм,
засобів стимулювання навчально - пізнавальної діяльності. Студент-першокурсник стикається з рядом актуальних для нього проблем,

до яких, в першу чергу, відносяться характер
спілкування та ролі, що різко змінюються:
«учень-вчитель» та «студент-викладач». Деякі студенти опиняються в складній ситуації
й через те, що місце навчання та професію
обирають батьки, через що вони опиняються
в стані протиріччя між тим, чого власне хочуть та тим, що насаджують їм. Перші місяці навчання на 1 курсі ускладнює й той факт,
що студенти дуже виснажені після складання ЗНО та вступних процедур до інститутів. Тому все це спричиняє емоційно нестабільний стан і неадекватність у реагуванні,
ускладнює процес адаптації.
Тому, щоб достягти найбільшого результату за відносно короткий час, необхідно знайти такий ефективний спосіб, який допоможе
сформувати уміння пристосовуватися до нових умов різних закладів без стресу, не витрачаючи даремно свої фізичні та моральні сили.
Формулювання цілей статті. Метою даної статті є окреслення проблем адаптації студентів-першокурсників до навчально-виховного процесу та спроба довести доцільність
використання соціально-психологічної технології, яка представлена у вигляді тренінгу, для
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полегшення процесу адаптації в інтегрованих
навчальних групах ВНЗ.
Сприяння адаптації на сучасному етапі має
вагомий вплив на розвиток як особистості,
так і суспільства взагалі. При проведенні соціально-психологічного тренінгу покращується адаптаційний процес студентів-першокурсників до навчання у вузі, що проявляється
в пристосуванні до оточуючого середовища, емоційній комфортності, в адекватному
сприйманні себе та інших. Для досягнення
мети ми визначили наступні завдання:
– проаналізувати наукову літературу з проблеми адаптації, виділити характерні особливості процесу адаптації;
– вивчити ефективність соціально-психологічного тренінгу з проблеми адаптації студентів-першокурсників до навчання у вузі;
– підібрати методики щодо дослідження
рівня соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників до навчання у вузі;
– здійснити аналіз впливу ефективності
соціально-психологічного тренінгу «Мотузковий курс» на адаптаційний процес студентівпершокурсників до навчання у ВНЗ
Виклад основного матеріалу. Адаптація
студентів як компонент навчання у вузі розглядається в ряді вітчизняних і зарубіжних
вчених. Так, теоретичне ґрунтовне дослідження питання адаптації здійснили радянські вчені Г. Андреєва, В. Петровський, А. Мудрик [6].
В психології термін «адаптація» використовують, з одного боку, для позначення властивостей людини, які характеризують її стійкість до умов середовища, виражаючи рівень
пристосування до нього. З іншої сторони,
адаптація виступає як процес пристосування
людини до умов, які змінюються.
Загальні проблеми соціальної адаптації
особистості як специфічної форми соціальної
активності представлені в працях Б. Ананьєва, Г. Балла, Ю. Гана, Л. Виготського та ін.
Адаптація особистості є необхідним процесом перетворення індивіда в повноправного,
активного члена соціальної групи. Відносна
завершеність процесу соціальної адаптації
до професійної діяльності, групи, колективу,
праці, відповідність особистості основним вимогам і соціальним очікуванням є основною

умовою повноцінного функціонування особистості в певному соціальному оточенні [2].
Проблемі
співвідношення
соціальної
адаптації та соціальної установки (соціальна
установка як інструмент пристосування до
середовища, як захисний механізм, як захід
самоактуалізації) присвячені роботи А. Асмолової, В. Ядова, К. Роджерса, Л. Фестінгера та ін [6]. Достатньо широко представлені
в сучасних психологічних дослідженнях особливості соціальної адаптації студентської
молоді, а саме М. Дворяшина, А. Колесова,
Д. Андреєва, Т. Середа, Т. Землякова, Г. Габдреєва, А. Мацкевич, А. Соловйова розглянули час і динаміку, зміст і критерії, види та
результати адаптації.
Автори вказують на специфічність адаптації студентської групи до умов навчання у
ВНЗ. Одні студенти швидко засвоюють нові
соціальні норми й ефективно взаємодіють з
однокурсниками, інші, займають пасивну позицію й можуть не ідентифікувати себе з групою кілька разів поспіль [3].
Найбільш загальне розуміння психологічної адаптації до нових незвичних умов передбачає формування психологічних механізмів,
завдяки яким особа забезпечує свою безпеку
і адекватну орієнтацію в новій ситуації. При
успішній адаптації особистість отримує можливість максимально самореалізуватись без
надмірних зусиль [9, 9].
На думку багатьох авторів, ігнорування
проблеми адаптації людини часто призводить
до порушень поведінки, психосоматичних захворювань, неврозів.
Узагальнення існуючих досліджень надало
нам можливість зробити висновок про необхідність поглибленого вивчення явища адаптації та факторів, які впливають на її ефективність у студентському віці, сприяти пошуку
сучасного способу як підґрунтя для реалізації
довгоочікуваних позитивних зрушень.
Юність – період життя після отроцтва до
дорослості (вікові межі умовні – від 16-17
до 25 років). В юності у молодої людини виникає проблема вибору життєвих цінностей.
Юність прагне сформувати внутрішню позицію по відношенню до себе («Хто Я?», «Яким
Я повинен бути?»), по відношенню до інших
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людей, а також ставлення до моральних цінностей [5].
Система навчання у вузі значною мірою
розрахована на високий рівень свідомості, побудована на інтересах студента та необхідності
самостійно систематично готуватись до занять,
адже формально в ній відсутня жорстка система щоденної шкільної перевірки, страх перед
вчителем. Деякі студенти, які витримали складний і важкий вступний конкурс, потім виявляються непідготовленими до навчання, а саме у
них спостерігається низька відповідальність,
самоорганізація. Низка вищеназваних проблем
створює передумови неефективності адаптації
до умов навчання у вищому закладі освіти. Соціально-психологічний аспект кризи адаптації
проявляється у складності включення студента
в певну систему міжособистісних ділових стосунків, яка базується на двох основних рівнях
– «викладач» та «студент».
Ми розглядаємо адаптацію як динамічний
процес, завдяки якому рухомі системи живих
організмів, незважаючи на мінливість умов,
підтримують стійкість, необхідну для існування, розвитку й продовження роду. Саме механізм адаптації, який вироблений в результаті
тривалої еволюції, забезпечує можливість існування організму в постійно мінливих умовах середовища [6, 118].
Соціальна адаптація – це процес інтеграції людини в суспільство, в результаті якого
досягається формування самосвідомості, рольової поведінки, здатності до самоконтролю
й самообслуговування, адекватних зв’язків з
оточуючими [8, 418]. Слід зазначити, що соціально-психологічна адаптація являює собою
певне взаємодоповнення активної та пасивної
форм інтеграції людини в суспільство, завжди
спрямовується полярними тенденціями – процесами адаптованості-неадаптованості, тобто
тими психорегуляційними механізмами, які
реально функціонують у внутрішньому світі
особистості. У психології термін «адаптація»
використовують, з одного боку, для позначення властивостей людини, які характеризують
її стійкість до умов середовища, виражаючи
рівень пристосування до нього. З іншого боку,
адаптація виступає як процес пристосування
людини до умов, які змінюються [7].

Перехід до нової соціальної ролі, ролі студента, зміна шкільної обстановки на незнайому вузівську вимагає часу для адаптації, навіть
якщо в стінах вузу студент зустрічає дружелюбність і участь з боку викладацького складу
та співробітників. Це пов'язано з тим, що життя
студента будується на інших нормах і правилах, а саме зростає відчуття відповідальності за
те, як складеться подальше життя. Нерідко ці
процеси пов’язані й з відривом від “домівки”.
Отже, адаптація студентів – це комплексний
процес, обумовлений взаємодією психологічних, соціальних і біологічних факторів [1].
Важливо зауважити, що у студентів-першокурсників, водночас відбувається процес
адаптації до обраної професії. Оволодіння
навичками навчання та перше ознайомлення
з професією найважливіші чинники в процесі адаптації. Як правило, студент намагається
обрати таку професію, яка дозволить йому з
часом застосувати, реалізувати набуті знання,
здібності, буде відповідати його інтересам,
психологічним особливостям. Правильно обрана професія – неодмінна умова успішної
адаптації студентів молодших курсів. Адже,
якщо вибір професії невдалий, тобто не відповідає ні здібностям, ні можливостям особистості, адаптація не буде оптимальною [4,11].
Одним із головних завдань вузу повинно
стати надання допомоги першокурсникам у
професійній адаптації. Професійна адаптація
в умовах вузу є процесом формування у студентів інтересу до обраної професії, прагнення досконало оволодіти нею. Така адаптація
передбачає оволодіння повним обсягом знань,
умінь і навичок за професією, методикою та
логікою науки.
Налагоджена спільна діяльність студентів
групи є ефективним фундаментом для високих результатів як у навчанні, так і в особистісному психологічному плані. Навички та
досвід спілкування студенти-першокурсники
опановують поступово, у процесі тривалої
взаємодії з оточуючими. В умовах напруженого навантаження навчання першокурсників
потрібні нові модернізовані шляхи створення
зі студентської групи однією команди. Саме
для цього ми пропонуємо використовувати
спеціальні тренінгові вправи [10].
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Тренінг «Мотузковий курс», який використовується у формуючій частині дослідження,
призначений для адаптації студентів-першокурсників до навчання у вищих навчальних
закладах. Цей метод є сучасним і на даний час
займає чільне місце у психологічній практиці.
Але його використання у ВНЗ є новим, цікавим, нестандартним способом покращення
адаптації студентів-першокурсників. «Мотузковий курс» дає можливість кожному члену
групи прискорити отримання власного досвіду у взаємодії з тими студентами, з якими
він стикається кожного дня, зрозуміти та усвідомити найбільш важливі характеристики та
особливості роботи у групі [10].
«Мотузковий курс» – це активний тренінг,
який складається з серії спеціально підготовлених занять і психофізичних вправ для невеликих груп. На основі оригінальних вправ,
які потребують абсолютного включення всіх
студентів та їхнього потенціалу у вирішення складних задач, студенти-першокурсники
вчаться діяти у команді, спільно виробляти
тактику та стратегію дій і таким чином досягати спільної мети.
На відміну від традиційних методів навчання тренінг командоутворення спрямований передусім на:
– розвиток особистості, формування творчого підходу у розв’язанні завдань;
– формування ефективних комунікативних
умінь;
– формування впевненості в собі та зниження тривожності в спілкуванні;
– формування стійкої мотивації до саморозвитку;
– формування умінь швидкого входження
першокурсника в студентську групу з відповідним статусом;
– попередження конфліктних ситуацій та
вирішення наявної проблеми у комунікаціях
між студентами, що дозволяє створити атмосферу, у якій усім буде комфортно самовиражатися та працювати у колективі;
– налагодження якісної взаємодії між студентами та куратором, що сприятиме прискоренню процесу обміну інформацією, ефективності навчання, продуктивності встановлення
взаємозв’язків [10].

Проведене нами емпіричне дослідження
складалася з чотирьох етапів.
І етап. На першому етапі відбувалося проведення діагностичного дослідження адаптації студентів до навчання у вузі. Діагностичні
методики, які були використані нами, призначені для дослідження рівня адаптації студентів-першокурсників до навчання у вузі та психологічного клімату у групі.
Дослідження здійснювалися на основі
методики Ю. Л. Ханіна – вивчення психологічного клімату в групі за допомогою біполярної шкали взаємовідносин. Шкала була
запропонована Ф. Фідлером, адаптована
Ю. Л. Ханіним. Також нами була використана експрес-методика для вивчення соціальнопсихологічного клімату в первинній організації (О. С. Михалюк та А. Ю. Шалито).
Ці методики є стандартизованими та розповсюдженими. Даний етап також був спрямований на створення довірливої атмосфери та
зацікавленості досліджуваних у роботі.
ІІ етап. Другий етап передбачав проведення тренінгу «Мотузковий курс», який спрямований на командоутворення з метою полегшення та прискорення процесу адаптації
студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ.
ІІІ етап. Третій етап дослідження передбачав другий зріз за обраними методиками з
визначення рівня адаптації студентів першого
курсу до навчання у ВНЗ після проходження
«Мотузкового курсу».
ІV етап. Передбачав порівняльний аналіз
результатів констатуючого та формуючого
експериментів, формулювання висновків.
Отже, процедура дослідження зниження
дезадаптації студентів-першокурсників до навчання у вузі є надійною та ефективною, дозволяє прослідкувати адаптацію особистості
як результат.
Результати формуючого експерименту засвідчили значне покращення: спостерігається
більша розкутість та впевненість студентів,
висока ступінь сприятливого психологічного
клімату. Це свідчить про те, що тренінг позитивно вплинув на адаптацію студентів-першокурсників та сприяв формуванню згуртованого колективу, відбувся успішний перебіг
соціальної адаптації.

149

№ 1 / 2014 р.

♦

Детально розглянувши відповіді студентів,
ми зробили якісний аналіз змін у ставленні
першокурсників до свого колективу. Високі
бали були отримані за такими твердженнями:
«Відчуття гордості за свою групу», «У відношеннях між мікрогрупами всередині групи
існує взаєморозуміння», «Панують взаємні
симпатії», «Переважає бадьорий, життєрадісний тон». По всім питанням були отримані позитивні відповіді, які говорять про те, що студент-першокурсник відчуває себе частиною
колективу та бачить групу як щось ціле, де є
підтримка, взаємодопомога, повага до думки
іншого, прагнення досягти спільного успіху.
Проведені тренінгові вправи надали можливість побачити тенденцію розвитку прийняття позиції члена колективу. Якщо до
формуючого експерименту студент вважав
проблеми тільки власними, то з проходженням тренінгу – визначає як спільні. У студентів-першокурсників змінилося ставлення
до розуміння актуальності їх навчальної діяльності у вузі та життєвої ситуації в цілому,
що сприяло розширенню самоусвідомлення
особистості як необхідної передумови розвитку когнітивної складової адаптації. Завдяки
таким характеристикам у першокурсника під-

вищилися адаптивні можливості як на потенційному рівні так і на актуальному, що створюють у особистості, з одного боку, здатність
до відносного протистояння до відповідних
видів дезадаптації та дезадаптованості, з іншого – забезпечують оптимальні умови процесу адаптації.
Отже, запропонований командоутворюючий тренінг у цілому успішно активізує та
прискорює процес соціально - психологічної
адаптації студентів до нових умов навчання у
ВНЗ.
Висновки. Розглядаючи тренінг «Мотузковий курс» як соціально-песихогічну технологію, за допомогою якої здійснюється активний
позитивний вплив на особистість та відбувається командоутворення, ми дійшли висновків, що разом з цим відбувається покращення
адаптації студентів-першокурсників. Використання психологічною службою вищих навчальних закладів згаданого тренінгу, сприяє
формуванню умінь у студентів визначати та
досягати мету, створенню адаптаційного клімату, який дозволить зруйнувати бар’єри, що
перешкоджають повноцінній адаптації, і створити цим умови для ефективного навчання серед одногрупників протягом навчання у ВНЗ.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Агаджанян Н. А. Адаптация и резервы организма / Н. А. Агаджанян – М.: Физкультура и спорт,
2003 – 175 c. – С. 78-93.
2. Балл Г. А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности / Г. А. Балл // Вопросы
психологии. – 2006. – № 1. – С. 92-100.
3. Гейник О. Криза адаптації першокурсників - випусників сільських шкіл до умов студенського
життя / О. Гейник // Особистісні кризи студенського віку: 36. наук, статей / За ред. Т. М. Титаренко. –
Луцьк: Ред.-вид. відд. «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – С. 31-44.
4. Гришанов Л. К., Цуркан В. Д. Социологические проблемы адаптации студентов младших курсов// Психолого-педагогические аспекты адаптации студентов к учебному процессу в вузе: Сб. научи,
трудов. – Кишинев: изд-во Кишин. госуд. ун-та, 1990. – С. 3-17.
5. Кондратьев М. Ю., Вартанова М. Ю. Особенности адаптации развивающейся личности в условиях
становления ученической группы // Вопросы психологии. – 2011. – № 5. – С. 90-100.
6. Милославова Н. А. Адаптация как социально - психологическое явление / Н. А. Милославова //
Социальна психология и философия. – М.: Наука, 2010. – 119с.
7. Пилипенко Н. Особливості періоду адаптації / Н. Пилипенко // Завуч. – 2011. – № 19-20. – С. 46-54.
8. Психологический словарь / Под ред. В. В. Давыдова, А. В. Запорожца, Б. Ф. Ломова и др.;
Научно-исследовательский институт общей и педагогической психологии Академии пед. наук СССР. – М. :
Педагогика, 1983.
9. Шапар В. Б. Психологічний тлумачний словник / В. Б. Шапар – Х.: Прапор, 2004. – 640 с.
10. Щур К. Ю. Веревочный Курс: от простого к сложному. Эффективные инструменты работы с персоналом. - Савинов Д. В., Фоменко Т. С., Иванов С. В., , Кривенко А. В., Стеценко А. А. – К.: Факт,
2007. (серия «Классика командных решений») – 176 с.

150

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

Яновська Т. А.
доцент кафедри психології
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

ВЗАЄМОЗ’ВЯЗОК ПРОЯВУ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНФЛІКТУ
З ЕМОЦІЙНОЮ СФЕРОЮ ПІДЛІТКІВ
В даній статті надається характеристика психологічного конфлікту, його прояву у підлітковому віці та зв’язку з особливостями розвитку емоційної сфери дитини.
Ключові слова: підлітковий вік, конфліктність, тривожність, агресивність, особливості емоційної сфери підлітка.
В данной статье даётся характеристика психологическому конфликту, его проявлениям в подростковом возрасте и связи с особенностями развития эмоциональной сферы ребёнка.
Ключевые слова: подростковый возраст, конфликтность, тревожность, агрессивность, особенности эмоциональной сферы подростка.
In this article description is given to the psychological conflict, to his displays in teens and connection
with the features of development of emotional sphere of child.
Key words: teens, conflict, anxiety, aggressiveness, features of emotional sphere of teenager.

Постановка проблеми. Підлітковий період є одним з найскладніших та найбільш
важливих етапів у процесі становлення особистості дитини.
Психологічні особливості розвитку підлітка
проявляються в різноманітних симптомах. На
думку Д.Б. Ельконіна, перш за все, виникають
труднощі у спілкуванні з дорослими: впертість,
байдужість, негативізм. Нерозуміння з боку
дорослого цих особливостей підліткового віку
часто призводить до зіткнень, в яких кожна сторона прагне відстояти свою позицію. Тому для
підліткового віку характерна конфліктність та
наявність протиріч у різних сферах соціальної
взаємодії дитини. Конфлікт як соціально-психологічне явище є фундаментальним для багатьох психологічних парадигм. Чимало зарубіжних та вітчизняних психологів присвятили свої
роботи проблемі конфлікту, таких як З. Фрейд,
М. Дойч, М. Шериф, К. Левін, Н. Гришина,
Л. Петровська, В. Мясіщев, Т. Драгунова та інші.
На сучасному етапі, як показує психологічна практика, зростає кількість непристосованих до дорослого життя підлітків. Головним
змістом цього віку є відчуття дорослості, що
являє собою готовність до повноцінної і рівноправної участі в житті дорослих. В силу
багатьох факторів діти підліткового віку не
здатні до обґрунтованого відстоювання своєї
позиції при веденні переговорів, вирішенні

ускладнених ситуацій вдома, у школі, у спілкуванні з ровесниками. Це призводить до знаходження деструктивних рішень, а частіше –
до конфлікту. Такими факторами виступають
агресивність, тривожність, нестійка самооцінка, невпевненість у своїх силах та діях. Дана
стаття спрямована на дослідження зв’язку
конфліктної поведінки з емоційною сферою
дітей підліткового віку. Зазначена проблематика на сучасному етапі являється актуальною, оскільки відображає труднощі взаємодії
підлітків у контексті педагогічної або будьякої іншої діяльності.
Об’єкт дослідження – психологічний конфлікт підліткового віку. Предмет дослідження
– особливості зв’язку конфліктної поведінки
з емоційною сферою підлітка. Метою є вивчення, на основі аналізу науково-теоретичної
літератури, проблеми конфліктної поведінки
підлітків та зв’язку її з емоційною сферою, за
допомогою експериментального дослідження.
Основні завдання даної роботи являються: проаналізувати особливості конфліктної
поведінки дітей підліткового віку; на основі вивчення літературних даних сформувати
уявлення про особливості емоційної сфери
підлітків; провести експериментальне дослідження, яке б дозволяло визначити ступінь
прояву конфліктності, тривожності, агресивності; за допомогою експериментального до-
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слідження порівняти особистісні характеристики підлітків: конфліктність, тривожність,
агресію; дослідити зв'язок конфліктної поведінки з емоційною сферою підлітка.
Важливою характеристикою міжособистісних відносин і становлення особистості зростаючої людини є її емоційність, яка може бути
визначена як енергетичне забезпечення актуальних, життєво важливих потреб і моментів
буття. Психологом Заіченко Н.У. було виявлено, що внутрішні конфлікти підліткового віку
часто залежать від емоційного відношення
до майбутнього [2, с. 197-208]. В силу свого
психологічного розвитку підліток прагне до
самостійності, відокремлення від дорослих
у зв’язку з власним дорослішанням. Система
відносин, яка складається з дорослими, породжує внутрішню установку до того, щоб
віднестись насторожено, а може й вороже, до
будь-яких можливих впливів дорослого [6, с.
293]. Як зазначає Бойко В.В., в залежності від
емоційного стану людей конфлікти бувають з
високим, помірним емоційним накалом та без
емоційного накалу [1, с. 207]. Більшість конфліктів виникає поза бажанням їх учасників.
Головну роль у виникненні таких конфліктів
відіграють так звані конфліктогени – слова,
дії, які можуть призвести до конфлікту. Одним
з таких конфліктогенів можна назвати прояв
агресивності, форму реагування на стреси,що
супроводжується рядом негативних емоцій
і емоційних станів [3, с. 201]. Таким чином,
спостерігається безпосередній та опосередкований зв'язок конфлікту з емоційним розвитком підлітка.
З метою проведення експериментального
дослідження було використано методику Н.В.
Кіршевої, Н.В. Рябчикової на виявлення рівня
конфліктності [4, с. 236], методику на виявлення рівня тривожності, методику діагностики
агресивності підлітків Басса-Дарки [5, с. 384].
Виклад основного матеріалу. Експериментальне дослідження проводилося на базі
ЗНЗ № 19 м. Полтави серед учнів 7-х та 8-х
класів. Вибірка склала 64 учня, по 32 дівчат
та хлопців. Методика на визначення рівня конфліктності у підлітків була використана з метою виявлення конфліктної поведінки у структурі особистості підлітка (див. табл.1).

Таблиця 1
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Рівень
конфліктності
Нижчий
середнього
Ледь нижчий
середнього
Середній
Ледь вищий
середнього
Вищий середнього
Високий

Дівчатка

Хлопчики

3,3

3,3

10

16,6

23

6,6

3,3

10

3,3

6,6

10

3,3

Отримані результати свідчать про наявність у школярів конфліктної поведінки при
взаємодії з оточуючими людьми. Цікавить той
факт, що серед досліджуваних не виявлено
осіб з дуже низьким, низьким та дуже високим
рівнем конфліктності. Це говорить про те, що
у підлітків ще не повністю сформовані вміння
відстоювати свої інтереси та переконання, за
допомогою аргументації. Досліджувані віддають перевагу гострому перебігу подій при
вирішенні складних ситуацій у спілкуванні
або такого, що наближений до гострого. Таким чином, в ситуації «напруженої атмосфери» підлітки не прагнуть до ухилення, співробітництва чи компромісу, а переходять до
протистояння. Середній рівень конфліктності
притаманний більшості учнів виборчої сукупності (29,6%). Високий – 13,3% опитуваних,
а нижчий середнього характерний меншості
школярів у даній виборці (6,6%). Як показують результати дослідження, дівчата більш
схильні до прояву конфліктних стилів поведінки, оскільки високий рівень конфліктності у них проявився у 10%, а у хлопців – 3,3%.
Провідним рівнем конфліктності для дівчат є
середній (23%), а для хлопців – ледь нижче
середнього (16,6%). Загалом вища конфліктність дівчат, на відміну від хлопців, може породжуватись деякою різницею між статевим
дозріванням. Тобто потяг до незалежності,
притаманний конфліктним особистостям, для
дівчаток вже набув актуальності, а для хлопців – ще ні. Як відомо, потяг до незалежності є
позитивною якістю особистості, але при праг-
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ненні робити «все, що я хочу» та при стиканні
з бажаннями та поглядами інших, загрожує
неминучими конфліктами.
Наступна методика з визначення рівня тривожності у підлітків даної виборчої сукупності була використана з метою виявлення внутрішньоособистісних конфліктів у структурі
особистості підлітка. За методикою тривожність поділяється на три види: шкільна, самооціночна та особистісна. Кожний вид тривожності вказує на наявність внутрішньої напруги
або при виконанні певного виду діяльності,
або при оцінці себе, своїх можливостей та здібностей, або при взаємодії з навколишнім світом та оточуючими людьми (див. табл. 2).
Таблиця 2
Показники конфліктності підлітків
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Рівень
конфліктності
Нижчий
середнього
Ледь нижчий
середнього
Середній
Ледь вищий
середнього
Вищий
середнього
Високий

Дівчатка

Хлопчики

3,3

3,3

10

16,6

23

6,6

3,3

10

3,3

6,6

10

3,3

В цілому по виборці підвищений рівень
тривожності виражений за всіма трьома видами. Це свідчить про наявність внутрішньоособистісних конфліктів у ситуації навчальної
діяльності, у структурі особистості підлітків
та у процесі міжособистісної взаємодії.
За результатами дослідження, показники
шкільної тривожності для більшості дівчат
(33,3%) мають нормальний ступінь прояву.
По 10% дівчат мають підвищений та високий
рівень її прояву. У хлопців же високий рівень
шкільної тривожності домінує (20%), при цьому норма проявилася у 10% школярів. Враховуючи отримані результати, підкреслимо, що
підвищена чи висока тривожність може породжуватися або реальним неблагополуччям
учня, або існувати ніби всупереч об’єктивно

благополучному положенню. Можна сказати,
що хлопці-підлітки є більш тривожними при
виконанні навчальної діяльності. Вони прагнуть гарно вчитися, відповідально ставляться
до навчання, шкільної дисципліни. Однак таке
«зовнішнє» благополуччя може досягатися
дуже важко та призводити до зривів, особливо
при різкому ускладненні діяльності.
Показники ж самооціночної тривожності
підвищені у хлопців, порівняно з дівчатами.
Про це свідчить про домінування у хлопів
(20%) підвищеного рівня прояву показників за
даним типом тривожності. Нормальний рівень
прояву самооціночної тривожності спостерігається у 26,6% хлопців і у 33,3% дівчат. Також
для дівчат характерний надмірний спокій 3,3%.
Хлопці ж більш відчувають тривожність стосовно становлення структури власного «Я»,
розбіжності між «Я» реальним та «Я» ідеальним. Тривожність у таких випадках може породжувати конфліктність самооцінки, наявність
у неї протиріч між високим рівнем домагань
та достатньо сильною невпевненістю у собі.
Отже, можна припустити, що саме наявність
таких внутрішніх протиріч може впливати на
вибір стилю конфліктної поведінки.
Слід звернути увагу на те, що для дівчат характерним виявився «надмірний спокій», для
хлопців цей показник становить 0%. Подібна
байдужість до неблагополуччя часто носить
компенсаторний, захисний характер та може
перешкоджати повноцінному формуванню
особистості. Підліток ніби не допускає неприємний досвід у свідомість. Емоційне неблагополуччя в цьому випадку зберігається ціною
неадекватного ставлення до дійсності, негативно впливає на продуктивність діяльності.
Показник нормального рівня прояву міжособистісної тривожності притаманний 23,3%
дівчат та 16,6% хлопців. При цьому 16,6%
дівчат мають підвищений рівень тривожності і 16,6% хлопців – високий. Це свідчить про
більший прояв міжособистісної тривожності
у хлопців. Для дівчат цей показник становить
13,3%. Оскільки дівчата є більш активними
у ситуаціях конфліктної взаємодії, міжособистісне спілкування може викликати у них
більше проблем та суперечок ніж у хлопців,
тому у процесі інтерперсональної комунікації
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дівчата є більш тривожними та схильними до
конфліктної поведінки.
Методика діагностики стану агресії у підлітків даної виборчої сукупності була використана з метою виявлення показників прояву
агресивності та ворожості. У методиці агресія
поділяється на вісім видів. Показники прояву
агресивності та ворожості у виборчій сукупності представлені у таблиці 3.
Таблиця 3
Показники прояву агресивності
та ворожості у підлітків
№
п/п
1
2
3

Показник
прояву
Високий
Нормальний
Низький

Агресивність, %
27
46
27

Ворожість, %
80
20
0

В цілому по виборці високий рівень ворожості виявлено у 80% досліджуваних. Високий рівень агресивності притаманний 27%
дітей, низький – 27%. Нормальний рівень
агресивності домінує у 46% учнів.
Агресивний тип особистості демонструє
тенденції рухатись «проти людей». Він приймає людей такими, що налаштовані вороже,
і відмовляється визнавати, що це не так, життя для нього – це боротьба усіх проти всіх. В
основі його потреб закладене відчуття світу
як арени, де виживають лише найбільш пристосовані, а сильні знищують слабших. Звідси головною потребою стає потреба керувати
іншими. Разом з тим він потребує відчуття
переваги, успіху, престижу чи іншої форми
визнання. Визнання не тільки дає йому можливість стверджуватися, але й відкриває перед
ним додаткову привабливість бути улюбленцем і здатним в свою чергу любити. Оскільки
йому здається, що визнання таким чином приносить вирішення його конфліктів, воно стає
його рятувальним міражем, за яким він іде.
Агресивний тип створює враження людини, яку повністю покинули внутрішні заборони. Він може добиватися задоволення
своїх бажань, віддавати накази, виражати
гнів, захищати себе. Але в дійсності у нього
не менше внутрішніх заборон, ніж у інших.
Під агресивністю підлітків можна розгляда-

ти властивість особистості, що характеризується наявністю деструктивних тенденцій, в
основному в суб’єкт-суб’єктних відносинах.
Кожна особистість має володіти певною мірою агресивності, але надмірний її розвиток
сприяє розвитку конфліктної особистості. У
нашому дослідженні 27% опитуваних можуть
мати риси конфліктної особистості через надмірний розвиток агресивності.
Отже, в ході проведеного дослідження
було отримано результати за трьома вимірювальними характеристиками: конфліктністю,
тривожністю та агресивністю. На їх основі
був проведений порівняльний аналіз особистісних характеристик підлітків, які підлягали
дослідженню, та встановлений зв'язок конфліктної поведінки з вимірювальними характеристиками емоційної сфери – тривожністю
та агресивністю.
Оскільки тривожність має три види, то доцільно порівняти показники саме міжособистісної тривожності, бо саме вона впливає на
конфліктну поведінку в процесі інтерперсональної комунікації (див. табл.4).
Таблиця 4
Показники прояву конфліктності,
тривожності та агресивності підлітків
Вимірювальний параметр
Ступінь
Конфлік- Тривож- Агресивпрояву
тність, % ність, %
ність, %
Низький
6,6
39,9
27
Середній
70
29,9
46
Високий
23,3
29,9
27
На основі отриманих результатів, проведемо якісний аналіз, який є необхідною ланкою
при встановленні зв’язку між конфліктністю
та тривожністю і агресивністю.
Виходячи з отриманих даних, спостерігаємо наступну тенденцію:
• при низьких показниках ступеня прояву:
чим нижчий показник конфліктності, тим вищий показник тривожності, а показник агресивності знижується у порівнянні з показником тривожності;
• при середніх показниках: середній показник конфліктності притаманний більшості
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досліджуваних, показник тривожності істотно
зменшується, а показник агресивності, на відміну від показника тривожності, зростає, але
не перевищує показник конфліктності;
• при високих показниках: конфліктність
притаманна 23,3% вибірки, показник тривожності зростає відносно показника конфліктності, а показник агресивності знижується
відносно показника тривожності.
Висновки. Отже, підлітковий вік – це
складний перехідний період, коли дитина
робить вирішальний крок зі світу дитинства
у світ дорослих. Всі сфери життєдіяльності
підлітка змінюються: провідна діяльність, соціальна ситуація розвитку, змінюється і розвивається особистість дитини, ієрархія її цінностей, мотивів, змінюється самоусвідомлення
себе. Часто підлітковий період проявляється
у критичних формах, до яких відносять конфлікт. Він виникає у сфері міжособистісної
взаємодії як з однолітками, так і з дорослими.
Конфлікти з однолітками можуть бути наслідком неприйняття думки підлітка референтною
групою. Конфлікти ж з дорослими виникають
на ґрунті небажання останніх визнати нові
права та вимоги дитини. Підліток починає
усвідомлювати себе як дорослу людину, і як
наслідок, він вимагає від інших зміни старого типу ставлення на новий. Дорослі, у свою
чергу, продовжують сприймати підлітка як дитину, обмежуючи його самостійність, свободу,
відмовляючись визнавати рівність дитини.
Саме це стає причиною виникнення протиріч
та конфліктів у системі стосунків «дитина –
дорослий».

Оскільки конфлікт є рушійною силою розвитку особистості протягом підліткового періоду, виділяють три фактори конфліктної поведінки на даному віковому етапі: об’єктивний
фактор ситуації, соціально–перцептивний
фактор та особистісний або психологічний
фактор.
Результати, отримані в ході експерименту,
говорять про наявність середнього показника
конфліктності досліджуваних, високого показника шкільної та міжособистісної тривожності, високого рівня ворожості та нормального ступеня прояву показника агресивності.
При розмежуванні показників для дівчат
та хлопців було виявлено певні відмінності.
Дівчатам більш притаманні високі показники
конфліктності, при цьому спостерігається високий показник міжособистісної тривожності.
Хлопці ж менш конфліктні, хоча теж мають
високі показники шкільної тривожності. Ворожість притаманна більшості досліджуваних, як і нормальний рівень прояву агресивності. Для встановлення зв’язку конфліктної
поведінки з емоційною сферою дітей підліткового віку ми розглянули низькі та високі показники трьох вимірювальних характеристик і
виявили, що для об’єктивного обґрунтування
зв’язку конфліктності з емоційною сферою
недостатньо виміряти показники тривожності та агресивності. Дослідження становило,
що тривожність та агресивність впливають на
розвиток конфліктної поведінки особистості.
Щоб встановити зв'язок, необхідно провести
додаткове дослідження, виміряти і порівняти
усі компоненти емоційної сфери.
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