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ВІКОВІ ТА СТАТЕВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГУМОРИСТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
Представлені результати співставлення груп підлітків та осіб середнього віку за характеристиками уживаного ними гумору. Для аналізу обрані чотири стилі гумору, виокремлені Р. Мартіним
(самопідтримувальний, афіліативний, самопринизливий та агресивний), та гумор, спрямований на
стресоподолання. Визначено, що хлопці-підлітки частіше використовують гумор з метою стресоподолання і в цілому частіше жартують, ніж дівчата; дівчата ж частіше вдаються до самопринизливого гумору. Водночас, підлітки частіше за осіб середнього віку вживають афіліативний гумор, а хлопці
частіше жартують, ніж чоловіки.
Ключові слова: стилі гумору, стресоподолання, підлітки, середній вік.
Представлены результаты сравнения групп подростков и людей среднего возраста по характеристикам юмора, к которому они обращаются. Для анализа выбраны четыре стиля юмора, выделенные
Р. Мартиным (самоподдерживающий, аффилиативный, самоуничижительный и агрессивный), и
юмор, направленный на совладание со стрессом. Показано, что парни-подростки чаще используют
юмор с целью преодоления стресса и в целом чаще шутят, чем девушки; девушки чаще обращаются к самоуничижительному стилю юмора. В то же время, подростки чаще взрослых употребляют
аффилиативный стиль юмора, а парни чаще шутят, чем мужчины.
Ключевые слова: стили юмора, совладание со стрессом, подростки, средний возраст.
The results of comparing groups of teenagers and adults as for the humor typical of them. Four humor styles
singled out by R. Martin (self-enhancing, affiliative, self-defeating and aggressive) and humor as a coping
resource were taken for analysis. It was found that teenage boys are more prone to use humor as a coping resource
and use humore more ofter in general than teenage girls. Girls use self-defeating humor more. At the same time,
teenagers are more typical of using affiliative humor and teenage boys use humor more often in general than men.
Key words: humor styles, coping, teenagers, adult.

Актуальність статті. За гумором давно
закріпилась слава засобу опанування наслідків складних життєвих обставин та покращення загального емоційного фону [3]. Україна
наразі переживає нелегкі часи, тому проблема впорання зі складними переживаннями та
думками актуальна, як ніколи. У цьому світлі
зростання цікавості вітчизняних науковців до
призначення та можливостей гумору здається
цілком зрозумілим [1; 3; 7].
Постановка проблеми. Література з питання надає варіанти тлумачення понять “гумор”, “почуття гумору”, “почуття комічного”
[5‒6; 8]; розкриваються функції гумору, зокрема його стресозахисний потенціал [9]; аналі-

зуються можливості імпліцитної діагностики
різних індивідуально-психологічних особливостей людини через притаманний їй стиль
жартів [7]; розглядаються особливості гумору
осіб, хворих на різні психіатричні розлади [4].
Проте досить обмеженими, за результатами нашого аналізу наявних джерел літератури, є дослідження вікових та статевих характеристик
гумористичної поведінки; зокрема, ми не знайшли подібних емпіричних робіт у публікаціях
вітчизняного сегменту психологічної науки.
Саме тому, завданням даної статті стало виявлення специфіки вікових та статевих
характеристик гумору підлітків у співставленні з особами середнього віку обох статей.
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Гумористичну поведінку досліджуваних було
проаналізовано через виокремлені Р. Мартіним стилі гумору (самопідтримувальний, самопринизливий, афіліативний та агресивний)
та особливу форму гумору, що виступає ресурсом та формою стресоподолання.
Виклад основного матеріалу. Американський дослідник Р. Мартін [10] запропонував
розрізнення стилів гумористичної поведінки,
тобто того, як ми зазвичай жартуємо, за критеріями переважної спрямованості (на себе
або інших) та загальної позитивності. У такий
спосіб становиться можливим назвати щонайменше чотири гумористичних стилі:
а) афіліативний: жарти та дотепи, що мають за мету встановлення і підтримання
дружніх стосунікв і адресовані оточуючим,
б) агресивний: гумор, нетолерантний за
змістом, в якому об’єктом жартів є інші люди;
в) самопідтримувальний: стиль гумористичної поведінки, за якого суб’єкт жартує з
себе в переважно позитивній манері;
г) самопринизливий: у такому разі суб’єкт
також жартує з себе, але в негативній, принизливій і самозвинувачувальній манері.
Для діагностики зазначених стилів гумору науковець створив опитуальник “Humor
Styles Questionnaire” [10], перекладений та
адаптований для використання на українській вибірці [2]. Окрім того, Р. Мартіну належить також ідея визначення того, в якій мірі
суб’єкту притаманно звертатись до гумору з
метою опанування наслідків стресу, з метою
чого автор розробив “Шкалу використання
гумору як ресурсу стресоподолання”, також
адаптовану для вітчизняного користувача [2].
Базою емпіричного дослідження було обрано Дніпропетровський обласний медичний
ліцей-інтернат “Дніпро”. Для вирішення вису-

нутих задач було сформовано вибірку загальною кількістю 90 осіб: 60 учнів-старшокласників 10-11х класів віком 15-16 років, а також
30 батьків ліцеїстів середнього віку (середній
вік жінок 38, чоловіків ‒ 45 років). Обидві
підгрупи були урівняні за статтю досліджуваних. Усі респонденти заповнили у письмовій
формі бланки “Методики дослідження стилів
гумору” та “Шкали використання гумору як
ресурсу стресоподолання”. Отримані результати підгруп були співставлені за допомогою
критерія φ* кутового перетворення Фішера.
Результати розрахунків щодо співставлення підлітків за переважними стилями гумору
зведені у таблиці 1.
Як бачимо з таблиці 1, встановлено значущі
розбіжності між підгрупами досліджуваних за
характеристиками самопринизливого гумору
та гумору як ресурсу стресоподолання. Це цікаві, на наш погляд, результати, які є певним
непрямим свідченням змісту наявних у нашому суспільстві гендерних стереотипів: традиційно за чоловічою статтю закріплений образ
активнішої та ініціативнішої людини. Вочевидь, гумор сприймається підлітками як зброя
сильного, а тому хлопці-підлітки знаходять для
себе можливим частіше звертатись до нього
саме у скрутних ситуаціях. Аналогічно, дівчата-підлітки частіше використовують жарти, які
мають змістом глузування та знецінення себе,
адже можуть у такий спосіб демонструвати
поширене в суспільстві уявлення щодо жінок
як таких, які “не дотягують” за певними параметрами до чоловіків. Цікаво, що у досліджуваних середнього віку, як буде показано далі,
таких розбіжностей не встановлено.
Наступним кроком аналізу емпіричних результатів було співставлення підгруп підлітків
різних статей за загальною манерою жартуваТаблиця 1

Результати співставлення підгруп підлітків за характеристиками гумористичної поведінки
Стилі гумору
Агресивний
Афіліативний
Самопідтримувальний
Самопринизливий
Гумор як ресурс стресоподолання

Узагальнені показники
для підгруп, хср
хлопці
дівчата
32,07
28,73
33,73
34,47
38,67
34,4
33,4
36,4
18,93
17,13
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Показник
Рівень
критерія, φ* значущості, p
0,36
0,73
0,73
2,3
1,94

–
–
–
0,01
0,02
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ти, а саме тим, як часто підлітки різних статей
жартують в цілому. З цією метою було обчислено суму за використанням чотирьох стилів
гумору разом з балами, які підлітки набрали
за “Шкалою використання гумору як ресурсу
стресоподолання” (див. табл. 2).
Представлені у таблиці 2 результати ще раз
свідчать на користь розуміння гумору як прерогативи “сильної людини”, якою, вочевидь,
підлітки схильні бачити представників чоловічої статі. Знову ж таки, серед представників
середнього віку, як буде показано далі, такого
явища не зафіксовано.
Надалі було проведено співставлення підгруп досліджуваних чоловіків та жінок за
виокремленими характеристиками гумористичної поведінки. Результати цього співставлення представлено у таблиці 3.
Результати розрахунків, представлені у таб
лиці 2, свідчать про, в цілому, відсутність розбіжностей між підгрупами різних статей середнього віку за характеристиками гумористичної
поведінки. Водночас існує тенденція до наявності таких розбіжностей за показниками сампідтримувального гумору, з більшою перевагою для чоловіків. Таке спостереження загалом
співзвучне ідеї, висловленій нами стосовно результатів співставлення хлопців і дівчат: гумор
присвоюється чоловіками як атрибут більшої
ініцативності та активності. Тішить той факт,
що з віком така думка, вочевидь, втрачає свою

вагу. У цьому ж контексті зауважимо, що за
результатами наших розрахунків підгрупи чоловіків та жінок статистично не відрізняються
за частотою використання гумору як ресурсу
стресоподолання.
Наступним кроком обчислень стало співставлення гумористичної поведінки підлітків
та осіб середнього віку незалежно від статі.
Результати цих розрахунків наведено у таблиці 4, з якої видно, що підлітки статистично
частіше жартують з метою афіліації (φ*=1,64
за р≤0,05). Такі дані показують потенціал
гумору як засобу спілкуванням у настільки
важливій життєвій сфері підлітка. Гумор, як
показує загальний “тон”, так би мовити, наших даних, виступає активним, наступальним
модусом взаємодії з актуальним завданням
суб’єкта.
Особливо наголосимо на відсутності розбіжностей між групами досліджуваних різного віку за наданням переваги агресивному
гумору. Незважаючи на поширену в супільстві думку про те, що підлітки часто жорсткі,
нечутливі за своєю природою та грубі у поводженні, наші результати доводять відсутність будь-яких розбіжностей за подібними
характеристиками стосовно гумористичної
поведінки. Зауважимо, що дослідження неодноразово доводили відсутність ефекту соціальної бажаності саме стосовно двох ужитих
нами опитувальників (адже наявність почуття
Таблиця 2

Результати співставлення підгруп підлітків різної статі за частотою вживання гумору
Сума за чотирма
стилями гумору + бал
за СHS

Узагальнені показники
для підгруп, хср
дівчата
хлопці
150,93
160,27

Показник
критерія, φ*

Рівень
значущості, p

1,9

0,02

Таблиця 3

Результати співставлення підгруп середнього віку різної статі за характеристиками
гумористичної поведінки
Стилі гумору
Агресивний
Афіліативний
Самопідтримувальний
Самопринизливий
Гумор як ресурс стресоподолання

Узагальненні показники
для груп, хср
чоловіки
жінки
31,00
33,47
35,87
34,80
30,93
30,53
28,47
29,27
19,53
19,27

7

Показник
критерія, φ*

Рівень
значущості, p

0,36
0,75
1,5
0,73
0,36

–
–
0,06
–
–
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Результати співставлення підгруп підлітків та осіб середнього віку
за характеристиками гумористичної поведінки
Стилі гумору
Агресивний
Афіліативний
Самопідтримувальний
Самопринизливий
Гумор як ресурс стресоподолання
Сума за усіма стилями + CHS

Узагальненні показники для груп, хср
особи середнього
підлітки
віку
30,6
32,2
36,8
35,3
36,3
30,73
29,89
28,87
18,6
19,4
152,2
146,57

Таблиця 4

Показник
Рівень
критерія, φ* значущості, p
0,33
1,64
0,63
0,89
0,15
0

–
0,05
–
–
–
–

нулись до самих респондентів як експертів з
проханням прокоментувати це явище. З цією
метою було створено фокус-групу чоловіків,
до складу якої увійшло 7 осіб. У результаті
опитування щодо різниці у гумористичній поведінці між особами чоловічої статі різних вікових груп було отримано такі цікаві, на нашу
думку, пояснення:
– у середньому віці чоловіки мають більше
життєвого досвіду і можуть підтримувати стосунки за рахунок інших сфер життя, а не гумору;
– гумор ‒ доступний підліткам ресурс впорання з різними життєвими завданнями, у
середньому віці чоловіки мають уже й інші
ресурси;
– підлітки більше життєрадісні та менше
розчаровані в житті, ніж чоловіки.
Висновки. Результати проведеного емпіричного дослідження свідчать про наявність
вікових і статевих характеристик гумористичної поведінки. На нашу думку, вони певним
чином гендеровані і визначені сконструйованими суспільством уявленнями щодо “стандартів” поведінки осіб чоловічої та жіночої
статі. В якості перспективи подальшого дослідження можна запропонувати залучення до
подібних наробок осіб інших вікових груп, а
також обрання для аналізу інших характеристик гумористичної поведінки.

гумору в цілому є соціально бажаною, проте
не виокремлюються будь-які конкретні характеристики гумору, які усвідомлюються як
більше або менше переважні) [9], отже, можна очікувати, що і ці наші дані відповідають
актуальному стану речей.
Нарешті, найцікавішими, на нашу думку,
емпіричними знахідками цього дослідження
стали результати співставлення підгруп підлітків та осіб середнього віку, розподілених за
статями, за проявами гумористичної поведінки, тобто підгрупи було розщеплено за двома
ознаками водночас ‒ віку та статі. Ми порівняли підлітків-хлопців з чоловіками середнього
віку, а потім підлітків-дівчат з жінками середнього віку, за частотою звернення до гумору,
яка встановлювалась через обчислення суми
за чотирма стилями гумору та балом за “Шкалою використання гумору як ресурсу стресоподолання”. Не було знайдено такої різниці
для досліджуваних жіночої статі (φ*=0,9),
проте визначено наявність статистично значущих розбіжностей за цією ознакою для респондентів чоловічої статі (див. табл. 5).
Отже, з таблиці 5 видно, що хлопці-підлітки статистично частіше шуткують, ніж
чоловіки середнього віку. Нам стало цікаво
дослідити цей факт окремо, для чого ми, в
дусі якісної методології дослідження, звер-

Таблиця 5

Результати співставлення хлопців-підлітків та осіб середнього віку чоловічої статі
за загальною частотою вживання гумору
Сума за чотирма
стилями гумору + бал
за СHS

Узагальнені показники
для підгруп, хср
особи
хлопці
середнього віку
156,27
145,80

8

Показник
критерія, φ*

Рівень
значущості, p

1,9

0,02
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ДОСЛІДЖЕННЯ «ПРОКРАСТИНАЦІЇ»
ЯК ПСИХОЛОГІЧНОГО ФЕНОМЕНУ
У статті представлено дослідження особливостей «прокрастинації» як психологічного феномену, проаналізовано психологічні особливості цього феномену. Розглянуто праці вчених, які досліджували цю проблему і на що саме вони вказували у своїх дослідженнях. Визначені причини прояву цього
синдрому у людини і зазначено способи корекції. Розроблено рекомендації щодо подолання схильності
до прокрастинації.
Ключові слова: прокрастинація, психічне здоров’я, схильність, внутрішні чинники, самомотивація.
В статье представлено исследование особенностей «прокрастинации» как психологического феномена, проанализированы психологические особенности этого феномена. Рассмотрены работы ученых,
которые исследовали эту проблему и на что именно они указывали в своих исследованиях. Определены
причины проявления этого синдрома у человека и указано способы коррекции. Разработаны рекомендации по преодолению склонности к прокрастинации.
Ключевые слова: прокрастинация, психическое здоровье, склонность, внутренние факторы, самомотивация.
The article presents the study of the features of "procrastination" as a psychological phenomenon, and
analyzes the psychological features of this phenomenon. The works of scientists who have researched this
problem and what they have pointed out in their research are considered. The causes of the manifestation
of this syndrome in humans are identified and the ways of correction are indicated. Recommendations have
been developed to overcome the procrastination tendency.
Key words: procrastination, mental health, predisposition, internal factors, self-motivation.

Актуальність проблеми. Феномен прокрастинації є предметом дослідження багатьох вчених у зарубіжній і вітчизняній
психологічній науці, але соціальна значущість проблеми і зростання кількості осіб,
які прокрастинують та шкідливий вплив даного явища на розвиток особистості, свідчить про актуальність і важливість його вивчення.
Вивченню цього феномену у вітчизняній
науковій літературі присвячені праці М. Дворник, Є. Ільїна, Т. Мотрук, О. Поліщук, Д. Стеценко, Ю. Шайгородського, К. Фоменко та ін.
Спроби дослідити академічну прокрастинацію були здійснені як зарубіжними (M. Aitken,
M. Kachgal, W. O’Brien, L. Solomon), так і вітчизняними вченими (Д. Анпілова, С. Баба-

тіна, Є. Базика, В. Бикова, Я. Варваричева,
О. Грабчак).
Постановка проблеми. Щоб стати
успішною особистістю потрібно володіти
рядом особистісних ознак, таких як: цілеспрямованість, відповідальність, наполегливість, організованість, впевненість тощо.
Все частіше на противагу цим якостям спостерігається феномен «прокрастинації», що
являє собою схильність людини відкладати
неприємні завдання на потім, тяжіння до
справ, що приносять більше задоволення або швидший результат, і що відповідно стає перепоною на шляху формування
успішної особистості.
Метою статті є дослідження прокрастинації у науково – психологічній літературі, ви-
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значення причини прояву та способи корекції
цього феномену.
Виклад основного матеріалу дослідження.
У вітчизняній науковій літературі термін
«прокрастинація» з’явився в 1992 році, однак
перші згадки про прокрастинацію можна зустріти в народному фольклорі, оповіданнях,
байках, романах. Відображення прокрастинації можна простежити у народних прислів’ях,
таких як: «Не відкладай на завтра те, що
можна зробити сьогодні», «Зволікання смерті подібне», «Семеро одного не чекають», а
також у приказках: «Завтра, завтра, не сьогодні – так ледарі говорять», «Відкладання –
злодій часу», «Зволікання небезпечні». Таким
чином, можна дати наступне визначення поняттю «прокрастинація» – це добровільне,
ірраціональне відкладання намічених дій, незважаючи на можливі негативні наслідки для
особистості. У релігійних текстах ХVII ст. феномен прокрастинації засуджується як один з
тяжких гріхів [5].
Прокрастинація проявляється в тому, що
людина, усвідомлюючи необхідність виконання цілком конкретних важливих справ (посадові обов’язки, завдання освітнього процесу,
власні справи тощо), ігнорує цю необхідність
та відволікає свою увагу на побутові дрібниці
чи розваги. Психологи часто визначають прокрастинацію як механізм боротьби з тривогою, що пов’язана з початком або завершенням будь-яких справ, ухваленням рішень [2].
На думку С. Джонсона, прокрастинація є
однією з основних слабкостей, що міцно вкорінилася в людській суті [1].
У дослідженні Р. Классен вивчався зв’язок
між
прокрастинацією,
самомотивацією,
академічною успішністю, самоповагою та
ефективністю самомотивації особистості. За
результатами досліджень був зроблений висновок, що прокрастинація є мотиваційною
проблемою, для подолання якої необхідно досягнення досить високого порогу автономності мотивації [5].
За результатами дослідження Т. Мотрук,
Д. Стеценко, прокрастинація проявляється в
діяльності, відповідно вона властива лише
людині і тягне за собою негативні наслідки.
По-перше, для ефективності діяльності ін-

дивіда особисто, і по-друге, для його соціальної адаптації; змінює структуру і організацію діяльності; може носити регулярний
характер і стати типовим патерном поведінки індивіда [4].
Н. Мілграм розглядає прокрастинацію як
поведінку послідовного зволікання; наслідок
неякісного поведінкового продукту; таку, що
включає завдання, яке сприймається прокрастинатором як важливе для виконання; результат емоційного розладу.
Згідно з класифікацією, запропонованою
Н. Мілграмом та співавторами, виділяють
п’ять основних видів прокрастинації:
– щоденна (побутова), яка є відкладанням
виконання справ регулярної важливості;
– прокрастинація у прийнятті рішень (в
тому числі незначних);
– невротична прокрастинація – відкладання прийняття життєво важливих рішень (вибір професії, створення сім’ї тощо);
– компульсивна прокрастинація, при якій
в одному суб’єкті поєднуються поведінкова
прокрастинація та прокрастинація у прийнятті рішень;
– академічна прокрастинація – відкладання виконання будь-яких навчальних завдань
(підготовка до іспитів, написання конспектів
тощо) [3].
Аналіз наукових джерел показав, що основними причинами прокрастинації дослідники
вважають:
– відсутність мотивації до навчання (студенти вступили до ВНЗ лише за бажанням
батьків, не бачать перспектив у майбутній
професійній діяльності, головною метою навчання є отримання диплома тощо);
– порушення вольової сфери (люди-прокрастинатори — це особистості з нерозвиненими, несформованими вольовими процесами, які не вміють чи нездатні перемогти
самих себе, подолати труднощі тощо);
– невміння організовувати себе і свій час,
підвищений рівень особистісної тривожності,
низька самооцінка, слабкість характеру, втома,
недостатня готовність до виконання справи,
стрес як наслідок невпевненості у своїх силах;
– страх перед майбутнім, успіхом (формується часто ще у шкільні роки та виявляється
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у прагненні бути гіршим й менш успішним
задля збереження певних зв’язків із друзями,
відповідати певним стереотипам або ж запобігти додатковим навантаженням та підвищеним вимогам з боку викладачів, батьків тощо.
Часто така тенденція зберігається в окремих
студентів на молодших курсах ВНЗ) та невдачею (людина боїться, що не впорається з
поставленим завданням, побоюється, що у неї
не досить здібностей, умінь або часу. «Вже
краще не робити зовсім, ніж виглядати безглуздо»);
– перфекціонізм (постановка до себе вимог більш високої якості виконання діяльності, ніж того вимагають обставини. Людина не
приймає середніх результатів, якщо вже братися за справу, то виконувати її бездоганно);
– невміння вибудовувати ієрархію цілей і
цінностей та планувати свою діяльність;
– недостатність безпосередньої комунікації з оточенням та надлишок віртуальної;
– зайва самовпевненість, лінощі, безпорадність, хвороби;
– соціальні та сімейні проблеми;
– зовнішні відволікаючі фактори (перекладання відповідальності за власні вчинки на
зовнішні фактори);
– нехтування власними інтересами;
– опір зовнішньому контролю або особистий супротив, непокора зовнішньому оточенню (прокрастинатори впевнені, що їх бажання – закон, а будь-які вимоги до них (родичів,
викладачів, керівників, товаришів тощо) викликають, відповідно, протест і бунт. Людину
дратують нав’язані їй ролі, програми, плани,
які вона відкладає, щоб діяти відповідно до
своїх власних рішень, відстоювати власну
точку зору, намагатися довести свою незалежність від громадської думки, але втрачаючи
при цьому час на генерацію своїх ідей).
– нелюбима робота, нудна і неприємна
справа, якою потрібно займатися;
– невміння розставляти пріоритети;
– авторитарність батьків;
– невірні переконання або прагнення до
збільшення рівня напруги (людині здається,
що якщо загнати її в рамки, вона може виконати роботу набагато краще. В умовах дефіциту
часу індивід може переживати мобілізацію

сил, повну концентрацію, підвищення ефективності всіх психічних процесів. Після завершення роботи настає суб’єктивно приємна
розрядка, зняття цієї напруги) [1-5].
Когнітивно-поведінкова психотерапія вважається терапією вибору при прокрастинації навіть за відсутності достатньої кількості
клінічних досліджень, що підтверджують її
ефективність щодо даного явища [4].
Припущення про те, що когнітивно-поведінкова психотерапія може бути корисною для
протидії прокрастинації, насамперед базується на очевидній валідності та вивченні окремих випадків. Техніки когнітивної терапії використовуються для того, щоб сфокусуватись
на зміні ригідних та дисфункціональних паттернів думок і об’єднати їх із поведінковими
методами, що полегшують переоцінку способів діяльності та припущень особистості про
свою здатність до досягнення певних цілей.
При допомозі простристинаторам також
використовується поведінкова активація. Поведінкова активація часто застосовується в
ситуаціях, коли дистрес та зниження благополуччя є значними через високий ступінь уникання. Ця техніка вчить людей змінювати паттерн поведінкової затримки, щоб вирішувати
завдання та брати на себе зобов'язання, а не
уникати, оскільки прокрастинація часто підкріплюється небажанням відчувати дистрес;
тому градуйована експозиція до уникнення
завдання, що відкладається, потрібна для зміни моделі поведінки.
Інші техніки, які також можуть працювати
для людей, які страждають від прокрастинації, включають в себе визначення цінностей та
винагород, збереження контролю над стимулами, підвищення навичок цілепокладання та
застосування спіралей успіху [1].
Враховуючи вищеописане було розроблено рекомендації особам, які схильні до прокрастинації:
1. Складіть список справ, які ви маєте виконати.
2. Виділіть в списку справи, які є важливими і потребують негайного виконання, а також
викресліть зі списку справи, які є другорядними або взагалі не важливими і не потребують
їх виконанню.
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Висновки. Провівши теоретичний аналіз
науково-психологічної літератури досліджено,
що прокрастинація це своєрідна емоційна реакція особистості на планові або необхідні справи, схильність людини до відкладання своїх
справ «на потім», «на завтра», «на майбутнє».
Вона виражається у її прагненні не починати
будь-які справи, не приймати рішення. Цей
феномен заважає людям бути по-справжньому
успішними, але якщо захотіти, завжди можна
попрацювати над собою і перейти від людини
прокрастинатора до людини успішної. Наслідком прокрастинації є стрес, викликаний нереалізованістю повною мірою життєво значущих
для особистості цілей. Відповідно, прокрастинація є чинником, що стимулює спотворення
процесу самодетермінації в життєвій, особистісній, соціальній та професійній сферах самовизначення сучасної особистості.
Перспективою подальших розвідок є
експериментальне дослідження прояву прокрастинації у студентів-психологів.

3. Розставте пріоритети в списку важливих справ.
4. Старайтеся, щодня виконувати одну
справу зі списку, але ні в якому разі не забувайте про відпочинок і не навантажуйте себе
більшою кількістю справ.
5. Через певний час, коли ви зрозумієте,
що маєте сили і бажання виконувати в день
більше однієї справи, можете підняти свою
планку до 2-3 справ на день, але знов ж таки,
не забувайте відпочивати між справами і в
кінці дня, після їх виконання.
6. Перед кожним днем старайтеся прописувати справи, які ви маєте виконати, так набагато легше їх усвідомлювати.
7. Не переоцінюйте себе, робіть стільки
справ, скільки можете виконати і процес виконання яких буде приносити задоволення, а
не перенапругу.
8. Якщо ви будете дотримуватися усіх вищезазначених порад, то легко перейдете від
прокрастинатора до успішної особистості.
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ГЕДОНИЗМ И ЭВДЕМОНИЗМ КАК ОТРАЖЕНИЕ
ГЛУБИННЫХ МОТИВОВ
Существенное повышение уровня жизни в развитых странах во второй половине ХХ века, связанное с относительным спокойствием послевоенных лет, вывело на передний план задачи улучшения
качества жизни.
При этом все яснее становилось главенствующее значение субъективного восприятия качества
жизни в отличие от объективных показателей. Также выяснилось, что в субъективной оценке аффективная составляющая преобладает над когнитивной. Поскольку аффективная (эмоциональная)
реакция определяется актуальными конструктами - шаблонами восприятия, задача улучшения жизни сводится к обнаружению конструктов, отвечающих за негативные эмоции, и модификации их с
целью повышения эмоционального статуса, эмоционального благополучия – эмоциональной оценки
субъектом своей жизни, удовлетворенность его тем, как он живет и что делает, эмоциональные состояния, доминирующие в его жизнедеятельности и разных ее сферах.
Несмотря на то, что когнитивная модель А. Бека указывает на конструкты как причину
аффективных реакций и рассматривает трансформацию конструктов как цель терапии, структура
самих конструктов и механизмы их формирования остаются неизученными. Между тем понимание
фундамента и строения конструкта дают возможность провести его модификацию более эффективно.
Поскольку конструкты формируются в процессе накопления жизненного опыта как внутренние
реакции на внешние события, а событийный ряд складывается из решений и последующих действий,
становится понятной роль в этих процессах глубинных мотивов, потребностей и целей, которые не
только подталкивают к тем или иным решениям, но и неявно участвуют в оценке их последствий,
соизмеряя с приближением или удалением от желаемого.
Таким образом, мотивы можно рассматривать как основания конструктов.
Ключевые слова: субъективное благополучие, аффективная оценка, когнитивные структуры,
глубинные мотивы.
Істотне підвищення рівня життя в розвинених країнах у другій половині ХХ століття, пов’язане
з відносним спокоєм післявоєнних років, вивело на передній план завдання поліпшення якості життя.
При цьому все ясніше ставало чільне значення суб’єктивного сприйняття якості життя на відміну від об’єктивних показників. Також з’ясувалося, що в суб’єктивній оцінці афективна складова
переважає над когнітивної. Оскільки афективна (емоційна) реакція визначається актуальними
конструктами – шаблонами сприйняття, завдання поліпшення життя зводиться до виявлення конструктів, що відповідають за негативні емоції, і модифікації їх з метою підвищення емоційного статусу, емоційного благополуччя – емоційної оцінки суб’єктом свого життя, задоволеність його тим, як
він живе і що робить, емоційні стани, домінуючі в його життєдіяльності та різних її сферах.
Незважаючи на те, що когнітивна модель А. Бека вказує на конструкти як причину афективних
реакцій і розглядає трансформацію конструктів як мету терапії, структура самих конструктів і
механізми їх формування залишаються невивченими. Тим часом розуміння фундаменту і будови конструкту дають можливість провести його модифікацію більш ефективно.
Оскільки конструкти формуються в процесі накопичення життєвого досвіду як внутрішні реакції на зовнішні події, а подієвий ряд складається з рішень і подальших дій, стає зрозумілою роль в цих
процесах глибинних мотивів, потреб і цілей, які не тільки підштовхують до тих чи інших рішень, але
і неявно беруть участь в оцінці їх наслідків, порівнюючи з наближенням або видаленням від бажаного.
Таким чином, мотиви можна розглядати як фундамент конструктів.
Ключові слова: суб’єктивне благополуччя, афективна оцінка, когнітивні структури, глибинні
мотиви.
A significant increase in living standards in developed countries in the second half of the twentieth century,
associated with the relative calm of the post-war years, brought to the fore the task of improving the quality of life.
Moreover, the dominant importance of subjective perception of the quality of life, in contrast to objective
indicators, became more and more clear. It also turned out that in the subjective assessment, the affective
component prevails over the cognitive one. Since the affective (emotional) reaction is determined by relevant
patterns or perception patterns, the task of improving life is reduced to detecting constructs responsible for
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negative emotions, and modifying them to increase emotional status, emotional well-being - an emotional
assessment by the subject of his life, his satisfaction with how he lives and what makes, the emotional states
that dominate his life and its various fields.
Despite the fact that A. Beck’s cognitive model points to constructs as the cause of affective reactions and
considers the transformation of constructs as the goal of therapy, the structure of the constructs themselves
and the mechanisms of their formation remain unstudied. Meanwhile, understanding the foundation and
structure of the construct makes it possible to modify it more efficiently.
Since constructs are formed in the process of accumulating life experience as internal reactions to external
events, and the series of events consists of decisions and subsequent actions, the role in these processes of deep
motives, needs and goals, which not only push towards certain decisions, but also implicitly participate in the
assessment of their consequences, commensurate with approaching or moving away from the desired.
Thus, motives can be considered as the basis of constructs.
Key words: subjective well-being, affective appraisal, cognitive structures, basic motives.

В последние десятилетия внимание психологической науки все больше занимают не
столько проблемы борьбы с ярко выраженными
психологическими расстройствами, как то
депрессии, фобии, тревожные расстройства
и т. п., сколько вопросы улучшения жизни.
Сформировалась потребность определенной
части общества в улучшении хорошего, а не в
исправлении плохого. Сегодняшний уровень
жизни граждан большинства развитых стран
достаточно высок, и значительная часть современного общества больше заинтересована в
достижении успеха, чем в избавлении от страданий. Об этом свидетельствует бурное развитие позитивной психологии: рост публикаций
с тэгом «позитивная психология» впечатляет –
от 182 публикаций в 1950 г. до более 100 000 в
2017 г. (по данным Semantic Scholar). «Новое
направление задает иной тон – культивирование не страданий, но радостей; смысл, который
предлагается в качестве более ценного, – в достижении счастья, а не в решении бесконечных
проблем» (Кутковой, 2014).
Главным предметом исследований становятся ценности человеческой жизни. Человек – на первом плане. Помочь ему сориентироваться в быстро меняющемся мире, увидеть
намечающиеся личностные проблемы и дать
инструмент их решения, и в конечно счете
повысить качество жизни – усилия современной психологии направлены именно на это.
В терминах когнитивной терапии, наиболее успешного направления современной
психологии, задача психотерапевта заключается в повышении эмоционального статуса
пациента, его эмоционального благополучия – эмоциональной оценки субъектом своей

жизни, удовлетворенность его тем, как он живет и что делает, эмоциональные состояния,
доминирующие в его жизнедеятельности и
разных ее сферах.
Рассматривают два подхода к определению
категории качества жизни – объективный и
субъективный (Папура, 2014). Представители
первого подхода соотносят уровень и качество
жизни с определенными внешними параметрами, такими, как продолжительность жизни,
санитарно-гигиенические условия, уровень
потребления продовольствия, жилищные условия, возможности образования и культуры,
условия труда и уровень занятости, баланс
доходов и расходов, потребительские цены,
уровень материальной обеспеченности, наличие жилья, доступность образования и
медицинского обслуживания, качество питания, комфорт жилища, состояние окружающей среды (Кондрашенкова, 2012). Хотя внешние факторы, рассматриваемые в рамках
объективного подхода, несомненно влияют на
оценку удовлетворенности жизнью, однако
влияние их не следует преувеличивать. Гипотеза о том, что люди в лучших условиях жизни чувствуют себя более удовлетворенными,
кажется очевидной, однако существует слабая взаимосвязь между условиями жизни и
субъективным самоощущением. Для психического здоровья выявляется особая значимость именно субъективной оценки качества
жизни, проявляющаяся в восприятии и отношении личности к коллизиям и изменениям в
жизни, определяющая душевное и моральное
удовлетворение собственной жизнью, даже в
том случае, когда объективные характеристики
говорят об обратном (Рубанова, 2014).
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Естественное
предположение,
что
объективно лучшие условия жизни повышают
степень удовлетворенности, не находит подтверждения и в известных социологических
исследованиях, когда в странах с низким уровнем ВВП на душу населения фиксируется более высокий уровень удовлетворенности жизнью, так называемый «индекс счастья», чем
в более богатых странах (Jeffrey, Wheatley, &
Abdallah, 2016).
Объективные показатели сами по себе не
несут никаких оценок. Оценки возникают
только в сознании оценивающего, и определяются этим сознанием. Так, показатель
«Уровень медицинского обслуживания», к
примеру, в Украине, получит диаметрально
противоположные оценки жителей Северной
Америки и Африки.
Более важным в психологическом плане представляется второй, субъективный,
подход, subjective well-being (SWB) (Diener,
2009) – как личность сама оценивает качество
жизни, психологические составляющие качества жизни, а также факторы, влияющие на
формирование этого качества.
Уровень удовлетворенности жизнью –
оценка, возникающая в процессе интерпретация восприятия. Эта оценка включает
когнитивный и аффективный компоненты
(Diener, 2009), которые, соответственно, относятся к когнитивным суждениям о достижении
важных ценностей и целей в жизни человека.
Из двух составляющих оценки –
эмоциональной и рациональной – предпочтение следует отдать эмоциональной. В 2002 году
психолог Дэниел Канеман получил Нобелевскую премию по экономике за доказательство
того факта, что на принятие экономических
решений влияют нерациональные факторы,
в том числе и эмоции, а формирование отношения к своей жизни, своему опыту, своему
мировосприятию происходит в категориях
«хорошо – плохо», «нравится – не нравится»,
т.е. в эмоциональной сфере.
В соответствии с когнитивной моделью А. Бека (Beck, 1979) эмоциональные
(аффективные) реакции возникают вследствие активации когнитивных структур (конструктов, или шаблонов восприятия).

Несмотря на то, что А. Бек указывает на
конструкты как причину аффективных реакций и рассматривает трансформацию конструктов как цель терапии, структура самих
конструктов и механизмы их формирования
остаются неизученными. Между тем понимание фундамента и строения конструкта дают
возможность провести его модификацию более эффективно.
Поскольку конструкты формируются в
процессе накопления жизненного опыта как
внутренние реакции на внешние события, а
событийный ряд складывается из решений и
последующих действий, становится понятной роль в этих процессах глубинных мотивов, потребностей и целей, которые не только
подталкивают к тем или иным решениям, но
и неявно участвуют в оценке их последствий,
соизмеряя с приближением или удалением от
желаемого.
Таким образом, мотивы можно рассматривать как основания конструктов.
Влияние глубинных мотивов и потребностей на формирование когнитивных структур,
определяющих субъективную оценку качества жизни, рассмотрим на примере многовекового спора, продолжающегося и сегодня, между сторонниками гедонистического и
эвдемонистического подходов к пониманию
психологического благополучия (Бефани,
2012) (Каргіна, 2015).
Теоретически гедонизм приравнивает благосостояние к опыту удовольствия, тогда как
эвдемонизм – это опыт личностного роста,
цели и социальной значимости (Turban & Yan,
2016).
Ряд ученых вообще противопоставляют
гедонистическое счастье и эвдемонию как
разные жизненные ориентации (Д. Хайброн,
Дж. Лизска).
Однако немногочисленные попытки объе
динения двух подходов (Каргіна, 2015) демонстрируют проблески понимания того, что
различие не есть результат когнитивных спекуляций, а отражение конкретных жизненных
интересов конкретных людей, чьи мотивы настолько разнятся, что порождают диаметрально противоположные теоретические описания.
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Анализ позиций гедонизма и эвдемонизма
с точки зрения мотивов и потребностей позволяет сделать следующие выводы.
Гедонисты и эвдемонисты – вовсе не два
раздельных класса личностей. Вполне возможно представить гедониста, задумывающегося
о смысле жизни, или эвдемониста, наслаждающегося бокалом хорошего вина. Разделение
(весьма условное, конечно) происходит по
преобладающим стремлениям, мотивам и потребностям, актуальным на данном жизненном отрезке.
И гедонисты, и эвдемонисты вопрос удовлетворенности жизнью рассматривают в терминах удовлетворения потребностей, вот только
потребности рассматриваются разные – гедонист думает о своих потребностях (счастье), а
эвдемонист – о потребностях (счастье) общества.
Гедонистический и эвдемонистический
подходы противопоставляются, хотя они лежат как бы в разных плоскостях и не пересекаются – они относятся к разным ступеням
развития личности.
Гедонистический и эвдемонистический –
это не разные подходы к вопросу об удовлетворенности жизнью, это подходы различных
людей, различающихся прежде всего по их
глубинным устремлениям, по тому, какие
мотивы и потребности в их понимании являются более значимыми, по их представлениям
о жизненных ценностях.
Спор между представителями гедонизма
и эвдемонизма – спор о том, что приносит
большее удовлетворение, личное удовольствие или общественная значимость результатов деятельности, не может быть разрешен
объективно, поскольку представители сторон
движимы различными мотивами.
С точки зрения иерархии мотивов и потребностей А. Маслоу
(Maslow, 1970)
гедонисты и эвдемонисты представляют
различные уровни пирамиды потребностей:
потребности гедонистов – от физиологических до эстетических и статусных, тогда как
эвдемонисты стремятся к самоактуализации.
Пирамида Маслоу может рассматриваться
не только как последовательность возникновения и удовлетворения потребностей, но и
как некая карта, план, этапы развития лич-

ности. Тогда трансформацию мотивов и потребностей в ходе развития личности можно
отобразить в виде перемещения по оси Я-МЫ
(или «Индивидуальность» – «Единство»), как
отражение взаимодействие личности и общества (коллектива, окружения).
Физиологические потребности, или нижняя ступень пирамиды Маслоу, соответствуют
крайнему положению Я на оси, поскольку удовлетворение физиологических потребностей
мало связано с наличием либо отсутствием
окружения. Потребность в безопасности уже
предполагает наличие окружения, недружелюбного и агрессивного, от которого нужно
защищаться, конкурентов или соперников, с
которыми нужно бороться, что соответствует признанию наличия МЫ и сдвигу по оси в
этом направлении. Дальнейшее продвижение
в сторону потребностей общения, признания,
уважения и любви связано с возрастанием
роли окружения и постепенным смещением
отношения к нему (окружению) от соперничества к сотрудничеству, от отстранения ко
все большему сближению, от агрессивной настороженности к расположению. Акцент взаимодействия все больше смещается в сторону
МЫ. И, наконец, на стадии, соответствующей
потребности самоактуализации, саморазвития,
личность осознает не только свою причастность к гигантскому целому – человеческому
обществу – но и неразрывную связь с ним.
С этой точки зрения гедонисты и
эвдемонисты находятся на различных полюсах оси Я-МЫ, движимы различными потребностями и мотивами, рассматривают условия
благополучия с различных позиций, и, несмотря на то, что в основном тезисе – благополучие как удовлетворение значимых потребностей, сходятся, однако взаимопонимания
достичь не могут принципиально.
По мнению Маслоу, наивысшее удовлетворение (наивысшая эмоциональная оценка) достигается не при удовлетворении потребностей, а при саморазвитии, а поскольку
конечного пункта развития вообще и саморазвития в частности не существует, максимальное удовлетворение в жизни личность ощущает, когда осознает сам факт продвижения
по пути развития.
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В основании конструкта лежит представление личности о своем месте, роли и значении в
окружающем мире. Эти представления характеризуют степень развития личности и могут
быть представлены положением (и вектором
движения) на оси «Я - Мы». Чем ближе к точке
«Я», тем острее и болезненнее личность реагирует на факторы, препятствующие повышению
ее самооценки, либо несущие угрозу ее понижения. Чем ближе к точке «Мы», тем толерантнее становится личность, тем свойственнее ей
проявление сострадания и эмпатии, тем важнее для нее становятся интересы окружения,
от семьи и ближнего круга до социума в целом.
Этапы эволюции личности можно описать либо в терминах восхождения по ступеням пирамиды потребностей, либо в терминах перемещения по оси Я-МЫ, – от этапа
выживания, когда личность сфокусирована
только на своих интересах и не принимает
во внимание интересы окружающих, через
понимание того, что интересы других также существуют, а достижение своих целей
эффективнее через согласование с действиями
окружающих, до этапа осознавания единства
с социумом и понимания того, что условием
благополучия личности является благополучие общества в целом.

Рассматривая пирамиду Маслоу сквозь
призму самоактуализации (или эволюции)
личности, через актуальные для каждого
этапа развития потребности мы приходим к
пониманию мотивов, действующих в глубинах личности на каждом этапе, и роли конструктов, когнитивных и эмоциональных, посредством которых мотивы проявляются.
По сути, речь идет о трансформации личности в процессе жизни, и признаки и характеристики этой трансформации отражаются в
повышении эмоционального статуса.
Несмотря на то, что работа с мотивами
оказывается значительно сложнее выявления
и трансформации дисфункциональных конструктов, именно эта работа позволяет не
только получить стойкий эффект повышения
эмоционального статуса пациента, но и помочь ему продвинуться по пути эволюции.
Заключение. Повышение уровня удовлетворенностью жизнью, «коэффициента счастья», эмоционального статуса возможно путем самоактуализации личности, ее развития.
Предположения об уровне развития можно
сделать, либо исследуя актуальные для данной личности потребности, либо через анализ
актуальных конструктов выявляя глубинные
мотивы, ценности и потребности личности.
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ У ФОРМУВАННІ МОТИВАЦІЇ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО НАВЧАННЯ
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Стаття присвячена проблемі формування мотивації молодших школярів до навчання в інформаційному суспільстві. Розкрито сутність понять «мотивація», «мотивація навчання». Визначено
роль учителя початкової школи у формуванні мотивації молодших школярів до навчання. Дано практичні рекомендації для вчителів щодо формування повноцінної мотивації учнів початкової школи.
Ключові слова: мотивація, мотивація навчання, учитель, учні початкової школи.
Статья посвящена проблеме формирования мотивации младших школьников к учению в информационном обществе. Раскрыты понятия «мотивация», «мотивация учения». Определена роль учителя
начальной школы в формировании мотивации младших школьников к обучению. Даны практические
рекомендации для учителей по формированию полноценной мотивации учащихся начальной школы.
Ключевые слова: мотивация, мотивация учения, учитель, ученики начальной школы.
The article presents the problem of forming of motivation of the primary school pupils to study in the
information society. The concepts of «motivation», «motivation of studying» are disclosed. The role of
the teacher in shaping the motivation of school pupils to learn is determined. Practical recommendations for
teachers on the formation of full-fledged motivation of the primary school pupils.
Key words: motivation, motivation of studying, teacher, primary school pupils.

Актуальність статті. В умовах інформаційного суспільства відбуваються кардинальні зміни в різних сферах життєдіяльності
людини, зокрема в освіті, тому суспільство
висуває нові вимоги до навчання здобувачів
освіти. Пріоритетні напрямки реформування системи освіти визначено в нормативноправових документах: Законі України «Про
повну загальну середню освіту» (2020 р.),
Державній національній програмі «Освіта»
(«Україна ХХІ століття»), Національній Доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті,
«Державному стандарті початкової загальної
освіти (2018 р.) та інших, які спрямовані на
виховання всебiчно розвиненої, активної,
творчої та гармонiйної особистостi. Тому
сьогоднi важливим завданням загальноосвітніх навчальних закладiв є активiзацiя учнiв у
системi навчання як суб’єктiв учiння та збереження належної результативностi останнього.
У зв’язку з цим зростає iнтерес науковців
до психологiчних чинникiв ефективностi навчальної дiяльностi учнiв, зокрема до проблеми формування мотивації молодших школярів

до навчання в інформаційному суспільстві.
Реальною силою, здатною втілити у шкільну
освіту внесені зміни є вчитель, який покликаний розвивати Нову українську школу та
надавати нові можливості для школярів. Це
потребує вдосконалення існуючих і розробку
нових педагогічних систем та психологічних
підходів до розвитку учнів, що в свою чергу,
вимагає нових психолого-педагогічних досліджень.
Постановка проблеми. Дослідження психологічних аспектів виникнення, розвитку та
формування позитивних мотивів учіння є одним з важливих завдань сучасної психологопедагогічної науки. В даному контексті особливого значення набуває вивчення змістових
та динамічних особливостей мотиваційної
сфери дитини молодшого шкільного віку. На
цьому етапі онтогенезу утворюється структура мотивів учіння, відбувається їх взаємне
підпорядкування, визначаються провідні, домінуючі спонуки навчальної діяльності. Знання закономірностей становлення і функціонування мотивів учіння дає змогу створити

19

№ 19 / 2020 р.

♦

оптимальну систему психолого-педагогічних
впливів, що сприятимуть формуванню адекватних даній діяльності мотивів та запобігають виникненню «мотиваційного вакууму»
наприкінці молодшого шкільного віку.
Тому на сучасному етапі пріоритетними
завданнями вчителя має бути не лише формування в учнів загальнонавчальних умінь і
навичок, але й забезпечення розвитку пізнавальних інтересів, творчої активності, критичного мислення, подальшого становлення
й всебічного розвитку школярів. У зв’язку з
цим зростає зацікавленість науковців до психолого-педагогічних чинникiв ефективностi
навчального процесу.
Мотивація навчання молодших школярів –
одна з головних умов реалізації навчально-
виховного процесу. Вона вiдiграє важливу
роль у становленнi особистостi, адже без неї
неможлива ефективна учбова дiяльнiсть та
розвиток здатностi i потреби до самовдосконалення, саморозвитку, самоосвiти. Вона
не тільки сприяє розвитку інтелекту, але і є
рушійною силою удосконалення особистості в цілому. Саме у молодшому шкiльному
вiцi закладається основа для подальшого
учiння школяра i часто вiд бажання вчитися
у початковiй школi залежить i прагнення до
учiння у середнiх та старших класах.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Розкрити сутність понять «мотивація», «мотивація навчання». Визначити
роль учителя початкової школи у формуванні
мотивації молодших школярів до навчання в
інформаційному суспільстві.
Виклад основного матеріалу. Ефективнiсть
учбової дiяльностi безпосередньо залежить вiд
мотивiв, якi спонукають учня до активностi i визначають її спрямованiсть. Будучи невiд’ємним
компонентом учiння, мотивацiя чинить вплив
як на перебiг, так i на ефективнiсть дiяльностi
школярiв.
Взагалі, поняття «мотив» неоднозначне.
Під мотивом розумілися такі феномени, як
уявлення і ідеї, відчуття і переживання (Л. Божович), потреби і потяги, спонуки і схильності (X. Хекхаузен), морально-політичні
установки і помисли (А. Ковальов), психічні процеси, стани і властивості особистості
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(К. Платонов), предмети зовнішнього світу
(О. Леонтьєв), установки (А. Маслоу) і навіть
умови існування (В. Вілюнас).
Є. Ільїн розглядає мотив з різних боків: як
потребу, як ціль (предмет задоволення потреби), як спонуку, як намір, як стійку диспозицію особистості, як стан, як формулювання,
як задоволеність [4].
Мотив – це внутрішній рушій, що спонукає людину до діяльності (C. Максименко)
[3, с. 308].
Мотив – це реальне спонукання, яке змушує людину діяти у певній життєвій ситуації,
за певних умов (Канюк С.) [5].
У сучасній психології термін «мотивація»
використовують як: визначення системи факторів, що детермінують поведінку (мета, потреби, мотиви, наміри, прагнення та ін.); характеристику процесу, що стимулює й підтримує
поведінкову активність на певному рівні.
Навчальна мотивація – це загальна назва
для процесів, методів, засобів спонукання
учнів до продуктивної пізнавальної діяльності, активного засвоєння змісту освіти, що
залежить від рівня сформованості мотивації
учіння школярів.
Різноманітні питання проблеми мотивації
навчання вивчали як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Так, загальнотеоретичні положення
мотивації учіння розроблено в працях В. Давидова, Д. Ельконіна, Г. Костюка, О. Леонтьєва, С. Максименка та ін.
Питання щодо особливостей мотивації учнівської молоді розглядали Є. Ільїн,
П. Якобсон, С. Рубінштейн, Д. Ельконін та
ін., розвитку її структурних елементів та організації навчально-виховного процесу, який
стимулює мотиваційну сферу особистості
присвячено роботи А. Маркової, О. Орлова,
С. Ніколаєва та інші. Проблема мотивації навчання школярів була досліджена у працях таких педагогів, як Ю. Бабанський, М. Денисов,
М. Щукіна та ін.
В низці досліджень висвітлено взаємо
зв’язки між мотивацією й успішністю нав
чально-виховної діяльності школярів (М. Дригус, Ю. Орлова, П. Якобсон та ін.).
Також проблему мотивації навчання розкрито у працях багатьох дослідників, зокрема:
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Л. Виготського, Г. Костюка, Н. Менчинської,
О. Леонтьєва, К. Ушинського, В. Сухомлинського, Ж. Піаже, А. Маслоу, Л. Божович,
С. Максименко, О. Скрипченко, Н. Чуприкової, Т. Ілляшенко, С. Москвичова, О. Малихіної, В. Шадрікова, Є. Ільїна та інших.
Вивчаючи мотиваційну складову як компонент навчальної діяльності, такі науковці,
як М. Алексєєва, Б. Баєв, Г. Балл, Н. Бойко,
М. Боришевський, Ю. Гільбух, С. Гончаренко, М. Дригус, О. Дусавицький, Г. Костюк,
С. Максименко, В. Моляко, В. Моргун, Н. Побірченко, В. Рибалко, В. Семиченко, І. Синиця,
О. Скрипченко, Ю. Швалб визнають її провідною. Вчені вважають, що саме у молодшому
шкільному віці формуються основи мотивації
навчальної діяльності і саме тому цей вік має
важливі резерви розвитку мотиваційної сфери
учнів. Науковці наголошують, що у молодшому шкільному віці можна сформувати новий
тип ставлення до навчання, наприклад, інтерес до способу набуття знань (В. Давидов,
В. Рєпкін), зорієнтувати учнів на спосіб пізнання, що має безпосереднє відношення до
оволодіння навичками XXI століття, зокрема
до готовності навчатися впродовж життя.
Мотиви учiння (за Л. Божович) – це спонуки, що характеризують особистiсть школяра, її основну спрямованiсть, яка виховується
упродовж його життя як сiм’єю, так i самою
школою. Вони залежать вiд тих конкретних
суспiльних умов, в яких розвивається дитина,
вiд того виховання, яке вона отримує [2].
Як зазначає М. Алексєєва, мотиви учбової
активностi школярiв як свiдомо здiйснюваної
дiяльностi є надзвичайно рiзноманiтними.
Вони є наслiдком психологiчної переробки дитиною тих впливiв, якi надходять вiд
сiм’ї, школи, громадських установ i зумовлюються усвiдомлюваним чи недостатньо
усвiдомлюваним ставленням до них залежно
вiд вiкових та iндивiдуальних особливостей
дитини [1].
Як вiдомо, пiзнавальний iнтерес молодших школярiв характеризується сильно вираженим емоцiйним ставленням до яскравих,
вражаючих фактiв, явищ природи тощо. Тому
перший рiвень розвитку змiстовної мотивацiї
становить ситуативний та нестiйкий iнтерес-

зацiкавленiсть, вiд якого беруть початок
iнтереси до певних фактичних знань про
предмети i явища оточуючої дiйсностi, їх
властивостi та ознаки, а також прагнення
зрозумiти природнi закономiрностi, причиннi
залежностi, процеси змiн, розвитку та походження i сутнiсть явищ.
Бiльш конкретизовану картину учбової мотивацiї подає С. Рубiнштейн [20].
Аналiзуючи учбову дiяльнiсть школярiв, вiн
до основних видiв пiзнавальної мотивацiї
учiння вiдносить:
• безпосереднiй iнтерес до змiсту навчального предмету;
• iнтерес, викликаний особливостями
iнтелектуальної дiяльностi;
• iнтерес, зумовлений вiдповiднiстю наявних у школяра нахилiв i здiбностей тому,
що вивчається;
• iнтерес до предмету, пов’язаного з майбутньою професiєю.
М. Матюхiна дослiджувала особливостi
формування iнтересу до змiсту та процесу засвоєння знань. Нею визначенi прiоритетнi напрямки у вирiшеннi даної проблеми, а саме:
1) спрямованiсть на видiлення, усвiдом
лення дитиною мети учiння,
2) озброєння учнiв способами успiшного
виконання дiй, що, у свою чергу, стимулює
активнiсть та пiдтримує мотивацiю [13].
А. Дусавицький вважає, що за умови
наявностi навчально-пiзнавального iнтересу
учнi молодших класiв здатнi без будь-яких
ознак байдужостi та втоми засвоювати значно
бiльш складний матерiал, нiж той, який передбачено шкiльною програмою; окрiм того,
уже наприкiнцi третього класу пiзнавальнi
iнтереси стають особистiсними якостями
учнiв. Він припускає, що розвиток деяких
iстотних характеристик особистостi молодших школярiв внутрiшньо пов’язаний зi способами їх навчання.
В учiннi школяра неодмiнно присутня
орiєнтацiя на результат дiяльностi. Успiшний
результат, який позитивно оцiнюється дорослими, виступає важливим мотивом учiння.
Як зауважує Ш. Амонашвiлi, оцiнка – це процес, дiяльнiсть оцiнювання: оцiнка – результат цього процесу, його умовно-формальне
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вiдображення, яке на практицi стає для дитини джерелом радостi або горя. Отже, успiх
в учiннi створює стан задоволеностi, сприяє
формуванню впевненостi у своїх силах. Переживання успiху при виконаннi однiєї з навчальних задач, прагнення до повторного
переживання успiху як засобу пiдтвердження
самооцiнки є ланкою переходу до бiльш високого рiвня мотивацiї учiння. Неуспiх зумовлює незадоволенiсть та сприяє розвитку
невпевненостi у своїх силах. Молодшому
школяревi важко подолати негативнi емоцiї,
якi виникають на його основi. З успiшнiстю
та оцiнкою вчителем результатiв дiяльностi
тiсно пов’язанi рiвень домагань та самооцiнка
учня.
Мотиви учiння, як i мотиви взагалi,
класифiкують за рiзними ознаками. За ступенем значимостi для особистостi – провiднi
(домiнуючi), смислоутворюючi та мотивистимули (О. Леонтьєв); за емоцiйним забарвленням модальностi – позитивнi та негативнi
(П. Якобсон) тощо [9, 24].
За А. Марковою, мотиви навчання можна
розділити на дві великі групи: пізнавальні мотиви, пов'язані із змістом учбової діяльності
і процесом її виконання; соціальні мотиви,
пов'язані з різними соціальними взаємодіями
школяра з іншими людьми [12].
Для формування повноцінної мотивації
учіння молодших школярів особливо важливо
забезпечити такі умови:
• збагачувати зміст особистісно-орієнтованим цікавим матеріалом;
• утверджувати справді гуманне ставлення до всіх учнів, бачити в дитині особистість;
• задовольняти потреби в спілкуванні з
учителем та однокласниками під час навчання;
• збагачувати мислення інтелектуальними
почуттями;
• формувати допитливість і пізнавальний
інтерес;
• формувати адекватну самооцінку своїх
можливостей;
• утверджувати прагнення до саморозвитку, самовдосконалення;
• використовувати різні способи педагогічної підтримки, прогнозувати ситуації, коли
вона особливо потрібна дітям;

• виховувати відповідальне ставлення
до навчальної праці, зміцнювати почуття
обов’язку [17, с. 148-149].
Зазначимо, якщо в учня вiдсутня тяга
до знань i вiн не проявляє iнтелектуальної
активностi, то похвалитися гарними результатами своєї учбової дiяльностi вiн не зможе. У школi можна створити оптимальнi
умови для навчання, забезпечити навчальний процес необхiдними технiчними засобами, навчальний матерiал викладатиме
висококвалiфiкований досвiдчений учитель, але все це не забезпечить належної
успiшностi, якщо в учня не сформована учбова мотивацiя. До неї входить низка спонукань, якi постiйно змiнюються i вступають у новi взаємовiдносини (потреби i сенс
учiння для учня, його мотиви, цiлi, iнтереси,
емоцiї тощо). Її утворюють спонукальнi
стимули, якими є потреби, iнтереси, переконання, цiннiснi орiєнтацiї, iдеали та iн.
В учбовiй дiяльностi школяра вона виконує
спонукальну, органiзуючу i смислоутворюючу функцiї. Особливо важливою є остання функцiя, оскiльки у мотивацiйнiй сферi
особистостi вона визначає суб’єктивну i
об’єктивну значущiсть учiння i надає йому
особистiсного сенсу.
Висновки. Молодший шкільний вік має
значні резерви формування мотиваційної сфери, які необхідно використовувати, щоб уникнути «мотиваційного вакууму» при переході в
середню школу. У цьому віці головний зміст
мотивації полягає в тому, щоб навчити дитину
вчитися, адже це початок становлення мотивації учіння, від якого багато в чому залежить
її доля протягом успішного шкільного життя.
Мотивами у навчанні можуть виступати
потреби учнів, пізнавальний інтерес, емоції,
які виникли на уроці, ідеали, установки. Для
кожної дитини важлива потреба у нових враженнях, яка може поступово перейти в пізнавальну потребу. І саме на неї повинен спиратися вчитель у першу чергу, актуалізувати її,
сприяти її усвідомленню учнями. Педагогічна
діяльність учителя потребує знань та вмінь
формування мотиваційної сфери особистості
учня для досягнення та підвищення результативності навчання.
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Таким чином, професійна діяльність учителя початкової школи полягає не лише в
передачі знань, формуванні умінь і навичок,
а ґрунтується на засадах психолого-педаго-

гічної діагностики, яка уможливлює шляхом
вивчення особистості учня забезпечити оптимальні умови для навчання і виховання, врахування індивідуальних потреб вихованців.
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ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАЇНИ ЯК ПCИXOЛOГIЧНA ПРOБЛEМA
У статті проаналізовано залежність виникнення стресу та професійного вигорання від сучасних соціальних, економічних реалій. Проблема розглядається в конотації з класичними концепціями
й теоретичними положеннями сучасної психологічної науки щодо феномена професійного вигорання.
Наведено чинники виникнення професійного вигорання у зв’язку з особливістю професійних вимог до
військовослужбовців, наявністю емоційного виснаження.
Ключові слова: емоції, військовослужбовці, професійне вигорання, стрес, синдром.
В статье проанализировано зависимость возникновения стресса и психоэмоционального
выгорания от современных социальных, экономических реалий. Проблема рассматривается в коннотации с классическими концепциями и теоретическими положениями современной психологической
науки относительно феномена профессионального выгорания. Приведены факторы возникновения
профессионального выгорания в связи с особенностью профессиональных требований к военнослужащим, наличием эмоционального истощения.
Ключевые слова: эмоции, военнослужащие, профессиональное выгорание, стресс, синдром.
The dependence of stress and psycho-emotional burnout on modern social and economic realities is
analyzed in detail. The problem is considered in connection with classical concepts and theoretical provisions
of modern psychological science regarding the phenomenon of psycho-emotional burnout. The factors of the
occurrence of psycho-emotional burnout in connection with the peculiarity of professional requirements for
servicemen, the presence of emotional exhaustion is given.
Key words: emotions, military personnel, professional burnout, stress, syndrome.

Актуальність проблеми дослідження.
Останнім часом в Україні багато зроблено
для відновлення і розвитку Збройних сил на
принципово новій основі, але, на жаль, дієвих
шляхів проблем, в тому числі і психологічного забезпечення, ще не знайдено. Недостатній
рівень фінансування, ускладнення виконання бойових завдань, важкі умови проведення
операції Об’єднаних сил, складна воєнно-
політична обстановка, соціально-економічні
зміни, які відбуваються в Україні сьогодні, висувають до офіцерського складу Збройних сил
України нові виклики та вимоги, що, в свою
чергу, безумовно впливає на їх морально-
психологічний стан, провокує виникнення
емоційного напруження та розвиток значної
кількості професійних стресів.
Постановка проблеми. Аналіз психологічної літератури свідчить про те, що проблема професійного стресу та професійного вигорання знайшла певне відображення
в роботах західних дослідників (К. Мас-
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лач, С. Мейєр, Н. Ноур, Г. Сельє, Ф. Сторлі,
С. Хобфолл, К. Чернісс, В. Шауфелі та ін.).
Окрім того, важливе значення мають також
праці українських вчених, що розкривають
психологічні основи виникнення синдрому
професійного вигорання серед представників
різних професій (І. Ващенко, Н. Булатевич,
Н. Гончарук, Н. Гордієнко, О. Грицук, Т. Грубі,
Т. Зайчикова, Л. Карамушка, С. Максименко,
Л. Леженіна, Н. Оніщенко, М. Островський,
В. Павленко, Н. Панасенко, Н. Самикіна,
Т. Тимофєєва, О. Тімченко, О. Хайрулін та
ін.). Проте вивчення професійного вигорання
військовослужбовців Збройних Сил України,
а саме офіцерів представлено вкрай недостатньо, що формулює проблему нашої наукової
розвідки.
Постановка завдання. Мета нашого дослідження – проаналізувати історичні та
сучасні підходи до вивчення феномену професійного вигорання військовослужбовців
та визначити взаємозв’язок індивідуально-
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психологічних якостей та обсягу прояву вигорання в цілому.
Виклад основного матеріалу. Феномен
професійного вигорання широко розповсюджений серед представників різних професій, насамперед тих, що передбачають роботу з людьми. Термін «вигорання» (англ.
«burnout» – згорання, вигорання) набув широкого розповсюдження завдяки праці американського вченого Х. Дж. Фрейденбергера
[5], опублікованій у 1974 році, в якій дослідник використовував його для характеристики
психологічного стану, що виникав у фахівців,
які тісно спілкувалися з пацієнтами кризових
центрів та психіатричних клінік. Вперше термін «вигорання» зустрічається раніше, у праці
Х. Бредлі 1969 року [3], де описано офіцерів,
які працюють з умовно засудженими.
За визначенням К. Маслач, професійне
вигорання – це реакція організму та психологічної сфери людини, яка виникає внаслідок тривалого впливу стресів середньої інтенсивності, що обумовлені її професійною
діяльністю; результат некерованого довготривалого стресу; психічний стан, який характеризується виникненням відчуттів емоційної
спустошеності та втоми, викликаних професійною діяльністю людини, і поєднує в собі
емоційну спустошеність, деперсоналізацію і
редукцію професійних досягнень; різновид
та передумова професійної деформації особистості. Воно супроводжується емоційним
виснаженням, деперсоналізацією (втрата індивідуальності, відособленість від інших) та
зниженням потреби в особистих досягненнях,
що може виникнути у спеціалістів, робота
яких пов’язана з людьми [5].
С. Гремлінг та С. Ауербах розглядають професійне вигорання як стресову реакцію, що виникає внаслідок довготривалих професійних
стресів середньої інтенсивності [8]. У свою
чергу, С. Мейєр [2] визначав професійне вигорання як стан, в якому людина не має очікувань
винагороди від роботи, що виконує, але навпаки – очікує на покарання, що відбувається
внаслідок нестачі мотивації, контрольованих
результатів або недостатньої компетенції.
На відміну від попередніх визначень,
В. Бойко [3] розглядає явище вигорання як ви-

роблений особистістю механізм психологічного захисту у формі повного або часткового
виключення емоцій у відповідь на обрані психотравмуючі впливи. Низка вчених описують
професійне вигорання як особливий вид професійної деформації особистості.
На основі досліджень феномена професійного вигорання медичних працівників
К. Маслач [5] виокремлює такі групи симптомів: фізичні, поведінкові та психологічні. До
фізичних симптомів вигоряння К. Маслач відносить втому, почуття виснаження, чутливість
до змін показників зовнішнього середовища,
астенізацію, часті головні болі, розлади шлунково-кишкового тракту, надлишок або нестачу ваги, задишку, безсоння.
Слід зазначити, що до поведінкових симптомів професійного вигорання дослідницею
віднесено такі прояви як відчуття тяжкості
роботи, нестача фізичних сил, ранні приходи
на роботу, затримки на робочому місці після
закінчення робочого дня, почуття всемогутності (влада над долею пацієнта), нездатність
приймати рішення, дистанціювання від пацієнтів і прагнення до дистанціювання від колег, підвищене почуття відповідальності за
пацієнтів, зростаюче уникання, зловживання
алкоголем і (або) наркотиками. До психологічних симптомів професійного вигорання увійшли такі: відчуття фрустрації, безпорадності
і безнадійності, почуття неспокою, відчуття
нудьги, зниження рівня ентузіазму, почуття
образи, почуття розчарування, невпевненість,
почуття провини, почуття незатребуваності,
легко виникає почуття гніву, дратівливість,
підозрілість, ригідність, загальна негативна
установка на життєві перспективи [2].
Військова діяльність належить до професій, що передбачають виконання службових завдань у напружених, екстремальних,
стресогенних умовах. Виникнення синдрому
вигорання – це завжди така деформація внутрішнього світу людини, що унеможливлює
як її продуктивну трудову діяльність, так і самореалізацію, задоволення життям, психічне
здоров’я.
У професійній діяльності офіцерів палітра емоційних станів надзвичайно велика,
але домінуючим є стан емоційної напруги
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(від помірної до надмірної), який залежить
від характеру виконуваних дій, професійного досвіду та індивідуальних психологічних
особливостей особистості. До причин підвищеної емоційної напруги належать:
– велика персональна відповідальність за
прийняття рішень;
– наявність жорсткого контролю командної ланки, і персональна відповідальність як
за особовий склад так і за прийняття рішень;
– необхідність постійної готовності до несподіваних ситуацій;
– вплив швидкозмінних об’єктів спостереження, зовнішніх факторів;
– досить високий рівень конфліктних ситуацій, що виникають при виконанні професійних функцій;
– постійний негативний інформаційнопсихологічний вплив противника;
– неоднозначна оцінка певної частини суспільства;
– протидія та неприйняття з боку певної
частини колективу та ін.
Під час професійного вигорання постає
така проблема як емоційне виснаження. Людина не проявляє позитивних емоцій, є відстороненою до всього, відноситься байдужо,
інколи знаходиться в дуже пригніченому становищі, в деяких випадках це проявляється в
негативних психічних станах.
Діяльність в об’єктивно екстремальних умовах супроводжується несприятливим впливом
фізичних, хімічних, психологічних та інших
патогенних факторів, які викликають виражений фізіологічний і психоемоційний стрес. Такі
умови характеризуються як правило сильним
психотравмуючим впливом подій та службових обставин на психіку офіцерів. Цей вплив
може бути потужним і однократним у випадку
загрози життю і здоров’ю, впливу стресогенних
чинників при участі в бойових діях, або багаторазовим, що вимагає адаптації до постійно діючих джерел стресу. Він характеризується різним
ступенем раптовості, масштабності, може служити джерелом як об’єктивно, так і суб’єктивно
обумовленого стресу [1].
Звернемо увагу на те, що специфічним
стресогенним чинником для професійної діяльності військових є режим тривожного

очікування при виконанні бойових завдань,
відряджень в зону ООС, несення бойового чергування, дій в умовах невизначеності,
прийняття рішень в ситуаціях, що вимагають
гнучкості та адаптування до умов, що швидко
змінюються.
Результати сучасних соціогуманітарних
досліджень вказують, що процеси професіоналізації людини значною мірою зумовлені
особливостями її психологічної організації.
Вся сукупність психічних властивостей і
якостей суб’єкта впливає як на процес, так і
на результат перебігу професійної діяльності.
Відображення предмета, умов та засобів цієї
діяльності у свідомості людини виконує важливу регуляторну функцію стосовно адекватності її дій. Складність та багатоаспектність
зв’язків особистості та діяльності, яку виконує конкретна особа, спричинені особливостями структурного набору її особистісних
рис, успішністю психологічної регуляції поведінки, а також специфікою самої діяльності
та її психологічними характеристиками.
Психологи (Н. А. Коінкова, В. А. Тропов)
виділяють наступні групи симптомів, які є
характерними для синдрому емоційного вигорання:
– фізичні симптоми: втома, фізичне виснаження; безсоння; утруднене дихання, запаморочення, нудота, погане самопочуття;
надмірна пітливість, тремтіння; підвищення
артеріального тиску; захворювання шкіри, виразки;
– емоційні симптоми: нестача емоцій; песимізм, цинізм в роботі та особистому житті;
байдужість, відчуття фрустрації, безпорадності, дратівливість, агресивність, тривожність, нездатність зосередитися, депресія,
почуття провини, втрата ідеалів, надії та професійних перспектив, домінування почуття
самотності;
– поведінкові симптоми: робочий час більше 45 годин на тиждень, під час робочого дня
проявляється втома та бажання відпочити,
байдужість до їжі, недостатнє фізичне навантаження, куріння, вживання алкоголю, ліків,
імпульсивна емоційна поведінка;
– інтелектуальний стан: зменшення інтересу до нових теорій та ідей в роботі, виник-
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нення втоми, апатії, інтересу до життя, байдужість до нововведень, формальне виконання
роботи;
– соціальні симптоми: відсутність часу чи
енергії для соціальної активності, зменшення активності та інтересу до відпочинку, обмеження соціальних контактів роботою, відчуття ізоляції, нерозуміння інших, відчуття
нестачі підтримки з боку сім’ї, друзів, колег
тощо [1].
Стосовно окремої особистості, то мова йде
про те, що професійне вигорання призводить
до дезінтеграції різноманітних психологічних
сфер особистості (мотиваційної, емоційної,
когнітивної, поведінкової, соціально-психологічної та ін.), зниження адаптаційних можливостей особистості. При цьому найбільших
втрат зазначає емоційна сфера, розлади в якій
«запускають» подальші дезінтеграційні механізми, які «руйнують» особистість. Наявність
таких дезінтеграцій призводить до зниження
психічної активності людини, позитивного
сприйняття себе та оточуючого соціального
середовища, «викривлює» подальшу професійну та життєву перспективу особистості [2].
Дослідники також вважають, що професійне вигорання призводить до напруженості та конфліктів у професійному середовищі,
нетворчого та безінноваційного підходу до
роботи, безперспективності, неможливості
побудувати власну професійну кар’єру та ін.
Наявність зазначених негативних впливів, без
сумніву, говорить про необхідність профілактики та подолання професійного вигорання.
Слід зазначити, що окремі автори зазначають,
що окрім негативного впливу, професійне
вигорання може здійснювати і позитивний
вплив на розвиток особистості.
У кризові періоди професійного становлення відбувається кардинальна перебудова
професійної свідомості, діяльності й поведінки особистості, зміна вектору професійного розвитку. Інерція професійного розвитку,
потреба в самоповазі викликають незадоволеність професійним життям. Особистість
починає відчувати потребу у подальшому
кар’єрному зростанні, а при відсутності його
перспектив відчуває дискомфорт, психічну
напругу, у неї з’являються думки про можли-

вість звільнення [1]. Також виникають внутрішні суперечності між усвідомлюваними
можливостями виконувати певну діяльність
й вимогами сучасного ринку праці. У фахівця
формується мотиваційний конфлікт між прагненням до професійного визнання та наявним
його рівнем, спостерігаються депресивні стани, роздратованість, превалювання конфліктної взаємодії чи відсторонення від спілкування з колегами.
У процесі професіогенезу фахівців відбувається не тільки їх професійне зростання,
розвиток необхідних якостей, формування
стану психологічної готовності до успішної
роботи, а й виникнення негативних психічних
станів, деструкцій до яких відносять і професійне вигорання. Передумовою формування
якого є тривалі професійні стреси й дискомфортні умови діяльності, а основними складовими – емоційне виснаження, деперсоналізація і низька самооцінка власних професійних
досягнень. Процес професійного розвитку
також супроводжується й критичними періодами, які також можуть активізувати процес
професійного вигорання.
Емоційне вигорання відбувається у результаті тривалого впливу екстремальних
соціально-психологічних чинників, дію яких
людина не може перебороти. Головним компонентом емоційного вигорання є виснаження, а роль деперсоналізації й редукції власних
досягнень залежить від специфіки професійної діяльності
Найбільш значимі прояви професійного
вигорання спостерігаються в формі деперсоналізації, яка може проявлятися в деформації
відносин з іншими людьми, наприклад підвищення негативізму, цинічності установок
і почуттів по відношенню до клієнтів, колег
тощо. При високому рівні деперсоналізації
можливе виникнення негуманного відношення до людей, колегі та підлеглі перестають
сприйматися як живі люди. Дана форма прояву професійного вигорання може виникати
як механізм психологічного захисту в процесі
професійної адаптації.
Синдром емоційного виснаження проявляється у зниженому емоційному фоні,
байдужості або емоційному перенасиченні
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в икликаному власною роботою. В розрізі всіх
форм вигорання, низький рівень спостерігається саме в емоційному виснаженні [5].
Редукція особистих досягнень може проявлятися в тенденції до негативного оцінювання
себе, своїх професійних досягнень і успіхів,
заниження службових переваг і можливостей,
в недооцінці власної гідності, обмеженні своїх обов’язків по відношенню до інших.
Синдром неадекватного емоційного реагування проявляється в тому, що професіонал перестає вловлювати різницю між двома
принципово відмінними явищами – економним проявом емоцій і неадекватним вибірковим реагуванням. У першому випадку мова
йде про корисний навик взаємодії з оточенням – підключати емоції досить обмеженого
регістру і помірної інтенсивності, відсутність
категоричності, грубості. У другому випадку,
фахівець неадекватно «економить» на емоціях, обмежує емоційну віддачу за рахунок
вибіркового реагування на ситуації. Людині
найчастіше здається, ніби він поводиться допустимим чином, однак суб’єкт спілкування
фіксує інше – емоційну черствість, нечемність, байдужість.
Спостерігається суттєвий вплив на ризик
професійного вигорання у фазі резистенції
таких характеристик фахівців, як сміливість
в спілкуванні та мрійливість. Висока соціальна активність, готовність мати справу з
незнайомими обставинами та людьми, розкутість, а також творчість, розвинута уява та
нестандартність мислення офіцерів є тими
чинниками, що сприяють попередженню виникнення в них професійного вигорання у
фазі резистенції. Окрім вказаних факторів вивчення особистості, спостерігається зв’язок
між виникненням професійного вигорання у
фазі резистенції та такими характеристиками
персоналу, як напруженість та тривожність.
Енергійні, внутрішньо напружені, з підвищеною мотивацією, а також тривожні, вразливі та невпевнені у собі особистості частіше
схильні до вигорання, ніж впевнені та нечутливі до зовнішніх оцінок своєї діяльності [3].
Висока соціальна активність, готовність
мати справу з незнайомими обставинами та
людьми, розкутість, а також творчість, роз-

винута уява та нестандартність мислення
офіцерів є тими чинниками, що сприяють попередженню виникнення в них професійного
вигорання у фазі резистенції. Енергійні, внутрішньо напружені, з підвищеною мотивацією, а також тривожні, вразливі та невпевнені
у собі особистості частіше схильні до вигорання, ніж впевнені та нечутливі до зовнішніх
оцінок своєї діяльності. У фазі виснаження,
на відміну від інших фаз, саме підозрілість,
обережність, консерватизм працівників сприяють попередженню виникнення в них професійного вигорання.
У фазі резистенції симптомами, з якими
найчастіше пов’язані особистісні характеристики персоналу, виявляються неадекватне вибіркове емоційне реагування та розширення
сфери економії емоцій. Підозрілі, тривожні,
вразливі, невпевнені у собі, внутрішньо напружені, з підвищеною мотивацією, незалежні від групи особистості особливо схильні до
економії емоцій.
У цілому, можна констатувати більш вагомий вплив особистісних характеристик на
розвиток фаз напруження та резистенції порівняно з фазою виснаження синдрому професійного вигорання. Зокрема, формування
фази напруження пов’язане з виявом таких
особистісних характеристик персоналу, як
підозріливості, безпринципності, прямолінійності, незалежності від групи, радикалізму.
На формування фази резистенції впливають
такі особистісні фактори, як підозріливість,
тривожність, напруженість, недостатньо розвинута уява, невпевненість у собі [1].
Впевнені в собі, гнучкі у спілкуванні працівники менш підлягають вигоранню, ніж
невпевнені, нерішучі, ригідні особи. Існує
висока ймовірність розвитку симптому незадоволеності собою в осіб, які сприйнятливі
до нових ідей, схильні до експериментування,
піддають сумніву загальноприйняті судження. Незалежні від групи, безпринципні, не
схильні до творчості особи частіше виявляють цей симптом, ніж такі, що додержуються суспільних норм та схильні до творчого
пошуку. Надмірно прямолінійні, підозрілі, з
нерозвиненою творчою уявою особи частіше
підлягають професійному вигоранню [7].
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Висновки. Узагальнюючи теоретичні
погляди на проблему, професійне вигорання можна визначити як системне явище, що
складається з таких компонентів: емоційне
виснаження, деперсоналізація, зниження
прагнення до досягнень. Професійне вигорання військовослужбовців на даний час є,
нажаль, маловивченим та достатньо розповсюдженим явищем. Наявність цього синдрому у офіцерів призводить до зниження
потреби в особистих досягненнях та здійснює негативний вплив на бойову готовність
в цілому. Перспективами подальшого дослідження є вивчення детермінант професійного вигорання офіцерів, що дозволить
акцентувати роль взаємодії особистісних та
ситуаційних чинників у цьому процесі та
визначити напрямки психопрофілактики,
психологічного супроводу, збереження та
покращення психологічного здоров’я військовослужбовців.

Вищевказані негативні наслідки потребують удосконалення системи психологічного забезпечення, створення системи психопрофілактики як комплексу організаційних,
службових, правових, просвітницьких, соціально-економічних, психологічних та медичних заходів, спрямованих на попередження
виникнення та розвитку психічних розладів,
негативних психічних станів за допомогою
створення сприятливих психологічних умов
для навчання, виконання службово-бойових
завдань, попередження психологічного виснаження, зниження рівня психологічної безпеки особистості, професійного вигорання та
деформації особового складу, надання психологічної підтримки військовослужбовцям,
особливо в період їх адаптації до військової
служби, та тим, хто віднесений до групи посиленої психологічної уваги, з метою забезпечення їх високої працездатності та ефективності службово-бойової діяльності [2].
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ВАЛЕОПЕДАГОГІКА В УКРАЇНІ: ЗМІСТ ПОНЯТТЯ
ТА СУЧАСНИЙ СТАН
Дослідження присвячене з’ясуванню стану валеопедагогіки в Україні. Розкривається зміст понять «педагогічна валеологія», «валеопедагогіка», відмінність між ними. З’ясовано основні завдання
та методи валеопедагогіки, напрямки валеологічної освіти.
Ключові слова: освіта, здоров’я, педагогічна валеологія, валеопедагогіка, методи навчання.
Исследование посвящено валеопедагогике в Украине. Раскрывается содержание понятий «педагогическая валеология», «валеопедагогика», отличие между ними. Выяснены основные задачи и методы
валеопедагогики, направления валеологического образования.
Ключевые слова: образование, здоровье, педагогическая валеология, валеопедагогика, методы
обучения.
The study is devoted to finding out the state of valeopedagogy in Ukraine. The content of the concepts
“pedagogical valeology”, “valeopedagogy”, the difference between them is revealed. The basic tasks and
methods of valeopedagogy, directions of valeological education have been clarified.
Key words: education, health, pedagogical valeology, valeopedagogy, teaching methods.

ознайомлене із здоров’язбережувальною компетентністю.
Дослідження проблеми впливу негативних
факторів на особистість, зміцнення її здоров’я
під час навчально-виховного процесу, збільшення оздоровчої функції освіти, валеологізація освітнього процесу в школі й формування
здорового способу життя дітей має бути включено до навчальної та пізнавальної діяльності
школярів.
Проблему здоров’я людини здебільшого
пов’язують з ефективністю системи фізичного виховання (Е. Вільчковський, Г. Григоренко, О. Дубогай, С. Канішевський).
У роботах таких авторів як Л. Сущенко,
О. Міхеєнко тощо розкрито загальні підходи
до соціальних технологій щодо формування
валеологічного світогляду і засад здорового
способу життя; визначено головні напрями оптимізації способу життя, проведено
аналіз сучасних оздоровчих систем та програм [2, с. 93].

Реформування змісту освіти, що відбувається в Україні, має на меті створення умов
для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного її громадянина. Для гармонійного розвитку особистості важливою
умовою є здоров’я людини. Щоб досягти цієї
мети потрібно звертати увагу школярів на відповідальне ставлення до свого здоров’я та
здоров’я оточуючих.
На сучасному етапі розвитку системи освіти актуальною лишається проблема збереження і зміцнення здоров’я учнів. Тому нині
формується нова стратегія української школи,
в якій здоров’я учнів розглядається як необхідний компонент освіти. Однак в навчальних
закладах педагоги все таки більше звертають увагу на розумове навчання й виховання
учнів. Хоча для сучасного суспільства важливим є вивчення здорового способу життя, підтримки імунітету, вплив соціуму на розвиток
здоров’я кожного громадянина. На сьогоднішній день маємо ситуацію, що суспільство не
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Формування вчителем валеологічної культури учнів під час навчально-виховного процесу, повинно відбуватися через валеологізацію освітнього середовища, що сприятиме
підготовці школярів до розуміння здоров’я, як
особистісної цінності і найбільшого багатства
людини, умінню використовувати чинники й
засоби збереження і зміцнення здоров’я, запровадженню культу здоров’я в сім’ї, школі, вихованню фізично міцного, здорового покоління.
Завдяки прогресивним ідеям українських
вчених на сучасному етапі утверджуються
такі напрями педагогічної науки як «педагогічна валеологія» і «валеопедагогіка».
Педагогічна валеологія – міждисциплінарна наука про виховання здорової людини, розвиток її знань про здоров’я, уміння і навички
здоров’язбереження, формування здорового
способу життя. Згідно з іншим визначенням,
педагогічна валеологія – це розділ валеології,
галузь наукових знань про формування, збереження та зміцнення здоров’я суб’єктів шкільного освітнього процесу (учнів і вчителів).
Досягнення педагогічної валеології сприяють
вирішенню питань збереження і примноження здоров’я за допомогою навчання й виховання, залученню людини до процесу формування власного здоров’я [3, с. 56].
Валеопедагогіка (педагогіка здоров’я) – це
наука, яка вивчає методи та зміст валеологічного виховання учнівської молоді, сприяє
виробленню індивідуальної поведінки, що
базується на стійкій мотивації здорового способу життя, формуванню особистості з новими ціннісними установками. Це новий рівень
педагогічної науки, на якому повинна базуватися система здоров’ятворчої освіти [4, с. 17].
Основні завдання валеопедагогіки, формуються на основі потреб сучасного суспільства:
 організація особистісно-орієнтованого
навчання з урахуванням психофізіологічних і
соціальних можливостей людини;
 організація системи рекреаційних, корекційних і реабілітаційних заходів для учнів
і педагогічного колективу;
 діагностика індивідуальних конституціональних і соціально - духовних показників
особистості – моніторинг здоров’я й адаптації;

 вибір
оптимальних
педагогічних
технологій, навчальних програм з урахуванням віку, статі, психотипу, середовища
(здоров’язберігаючі технології);
 формування індивідуальних потреб
особистості та професійної орієнтації на
основі знань індивідуальних особливостей і
можливостей;
 оптимізація соціально-гігієнічних умов
життєдіяльності учнів і вчителів;
 формування духовно-моральних і соціальних орієнтирів, що визначають здоров’я та
благополуччя особистості на кожному етапі
онтогенезу;
 підвищення валеологічної грамотності
вчителів і батьків [4, с. 17].
Валеопедагогіка, як і всі інші важливі науки, має взаємозв’язки з іншими дисциплінами з педагогікою і валеологією, а також вона
пов’язана з філософією, фізичною культурою,
етнологією, філософією, фізіологією та гігієною, фізикою, антропологією, соціологією,
медициною, математикою, програмуванням
тощо.
Методи валеопедагогіки – шляхи, способи пізнання валеологічної педагогічної
дійсності, а саме: анкетування, тестування,
спостереження, валеологічний моніторинг,
вивчення результатів діяльності учнів, бесіди,
експеримент, аналіз теорій на встановлення
нових понять, підходів, моделювання, тренінг,
інтерв’ювання, функціональна діагностика
органів і систем організму, визначення ефективності адаптаційних механізмів та енергетичного потенціалу організму тощо.
Валеопедагогічна робота – діяльність працівників закладу освіти (вихователів, учителів, медиків, психологів тощо) з охорони
та зміцнення здоров’я дітей, формування їх
фізичних, інтелектуальних, особистісних, соціальних, емоційних, духовних компонентів,
формування творчої особистості дитини засобами валеофілософії та валеопедагогіки, створення предметно-розвиваючого середовища
як засобу повноцінного розвитку здорової
дитини, формування та розвиток соціальноморальних якостей особистості.
Валеопедагогічна робота здійснюється через: аналіз і систематичну діагностику
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 ізичного та психічного стану дітей і персоф
налу, рівня емоційної напруги, інтелектуального та морального виховання, міжособистісних стосунків; розв’язання таких завдань:
навчити дитину бути здоровою, закласти в
неї резерв здоров’я, виховувати та формувати
такий стан здоров’я, який дасть можливість
бути здоровим як фізично, так і психічно, інтелектуально, морально; усебічний фізичний
розвиток дітей; загартовування та гігієну; навчання дітей розуміти себе й уміти «знаходитися в злагоді із собою»; виховання інтересу
до оточуючих людей, розвиток почуття розуміння та співпереживання іншим людям; вироблення в дітей позитивних рис характеру,
які сприяють кращому взаєморозумінню у
процесі спілкування з оточуючими людьми;
корекцій у дітей небажаних рис характеру;
екологічне виховання; естетичне виховання
[4, с. 18].
Основна мета сучасної валеологічної освіти – збереження та зміцнення індивідуального
здоров’я кожного школяра шляхом розвитку
особистісних, духовних, психічних і фізичних
можливостей, необхідних для успішної самореалізації й адаптації до соціальних і екологічних умов, що змінюються, формування відповідного світогляду, поведінки й мотивації,
які забезпечать активне та свідоме формування свого здоров’я.
Валеологічна освіта повинна базуватися
на таких принципах: індивідуальність, комплексність (системність), безперервність, послідовність, науковість, прагматичність, креативність, міждисциплінарність, активність,
свідомість, відкритість, затребуваність, історичність, гуманність.
Валеологічна система освіти включає
отримання знань про збереження, зміцнення здоров’я та формування високої культури здоров’я, а також валеологізацію освітнього середовища шляхом упровадження
здоров’язбережувальних технологій: організація особистісно-орієнтованого навчання з
урахуванням індивідуальних можливостей
дитини; діагностика рівня індивідуального
здоров’я з урахуванням психосоматичних,
конституційних і соціально-духовних особливостей особистості; здійснення системи

корекційних і реабілітаційних заходів щодо
збереження здоров’я та створення комфортних умов для дітей «груп ризику»; вибір
оптимальних педагогічних технологій і навчальних програм, що враховують стать, вік,
соціальне й екологічне середовище; формування на основі знань про власні можливості та особливості соматичного, психічного,
інтелектуального, духовного та соціального
здоров’я, індивідуальних потреб особистості
та профорієнтації; навчання методів самодіагностики, самооцінки, самоконтролю та самокорекції психосоматичного статусу організму;
оптимізація соціально-гігієнічних умов життєдіяльності дітей, вихователів, педагогів.
Насамперед вчитель повинен розвивати валеологічну культуру, яка є результатом валеологічної освіти, який передбачає знання учнів
своїх генетичних, фізіологічних і психологічних можливостей, методів і засобів контролю,
збереження та розвитку свого здоров’я, уміння розповсюджувати валеологічні знання.
Цілі формування валеологічної культури: формування цілісної системи валеологічних знань, яка включала б у себе питання
валеопедагогіки, валеопсихології; виховання
валеолого-моральної культури; організація
валеологічної освіти; гуманістичний розвиток особистості (виховання здорового способу життя, оволодіння навичками психологічного захисту від соціальних факторів,
саморозвиток); виховання духовної культури
(прищеплення почуття прекрасного, розуміння екологічної цінності оточуючого світу,
прищеплення любові до всього живого світу,
культури, до людей і самого себе); засвоєння системи знань і прийомів самостійної навчальної діяльності на рівні Держстандарту
(реалізація загальнонавчальних програм на
рівні базової освіти, розвиток учнів через
практичну діяльність, матеріально-технічне,
науково-методичне забезпечення програм
діяльності школи, органів керівництва, психолого-соціальних і медико-валеологічних,
інших служб та організацій, родин для здійснення цілей і завдань, додаткова освіта дітей
зі здібностями, нахилами та бажаннями, розвиток пізнавальних інтересів у дітей); розвиток здібностей через систему самопізнання
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(розвиток психічних функцій інтелекту, емоційності, волі, створення творчої атмосфери в
колективі, суб’єктивний характер у навчанні
та вихованні, особистісно орієнтована система навчання, соціально-професійне самовизначення випускників) [4, с. 18].
З точки зору педагогічної освіти важливою складовою освітнього процесу є валеопедагогіка. В умовах сучасності процес
здоров’язбережувального навчання важко
уявити без валеопедагогіки. Валеопедагогіка – новий рівень педагогічної науки,
на якому повинна базуватися вся система

загальної фізкультурно-оздоровчої освіти
[1, с. 136].
Отже, різні проблеми валеопедагогіки,
зокрема, зменшення негативного впливу навколишніх факторів на дитину, зміцнення її
здоров’я під час навчання та виховання, збільшення оздоровчої функції освіти залишаються надзвичайно актуальними сьогодні. Тому
перед педагогами постає важливе завдання –
виховання валеологічної культури в учнів.
Розвиток методик викладання та структури
валеологічної освіти в Україні є досить інтенсивний на теперішній час.
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОПЕРЕДНЬОГО
ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗАВДАНЬ
ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
У статті розглянуто питання дослідження результатів попереднього тестування з нарисної геометрії. Увага зосереджена на тому, що на початковому етапі тестові завдання повинні пройти так
звану передтестову підготовку (пробне тестування), яка полягає в оптимізації їх змісту і кількості
та ґрунтується на статистичній обробці емпіричних даних. Це дасть можливість з’ясувати які завдання слід віднести до тестів з нарисної геометрії та отримати їх об’єктивність.
Ключові слова: заклад вищої освіти, здобувач вищої освіти, графічна дисципліна, нарисна геометрія, тестування, графічна компетентність.
В статье рассмотрены вопросы исследования результатов предварительного тестирования по
начертательной геометрии. Внимание сосредоточено на том, что на начальном этапе тестовые задания должны пройти так называемую предтестовое подготовку (пробное тестирование), которая
заключается в оптимизации их содержания и количества и основывается на статистической обработке эмпирических данных. Это позволит выяснить какие задачи следует отнести к тестам по
начертательной геометрии и получить их объективность.
Ключевые слова: учреждение высшего образования, соискатель высшего образования, графическая
дисциплина, начертательная геометрия, тестирование, графическая компетентность.
The article deals with the research of the results of preliminary testing in descriptive geometry. Attention
is drawn to the fact that, at the initial stage, the test tasks should undergo so-called pre-test preparation (trial
testing), which is to optimize their content and quantity and is based on statistical processing of empirical
data. This will help to find out what tasks should be attributed to tests of descriptive geometry and to obtain
their objectivity.
Key words: Higher education institution, Higher education applicant, Graphic discipline, Descriptive
geometry, Testing, Graphic competence.

Постановка проблеми. Предметом нарисної геометрії є обґрунтування й викладання
основних правил і методів побудови зображень просторових фігур на площині, а також
способів розв’язування на зображеннях задач, що належать до цих фігур. У результаті
вивчення дисципліни здобувач вищої освіти

повинен знати теоретичні основи побудови зображень точок, прямих, площин, окремих видів кривих ліній і поверхонь; вміти
розв’язувати задачі на взаємну належність і
взаємний перетин геометричних фігур, також
на визначення натуральної величини окремих
геометричних фігур тощо.
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Форма проміжного та підсумкового контролю з нарисної геометрії проводиться у вигляді тестового контролю. Тестування як форма
контролю та діагностики знань здобувачів
вищої освіти набуває все більшого розповсюдження в навчальному процесі закладів вищої
освіти (ЗВО).
Аналіз досліджень. Пошук оптимальних
шляхів педагогічного діагностування в сфері
вищої освіти в даний час привертає підвищену увагу науковців, серед яких: В. Аванесов, В. Беспалько, В. Божкова, С. Гончаренко,
І. Дичківській, В. Загвязинський, C. Ілляшенко, А. Киверялг, А. Кузмінській, О. Майоров,
С. Мединська, Е. Михаличев, М. Савчин і ін.
Окремі аспект тестування графічних дисциплін висвітлено у працях [1-5] і ін.
Мета статті – висвітлення методичних аспекти складання тестів з дисципліни «Нарисна геометрія».
Виклад основного матеріалу. В даний час
складання якісного тесту, який виконував би
покладені на нього функції, можливе лише із
застосуванням статистичних методів оцінки
результатів тестування. Тести, складені лише за
суб’єктивними міркуваннями науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти (ЗВО),
можуть виявитися неефективними. Тому на початковому етапі тестові завдання повинні пройти так звану передтестову підготовку (пробне
тестування), яка полягає в оптимізації їх змісту і
кількості та ґрунтується на статистичній обробці емпіричних даних. Пробне тестування відбулося з навчальної дисципліни «Інженерна графіка» для здобувачів вищої освіти Національного
університету водного господарства та природокористування (НУВГП) за модулем 1 «Нарисна
геометрія». Тест охоплював 10 тем і складався
відповідно з 10 завдань: завдання 1 «Проекціювання точки», завдання 2 «Проекціювання прямої», завдання 3 «Взаємне положення двох прямих», завдання 4 «Проекціювання площини»,
завдання 5 «Головні лінії площини», завдання
6 «Паралельність прямої та площини, двох площин», завдання 7 «Перетин прямої та площини,
двох площин», завдання 8 «Перпендикулярність
прямої та площини, двох площин», завдання 9
«Спосіб заміни площин проекцій», завдання 10
«Спосіб обертання навколо проекціюючої осі».

В тестуванні взяли участь 40 здобувачів
вищої освіти 1 курсу спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». У таблиці 1 наведено матрицю результатів пробного тестування з індивідуальними балами Хі, отриманими
здобувачами вищої освіти, кількістю Rj правильних відповідей, часткою правильних рj та
неправильних qj відповідей на завдання тесту.
Вважається [6], що якісний нормативноорієнтований тест забезпечує нормальний розподіл індивідуальних балів репрезентованої
вибірки тестованих здобувачів вищої освіти.
Перевіримо, використовуючи критерій узгодженості χ2 Пірсона («критерій хі-квадрат»),
ступінь розходження між емпіричними і теоретичними частотами, висуваючи гіпотезу про
нормальний розподіл, та побудуємо теоретичну криву нормального розподілу, яка відповідала би середньо арифметичній величині Х балів, що отримали здобувачі вищої освіти, за
даними таблиці 1, та середньо квадратичному
відхиленню σ цієї ж вибірки тестованих.
Для цього початкові тестові бали (таблиця 1) згрупуємо у таблицю 2, де Хі – індивідуальний бал, mі – частота, з якою з’являється
цей бал.
Визначаємо Х за формулою:

∑

n

X=

і =1

Х і mi

n

=

1 ⋅1 + 2 ⋅ 3 + ⋅⋅⋅ + 8 ⋅ 2 + 9 ⋅1
=4.83 бала,
40

де n = 40 – кількість тестованих здобувачів вищої освіти.
Визначаємо вибіркову дисперсію за формулою:
σ2 =

= [(1 - 4,83)2∙1+(2 - 4,83)2∙3

+…+(8 - 4,83)2∙2+ (9 - 4,83)2∙1] / 40 = 3,24 бала.
Вибіркову виправлену дисперсію σв2 визначаємо за формулою:
σB =

40
n
⋅σ 2 =
⋅ 3.24= 3.32
n −1
40 − 1

бала.
Тоді середнє квадратичне відхилення σв =
3,32 = 1,82 бала.
Розрахуємо теоретичні частоти mio за формулою:
2

n⋅h

⋅ ϕ (ui ) , де h = 1 – крок між варіантами,
σB
Xi − X
1
(ui )
⋅ e − ui/2 .
иі = σ , ϕ=
2π
B

mio =

Розрахунки наведено у таблиці 2.
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Таблиця 1

Матриця результатів пробного тестування
Номер тестованого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Rj
pj
qj

1
1

2
1
1

3
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
38
0,95
0,05

4

Номер завдання j
5
6
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23
0,576
0,425

9

10

1

1

1

1

1

1
1

8
1

1

1

1

7

1
1
1
1

1
1

1

1

1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28
0,7
0,3

1
1
1
1

1
1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
25
0,625
0,375

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1

1
1

1

1

21
0,525
0,475

13
0,325
0,675

14
0,35
0,65

1
21
0,525
0,475

36

1

8
0,2
0,8

2
0,05
0,95

Xi, бали
4
5
2
5
3
1
6
4
6
4
3
7
2
6
5
5
4
4
6
3
3
5
9
6
7
5
5
5
7
2
6
8
3
8
5
4
3
7
6
4
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Розрахункова таблиця для визначення критерію узгодженості Пірсона
та побудови теоретичної кривої нормального розподілу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Сума

Таблиця 2

mi

ui

φ(иi)

mio

(mi - mio)2/ mio

1
3
6
7
9
7
4
3
2

-2,10
-1,55
-1,01
-0,46
0,09
0,64
1,19
1,74
2,29

0,04
0,12
0,24
0,36
0,40
0,33
0,20
0,09
0,03

0,97
2,62
5,27
7,91
8,74
7,14
4,33
1,91
0,63

0.01
0,06
0,10
0,11
0,01
0,01
0,03
0,01
0,22
≈ 0,56

Критерій узгодженості Пірсона, що спостерігається, обраховуємо за формулою:
=

≈ 0,56.

За таблицею критичних значень
при
рівні значущості α = 0,05 та числі ступенів свободи k = 6 (k = l – r -1 [7], де для нашої вибірки
l = 9, r = 2) знаходимо
= 12,591. Оскільки
≈ 0,56 <
= 12,591, гіпотезу про нормальний розподіл можна прийняти при даному
рівні значущості, причому вибірка емпіричних
частот практично ідеально відповідає нормальному розподілу, що дозволяє максимальним
чином диференціювати здобувачів вищої освіти за рівнем їх підготовленості [7].
На рис. 1 побудовано гістограму емпіричних частот, отриманих здобувачами вищої
освіти балів, а також теоретичну нормальну
криву розподілу частот з параметрами Х =
4,84 та σв = 1,82. Побудова гістограми, а не
полігону емпіричних частот, обумовлена естетичним сприйняттям рисунку, оскільки лінії
полігону за близькістю розподілу емпіричних
та теоретичних частот будуть накладатися на
теоретичну криву.
Як відзначено в [6], у гомогенному педагогічному тесті завдання розміщуються
у порядку зростання складності (важкості).
В педагогіці вони створюються для контролю
знань з однієї навчальної дисципліни або з одному розділу такої дисципліни.
Розглянемо найбільш важливу характеристику тестового завдання – це її складність.

Рис. 1. Теоретична нормальна крива
та гістограми емпіричного розподілу частот

Рис. 2. Гістограма складності тесту
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В класичній теорії оцінка складності j-го завдання визначається за формулою:
(1)
рj = ,
де рі –частка правильних відповідей на j-е
завдання; Rj – кількість здобувачів вищої освіти, які виконали j-е завдання правильно; n =
40.
Якщо складність завдання виражається у
процентах, то формула (1) набуває такого вигляду:
Рj =

∙100%,

(2)

де Рj – складність завдання у процентах.
У таблиці 1 наведено рj і qj (qj = 1- рj) для
кожного з 10 завдань.
Уявлення про складність завдань даного
тесту можна отримати шляхом аналізу гістограми, представленої на рис. 2.
Порядок зростання складності завдань в
тесті порушують завдання № 2 і 7, тобто завдання № 2 потрібно «зробити» більш легким, а завдання № 7 – більш складним. Тоді
за рекомендаціями [6; 3] такий тест буде збалансованим, оскільки містить декілька складних і декілька легких завдань, а основна маса
завдань наближається до середини розподілу,
відображаючи тим самим нормальний розподіл завдань за їх складністю. З іншого боку,
для даного тесту це означає, що для здобувачів вищої освіти завдання з тем 9 і 10 виявилися або занадто складними, або здобувачі вищої освіти не опанували достатньо теоретичні
положення та не отримали потрібних умінь із
розв’язування задач з цих тем. Оскільки завдання з тем 9 і 10, як і з інших тем, були типовими, а не оригінальними, то можна зробити
висновок, що друга причина, а не перша, є домінуючою, і це вплинуло негативно на такий
результат відповідей з цих тем.
Перевіримо внутрішню узгодженість завдань тесту та узгодженість із загальним
результатом тесту. Для оцінки зв’язку між
результатами виконання двох завдань тесту використовуємо перетворений коефіцієнт
Пірсона (φ – коефіцієнт), який обраховується
за дихотомічними даними за формулою [1]:
φjl =
,
(3)

де pjl – частка тестованих, які правильно
виконали і завдання j, і завдання l; pj – частка тестованих, які правильно виконали j-е завдання; qj = 1 – pj; pl – частка тестованих, які
правильно виконали l-е завдання; ql = 1 – pl.
Результати підрахунку φjl за окремими завданнями тесту зведено у таблицю 3 у вигляді
матриці, де дані для підрахунків за формулою
(3) беруться із таблиці 1. Аналіз даних таблиці
3 свідчить, що завдання тесту слабо корелюють між собою, що свідчить про неоднорідність змісту завдань, яка більше притаманна
гетерогенному тесту, а не гомогенному. Проте
у підсумкових, а не тематичних тестів, прагнуть до невисокої кореляції, яка збільшує диференціюючу здатність тесту.
За допомого точечно-бісеріального коефіцієнта (rpbis)j оцінимо валідність окремих завдань тесту за формулою [1]:
(rpbis)j =

, (4)

– середнє значення індивідуальде
них балів тестованих, які правильно виконали
j-е завдання;
– середнє значення індивідуальних балів тестованих, які неправильно
виконали j-е завдання; σв – середнє квадратичне відхилення (σв = 1,82);
– кількість тестованих, які правильно виконали j-е завдання;
– кількість тестованих, які неправильно
виконали j-е завдання; n = 40 – загальна кількість тестованих.
Значення (rpbis)j наведено у таблиці 3. Слабо валідними є завдання 1 – 4, які недостатньо диференціюють здобувачів вищої освіти
за рівнем підготовленості, і зміст цих завдань
потрібно ускладнювати, проте зміст завдання
10, навпаки, потрібно зробити більш легким.
Оцінимо кореляцію балів, отриманих тестованими в окремому завданні, із загальною
сумою індивідуальних балів. Така кореляція є
стандартною мірою диференціюючої здатності завдань [6]. Коефіцієнт rxy такої кореляції
розраховуємо за формулою:
rxy =
,
(5)
де SSx =

–

, Xj – бали, отри-

мані за j-е завдання, n = 40; SSу =
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Таблиця 3

Кореляційна матриця результатів тестування
№№
завдань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

( rpbis)j

rxy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Сума

1,00
0,03
-0,15
-0,18
0,01
0,01
0.16
0,12
0,11
0,05
1,17

0,03
1,00
-0,23
-046
0.30
-0,11
0.06
-0,22
0,05
0,20
0,62

-0,15
-0,23
1,00
-0,o6
0,14
-0,08
0,10
0,02
0,05
-0,10
0,71

-0,18
-0,46
-0,06
1,00
-0.12
0,19
0,10
-0,08
0,13
0,18
0,71

0,01
0,30
0,14
-0,12
1,00
0,20
0,13
0,07
-0,15
-0,01
1,56

0,01
-0,11
-0,08
0,19
0.20
1,00
0,02
0,28
0,38
0,22
2,11

0,16
0,06
0,10
0,10
0,13
0,02
1,00
0,27
0.05
0,09
1,97

0,12
-0,22
0,02
-0,08
0,07
0,28
0,27
1,00
0,16
0.07
1,69

0,11
0,05
0,05
0,13
-0,15
0,38
0,05
0,16
1,00
0,46
2,25

0,05
0,20
-0,10
0,18
-0,01
0,22
0,09
0,07
0,46
1,00
2.15

0.23
0,28
0,25
0,27
0,50
0,56
0,48
0,45
0,60
0,40

0,22
0,28
0,23
0,43
0,48
0,45
0,30
0,27
0,32
0,40

готовленості Өі здобувачів вищої освіти, які
беруть участь у тестуванні, та складності завдань βj тесту, їх взаємодію, оцінити параметри Өі та βj в одній шкалі логiтів.
Логіт початкового значення рівня підготовленості і-го тестованого Өі0 визначається
за формулою [6; 4]:

, Y – сумарний бал тестованого;
SРxу =

Y–

.

Результати розрахунків за даними таблиці
1 наведено у таблиці 3. Вважається [8], чим
вище значення rxy, тим більша ймовірність перетворення завдань у тестовій формі в тестові
завдання. У досліджуваному тесті 0,2 < rxy <
0,5, тобто завдання тесту потрібно корегувати
за їх складністю, кореляцією завдань між собою та за іншими характеристиками, особливо це стосується завдань 1 – 3, 8.
Подальший аналіз результатів пробного
тестування виконаємо із застосуванням сучасної теорії створення тестів (IRT) – одно
параметричної моделі Г. Раша. Вона дозволяє
за отриманими балами тестованих визначити
значення латентних параметрів – рівень під-

Өі0 =

,

(6)

де pi і qi – частки правильних та неправильних відповідей і-го тестованого на завдання
тесту.
Частки pi і qi, а також початкові значення
параметра Өі0 наведено у таблиці 4.
Початкові значення параметра βj0 також
оцінюються в логітах. Логіт складності j-го
завдання βj0 визначається за формулою:
βj0 =

,

(7)
Таблиця 4

Початкові значення та стандартні оцінки рівня підготовленості тестованих у логітах
№№ тестованих
6
3.13,30
5,11,20,21,33,37
1,8,10,17,18,36,40
2,4,15,16,22,26,27,28,35
7,9,14.19,24,31,39
12,25,29,38
22,34
23

Хі, бали
1
2
3
4
5
6
7
8
9

pi
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

qi
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Өі0
-2,1972
-1,3863
-0,8472
-0,4050
0,0000
0,4055
0,8472
1,3863
2,1972
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(Өі0)2
4,8277
1,9218
-0,7177
0,1640
0,0000
0,1640
0,7177
1,9218
4,8277

Өі
-3,1951
-1,9836
-1,1782
-0,5176
0,0875
0,6926
1,3532
2,1586
3,3701

σ(Өі)
1,5748
1,1811
1,0310
0,9644
0,9449
0,9644
1,0310
1,1811
1,5748
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де pj i qj – частки правильних і неправильних відповідей на j-е завдання.
Частки pj i qj, а також початкові значення
параметра βj0 наведено у таблиці 5.
Обраховуємо середні значення рівня підготовленості тестованих та складності завдань:
�=
Ө
𝛽𝛽𝛽𝛽̅ =

0
∑𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 Ө𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑀𝑀𝑀𝑀
∑𝑗𝑗𝑗𝑗=1
𝛽𝛽𝛽𝛽𝑗𝑗𝑗𝑗0

𝑀𝑀𝑀𝑀

=

(−2,19720)∙1+(−1,3863)∙3+⋯+1,3862∙2+2,1972∙1

=

2,9444+1,3863+⋯+(−0,30250+(−2,9450)

40

10

= - 0,0770,

= 0,08751.

Щоб звести значення параметрів Ө і β до
єдиної шкали стандартних оцінок, обрахуємо
дисперсії σӨ і σβ за формулами [6; 4]:
σӨ =

=

= 0,6633,

σ(Өі) =

σβ =

=

= 2,3550,

= 21,2718; M = 10; ( ) = - 0,08751.
Обраховуємо кутові коефіцієнти:

де

аӨ =

=

= 1,494,

аβ=

=

= 1,230.

Запишемо оцінки параметрів Ө і β на єдиній інтервальній шкалі за формулами:
Өі = аӨ∙ Өі0+ ,

(8)

Βj = аβ∙ βj0+ .

(9)

та σ(βj) =

.

Числові значення σ(Өі) і σ(βj) наведено
у таблицях 4 і 5. Аналіз значень цих похибок свідчить, що здобувачі вищої освіти під
№№ 23, 32, 34, незважаючи на більшу, ніж у
інших, величину помилкового компонента, є
найбільш підготовленими серед тестованих, а
здобувачі вищої освіти під №№ 6, 3, 13, 30,
незважаючи на низький результат тестування,
мають значні можливості покращити свій результат, приклавши більше старанності та наполегливості у вивченні даної дисципліни.
Найбільші значення σ(βj) мають завдання
1 і 10, тобто найбільш легке та найважче завдання, зміст яких, безумовно, потрібно корегувати.
Побудуємо характеристичні криві (ICC)
завдань, де його складність βj є параметром,
а Ө – незалежною змінною, скориставшись
формулою [6; 3]:

= 26,1069; n = 40; ( ) = - 0,077.

де

Βj = 1,230∙ βj0 – 0,077.
Розрахункові значення Өі і βj наведено у таблицях 4 і 5. Визначаємо:
= - 1,1025 та
= 0,3063, тобто рівень підготовленості тестованих нижчий,
ніж рівень складності завдань, який їм запропоновано. Це означає, тест буде збалансованим для даного контингенту здобувачів вищої
освіти, якщо підвищити рівень їх підготовленості, особливо з тем 9 і 10, або полегшити
завдання з цих тем.
Обраховуємо стандартні похибки вимірювань σ(Өі) і σ(βі) для Өі та βі за формулами [6; 4]:

Для досліджуваного тесту отримаємо:
Өі = 1,494∙ Өі0 + 0,0875,

Таблиця 5

Початкові значення та стандартні оцінки складності завдань у досліджуваному тесті в логітах
№№
завдань
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ri

pj

qj

βj0

(βj0)2

βj

σ(βj)

38
23
28
25
21
21
13
14
8
2

0,95
0,575
0,7
0,625
0,525
0,525
0,325
0,35
0,2
0,05

0,05
0,425
0,3
0,375
0,475
0,475
0,675
0,65
0,8
0,95

-2,9450
-0,3025
-0,8472
-0,5108
-0,1000
-0,1000
0,7309
0,6190
1,3863
2,9444

8,6730
0,0915
0,7177
0,2609
0,0100
0,0100
0,5342
0,3832
1,9218
8,6695

-3,6988
-0,4490
-1,1189
-0,7052
-0,1999
-0,1999
0,8219
0,6842
1,6279
3,5440

0,8922
0,3933
0,4243
0,4017
0,3894
0,3894
0,4152
0,4077
0,4861
0,8922
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Pj(Ө) =

,

можливо, якщо тестування відбувається з однієї теми або розділу дисципліни, тобто тест є
однорідним за змістом завдань, відрізняючись
лише їх складністю. У нашому випадку кожне завдання охоплює одну тему дисципліни і
вилучати його з тесту не можна. Вихід можна
знайти або змінивши зміст одного із завдань,
або увівши додаткові завдання в кожну тему.
В останньому випадку може значно збільшитися час тестування, що викличе втому тестованих, особливо під кінець тестування, що
спотворить об’єктивність результатів.
Побудуємо інформаційну функцію для
кожного із завдань тесту та інформаційну
функцію всього тесту. Інформаційна функція
Ij(β) для завдання зі складністю βj визначається за формулою:

(10)

де Pj(Ө) – умовна ймовірність правильного
виконання тестованими з різним рівнем підготовки Ө завдання тесту зі складністю βj.
На рис. 3 зображено характеристичні криві для 10 завдань тесту (значення βj взяли із
таблиці 5).З наведених рисунків видно, що
завдання за їх складністю нерівномірно покривають діапазон рівнів підготовленості
тестованих (від - 6 до + 6 логіт). Однозначно
завдання 1 потрібно ускладнювати, а завдання 10, навпаки, зробити більш легким. Проте, як відзначалося, невиконання більшістю
тестованими завдання 10 обумовлено не його
складністю, а недостатнім рівнем підготовленості здобувачів вищої освіти з даної теми
дисципліни. Цей факт, який був виявлений
в результаті тестування, усвідомлювати, в
першу чергу, повинен науково-педагогічний
працівник ЗВО і так будувати навчальний
процес, щоб здобувачі вищої освіти заключні
теми дисципліни опановували більш якісно.
Завдання 5, 6 виявилися однакової складності. В [6; 4] рекомендують в таких випадках
одне з цих завдань вилучати з тесту. Проте це

Ij(β) = 2,89

. (11)

На рис. 4 наведено графіки інформативних
функцій Ij(β) десяти завдань даного тесту, а
також інформативна функція всього тесту,
яка має два максимуми та зменшення крутизни підйому в області +3 логіта. Цей тест

Рис. 3. Характеристичні криві (ICC) для 10 завдань тесту
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Рис. 4. Інформаційні функції для 10 завдань тесту та всього тесту

або потребує включення додаткових завдань в
областях - 3 логіт та + 3 логіт, або, не змінюючи кількість завдань у тесті, зcуву завдання
1 вправо, тобто збільшення його складності,

а завдання 10 – зсуву вліво, тобто зменшення
його складності.
Як зазначається в [10; 6] кращим критерієм
якості в IRT вважаються суміщені гістограми
рівнів підготовленості та складності завдань.
На рис. 5 побудовано ці гістограми у єдиній
шкалі логітів. По осі абсцис відкладаються
значення латентних змінних рівня підготовленості тестованих та складності завдань.
По осі ординат зверху вказується кількість
тестованих n, а знизу – кількість завдань М.
Гістограма рівня підготовле-ності відображає
нормальний розподіл, на підтвердження якого
побудовано теоретичну нормальну криву розподілу частот n з параметрами I = - 0,0276
та σӨi = 1,26. Що стосується гістограми складності завдань, то вона також нагадує нормальний розподіл, що відповідає рекомендаціям
[6, 3]. Проте, на наш погляд, такий розподіл
притаманний збалансованому гомогенному
тесту. Для даного тесту, який більше подібний
до гетерогенного, як зазначається в [12], гістограма розподілу складності завдань повинна бути близькою до рівномірного закону
розподілу. Це означає, що наявний комплект

Рис. 5. Суміщені гістограми рівнів
підготовленості тестованих та складності
завдань (крок 0,5 логіт)
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Висновки. Проведений аналіз якості завдань з використанням класичної теорії та IRT
свідчить, що даний тест потрібно удосконалювати, змінивши зміст багатьох завдань, про
які згадувалося у статті. Отже, проведення
пробного тестування та ретельне дослідження
його результатів повинно бути обов’язковим
під час розробки тестів, і тільки після усунення виявлених недоліків вони можуть застосовуватися для об’єктивного контролю знань
здобувачів вищої освіти.

тестових завдань дозволяє оцінити рівень
підготовленості здобувачів вищої освіти на
всьому діапазоні змінювання складності завдань. Відсутні завдання зі складністю від –
1,5 до – 3,5 логіт та від 2 до 3,5 логіт. Проте для нашого випадку віддаленість завдань
найбільш легкого та найважчого від основної
маси за складністю завдань можна скоротити,
змінивши їх зміст. Решту вільного місця на осі
абсцис можна заповнити, скорегувавши зміст
завдань за складністю від 0 до – 0,5 логіт.
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КОМУНІКАТИВНІ ЗДІБНОСТІ У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ
МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
У статті зроблено аналіз сучасного стану дослідження структури особистості у науковій літературі та сформульовано на цій основі вихідні теоретичні засади дослідження. Охарактеризовано
основні компоненти структури особистості та визначено місце комунікативних здібностей у цій
структурі. Комунікативні здібності є індивідуально-психологічними особливостями особистості,
які є необхідною умовою успішного здійснення комунікативної діяльності. Виявлено взаємозв’язок
між формування комунікативних здібностей у майбутніх юристів та їх успішною професійною діяльністю. Вивчено та проаналізовано рівень комунікативних та організаційних здібностей, комунікативної установки та контролю у майбутніх юристів.
Ключові слова: структура особистості, здібності, комунікативні здібності, комунікативна
установка, комунікативна діяльність, комунікативний контроль.
В статье проведен анализ исследований структуры личности в научной литературе и
сформулированы на основные теоретические основы исследования. Дана характеристика основным
компонентам структуры личности и определено место коммуникативных способностей в этой
структуре. Выявлено взаимосвязь между формированием коммуникативных способностей будущих юристов и их успешною профессиональною деятельностью. Изучено уровень развития
коммуникативных и организаторских способностей, коммуникативной установки и коммуникативного контролю у будущих юристов.
Ключевые слова: структура личности, способности, коммуникативные способности, коммуникативная установка, коммуникативная деятельность, коммуникативный контроль.
The article analyzes the current state of the study of personality structure in the scientific literature and
formulates on this basis the initial theoretical foundations of the study. Contemporary psychological discourse
presents the notion of personality as a self-regulated systemic formation, characterized by socially significant
psychic properties that ensure the selectiveness of relationships in a person's behavior as a subject of activity.
The basic components of the personality structure are characterized and the place of communicative
abilities in this structure is determined. One of the central positions in the structure of a lawyer's personality
is occupied by the communicative abilities of a specialist, which depend on both the peculiarities of his behavior
in various situations and the possibility of his self-realization in communication.
The relationship between the formation of communicative skills of future lawyers and their successful
professional activity is revealed. Communicative skills are the individual psychological characteristics
of personality, which is a prerequisite for the successful implementation of communicative activities. The
success of the professional activity of specialists depends largely on the level of development of communicative
abilities, which are characterized by the specialist's ability to establish contacts easily and quickly with the
subjects of professional communication, etc.
In the course of the study, the level of communicative and organizational skills, communicative attitudes
and control of future lawyers were studied and analyzed.
Key words: personality structure, skills, communicative skills, communicative unit, communicative
activity, communicative control.

У сучасному суспільстві серед багатьох
істотних психічних властивостей, які відрізняють одного фахівця від іншого, неабияке
місце посідають комунікативні здібності, що
виявляються в здатності до комунікативної
діяльності. Ця здатність реалізується в конкретних психічних властивостях, які допомагають людині оволодівати знаннями, набувати

навичок й умінь, необхідних для професійної
діяльності. Розвиток комунікативних здібностей майбутніх фахівців відкриває нові можливості в розв’язанні проблем їхнього подальшого особистого та професійного життя.
Проблема комунікативних здібностей особистості не є новою для психологічної науки,
її досліджували А. Батаршев, Н. Вітюк, В. Гар-
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куша, П. Гончарук, В. Дранков, А. Дранков,
М. Кабардов, А. Кідрон, В. Казміренко, Л. Карамушка, Я. Коломінський, Л. Лукаш, С. Максименко, Г. Міллер, Р. Нємов, К. Платонов,
К. Роджерс, М. Форверг, Я. Шкурко та інші.
Переважна більшість науковців відводить
значну роль в організації професійної діяльності саме комунікативним процесам. Проблемам розвитку комунікативних здібностей у
сфері юридичної та правоохоронної діяльності значну увагу було приділено в дослідженнях В. Андросюка, Д. Александрова, О. Бандурки, В. Барка, О. Іванова, Л. Казміренко,
М. Костицького, С. Максименка, В. Медведєва та інші.
Проте проблема комунікативних здібностей як структурного компонента особистості
майбутнього фахівця є на сьогодні недостатньо розробленою як у теоретичному, так і
практичному аспектах.
Метою дослідження є вивчення комунікативних здібностей у структурі особистості
майбутніх юристів.
На сучасному етапі особистість у психологічній науці розглядають як суспільно-психологічну сутність людини, яка формується у
процесі соціалізації. Сучасний психологічний
дискурс презентує поняття особистості як
саморегульоване системне утворення, якому
притаманні соціально значущі психічні властивості, що забезпечують вибірковість відношень і регулювання поведінки людини як
суб’єкта активності [13].
Найпоширеніші дослідження структури
особистості представлені у працях науковців
таких як: О. Ковальова, Г. Костюка, О. Леонтьєва, С. Максименка, С. Мула, К. Платонова, В. Рибалки, С. Рубінштейна та інших.
Дослідження структури особистості надає
можливість не лише повніше осягнути її сутність, а й визначити конкретні теоретичні засади наукового дослідження в контексті вивчення здібностей особистості як окремої її
підструктуру.
На думку науковців значної уваги заслуговує концепція структури особистості,
яку розробив О. Ковальов. Висвітлюючи у
своїх наукових доробках питання структури особистості, дослідник виокремлює такі

її компоненти як: самосвідомість, спрямованість, здібності, характер і темперамент
[9, с. 70–73]. Аналізуючи структуру особистості, О. Ковальов зауважує, що вона складна,
багатогранна й динамічна, усі її компоненти
взаємопов’язані та взаємозумовлені. З розвитком особистості відбуваються і зміни в її
структурі, хоча і характеризується як одномірна структура особистості. Слід зазначити,
що хоча спрямованість особистості і охоплює
різні властивості, систему потреб й інтересів, ідейних і практичних установок, саме
здібності забезпечують успіх діяльності особистості. Також, О. Ковальов наголошував,
що всі компоненти структури особистості
взаємопов’язані та взаємодіють між собою.
Згідно з концепцією К. Платонова у структурі особистості визначають чотири підструктури. Перша підструктура особистості – це
підструктура спрямованості, яка об’єднує
спрямованість, ставлення та моральні риси
особистості. Ці елементи підструктури особистості не мають безпосередніх природних
задатків і формуються шляхом виховання
тому, що вони соціально обумовлені. Друга
підструктура особистості – підструктура досвіду, яку називають індивідуальною культурою, яка передбачає знання,навички, уміння
та звички, набуті шляхом особистого досвіду й навчання. Наступна підструктура форм
відображення, яка включає в себе індивідуальні особливості окремих психічних процесів, психічних функцій. Вплив біологічно
обумовлених особливостей у цій підструктурі
виявляється ще виразніше. Ця підструктура
взаємодіючи з останніми, формується шляхом
вправ [12, с. 23].
Найнижчим рівнем у цієї структурі є біологічно обумовлена підструктура, до якої входять властивості темпераменту (типологічні
властивості особи), вікові, статеві властивості
психіки людини, її патологічні, так звані органічні зміни. Змінюються типологічні, статеві
та вікові властивості особи шляхом тренування і вони значно більше залежать від фізіологічних особливостей мозку, ніж від соціальних впливів на людину. Такою є головна
загальна динамічна функціональна психологічна структура особистості.
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Отже, слід акцентувати увагу на тому, що
послідовність наведення підструктур у динамічній функціональній структурі особистості
за К. Платоновим (від підструктури спрямованості до біологічно обумовленої підструктури) визначена наближенням (чи віддаленням)
від соціального/біологічного чинників впливу
на їх становлення. Науковець застосовуючи
принцип «накладання» одного рівня підструктур на інший зробив важливий крок до побудови двовимірної структури особистості.
Таким чином, функціональна структура
особистості за Платоновим представлена чотирма ієрархічно розташованими підструктурами: спрямованості, досвіду, психічних
процесів і темпераменту. Крім того, він виділяє такі більш узагальнені підструктури як
характер і здібності. Здібності як спроможність людей продуктивно справлятися з певним колом задач.
Сучасніша психологічна структура особистості, яку запропонували С. Максименко
та С. Мул є двовимірною структурою особистості. Структура особистості за С. Максименком і С. Мулом містить багато змістовних
одиниць, які мають різне наповнення і тому
їх виокремлюють у п’ять підструктур (біопсихічна, індивідуальні особливості психічних
процесів, досвід, спрямованість, здібності, що
формують перший вимір структури) і три наскрізні динамічні загальні якості (внутрішній
світ особистості, характер, психічні стани, що
утворюють другий вимір структури) [4; 5].
Тривимірну структуру особистості представляє дослідник С. Рибалко. У його концепції особистість презентується як складна
система, у якій представлені психічні властивості, що розвиваються в індивіді під впливом
соціальних факторів.
На думку науковця, психологічна структура особистості має три базові виміри. Перший
вимір – це соціально-психолого-індивідуальний («вертикальний»): спілкування; спрямованість; характер; самосвідомість; досвід;
інтелектуальні процеси; психофізіологічні
властивості. Другий вимір – це діяльнісний
(«горизонтальний», а саме такі компоненти
діяльності як: потребнісно-мотиваційні, інформаційно-пізнавальні, целеутворювальні,

результативні та емоційно-почуттєві. Третій
вимір – генетичний («віковий»), який визначає рівень розвитку властивостей особистості, її задатків і здібностей на певному етапі
становлення індивіда як особистості [10].
В. Рибалко проаналізував різні рівні психологічної структури особистості і зробив акцент
на соціально-психологічному, діяльнісному та
генетичному аспектах цієї структури. Дослідник відносить здібності до генетичного виміру,
який визначає рівень розвитку властивостей
особистості. Переважна більшість науковців,
які досліджували структуру особистості, наголошували на тому, що відмінності між людьми
зумовлені тим, що на кожній із підструктур існують відмінності в переконаннях та інтересах,
досвіді і знаннях, здібностях і вміннях, темпераменті й характері. С. Рубінштейн виділяв в
структурі особистості такі загальні елементи
як спрямованість, здібності, темперамент, самосвідомість. Проте О. Леонтьев вважав, що
особистість – це соціальна сутність людини,
а тому вказані вище властивості не входять до
складу особистості як її підструктури, а є лише
умовою формування цього утворення.
При аналізі структури особистості Г. Костюк спирається на аналіз діяльнісного компоненту. Якості особистості, які формуються в
ході діяльності, включаються до структури діяльності. До структури особистості, на його
думку, належать різні психічні властивості,
насамперед свідомість та самосвідомість.
Слушними в межах нашого дослідження,
на нашу думку, є наукові доробки військових
психологів М. Феденко, М. Дяченко. Вони
основними компонентами психологічної
структури особистості вважають такі компоненти як психічні процеси, психічні стани,
психічні властивості, психічні утворення.
Таких же поглядів додержуються психологи
І. Вітенко, Л. Дутка, Л. Зименьковська та інші.
Отже, структура особистості це цілісне
утворення, сукупність соціально-значущих
психічних властивостей, які визначають
його поведінку як соціального суб’єкта дії та
спілкування. Тому при аналізі психологічної
структури особистості слід постійно мати на
увазі, що особистість – це саморегулююча динамічна функціональна система.
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Розглянувши основні концепції структури
особистості, можемо зробити висновок, що
загалом усі структури, моделі особистості доцільно розглядати як багатовимірні, оскільки
особистості притаманні різноманітні властивості, які утворюють систему. Необхідною
умовою ефективного дослідження здібностей як окремої підструктури особистості, має
бути з’ясування її концептуальних засад, а
головне – сутності особистості як цілісного
утворення, що має певну структуру.
Аналіз сучасного стану та історії дослідження здібностей дає підстави стверджувати,
що переважна більшість науковців розглядає
здібності як окрему підструктуру структури
особистості, яка є умовою формування особистості й успішного здійснення нею певних
видів діяльності.
Щодо змісту поняття «комунікативні здібності», то зазначене поняття подано в різних
науково-довідкових виданнях, посібниках із
психології, якими будемо оперувати в нашому
дослідженні.
У словнику за загальною редакцією А. Бодальова «комунікативні здібності» визначають як індивідуально психологічні особливості особистості, що забезпечують ефективну
взаємодію та адекватне взаєморозуміння між
людьми в процесі навчання або виконання
спільної діяльності [8, с. 300].
У «Словнику термінів із психологічного
консультування» комунікативні здібності потрактовують як здібності людини, які виявляються в її спілкуванні з людьми і включають в
себе вміння слухати й розуміти людей, впливати на них, установлювати з ними добрі особисті та ділові взаємини [11, с. 96].
Р. Нємов комунікативні здібності розуміє
як здібності, які виявляються в уміннях та
навичках спілкування з людьми; до таких здібностей належать ораторські та організаційні
здібності [6, с. 229].
Дослідники, які розглядають досліджуване поняття як обов’язковий компонент організаторських здібностей у структурі цього
поняття виокремлюють три основні підструктури. Перша підструктура – здатність людини
розуміти інших людей. Її елементи: прагнення
до розуміння інших, уміння слухати партнера,

з яким спілкуєшся, спостережливість. Друга
підструктура – експресивна здатність як здатність до самовираження особистості. Її елементи: прагнення бути зрозумілим іншими,
правдивість, культура мови, довіра до партнерів. Третя підструктура – здатність адекватно
впливати на партнерів, з яким спілкуєшся. Її
елементи: вимогливість, ввічливість, тактовність, дисциплінованість, рішучість [1, с. 68].
Отже, незважаючи на численні наукові
дослідження комунікативних здібностей, на
сьогодні існує проблема термінологічної невизначеності цього поняття. Попри всю різноманітність підходів до розуміння змісту поняття
«комунікативні здібності», у загальному плані
науковці розглядають комунікативні здібності
як окрему підструктуру структури особистості.
Науковці наголошують, що будь-яка здібність (у тому числі й комунікативна) є здатністю до чого-небудь, до певної діяльності.
Наявність у людини певної здібності означає придатність до певної діяльності. Комунікативні здібності є індивідуально-психологічними особливостями особистості, які є
необхідною умовою успішного здійснення
комунікативної діяльності.
Аналіз наукових джерел засвідчує, що комунікативні здібності значним чином впливають на успішність професійної діяльності
юриста. Успішність професійної комунікативної діяльності майбутніх юристів багато в
чому залежить від рівня розвитку професійних комунікативних здібностей, які характеризуються вмінням фахівця легко і швидко
встановлювати контакти з суб’єктами професійного спілкування тощо.
Розвиток комунікативних здібностей – це
складний процес становлення фахівця як
особистості, який відбувається в результаті розвитку й виховання. Методика розвитку
зазначених здібностей майбутніх юристів будується поетапно: засвоюються теоретичні
основи та формуються практичні навички.
Засвоєння комунікативних знань здобувачем
вищої юридичної освіти в освітньому процесі
сприяє формуванню його комунікативних навичок та вмінь.
Одним із важливих комунікативних умінь,
на нашу думку, є вміння слухати іншого, яке
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полягає в готовності спрямувати увагу на співрозмовника та створити сприятливі умови для
спілкування. Це вміння передбачає активне
слухання, емоційний контакт, надання можливості співрозмовнику висловитися та намагання його зрозуміти, використання загальноприйнятих етичних форм у спілкуванні.
Про рівень сформованості комунікативних
умінь і навичок у юристів свідчить виражена
комунікабельність особистості, яка визначається як здатність спілкуватися з іншими
людьми, товариськість. Комунікабельність не
є вродженою, вона формується в процесі життя й діяльності людини в соціальній групі. Комунікабельність формує людину, а потім стає
засобом, який забезпечує успіх особистості в
усіх сферах її життєдіяльності.
Одну з центральних позицій у структурі
особистості юриста посідають комунікативні
якості фахівця, від яких залежать як особливості поведінки у різноманітних ситуаціях,
так і можливості самореалізації у спілкуванні.
Психологічною основою комунікативних якостей майбутнього фахівця є комунікативні установки, які забезпечують готовність особистості будувати відносини у визначеному стилі та з
партнерами, яким віддано перевагу [3].
Комунікативна установка особистості являє собою готовність реагувати на ті чи інші
типи партнерів у взаємодії певним чином, що
обумовлено наявними у неї досвідом спілкування, оцінками і переживаннями їх сутності,
поглядів і поведінки [2].
Комунікативна установка визначає комунікативну поведінку юриста, його відкритість/
закритість, готовність передати/сприйняти чи
відкинути ті чи інші думки, ідеї, факти, поняття. Від неї залежить, подальша поведінка особистості, чи буде взагалі можливою комунікація, чи не перерветься вона, і наскільки будуть
вирішеними професійні завдання.
Саме позитивна комунікативна установка
майбутніх юристів (готовність особистості
доброзичливо ставитися до більшості оточуючих) сприяє вирішенню актуальних життєвих
завдань, тоді як негативна – ускладнює комунікативну діяльність майбутнього фахівця.
Таким чином, комунікативні здібності є передумовою опанування майбутніми юристами

комунікативними знаннями, уміннями й навичками, оскільки вони охоплюють сукупність
індивідуально-психологічних особливостей
людини, що існує на основі комунікативних
задатків та обумовлює успішність комунікативної діяльності. На основі взаємозв’язку
між комунікативними здібностями та вміннями людини встановлено, що наявність знань,
умінь і навичок є умовою формування здібностей, і навпаки, наявність комунікативних
здібностей є умовою оволодіння комунікативними вміннями та навичками.
Для того, щоб розвивати комунікативні
здібності треба визначити оптимальні передумови для цього, які на нашу думку, постають
важливими факторами успішної професійної
діяльності. До оптимальних умов розвитку
комунікативних здібностей у майбутніх юристів, на нашу думку, слід віднести, перш за все,
наявність та своєчасне виявлення задатків у
людини та активне включення особистості в
комунікативну діяльність, в якій і відбувається розвиток цих здібностей.
Саме для виявлення комунікативних
схильностей у майбутніх юристів нами проведено дослідження серед курсантів другого
курсу навчання у двох вибірках (два навчальні
взводи). Порівняння комунікативних здібностей між двома вибірками наведено на рис. 1.
Методика КОС-2, спрямована на вивчення
не тільки комунікативних, та але й організаторських здібностей. Одержані результати
демонструють, що організаторські здібності в більшості респондентів є розвинутими,
а саме: 65% (дуже високий рівень і високий
рівень), 14% (середній), 20,9 (нижчий за середній і низький). Тобто показники комунікативних і організаторських здібностей є
приблизно однаковими. Порівняння організаторських здібностей хлопців та дівчат у навчальних групах дає підстави стверджувати,
що тільки 13,9 % дівчат мають розвинуті організаторські здібності, у хлопців зазначений
показник є вищим – 16,3 %.
Отже, комунікативні й організаторські
здібності є базовими здібностями майбутніх юристів. Комунікативні здібності – це
здатність майбутнього фахівця взаємодіяти
з іншими людьми, адекватно інтерпретуючи
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Рис. 1. Порівняння комунікативних здібностей у навчальних групах

одержувану інформацію, а також правильно
її передаючи. Тільки за досить високого рівня сформованості комунікативних та організаторських здібностей для майбутніх юристів
відкривається перспектива успішної професійної діяльності.
Важливим психологічним чинником якісного виконання юристами своїх обов’язків є
такі їх установки, які відповідають не тільки
власним інтересам, а й інтересам суспільства загалом. Вивчаючи установки майбутніх
юристів, особливу увагу слід приділити комунікативним установкам, сформованість яких
безпосередньо впливає на якість професійного спілкування під час виконання службових
завдань.
У результаті дослідження комунікативної
установки за методикою В. Бойка виявлена
наявність високого рівня загальних негативних установок у спілкуванні серед майбутніх
юристів, а саме у 61,1% від загальної кількості респондентів.
Завуальована жорстокість у ставленні до
людей, у судженнях про них значною мірою
виявлена серед 71,3% курсантів другого курсу,
які брали участь у нашому дослідженні. Що
стосується відкритої жорстокості до людей,
то вона проявляється в тому, що особистість
не приховує і не пом’якшує своїх негативних
оцінок та переживань з приводу оточуючих,

здійснює доволі різкі та однозначні висновки
про них, які можуть лишатися незмінними
протягом всього життя. Такі установки виявлені у 62,7% респондентів.
Крім того нам вдалося дослідити наявність серед майбутніх юристів такої установки, як обґрунтований негативізм у судженнях про людей, який виражається в
об’єктивно обумовлених негативних висновках про певні типи людей і окремі сторони взаємодії. Високий рівень цієї установки
спостерігається у 46,5% майбутніх юристівучасників дослідження. Однак ці показники
не є тривожними. Менш прийнятним для
сучасного соціуму є тип людей, які демонструють виражену жорстокість – завуальовану чи відкриту, або й ту, й іншу одразу,
однак в той же час ніби носять «рожеві окуляри»: того, що викликає обґрунтований
негативізм, вони не помічають. Схильність
робити необґрунтовані узагальнення негативних фактів у сфері взаємин з партнерами та й у взаємодії з соціальною дійсністю
найбільші показники демонструють 55,2%
учасників дослідження, а також 65,3% майбутніх юристів мають вже негативний досвід спілкування.
Отже, у міжособистісній взаємодії респонденти демонструють переважну більшість
ознак негативної комунікативної установки,
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в першу чергу, завуальовану жорстокість та
негативний особистий досвід, що може бути
наслідками труднощів професійного становлення притаманних етапу оволодіння професійною діяльністю. Наявність такої установки,
на нашу думку, може пояснюватися низкою
причин, а саме: по-перше, до досліджуваної
вибірки включено курсантів, що знаходяться на етапі оволодіння професійною діяльністю, переживаючи труднощі професійної
адаптації, освоєння нових форм діяльності,
навчаються у специфічних умовах; по-друге,
професійно-рольовий розподіл функцій та
обов’язків не завжди викликає задоволення та
розуміння (вони одночасно виконують роль
і студента, і рядового поліції); по-третє, неочікувані особливості професійної діяльності
вносять певний дисонанс у міжсосбистісні
стосунки.
Не тільки об'єктивні життєві обставини та
специфічні умови навчання провокують тривожність, а й майбутні фахівці самі схильні
перебільшувати свій тягар. Для оточення досить важливим є такий показник, як здатність
юриста керувати зовнішніми проявами своїх
емоцій. Тому у рамах нашого дослідження,
важливою є діагностика комунікативного
контролю за методикою М. Шнайдера.
Слід зазначити, що 51,2 % респондентів
продемонстрували високий рівень комунікативного контролю. Люди з високим комунікативним контролем постійно стежать за
собою, добре обізнані, як поводитись, керують своїми емоційними проявами. Разом
із тим вони відчувають значні труднощі у
спонтанності самовираження, не люблять
непередбачуваних ситуацій. Середній рівень
комунікативного контролю було виявлено у
32,6% майбутніх юристів. Для людей такої
категорії характерні такі риси у спілкуванні
як: щире ставлення до інших, але при цьому певне стримування в емоційних проявах,
співвідношення свої реакції з поведінкою
оточуючих людей. Тільки 16,3 % респондентів продемонстрували низький рівень. Люди

з низьким комунікативним контролем безпосередні й відкриті, але можуть сприйматися оточуючими як занадто прямолінійні та
нав’язливі.
Таким чином, проведенні нами емпіричні
дослідження дають підстави стверджувати,
що проблема розвитку комунікативних здібностей у професійній підготовці є однією з
найважливіших проблем підготовки майбутніх юристів.
У процесі дослідження дістало подальшого розвитку положення про те, що залучення
майбутніх фахівців до спеціально розробленої професійно-спрямованої комунікативної
діяльності є однією з умов їх успішної професійної діяльності. Тільки за досить високого рівня сформованості комунікативних
здібностей майбутніх юристів відкриваються
перспективи для їхньої успішної професійної
діяльності, яка вимагає встановлення комунікативних контактів з різними категоріями
громадян.
Проведений аналіз свідчить, що більшість
майбутніх юристів мають розвинуті як комунікативні, так і організаторські здібності.
Комунікативні й організаторські здібності є
базовими здібностями майбутніх юристів.
Комунікативні здібності – це здатність майбутнього фахівця взаємодіяти з іншими людьми, адекватно інтерпретуючи отримувану інформацію, а також правильно її передаючи.
Проте у міжособистісній взаємодії під час
дослідження респонденти продемонстрували
переважну більшість ознак негативної комунікативної установки.
Наявність такої установки, на нашу думку, може бути пов’язана з тим, що майбутні
юристи знаходяться на етапі оволодіння професійною діяльністю і переживають певні
труднощі професійної адаптації. Тому вважаємо, що перспективним напрямком досліджень
може стати саме вивчення основних причин
та факторів розвитку негативних комунікативних установок та їх вплив на професійну
діяльність майбутніх юристів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий М. : Издательство ИКАР, 2009.
680 с.

50

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

2. Гарлицька Т. Комунікативний підхід як спосіб формування творчих здібностей майбутніх
учителів англійської мови URL: http://naub. oa.edu.ua/2013/komunikatyvnyj-pidhid-yak-sposibformuvannya-tvorchyh-zdibnostej-majbutnihuchyteliv-anhlijskoji-movy/ (дата звернення: 22.04.2019).
3. Ивашов А.Н, Заика Е.В. Методика исследования коммуникативных установок личности URL:
http://lib.convdocs.org/docs/index-4413.htm (дата звернення: 10.05.2019).
4. Максименко С.Д. Структура особистості : теоретико-методологічний аспект. Проблеми сучасної
психології. 2009. Випуск 6. Ч. 1. С.3-13.
5. Мул С. А. Психологічні виміри в стратегії вибору професії прикордонника/ Технології розви‑
тку інтелекту. 2017. Т. 2. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tri_2017_2_6_13 (дата звернення:
19.03.2019).
6. Немов Р.С. Психология: Словарь-справочник: в 2 ч. М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. Ч.2. 352 с.
7. Практикум з психології : навч. посіб. К.: МАУП,2007. 328 с.
8. Психология общения. Энциклопедический словарь / под общей ред. А. Бодалева. М. : КогнитоЦентр, 2011. 2280 с.
9. Психологическая структура личности. Общая психология /под. ред.. В. Богословского. М. : Про‑
свещение, 1981. 383 с.
10. Рибалка В.В. Психологічна структура особистості. Психологія : підручник / за аг. ред. Ю. Тро‑
фімова. К.: Либідь, 2000. С. 116-122.
11. Словарь терминов по психологическому консультированию URL: http://psychological_
counseling.academic.ru/96 (дата звернення: 10.05.2019).
12. Столярчук О.А. Психологія становлення особистості фахівця в умовах різновекторності уні‑
версаму: монографія. Кременчук, 2018. 294 с.
13. Хохліна О.П. Методологічні й теоретичні основи психології : навч. посіб. Київ : НАВС, 2014.
232 с.
14. Шапар В.Б. Психологічний тлумачний словник. Х.: Прапор, 2004. 640 с.

51

№ 19 / 2020 р.

♦

Павлик Л.М.
студентка II курсу магістратури
факультету психології
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАЛІКІВ
ТА ЕКЗАМЕНІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
У статті аналізується організація проведення заліків та екзаменів у вищій школі на прикладі
факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На основі
опитування студентів бакалаврату та магістратури були сформовані висновки щодо існуючих проблем, причин їх виникнення, запропоновані шляхи вирішення даних проблем.
Ключові слова: заліки, екзамени, проблеми, оцінювання.
В статье анализируется организация проведения зачетов и экзаменов в высшей школе на примере
факультета психологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. На основе опроса студентов бакалаврата и магистратуры были сформированы выводы относительно существующих проблем, причин их возникновения, предложены пути решения данных проблем.
Ключевые слова: зачеты, экзамены, проблемы, оценивание.
The article analyzes the organization of passing the tests and examinations at the Faculty of Psychological
in the Taras Shevchenko National University of Kyiv. The test, to examine the level of student’s satisfaction
from passing the tests and examinations, was created for students of studying for bachelor’s and master’s
degree at the Faculty of Psychological. On the basis of the obtained datа, were formed conclusions about
existing problems and the reasons for their occurrence. As a result of the work, solutions have been proposed
for solving these problems and eliminating the causes of these problems.
Key words: tests, examinations, ways to solve problems, Psychological Faculty, causes, consequents,
evaluation.

Актуальність статті. Оцінювання – важлива частина навчального процесу. Однак
не в кожному закладі вищої освіти студенти
спокійно можуть скласти іспити. Часто цьому є причиною страх, який виникає тоді, коли
форма організації проведення іспитів є не на
належному рівні. Це не стосується студентів,
які пропускають заняття або є тільки студентами формально. Вивести з рівноваги студента
може хвороба, робота, інші життєві ситуації.
Тому, враховуючи це, варто організувати проведення іспитів таким чином, щоб кожен студент міг спокійно, без стресу і ризику для
здоров’я скласти іспити.
Постановка проблеми. Діяльність викладачів закладів вищої освіти передбачає максимально об’єктивну оцінку навчальних досягненьі кожного студента. Разом з тим, існує
ряд причин, які перешкоджають максимально
ефективному засвоєнню знань студентами.
Проведене нами опитування студентів дало
змогу зрозуміти, які проблеми та незручності

вони відчувають при складанні іспитів та як
можна їх вирішити. Однією з них, зокрема, є
те, що часто воно проходить без урахування
фізіологічних, психічних особливостей організму студентів тощо.
Мета статті. Визначити стан рівня задоволеності студентів з приводу оцінки організації
навчального процесу, проведення контролю
навчальних досягнень студентів.
Завдання. Оцінка студентами організації
контролю навчальних досягнень, на скільки
вона відповідає очікуванням; встановлення
існуючих проблем та шляхи їх усунення, розробка рекомендації для поліпшення організації проведення контролю.
Виклад основних матеріалів дослідження. Щоб визначити, наскільки студенти задоволені організацією контролю знань було
опитано … студентів факультету психології
різних курсів за такими питаннями:
• Який метод контролю оцінювання, на
думку студентів, є найбільш зручнішим?
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мени: в більшості студентів виникає страх
незакрити сесію, іншим не вистачає часу на
підготовку, остача – сприймає екзамени легко (Рис. 2).
Організаційних проблем при проходженні
сесії не виникало, як відмітили студенти, крім
тих студентів, у яких ще сесії не було (першокурсники). Не менш важливим є те, яка
проблема виникає у процесі навчання, яка в
подальшому впливає на результат оцінювання. На основі опитування видно, що менше
половини студентів мають проблему поєднання навчання із заробітками, що є актуально в
нинішній час. Така ж кількість студентів відмічає, що як таких проблем не виникає, один
студент ще не визначився із проблемою, і ще
один студент зазначив, що виникає проблема
із предметами, які важко вивчити, зрозуміти
(Рис. 3) [5, с. 159–161].
Також важливо відмітити, що змушує студентів працювати: менше половини студентів
відмітили, що тільки навчаються, невелика
кількість – живуть окремо від батьків, ще така
ж кількість – вважають, що слід напрацьовувати трудовий стаж, один студент зазначив
позицію чотирьох останніх студентів.
Отримані результати є цілком зрозумілими
й логічними: чим старшими є студенти, тим

• Завдання якого типу є зручнішими?
• Чи легко здавати заліки, екзамени? Якщо
важко, в чому виникають труднощі?
• Які організаційні проблеми виникають
при проходженні сесії?
• Які проблеми виникають у процесі навчання і в подальшому впливають на результат оцінювання?
• Що змушує студентів поєднувати навчання з роботою?
• Що студенти можуть запропонувати для
покращення організації контролю? (поточного, семестрового тощо)
На основі отриманих даних побудовано
діаграми, які показали, як і очікувалося, що
студенти надають перевагу контролю, який
і дає повністю викласти сформовану думку
і дає можливість пояснити її екзаменатору –
це змішаний метод контролю. Письмовий та
усний контроль вибрала найменша кількість
студентів (Рис. 1).
Завдання закритого типу обрала половина
студентів, завдання з розгорнутою відповіддю
обрало менше студентів, комбіноване завдання обрало найменше студентів. Такий рузультат і очікувався.
Друга діаграма показує, наскільки студенти психологічно готові здавати екза-

Рис. 1.
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Рис. 2.

Рис. 3.
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більше їх починає працювати, із-за чого й можуть виникати труднощі в навчанні. Не можна відповісти на питання добре це чи погано,
коли студенти починають працювати, адже з
однієї сторони, добре, коли молоде покоління
здобуває досвід роботи, з другої сторони – це
може стати причиною зниження успіху в навчанні.
Крім того, результати показали, що студенти із методів оцінювання обрали змішаний метод контролю, який для них є найбільш
зручнішим. Однак варто врахувати те, що щоб
оцінити велику кількість студентів, перевірити велику кількість робіт, потрібно багато
часу. Тому бажання студентів та методи перевірки часто не співпадають і щоб вирішити
цю проблему слід узгоджувати студентам та
викладачам заздалегідь як саме проходитиме оцінювання. А це залежить від їхньої ініціативності, активності, цілеспрямованості
тощо. Це ж саме стосується й вибору типу завдань.
Шляхи вдосконалення навчального
процесу та методів контролю навчальних
досягнень студентів
На факультеті існують проблеми, які потрібно вирішувати, щоб вони не переросли і
більш серйозніші. Перш за все потрібно знати
ці проблеми, а вже потім вирішувати.
Опитувані студенти запропонували такі
підходи до вирішення проблем оцінювання:
• Студенти мають знати, які питання можуть виноситися на іспит і якомога раніше,
щоб був час поступово готуватися (до розгорнутих запитань). Важливі поняття, події тощо
мають наголошуватися, щоб на них студенти
звернули увагу та запам’ятали. Так як інформації багато, тому молодь має звернути увагу
на те, що розкриває суть теми.
• Разом з вище названим слідує більш вимогливе контролювання. Оскільки виникає
спокуса списування, тому важливо, щоб у
кожного був свій варіант, була обмежена можливість користуватися допоміжними матеріалами, крім дозволених (таблиці, схеми тощо)
та була якомога більша відстань між студентами для запобігання переговорювання. Це

забезпечить об’єктивне оцінювання, кожен
отримає стільки балів, на скільки знає.
• Важливими для студентів є збільшення кількості практичних занять, самостійний
вибір навчальних дисциплін, допомога університету випускникам у працевлаштуванні,
оцінка студентами якості викладання. Отже,
необхідним напрямом підвищення ефективності навчально-пізнавального процесу є використання практичних навичок в лабораторіях та активних форм навчання.
• Також важливим є надання матеріалу
для підготовки, оскільки інформації багато,
джерел багато, а якісні джерела треба добре пошукати і не завжди це вдається навіть
успішним студентам.
• Студенти запропонували також застосування інтерактивних вправ, ігор, мозкового
штурму, усної взаємодії, змінювання більш
звичного методу контролю на інший: дистанційний контроль, зміна усного контролю на
письмовий і навпаки. Це дасть змогу студентам відчувати себе більш впевненіше під час
контролю, не мати відчуття стресу [3, с. 115;
4, с. 116].
Висновки. Аналіз думок студентів та їх
вражень від процесу навчання на факультеті психології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка показало, на
скільки студенти задоволені процесом навчання та перевірки знань.
Дуже впливовим на результати роботи
студентів є ставлення викладача до студента.
Оскільки доброзичливе ставлення викладача
до студента і навпаки є запорукою позитивного результату роботи і студента й викладача
[6; 7, с. 63–69; 8; 9].
Подальші дослідження. Було б варто
провести подальше дослідження для більш
достовірних результатів, а саме: провести
опитування серед більшої кількості студентів, розгорнути питання, зробити їх більш
конкретизованими. Поцікавитися думкою
не лише студентів, а й викладачів з приводу
того, як вони бачать організацію навчального
процесу та організацію контролю. [1, с. 176;
2, с. 63–72].
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DIRECTIONS AND METHODS OF THE WORK
OF LAW ENFORCERS AND PSYCHOLOGISTS
WITH DELINCENT TEEN GIRLS
Delinquency is a multifaceted and complex problem, today its forms and manifestations are particularly
acute in a number of negative factors that hinder the development of our society, so there is an objective need
for its prevention in modern conditions. Along with the family, educational institutions, designed to prevent
teenage offenses, at this stage of the state’s development, the police also have significant opportunities for
preventive work in this area.
The problem of difficulties in the behavior of children and adolescents, especially the work with violators
of school discipline were studied by A. Disterveg, I. Pestalozzi. The necessity of a specific approach to difficult
students was pointed out by P.P. Blonsky, P.F. Lesgaft, O.S. Makarenko and others. The search for new
approaches to solving the problem of delinquent adolescents has intensified in times of social breakdowns and
changes in society.
Nowadays, the deviations in the behavior of children arise, according to experts, as a result of political,
socio-economic and environmental instability of society, increasing influence of pseudoculture, promoted by
the media, changes in the content of the value orientations of youth, unfavorable family and household control
over the lack of family and everyday relationships. behavior of children. All this leads to dire consequences,
affects not only the environment in the classroom and school, but also the situation in society as a whole.
The article deals with the study of the features of the work of law enforcement officers and psychologists
with delinquent adolescents. The psychological features of the emotional sphere of such adolescents and the
impact of professional work with them are analyzed.
The purpose of our article is to theoretically substantiate and implement the activities of law enforcement
officials with socio-pedagogical and legal means of prevention of adolescent delinquency.
Key words: emotional sphere of delinquent adolescents, psychologists, violations of school discipline,
psychological component of adolescents.
Делінквентність – багатоаспектна і комплексна проблема, сьогодні її форми і прояви особливо гостро проявляються в ряді негативних факторів, що перешкоджають розвитку нашого суспільства,
тому існує об’єктивна потреба в її профілактиці в сучасних умовах. Поряд з сім’єю, освітніми установами, покликаними попереджати протиправну поведінку підлітків, на даному етапі розвитку держави органи внутрішніх справ також мають істотні можливості по проведенню профілактичної
роботи в даному напрямку.
Проблему труднощів в поведінці дітей і підлітків, особливості роботи з порушниками шкільної
дисципліни вивчали А. Дистервег, І. Песталоцці. На необхідність специфічного підходу до важких
учнів вказували П.П. Блонський, П.Ф. Лесгафт, О.С. Макаренко та ін. Пошук нових підходів до вирішення проблеми делінквентних підлітків активізувався в періоди соціальних зламів, змін, що відбуваються в суспільстві .
В наші дні відхилення в поведінці дітей виникають, на думку фахівців, в результаті політичної,
соціально-економічної та екологічної нестабільності суспільства, посилення впливу псевдокультури,
пропагованої засобами масової інформації, змін у змісті ціннісних орієнтацій молоді, несприятливих
сімейно-побутових відносин, відсутності контролю за поведінкою дітей. Все це призводить до тяжких
наслідків, позначається не тільки на оточенні в класі і школі, а й на ситуації в суспільстві в цілому.
У статті розглянуто питання дослідження особливостей роботи правоохоронців та психологів
із делінквентними підлітками. Проаналізовано психологічні особливості емоційної сфери таких підлітків та вплив професійної роботи з ними.
Мета нашої статті – теоретично обґрунтувати та впроваджувати діяльність працівників правоохоронних органів соціально-педагогічні та правові засоби профілактики делінквентності підлітків .
Ключові слова: емоційна сфера делінквентних підлітків, лікарі-психологи, порушення шкільної
дисципліни, психологічна складова підлітка.
Делинквентность – многоаспектная и комплексная проблема, сегодня ее формы и проявления
особенно остро проявляются в ряде негативных факторов, препятствующих развитию общества,
поэтому существует объективная потребность в ее профилактике в современных условиях. На-
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ряду с семьей, образовательными учреждениями, призванными предупреждать противоправное поведение подростков, на данном этапе развития государства органы внутренних дел также имеют
существенные возможности по проведению профилактической работы в данном направлении.
Проблему трудностей в поведении детей и подростков, особенности работы с нарушителями
школьной дисциплины изучали А. Дистервег, И. Песталоцци. На необходимость специфического подхода к тяжелым учеников указывали П.П. Блонский, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко и др. Поиск новых
подходов к решению проблемы делинквентного подростков активизировался в периоды социальных
изломов, происходящих в обществе.
В наши дни отклонения в поведении детей возникают, по мнению специалистов, в результате
политической, социально-экономической и экологической нестабильности общества, усиления влияния псевдокультуры, пропагандируемой средствами массовой информации, изменений в содержании
ценностных ориентаций молодежи, неблагоприятных семейно-бытовых отношений, отсутствия
контроля за поведением детей. Все это приводит к тяжелым последствиям, сказывается не только
на окружающих в классе и школе, но и на ситуации в обществе в целом.
В статье рассмотрены вопросы исследования особенностей работы правоохранителей и психологов с делинквентными подростками. Проанализированы психологические особенности эмоциональной
сферы таких подростков и влияние профессиональной работы с ними.
Цель нашей статьи – теоретически обосновать и внедрять в деятельность работников
правоохранительных органов социально-педагогические и правовые средства профилактики делинквентности подростков.
Ключевые слова: эмоциональная сфера делинквентных подростков, врачи-психологи, нарушение
школьной дисциплины, психологическая составляющая подростка.

A particular concern in society is the rise
of female crime, which is a rather complex
socio-psychological phenomenon, which is
needed to counteract it, including preventive
measures, which include, first of all, preventive
work with delinquent teenage girls. It requires
the staff of law enforcement agencies to have
deep psychological and pedagogical and legal
knowledge, skills and competences in this field.
In addition, a comprehensive approach and the
use of social, legal and pedagogical means are
required, without which the full implementation
of psychological and pedagogical influence on
delinquent adolescent girls is impossible, which
determines the relevance of this work.
Every year, the number of children and
adolescents who are characterized by certain
manifestations of school and social maladaptation,
which are manifested in persistent behavioral
disorders, increases. Therefore, the problem of
«difficult» teenagers, the organization of work
with difficult teenagers within the school and
beyond – one of the pressing problems of modern
education and law enforcement.
That is why in recent years prevention of
delinquent behavior of minors has been one of
the components of the state’s social policy in the
field of childhood. This is evidenced by a number
of laws adopted and amended at the beginning of
the 21st century, as well as by special programs.

These are the laws of Ukraine «On Child
Protection» (2001), «On Bodies and Services for
Children and Special Institutions for Children»
(2007), «On Social Work with Families, Children
and Youth» (2009), National Program « National
Action Plan for the Implementation of the UN
Convention on the Rights of the Child until 2016,
the Program for Overcoming Child Homelessness
and Homelessness for 2006-2010, the Concept of
the State Program for the Prevention of Offenses
for the Period until 2015. Most legislative and
regulatory documents emphasize that one of
the tasks of social and pedagogical work with
adolescents with delinquent behavior should be
to update the content and forms of such work in
various institutions of social education.
Disclosing the content of delinquent behavior
of teenage girls, it should be noted that these
are such offenses from the point of view of the
Criminal Code of Ukraine as petty hooliganism,
insignificant theft of food in the store by the buyer,
petty theft in transport or in the market, fights
without causing bodily damage, absenteeism,
crossing the street in the wrong place, drinking
alcohol, manifesting immoral behavior, etc.
The list of delinquent behavior of teenage
girls usually includes e misconduct, such as:
not returning home at night, drinking alcohol,
molesting adults, fighting, stealing, skipping
classes, leaving school, taking money from other
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students, disturbing public order, ruining public
property, writing or painting on walls and other
administrative offenses.
The distinction between criminal and delinquent behavior is also made according to age
criteria. Criminal behavior is exclusively adults,
delinquent – adolescents. The fact is that you
can be prosecuted for a number of crimes from
the age of 14, and for most others – from 1618 years. Thus, the delinquent behavior of girls
falls entirely on adolescence. The increase in the
number of teenage girls exhibiting such behavior is not accidental. Firstly, the increase in the
proportion of deviants coincides with the onset
of the teenage crisis, which for girls in modern
conditions is associated with nihilism and the
loss of moral guidelines in society. Secondly,
this increase can also be understood as a manifestation of a special type of transformation of
the teenage female subculture itself, when deviation, by virtue of the fact and its prevalence,
becomes the norm .
Therefore, in our opinion, the problem of adolescent delinquency in the gender aspect requires
more comprehensive research. To date, there is a
practice in the juvenile departments of the Ministry of Internal Affairs of registering girls not
because of an offense, but for leaving home and
immoral behavior, perceived by adults as sexual licentiousness. Abroad, there are traditions
of considering the gender aspect of adolescent
crime in the context of sociocultural analysis.
To solve this problem, it is recommended to
use the following social means:
– the state should implement global social
measures aimed at stabilizing the political,
economic, social, national and ethnic situation
in the country, without the resolution of which
there can be no talk of a radical change in the
fight against modern teenage crime;
– implementation at the level of a region
(district, region, city, republic) – general social,
economic, organizational measures implemented
by local authorities;
– economic priorities should be focused
on social needs, i.e. real allocations should be
increased for the construction of social and
cultural facilities, housing, schools, preschool
and extracurricular institutions, for the

implementation of various social programs aimed
at improving the living conditions of people;
– at enterprises and institutions it is necessary
to quote a certain number of jobs for minors and
young people, in order to reduce unemployment
among this population.
The legal means to prevent the delinquency of
teenage girls are to determine the following:
– creation of educational institutions for the
prevention of juvenile delinquency (councils,
sections, prevention commissions);
– creation of public groups from among
adolescents and teachers of youth age (by the
type of youth squads of combatants);
– the creation of various groups, units (scout,
green patrols);
– creation of prevention bodies from
adolescents living in dormitories (councils,
sectors, teams, etc.);
– the assignment of teenage girls who are
registered with the juvenile affairs department
to persons who can have a positive influence on
them (bosses, mentors or public educators);
– reconstruction of law enforcement
formations
from
among
adolescents
(environmental, protection of historical and
cultural monuments, etc.);
– ensuring close interaction within the school
and intra-school prevention authorities among
themselves and with external organizations;
– identification of asocial, criminogenic and
criminal persons and groups, the establishment of
their intra-school (within the school) and external
relations;
– identification of actual and potential leaders
and development of measures to curb their
leadership in such groups;
– development of tactics for working with
antisocial and criminogenic manifestations in the
activities of teenage girls.
The effectiveness of the application of these
measures by employees of the internal affairs
bodies, first of all, depends on the level of their
psychological, pedagogical and legal competence. Preventive work to prevent the delinquency of adolescent girls must be carried out on the
basis of a pre-developed plan:
– study of the social environment in which
the teenage girl is located;
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– allocation of features of family relations;
– Compilation of psychological characteristics
of delinquent teenage girls;
– determining
the
mechanisms
of
manifestation of delinquent behavior;
– identification of the moments of the
beginning or existing deviations from moral and
legal norms;
– clarification of the proposed methods and
methods of resistance and counteraction to the
educational impact;
– development and implementation of a
comprehensive preventive effect on delinquent
teenage girls.
One of the effective methods of preventive
work is the reorientation of the personality – a
change in the orientation of the teenage girl, her
value orientations and attitudes.
We distinguish the following reorientation
methods:
– change of reference group;
– creation of conditions for moral relations
and behavior;
– inclusion in new types of social cultural
activities;
– discrediting destructive values and
stereotypes of behavior in the destructive
environment of a teenage girl;
– inclusion in a new socially-oriented team.
The fundamental principle of preventive
work with teenage girls who have committed or
can commit crimes, we highlighted – humanity
and mercy, understanding the reasons that
pushed them to punishable or immoral acts,
the desire to help them get out of the vicious
circle, to understand their own lives. Humanity
and mercy should be manifested not only in the
actions of specific officials or representatives

of the public, they should penetrate the laws –
criminal, criminal procedure, criminal executive,
other regulations, for example, internal rules
in correctional institutions. From the extent to
which this principle is observed, one can judge
the level of morality in society, the mastery of
universal values by it.
Prevention of antisocial behavior of a teenage
girl is of great moral importance. Positive results
in this area can lead to the improvement of
morality, the strengthening of socially approved
relations in many areas of life, especially in the
family, and the improvement of the life of the
younger generation.
Work on the prevention of delinquency of
teenage girls should cover, first of all, those areas
of life in which negative personality traits are
formed and in which they more often commit
crimes. In addition to influencing criminogenic
factors, society should strive for a certain
organization of life and leisure for teenage girls.
Conclusions. Thus, the main directions of
work on the prevention of delinquency of teenage
girls are identified: identifying the causes of
deviations in social adaptation, individual and
differentiated approaches; the formation of habits
of moral behavior; the use of integrated social,
legal and educational means of educational
impact. Preventive work should also include:
the provision of state and public assistance to
adolescent girls who find themselves by virtue
of alienation in adverse conditions and allowing
antisocial acts. These include a set of individual
educational measures, the establishment
of guardianship and trusteeship, referral to
orphanages, special schools, boarding schools,
employment or study, etc., as well as the provision
of medical care.
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ПРОБЛЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ОСВІТИ
(АСПЕКТНИЙ ВИМІР)
У статті розглянуто питання стандартизації, формулювання базових освітніх компетентностей та дескрипторів, інтеграційні процеси вищої освіти у контексті цивілізаційних викликів, а також європейські підходи щодо ролі викладача у зміні концептуальних підходів до освіти.
Ключові слова: стандарт в освіті, компетенції, дескриптори, національна рамка кваліфікації,
концепція сталого розвитку.
В статье рассматривается проблема стандартизации, формирования базовых образовательных
компетенций и дескрипторов, интеграционные процессы высшего образования в контексте
цивилизационных вызовов, а также европейские подходы к роли преподавателя в изменении
концептуальных подходов к образованию.
Ключевые слова: стандарт в образовании, компетентности, дескрипторы, национальная рамка
квалификаций, концепция устойчивого развития.
The article deals with the issues of standardization, formulation of basic educational competences and
descriptors, integration processes of higher education in the context of civilization challenges, as well as
European approaches to the role of the teacher in changing conceptual approaches to education.
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лектична суперечність між особистістю – фахівцем. Оскільки у європейській практиці не
існує єдиного підходу в окресленні результатів навчання [1, с. 65].
Зокрема, визначення результатів навчання
через формування компетенцій варіюється
від особистісного розвитку до набору фахових компетенцій відповідно до вимог роботодавців. Для визначення компромісного і
об’єднуючого формату компетенцій застосовують:
Дублінські дескриптори:
1) Знання і розуміння;
2) Застосувань знань і розумінь;
3) Формування суджень;
4) Комунікація;
5) Здатність до навчання.
Національні рамки кваліфікацій, програмні основи і т. д., що знайшли своє відображення у методичних рекомендаціях для

Тривалий час концепція глобалізації стала
наскрізною основою та рушійною силою розвитку людства, і як наслідок виникнення глобальних проблем людства. Загострення глобальної цивілізаційної кризи ХХІ ст. призвело
до пошуку нових шляхів для її розв’язання.
Стало очевидно, що існування людства залежить від якісно нових підходів і принципів
функціонування людської цивілізації. Один
із найголовніших це гармонія співіснування
Людини та Природи, раціональне ставлення
до природних ресурсів та їх збереження.
Компетентнісний підхід в освіті створив
можливості змінити глобалізаційні принципи в освіті, де освіта це послуга, що здійснює
замовлення роботодавців та готує компетентного фахівця. Стандартизація освіти є визначальною рисою глобалізації.
Існування дискусії у розумінні компетенцій та поняття «стандарт», говорить, що є діа-
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розроблення профілів ступеневих програм
на основі компетентнісного підходу навчання [1, с. 67]. Національної рамки кваліфікацій (НРК) [3, с. 2], Рамки кваліфікацій Європейського Простору Вищої освіти (The
framework of qualifications for the European
Higher Education Area – EHEA) [4], Європейська рамки кваліфікацій (ЄРК) для навчання
впродовж життя [4]. Логічно передбачити, що
термін «компетенція» виступає як своєрідний
універсум тріади «знання-уміння-навички».
Визначаючи основний акцент «компетенцій»
необхідно звернути увагу, що компетентність – це якість перш за все особистості, що
наділена не лише інтелектом, але і фізичними,
психічними, сенсорними, та емоційно-вольовими якостями. Збалансованість підходів проявляється у визначенні загальних та фахових
компетенцій.
Загальні компетентності передбачають
розвиток:
1) Когнітивних, що передбачають уміння
вирішувати комплексно проблеми; розвиток
креативного та критичного мислення; здатність до інтелектуального самовдосконалення;
2) Соціально-емоційних передбачає самоорганізацію, стресостійкість (впевненість у
власних силах); робота в команді;
3) Комунікативних передбачає: толерантність, гнучкість, адаптивність до різних обставин;
4) Технічних навичок особистості: володіння різною технікою та технологіями.
Фахові компетентності передбачають набір спеціальних знань, умінь та навичок в
певній області для успішної професійної діяльності [5, с. 26].
І у загальних компетенціях і у фахових
орієнтація націлена на результати навчання
та стандартизацію європейського простору
вищої освіти, демонструє інтеграцію освіти
у виробництво. Зменшення розриву між освітою і професійною діяльність. Формується
простір компетентностей, їх стандартів та
оцінювання результативності підготовки фахівця відповідно до економічних потреб глобалізації. У свою чергу збільшується розрив
між особистісними компетенціями та фаховими, змінюється пріоритетність, домінування

фахових над особистісними. Такі тенденції з
одного боку цілком виправдані, а з іншого є
продовженням «споживацького відношення
до освіти як обслуговуючої сфери». Використання людського потенціалу для потреб глобалізації є однією із негативних тенденцій,
оскільки обмежує свободу людини.
Якщо розглядати освіту через призму нарощення кількісних показників та задоволенні потреб на ринку праці на перше місце
виходить інтенсивний процес стандартизації
освіти. У цьому контексті значна увага приділяється сукупності компетентностей педагога
та оцінювання його результатів. Якщо випливати із логіки ЄПВО, то вони повинні бути
конкретними та простими. Діяльність викладача вищої освіти тісно пов’язана із інтелектуальною творчістю, що заперечує рамки та
обмеження, а тому протиріччя стандартів та
результатів можна розглядати як приблизний
результат, який не може спрогнозувати викладач. Спрощення та уніфікація багатогранності викладацької діяльності перетворює його
із митця на постачальника кваліфікованих
кадрів для потреб ринку праці, що в перспективі може призвести до деградації викладацької професії та кризи освіти в перспективі.
Головне питання у даному ракурсі, якого ми
хочемо бачити викладача, штампувальника
кваліфікованих кадрів, чи особистість, яка
здатна генерувати особистісний потенціал у
наступних поколіннях. Якщо говорити про
викладацьку діяльність, то звичайно можна
виділити базові стандарти та вимоги, проте
саме тонкощі діяльності викладача перетворює її на унікальний досвід, що при всіх стандартах повторити неможливо, як неможливо
повторити роботу митця чи ідеї винахідника.
Професійний саморозвиток викладача націлений на вирішення стратегічний завдань
(самоосвіту та нарощення та вдосконалення
фахових компетентностей), у тактичному вимірі це насамперед актуалізація знань, відпрацювання практичних вмінь, що спрямовує на
розвиток навчання впродовж життя, соціальну
активність. Підвищення кваліфікації викладачів виступає постійним процесом, що враховує національні, релігійні, ментальні особливості українського освітнього простору. У
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сумі даний процес відбувається природньо і
постійно, підведення під нього «стандартів»
призводить до його штучності та обмеженості. Тому навіть атестація не може гарантувати, що відбувся якісний процес підвищення
кваліфікації. Навпаки у деякій мірі це нівелює
та формалізує процес, який покликаний мотивувати викладача на досягнення особистісної
та професійної самореалізації. Саме введення
рамки безперервного професійного розвитку
дозволяє намітити орієнтири, при цьому уникаючи директивності процесу. Як пріоритет
у даному розвитку є тверда життєва позиція,
психічне і фізичне здоров’я, гармонію із навколишнім середовищем, творчий інтелект.
Гостра дискусія серед науковців, щодо визначення стандартів у освіти, свідчить про
пошук такої моделі розвитку освіти, яка б у
перспективі дозволила вирішити найбільш
знакові глобальні проблеми людства. Частина вчених вважає, що стандарти в освіті є
лише приблизним та неточним визначенням
всього людського потенціалу, а тому не має
сенсу прагнути конкретики, натомість увага
повинна зосередитись на багатоманітті людської цивілізації, її духовних та культурних
багатствах, які пропонують різний досвід та
потенціал.
Виходячи із вище зазначеного, на нашу
думку концепція сталого розвитку відкриває
можливості для зміни векторів в освіті. Природньому всебічному розвитку особистості,
його моральних та духовних якостях, що апріорі заперечує регламентацію, ступневість та
алгоритмізацію викладацької діяльності. Пріоритетність у такому випадку надаватиметься
багатоманітності педагогічних технік та практик, ніж пошуку оптимальних стандартів.
При подальшому розвитку стандартів та
уніфікації освіти в цілому, та педагогічної в
тому числі формуються управлінські та ди-

рективні системи управління на основі стандартів, що є деструктивним компонентом
освітньої діяльності викладача. Виходячи із
вище зазначеного, можна припустити що формування підходів у педагогічній освіті, спрямованих на зміну у ставленні до особистості
як до унікальності, домінування екологічної
самосвідомості, сприянні розвитку емоційного інтелекту, розширення міждисциплінарного знання. У такому контексті викладач
виступає у полі максимально сприятливому
для самореалізації, відхід від стандартних та
шаблонних рішень, є запорукою новаторства,
ініціативності, а у перспективі ретранслятора
змін у мисленні глобалізаційного суспільства
від хижого споживацтва до суспільства, яке
здатне протистояти викликам глобалізації,
можливостями пропонувати нестандартні та
поліваріантні концепти.
Концепція сталого розвитку пропонує інструменти та можливості вибудувати таку модель сталого розвитку світової економіки, яка
розвивається в балансі соціального, екологічного та людського виміру. Створення закономірних і природніх змін у мисленні суспільства, де ключова роль належить освіті. Зміна
парадигми суспільного розвитку в перспективі вже сьогодні потребує змін у парадигмі
освіти. Носієм принципово нового підходу в
усвідомленні людини, як частини природи,
усвідомлюється педагогом та компілюється
через призму його освітньої діяльності.
Сучасний світ ставить перед людською цивілізацією багато викликів, які можливо ефективно вирішити не за рахунок світової уніфікованої, глобалізованої освітньої системи, а
насамперед завдяки збереженню поліваріативності та розмаїття регіональних освітніх
систем, які можуть запропонувати широкий
спектр шляхів вирішення критично важливих
проблем.
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ВИКОРИСТАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ
ПРОСТОРІ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Одним з напрямів роботи університетів є підготовка кваліфікованих фахівців. Smart університет, як частина Smart міста, більше не обмежується наданням технологій всередині та поза ним.
А тому зростає потреба у зміні моделі сучасного університету на Smart університет.
Ключові слова: розумне суспільство, Smart університет, Smart технології, ІКТ, Smart місто,
Smart середовище.
Одним из направлений работі университетов является подготовка квалифицированных специалистов. Smart университет, как часть Smart города, больше не ограничивается предоставлением
технологий внутри и вне его. Поэтому возрастает потребность в изменении модели современного
университета на Smart университет.
Ключевые слова: разумное общество, Smart университет, Smart технологии, ИКТ, Smart город,
Smart среда.
It is one of the responsibilities of universities is to train qualified specialists. A Smart university, as part
of a Smart city, is no longer limited to providing technologies inside and outside.Therefore, there is a growing
need for a change of the current model of the modern university to Smart University.
Key words: smart Society, Smart University, Smart Technology, ICT, Smart City, Smart Environment.

Постановка проблеми. Розвиток засобів
комунікації та обміну інформацією спричиняє
перетворення інформаційного суспільства в
те, що сьогодні прийнято називати «Smart Society» (розумним суспільством). Розумне суспільство – це нова якість суспільства, в якому
належним чином підтримане обладнання, надані послуги та доступ до Інтернету призводять до якісних змін у взаємодії суб’єктів, що
дозволяє досягти нових результатів – соціальних, економічних та інших, в якому здійснюється намір удосконалити всі аспекти людського життя на основі використання ІКТ у
нових галузях. Це наступний етап у розвитку
інформаційного суспільства.
Аналіз попередніх досліджень свідчить,
що в Україні є необхідні передумови для формування нового інформаційного суспільства
та відповдні здобутки вітчизняних науковців

у цій галузі (В. Биков, Р. Гуревич, А. Гуржій, М. Жалдак, М. Кадемія, В. Лапінський,
Н. Морзе, О. Спірін). Питання шляхів впровадження Smart технологій та їхньої адаптації до використання в умовах освітнього
середовища висвітлено у роботах зарубіжних дослідників, зокрема: A. Бекер, С. Чун,
К. Хайнеман, Л. Джонсон, Л. Квок, O. Лі,
Н. Тихомирова, В. Узков тощо.
Мета статті полягає у визначенні
доцільності використання Smart-технологій
як нового напряму у викладанні та навчанні.
Виклад основного матеріалу. Інтернет
розмиває межі економіки, суспільства та
галузі, змінюючи правила гри, збільшуючи
ймовірність ризику, а також нові можливості.
Smart – це властивість об’єкта, що
характеризується інтеграцією двох або більше
елементів у цей об’єкт, котрі раніше не були
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з’єднані. Це робиться через Інтернет, наприклад, Smart –телевізор, Smart будинок, смартфон. Smart технології призведуть до розвитку
мобільності робочої сили [6].
Використання технологічних пристроїв
змінило спосіб взаємодії індивіда з універси
тетським середовищем. Л. Джонсон проана
лізував
використання
інтелектуальних
технологій як зв’язку між людьми та
університетським середовищем педагогічного
вишу, проілюструвавши важливі проблеми в різних галузях та технологічних системах, а також використання інформаційних та
комунікаційних пристроїв, що використовуються в педагогічних університетах, в контекст викладання-навчання для підвищення
якості вищої педагогічної освіти та особистого культурного життя. Автор запитує: коли
університет стає «Smart»? Університетам
недостатньо визначити себе як Smart місця.
Вирішуючи основні виклики, вони повинні
стати сильними та розумними в реальності не
лише завдяки Smart системам, але й як розумна, обізнана університетська спільнота, яка
забезпечує високу якість освіти та досліджень
[4, с. 3-8].
Існує декілька сфер діяльності, які описані
в літературі стосовно терміна «Smart місто»:
промисловість, освіта, зокрема педагогічна
освіта, технічна інфраструктура, різні «фактори»; Л. Квок визначає шість характеристик,
як основу для подальшої розробки Smart міст,
котрі мають включати результати та дозволяти включати додаткові фактори, такі як: Smart
економіка, Smart люди, Smart управління,
Smart мобільність, Smart середовище, Smart
життя [5]. Дослідження, розробка та розвиток Smart університетів, Smart освіти, Smart
класів, Smart навчальні середовища, Smart
педагогіка, Smart навчання та академічна
аналітика й пов’язані з ними теми стали основними темами різних міжнародних та
національних досліджень, подій та проектів,
державних та корпоративних ініціатив,
інституційних програми та стратегічних
планів [3, с. 12].
У дослідженні К. Хайнемана та В. Узкова
надані результати проєкту, спрямованого на
систематичний огляд літератури та творчий

аналіз професійних публікацій, доступних у
цих сферах. Припущення полягає в тому, що
результати проведеного систематичного творчого аналізу дадуть змогу дослідникам визначити найефективніші ідеї, підходи, розроблені
програмні та апаратні системи, технічні платформи, Smart функції, найкращі практики для
наступного розвитку університету – Smart
університету. Представлена модель може
розглядатися як еволюційний підхід для
традиційного університету до прогресу та
різних рівнів Smart університету [3, с. 14-18].
На думку експертів: «Освіта в Smart
середовищі, підтримуваному Smart техно
логіями на основі використання Smart інстру
ментів та Smart пристроїв, можна вважати Smart освітою». У цьому відношенні ми
зауважуємо, що новітні технології широко застосовуються в педагогічних університетах,
які використовують хмарні та сіткові обчислення, сервіси наступного покоління (NGN) та
портативні пристрої. Вдосконалення програмами у високоінтерактивних рамках Smart освіта
є лише верхнім шаром, хоча найвідомішими
є й інші аспекти, такі як: (1) спілкування;
(2) соціальна взаємодія; (3) транспорт;
(4) управління; (5) оздоровчий стан (безпека
та здоров’я); (6) управління; (7) управління
енергією; (8) зберігання та передача даних;
(9) обмін знаннями; (10) ІТ-інфраструктура;
(11) навколишнє середовище [2, с. 1003].
Концепція, представлена Н. Тихомировою,
полягає у наступному: «Smart університет –
це концепція, яка передбачає всебічну
модернізацію всіх освітніх процесів. Smart
освіта здатна забезпечити новий університет,
де набір ІКТ та викладачів призводить до абсолютно нової якості процесів та результатів
навчальної, науково-дослідної, комерційної та
інших університетських заходів. Концепція
Smart у сфері освіти тягне за собою появу таких технологій, як Smart дошки, Smart
екрани та бездротовий доступ до Інтернету
звідусіль» [6]. Екосоціація, суспільство знань,
цифрове суспільство перетворюються на
інтелектуальне суспільство, котре побудоване на «Smart» діяльності та спирається на
«Smart» інфраструктуру та «Smart» громадян, що відіграє ключову роль у створенні
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інтелектуальної
культури.
Крім
того,
пріоритетним є розвиток таких галузей, як
Smart транспорт, Smart здоров’я, Smart енергетика, Smart їжа тощо, що врешті-решт призведе до створення Smart світу.
С. Чун представив концепцію інтелек
туального навчального середовища, яке
можна розглядати як навчальне середовище,
що підтримується технологіями. Вони впроваджують адаптації та надають відповідну
підтримку (наприклад, поради, відгуки чи
корисні інструменти) у потрібних місцях та в
потрібний час для потреб окремих студентів,
що можна визначити, аналізуючи їх навчальну поведінку, результати, а також Інтернет та
реальний контекст, в якому вони знаходяться
[1, с. 3].
Л. Квок визначає Smart кампус (i-campus)
як нову парадигму мислення, що стосується
цілісного інтелектуального середовища кампусу, але не обмежуючись ними, декілька тем
інтелектуальної інтелігенції, таких як цілісне
Е-навчання, соціальні мережі та комунікації
для робочої співпраці та стабільність ІКТ із
інтелектуальними системами управління, захисна та профілактична охорона здоров'я,
розумне управління будівлями з автоматизованим контролем та спостереженням за
безпекою, а також видиме управління та
звітність у кампусі [5]. Smart університет –
частина розумного міста. Smart університет
визначається як «платформа, яка збирає та
надає основоположні дані для аналізу та вдосконалення навчального та наукового середовища» [3, с. 21]. Запропоновано, щоб у Smart
університету був інструмент, подібний до тих
які, запропоновані в рамках Європейської
компетенції (ECF), щоб створити освітні
профілі, а отже, навчальні програми та курси, які відповідають стандартам, необхідним
науковим та професійним спільнотам (наприклад, IEEE, ACM) [2, с. 1005].
У розумному суспільстві технології,
раніше засновані на інформації та знаннях,
перетворюються на технології, засновані на
взаємодії, співпраці, обміні досвідом – Smart
технології. Громадяни, спеціалісти нового
покоління, перетворюють свою діяльність
на «Smart» та впроваджують інноваційні

зміни в стратегіях управління. Це означає,
що суспільству потрібно більш креативне та
відкрите мислення, так що гідність людини,
заснована на гнучкості та оригінальності, є
пріоритетом [6]. Найважливіше питання – це
підготовка персоналу з творчим потенціалом,
здатним працювати та мислити у новому світі.
Тому здатність швидко та ефективно знаходити та використовувати інформацію має важливе значення, щоб вважати її Smart людиною,
яка володіє необхідними інформаційними
компетенціями. Фахівець, який не має практичних навичок роботи в соціальних мережах
з електронними джерелами і не може розвинути свою базу знань, буде неефективним і тому
не буде бажаним [6]. В дослідженні Л. Квока описана роль електронного портфоліо для
Smart Life Long Learning. Експерти, зокрема,
підкреслили, що «Smart університет, як частина Smart міста, вже не обмежується наданням
технологій всередині аудиторії та поза нею».
Автори обговорюють, як Smart університет
може сприяти саморегульованому навчанню
студентів шляхом впровадження електронного портфоліо особистісного розвитку, який
допомагає студентам планувати свій шлях
розвитку та розмірковувати над власним навчанням [5].
Підготовка фахівця, який має професійні
навички та звички у Smart суспільстві,
є завданням для Smart університету. Це
університет, де використання комплексу (набору) технологічних інновацій та Інтернету
підготовленими людьми призводить до нового, відповідного інтелектуального суспільства,
до покращення якості навчальних, наукових
та дослідницьких, комерційних, соціальних
процесів, а також інші види діяльності.
Згідно з документом «Європа 2020», Розумний розвиток означає досягнення кращих
результатів у галузі: освіта (заохочення до навчання, вивчення та підвищення кваліфікації);
наукові дослідження/інновації (створення нових продуктів та послуг, які мали би вплив
на прискорення економічного зростання
та зайнятості і допомогли би у вирішенні
соціальних проблем); цифрове суспільство
(використання інформаційно-комунікаційних
технологій).
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Висновки. Smart університет можна
вважати додатковою системою з кількох
категорій, зокрема, «Інтелектуальне обладнання», «Smart педагогіка», «Інтелектуальні
навчальні програми», «Компетентні студенти»,
«Викладачі»,
«Адміністрація»,
«Інтелектуальний клас», «Технології», «Програмне забезпечення». Хоча деякі автори вважають, що в даний час університети можна
вважати Smart університетами, оскільки вони
вигідно використовують наявні технології
для покращення їхньої роботи та підвищення

якості своїх випускників, водночас вони потребують вдосконалення та подальшого розвитку. Насамперед з урахуванням особистих
очікувань та потреб студента. Наприклад,
у Smart університеті кінцеві технологічні
рішення сприяють співпраці та співпраці між
людьми. З одного боку, необхідно створити
умови для ефективного навчання та розвитку,
вирішити проблеми, а з іншого – підготувати
фахівців нового покоління, нові напрямки
функціонування в новому Smart суспільстві
та Smart середовищі, яке створюється.
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РОЗВИТОК РІЗНИХ ВИДІВ ПАМ’ЯТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ
КЛАСІВ НУШ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ЗА ДОПОМОГОЮ РІЗНИХ ІГОР-НАСТОЛОК
Першочергове завдання педагога полягає в тому,
щоб відкрити у кожній дитині творця,
поставити його на шлях самостійності,
творчої інтелектуальної праці.
В.О. Сухомлинський
У статті представлено комплексний підхід до розвитку різних видів пам’яті в учнів початкових класів НУШ на уроках фізичної культури за допомогою настільних ігор, що передбачає поєднання
фізичної та розумової роботи, яка спрямована на засвоєння нової інформації та розвиток розумових
здібностей, виховання особистості дитини.
Ключові слова: розвиток творчої уваги, розумових здібностей, концентрації; види пам’яті: образна, рухова, емоційна і словесно-логічна.
В статье говорится о комплексном подходе к развитию разных видов памяти учащихся начальных
классов НУШ на уроках физической культуры с помощью настольных игр, которые объединяют физическую и умственную работу, направленную на усвоение новой информации, развитие умственных
способностей и воспитание личности ребенка.
Ключевые слова: развитие творческого внимания, умственных способностей, концентрации;
виды памяти: образная, двигательная, эмоциональная и словесно-логическая.
The article presents the comprehensive approach to the development of different types of memories of
the primary school students of the New Ukrainian School at the lessons of physical training using board
games. This approach provides the union of physical and intellectual work directed to the assimilation of new
information, development of mental abilities and personality development of children.
Key words: the development of creative consideration, mental abilities, concentration; types of memories:
image, motor, emotional and logical ones.

Актуальність статті. Наш час – це час
суттєвих змін у науці, техніці, інформаційному середовищі, освіті. Суспільству потрібні
люди, здатні приймати нестандартні рішення
і вміють творчо мислити. В цьому розумінні
початкова освіта займає пріоритетну позицію,
є підґрунтям формування талановитої та обдарованої молоді, творчість якої буде сприяти
розвитку суспільства і держави.
Постановка проблеми. В умовах постійно зростаючого обсягу інформації, освітнього матеріалу, що має засвоїти дитина, виникає потреба шукати шляхи ефективного

Мета та завдання даної статті полягає у
привертанні уваги до проблеми зайнятості
учнів початкових класів ( тимчасово звільнені
від занять у зв’язку із перенесеним захворюванням та учнів спеціальної медичної групи)
на уроках фізичної культури, яка залишається
актуальною до сьогодні. Вивчення даної проблеми допоможе вчителеві фізичної культури
дати можливість таким учням бути задіяними
на уроці. Завдяки запропонованим завданням
ігор-настолок в учнів мимоволі у грі розвиватиметься пам'ять для успішного засвоєння навчального матеріалу інших предметів.

69

№ 19 / 2020 р.

♦

навчання, приховані резерви розумової активності.
Сучасність вимагає нестандартного бачення проблеми, пошуку дійових нешаблонних
рішень, кількох варіантів розв'язання запропонованої задачі, розглядання відомого з нових позицій.
Здатність творчо мислити у молодших
школярів є неймовірно високою. Дитина високої творчої спрямованості бажає з головою
заглибитись у те, що її цікавить, вона дуже винахідлива в образотворчій діяльності, іграх,
висловлює багато різних міркувань.
Зрозуміло, що здатність дитини до творчості, поєднана з високим інтелектуальним рівнем, це виняток, рідкісне явище у звичайному
класі. Проте потенційна творчість притаманна
кожній дитині. Завдання вчителя – створити
умови, за яких діти самостійно і нестандартно
зможуть вирішувати поставлені задачі.
У дітей шкільного віку особливо яскраво
проявляється вплив інтересу на продуктивність запам’ятовування. Відомо, що багато хто
із здобувачів освіти неоднаково запам’ятовує
й засвоює різні навчальні предмети. Пояснюються ці факти не індивідуальними особливостями пам’яті, а різним рівнем інтересу до
предметів, що вивчаються.
У вузькому розумінні пам'ять – це здатність пригадувати окремі переживання з минулого [1].
Сучасні дослідники (Г.С. Костюк, Г.О. Люблінська, С.Д. Максименко, І.В. Мартиненко,
З.В. Огороднійчук, Т.В. Сак, В.В. Тищенко та
ін.) визначають пам’ять як пізнавальний психічний процес сприймання, запам’ятовування,
збереження, відтворення і забування індивідом свого досвіду [3-4].
Краще засвоєний навчальний матеріал передбачає активне його сприймання учнями.
Педагог має ще й враховувати динамічні
типи пам’яті серед учнів. Школярі можуть
запам’ятовувати матеріал [5]:
 повільно й ненадовго;
 швидко, але ненадовго;
 швидко й надовго;
 повільно й надовго.
Завдання вчителя, знаючи типи пам’яті
учнів, підбирати такі завдання, які б розви-

вали всі типи пам’яті та при оцінці результатів, враховувати індивідуальні особливості
пам’яті здобувачів освіти.
Для визначення видів людської пам’яті
більшість психологів (Г. С. Костюк, А. В. Петровський, О. О. Смирнов та ін.) вирізняють
такі критерії: зміст матеріалу; характер мети
діяльності; час закріплення і зберігання матеріалу [2]. В залежності від того, що саме людина запам’ятовує і відтворює, за предметом
діяльності розрізняють такі види пам’яті: образну, рухову, емоційну і словесно-логічну.
Образна
пам'ять
виявляється
у
запам’ятовуванні образів, уявлень конкретних
предметів, явищ, їхніх властивостей.
Для подолання інерції мислення пропоную
учням практичні вправи, ігри та завдання, головна мета яких - розвиток творчої уяви, фантазії, концентрації уваги.
1. Гра «Що змінилось?»
Дана гра полягає в тому, що на картинці-шаблоні створюємо сюжет з деталей,
що подані до гри: вирізані обручі, скакалки, гімнастичні палиці, м’ячі, гімнастичні
лави, спортивні тренажери тощо. Створений
сюжет(гімнастичний або спортивний зал)
пропонуємо дітям до розгляду 1-2 хв. Даємо
установку на запам’ятовування. Потім зображення закривається. В цей час вчитель змінює
деякі деталі сюжету (замінює їх іншими, міняє
місцями або ж вилучає). Наступним етапом
буде демонстрація вже зміненого педагогом
сюжету. Вчитель просить учнів пригадати, що
змінилось.
Поради:
 На початковому етапі не обтяжувати
картинку-шаблон великою кількістю деталей.
 Поступово ускладнювати сюжет картинки-шаблона.
 Деталі сюжету на картинці-шаблоні
під час гри можна переставляти місцями, вилучати, замінювати схожими, додавати нові.
 Завжди давати малюкам достатньо
часу для запам’ятовування.
 Організовувати ігри в парах чи в командах.
Виготовлення. Підібрати картинку-шаблон та деталі до неї . Все вирізати, заламінувати.

70

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

2. Гра «Кольорові фітнес-килимки»
Відтворення - один з головних процесів
пам’яті, одна із форм згадування. В цій грі можемо попросити дитину відтворити в пам’яті
обриси предметів та пригадати їх колір. Записати їх на «фітнес-килимку» маркером.
Поради:
 Час виконання гри визначає педагог.
Для ускладнення гри можна обмежити учнів
в часі, який дається на виконання завдання.
 Можна обмежити малюків у виборі
слів, запропонувавши конкретну тему. Наприклад, записати лише спортивний інвентар
певного кольору або спортивне обладнання
певного кольору тощо.
Словесно-логічна пам'ять виявляється в
запам’ятовуванні думок, понять, суджень, умовиводів, які відображають предмети та явища в
їх істотних зв’язках і відношеннях [6].
3. Гра «Я поклав у туристичний рюкзак»
Ведучий починає гру і говорить: «Я поклав
у туристичний рюкзак…», наступний гравець
повторює сказане і додає своє слово: «Я поклав
у рюкзак м’яч і скакалку» і так далі: діти проговорюють, що вони взяли із собою в похід.
Порада:
У цій грі немає переможців. Учасники можуть підказувати одне одному. Важливо, щоб
у дітей під час гри розвивалась здатність згадувати.
4. Гра «Хто швидше полагодить інвентар?» та гра «Хто загубив спортивний інвентар?»
Ці ігри схожі. Їх суть полягає в тому, що
кожній дитині дають фрагмент загальної картинки. Гравець має його запам’ятати, потім закрити свій фрагмент і знайти його по пам’яті
на загальному зображенні, яке пропонується.
Виготовлення. Вибрати зображення зі
схожими складовими загальної картинки. Вирізати, заламінувати.
Порада: для запам’ятовування свого фрагменту дається достатньо часу.
5. Гра «Спостережливий глядач»

Гра полягає в тому, що дітям пропонують
розглянути картинку дуже пильно і запам’ятати
всі деталі. Установка на запам’ятовування перед грою дуже важлива! Потім вчитель закриває картинку і ставить запитання, на які діти
мають давати відповіді по пам’яті.
Примірні запитання:
I.
1. Який предмет на картинці найважчий,
найлегший?
2. Який предмет залізний?
3. Який предмет товстий або тонкий?
4. Який предмет був на картинці твердий, м’який?
II.
1. Який предмет підкидати, а який – ні?
2. Який предмет може розтягнути, а
який – ні?
3. На чому можна виконувати перекати і
перекиди?
4. Що з предметів на малюнку можна
покласти у туристичний рюкзак, а що - ні?
тощо.
6. Гра «Спортивне обладнання»
Розглядаємо такі зображення, на яких, на
перший погляд, важко розпізнати спортивне
обладнання. Але придивившись та згадавши,
їх можна впізнати.
Дана гра тренує не лише пам'ять, а й увагу
та уяву [7].
Висновок. Процес запам’ятовування
значно відрізняється залежно від наявності мнемічної мети. При її відсутності
запам’ятовування є мимовільним. Воно найбільш продуктивне, якщо матеріал входить
у зміст діяльності дитини. Учні найкраще
запам’ятовують те, що вони робили. Таким чином, умовою мимовільного запам’ятовування
є активне сприйняття матеріалу. Чим вища
пізнавальна активність дитини, тим продуктивнішим є мимовільне запам’ятовування,
тобто, матеріал, на який спрямована діяльність, запам’ятовується краще. Ці закономірності важливі для освітнього процесу.
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ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ОХОРОНИ ДИТЯЧОГО
СПІВАЦЬКОГО ГОЛОСУ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
У статті розглядається проблема розвитку дитячого голосу, розкривається специфіка охорони
співацького голосу дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
Ключові слова: голос, співацький голос, дитячий співацький голос, розвиток голосу, охорона голосу,
діти дошкільного та молодшого шкільного віку.
В статье рассматривается проблема развития детского голоса, раскрывается специфика охраны
певческого голоса детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Ключевые слова: голос, певческий голос, детский певческий голос, развитие голоса, охрана голоса,
дети дошкольного и младшего школьного возраста.
In the article the problem of development of children's voices, the specificity of protection spackova the
voices of children of preschool and younger school age.
Key words: voice, singing voice, child's singing voice, development of voice, security voices, children of
preschool and younger school age.

Постановка проблеми. Музичне виховання і розвиток дитини здійснюється протягом
усіх вікових етапів її життя. Спів у цьому процесі займає одне з провідних місць. Досить
часто в практиці роботи з дитячою аудиторією
буває так, коли дошкільники і молодші школярі в результаті неправильного співу, недотримання принципово важливих правил гігієни
і охорони голосу, встигають придбати низку
неправильно набутих вокально – технічних
навичок, з якими потім складно впоратися.
Саме тому проблема розвитку та охорони
дитячого голосує надзвичайно важливою і актуальною. Необхідно зазначити, що розвиток і
охорона співацького голосу дітей дошкільного
і молодшого шкільного віку – це досить важливий та дієвий засіб , що забезпечує розквіт вокального мистецтва взагалі. Так, у Національній доктрині розвитку України у XXI столітті,
Державній національній програмі наголошується, що сучасний період оновлення суспільства, духовного відродження висуває комплекс
нових проблем. Серед них на особливу увагу
заслуговує посилення зв’язку між культурою, музичною зокрема, та освітою [3, с. 2-7;
5, с. 46; 6, с. 3-5]. Розробка нових педагогічних
технологій у навчанні й вихованні на сучасно-

му етапі розвитку освіти викликана соціальним замовленням суспільства дошкільним закладам, загальноосвітній школі, що пов’язане з
необхідністю формування творчої та емоційно
розвиненої особистості засобами мистецтва,
музичного зокрема [1].
Аналіз актуальних досліджень. Вагомий внесок в дослідження проблеми розвитку і охорони дитячого співацького голосу
внесли провідні педагоги – вокалісти В. Багадуров, Н. Ветлугіна, В. Ємельянов, К. Малініна, М. Мєтлов, Д. Огороднов, Г. Стулова,
В. Шацька. Педагоги – музиканти Є. Алмазов, А. Войнова, Л. Михайлова, Н. Орлова,
Б. Яворський накопичили великий досвід
роботи з дитячими голосами. Вони теоретично обґрунтували і систематизували процес
засвоєння дітьми дошкільного і молодшого
шкільного віку співацьких навичок та запропонували методику практичної роботи з розвитку співацького голосу у дітей різного віку.
Проте, проблема розвитку і охорони дитячого
співацького голосу розкрита недостатньо.
Мета статті – розглянути проблему розвитку дитячого голосу та розкрити специфіку
охорони співацького голосу дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.
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Виклад основного матеріалу. Як відомо,
спів виховує естетичне сприймання і естетичні
почуття, сприяє розумовому розвитку дитини
бо розкриває перед нею цілий світ уявлень і
почуттів. Такий простий і унікальний різновид музичної діяльності як спів, розширює
кругозір дітей, збільшує обсяг їхніх знань про
навколишнє життя. Проте здійснення такого
процесу можливе тільки за умови володіння
особливим інструментом, яким наділена кожна
людина, – голосом. У довідниковій літературі
«голос» розглядається як безумовний рефлекс.
На основі цього рефлексу, шляхом утворення
ланцюгових, умовно – рефлекторних реакцій,
виникає розмовний і співацький голос [7; 9].
Поняття «співацький голос», на думку
Ю. Юцевича, пов’язаний зі здатністю людини
співати. На відміну від мови, звуки співацького голосу мають точну висоту, можуть бути як
короткими, так і довгими [10]. Ми вважаємо,
що «співацький голос» – це звучання голосового апарату людини, що характеризується
індивідуальними особливостями відтворення
звуку (висота, тембр, чистота інтонації тощо).
В умовах дитячого садка, початкової загальноосвітньої школи педагог – музикант повинен пам’ятати, що дитячий голос внаслідок
малого діапазону та недорозвиненості голосового апарата суттєво відрізняється від голосу дорослих. Тож дитячий співацький голос
характеризується м’якістю, легкістю, «сріблястим» тембром, фальцетним звучанням,
обмеженістю сили звуку. Здатність співати,
як відомо, проявляється з двох років у дітей
дошкільного віку. До семи років спів зберігає
фальцетний характер. Науковці та педагоги –
практики зазначають, що діапазон голосу до
цього часу досягає септими («ре» 1-ї октави – «до» 2-ї октави). Проте, обов’язково слід
пам’ятати, що з семи років у голосових складках дитячого голосового апарата починається
формування вокальних м’язів, яке повністю
закінчується лише у 12 років [4; 6; 8].
Розвиток співацького голосу у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку залежить від того, наскільки правильно діти
користуються ним. Основні причини неправильного функціонування голосових органів
дитини: 1) їх перенапруження і перевтома;

2) спів у невластивій певному голосу теситурі;
3) зловживання верхніми звуками діапазону;
4) напружене (форсоване, крикливе, гучне)
звучання; 5) досить тривалий спів; 6) неправильні (шкідливі) звички голосоутворення;
7) спів у хворобливому стані тощо [2; 4; 6; 8].
Отже, щодо здійснення процесу розвитку та охорони співацького голосу дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, ми
вважаємо за необхідне рекомендувати педагогам – музикантам обов’язково дотримуватись
певних методичних порад:
1. Для визначення наявності співацького
голосу та якісних його характеристик необхідно виявити у дитини: діапазон голосу, його
тембр, визначити «примарні» звуки (співацькі
звуки, що в голосі людини звучать найбільш
природньо і вільно), здатність витримувати
теситуру, окреслити перехідні регістрові тони
у вихованців.
2. Розвивати дитячий співацький голос потрібно починати поступово, а саме з «примарних» звуків. Ці звуки, зазвичай, знаходяться в
середині співацького діапазону дитини. Розширювати межі співацького діапазону вгору і
вниз потрібно без зайвих зусиль і напруження, обов’язково дотримуючись принципу обережності та поступовості.
3. Наукові спостереження доводять, що
спів вимагає значного нервового і м’язового
напруження, тому швидко втомлює дітей.
Отже, загальна тривалість співу на музичному занятті у дитячому садочку, на уроці музичного мистецтва у першому класі не повинна перевищувати 10 хвилин. У наступних
молодших класах (2, 3, 4) загальна тривалість
співу може бути доведена до 15–20 хвилин з
невеликою перервою після 10 хвилин співу.
4. При перших ознаках втоми слід залучати дошкільників і молодших школярів до
інших різновидів музичної діяльності. Не
можна допускати, щоб діти йшли з музичного
заняття, уроку музичного мистецтва з втомленими голосами. Адже нормальний розвиток
співацького дитячого голосу в повній мірі залежить від правильного співацького режиму
на музичному занятті у дитячому садочку, на
уроці музичного мистецтва у загальноосвітній школі.
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5. Загальновідомо, що дошкільникам і молодшим школярам властива підвищена емоційна збудливість, яка, до речі, виявляється у
голосній мові, спілкуванні під час ігор як удома, так у і викриках на прогулянках у дитячому садочку, на перервах у школі. Педагог –
музикант повинен постійно застерігати дітей
від перенапруження голосу як у мові, спілкуванні, так і при співі.
Висновки. Таким чином, педагог – музикант
має прищепити дітям переконання, що голос –

це надзвичайно ніжний інструмент, тому його
треба берегти. Також музичні керівники в дитячому садочку, вчителі музичного мистецтва у
загальноосвітній школі повинні постійно слідкувати за розвитком співацького голосу у своїх
вихованців, контролювати (моніторити) та керувати даним процесом. При дотриманні вищевикладених нами методичних порад завдання
щодо розвитку і охорони співацького голосу у
дошкільників і молодших школярів будуть вирішуватись набагато легше і успішніше.
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ГОЛОВНІ АСПЕКТИ, СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
У статті розглянуто процес організації самостійної роботи студентів у системі освіти. Розглянуто методи ефективної самостійної роботи студентів, формування інтелектуальних якостей та
навичок пошуку і передачі інформації, необхідних майбутньому спеціалісту.
Детально проаналізовано готовність студента до виконання завдання, яке включає в себе наступні
етапи: теоретичне, психологічне, організаційно-методичне і матеріально-технічне. Описано виховний
вплив самостійної роботи на студента, навички постійного поповнення своїх знань, самоосвіти.
Ключові слова: самостійна робота, студенство, система освіти, навчальна діяльність, дидактичні принципи, творча особистість.
В статье рассмотрен процесс организации самостоятельной работы студентов в системе образования. Рассмотрены методы эффективной самостоятельной работы студентов, формирования интеллектуальных качеств и навыков поиска и передачи информации, необходимых будущему
специалисту.
Детально проанализированы готовность студента к выполнению задания, которое включает
в себя следующие этапы: теоретическое, психологическое, организационно-методическое и материально-техническое. Описано воспитательное воздействие самостоятельной работы на студента,
навыки постоянного пополнения своих знаний, самообразования.
Ключевые слова: самостоятельная работа, студенчество, система образования, учебная деятельность, дидактические принципы, творческая личность.
The article deals with the process of organizing students' independent work in the education system. The
methods of effective independent work of students, formation of intellectual qualities and skills of finding
and transfer of information necessary for the future specialist are considered. The student's readiness for
the task is analyzed in detail, which includes the following stages: theoretical, psychological, organizationalmethodological and material-technical. The educational influence of independent work on the student, skills
of constant updating of the knowledge, self-education are described.
Key words: independent work, students, education system, educational activity, didactic principles,
creative personality.

Постановка проблеми. Самостійна робота студентів дуже важливий аспект в організації навчальної діяльності студентів, особливо
у підготовці майбутніх фахівців.
Навкруги цієї проблеми багато років виникають різні наукові суперечки, в результаті
яких формуються різноманітні погляди, методичні та методологічні позиції. Дані погляди
відображають різні точки зору, які в цілому
ряді випадків відрізняються одна від одної
різними якісними характеристиками.
Вивчення різноманітних наукових робіт
і публікацій свідчить про досить детальний
розгляд в педагогічних дослідженнях даного
питання щодо організації самостійної роботи
в середній школі та у вищих навчальних закладах. В літературі можна зустріти спори

про те, чим же є самостійна робота: формою
організації навчального процесу, методом чи
засобом навчання? У більшості визначень і
підходів до розкриття поняття «самостійна
робота» викладачу приділяється відповідне
місце в керівництві цією роботою: відмічається, що вона здійснюється, якщо це необхідно,
допомагає учням і контролює її результати, в
той час підкреслюється, що з його сторони не
повинно бути точного, сковуючого ініціативу
учнів інструктування [24, с. 10].
У роботах науковці [11, с. 5] підкреслюється, «під самостійною роботою ми будемо
розуміти кожну організовану викладачем активну діяльність студентів, направленої на
виконання поставленої дидактичної мети в
спеціально відведений для цього час». Дані
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автори визначають дидактичні завдання самостійної роботи студентів: пошук знань, їх
осмислення і закріплення; формування і розвиток практичних навичок, а також інтелектуальних, і гностичних умінь; систематизацію
знань тощо. Звідси самостійна робота визначається як засіб організації навчально-пізнавальної діяльності студента.
Науковці в своїх дослідженнях [7, с. 110]
і рекомендаціях вказують на те, що шкільні
методи самостійної роботи малопридатні та
не працюють в вузівській системі навчання і
тому студентів, з першого дня їх перебування
в університеті, необхідно навчати систематично та самостійно працювати в аудиторії, в
бібліотеці, щоб вони якнайшвидше оволоділи
навичками самостійної навчальної діяльності.
Але і згодом, після закінчення вузу, спеціаліст повинен не тільки добре виконувати свої
виробничі функції, але він повинен продовжувати своє навчання. І тому саме в вищому
навчальному закладі студентам слід оволодіти
методикою самонавчання для наступного самостійного опанування знаннями.
Формування умінь навчатися складаються
з формування різноманітних умінь і проявляються в чіткій організації діяльності студентів, направленої на виконання різноманітних
задач.
Мета статті проаналізувати головні аспекти, сутність і структуру самостійної роботи
студентів.
Аналіз наукових досліджень та постановка проблеми. Як зазначалося вище, окремі аспекти досліджуваної теми вже були предметом уваги дослідників. Однак, науковці, а
саме: Астахова О.В., Прокопенко І.Ф., Євдокимов В.І., Підкасистий П.І., Харламов І.Ф.
[3; 23; 25] надають великого значення самостійній роботі в процесі формування особистості, розглядають основні принципи, форми,
методи організації, а також облік і контроль
цієї діяльності.
Так, І.Ф. Харламов підкреслює, що «…
на уроках, як би гарно вони не проводились,
має місце концентроване запам’ятовування,
і завдання переводиться лише в оперативну пам’ять … а потрібне розосередження
запам’ятовування» [25, с. 67]. Для досягнення

цієї мети автор пропонує суттєво покращити
самостійну роботу учнів за рахунок вдосконалення домашніх завдань. Навіть, якщо самостійна робота обмежується тільки домашнім
завданням, вона повинна мати дидактичний
зміст у вигляді завдання, яке формує вчитель
відповідно навчальної дисципліни.
В роботах сучасних дослідників [9, с. 25]
зустрічаємо визначення умов, від яких залежить успіх домашньої навчальної роботи. До
них відносяться:
– сформованість в учнів пізнавального інтересу до знань (ця умова забезпечується єдністю домашніх завдань та навчальної роботи
на заняттях, зв’язок з життям, з практикою);
– педагогічне керівництво і контроль з
боку вчителів та батьків, які виховують відповідальне відношення до виконання домашніх
завдань;
– дотримання дидактичних принципів, зокрема принципу доступності навчання, а саме
посильності пропонованого домашнього завдання.
Оскільки при вивченні кожного предмета
студенту важливо не тільки засвоїти навчальний матеріал, а й оволодіти культурою розумової праці, досвідом творчої діяльності, автори
[7, с. 210] виділяють уміння, які необхідні для
опанування науковими знаннями: читання з
різною метою (для засвоєння важливих деталей, для відповіді на запитання, для критичної оцінки, для розвитку словникового запасу,
тощо), працювати з першоджерелами, користування книгою як знаряддям праці, шукати
необхідну інформацію, користуватися довідником, конспектувати, складати картотеку і користуватися нею, будувати схему спостережень,
вірно описувати процес, за яким здійснюється
спостереження, виділяти головне, слухати, на
слух виділяти головне, аргументовано висловлювати свою думку, коротко і стисло викладати
свої і чужі думки, логічно мислити, систематизувати, класифікувати явища, бачити і розуміти причини і наслідки процесу виникнення
і розвитку того чи іншого явища, аналізувати
факти, робити узагальнення і висновки, самостійно ставити задачі та інше.
В роботах, в яких аналізується самостійна
навчальна і домашня робота учнів як форма
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самостійної навчальної діяльності, нерідко
дослідники виділяють і недоліки. Зокрема
до них відносяться: напівмеханічне читання
навчального матеріалу, невміння розчленувати його окремі смислові частини, невміння
учнів організовувати свій робочий час, перевантаження учнів домашніми завданнями
[20, с. 98]. Ці недоліки мають місце і в системі
вищої освіти.
З усього вищевикладеного можна сформулювати проблему, яка полягає у тому, що недостатньо вивченими залишаються фактори
ефективності самостійної роботи студента.
Виклад основного матеріалу. Самостійна
робота студентів є дуже широким поняттям, у
тлумаченні якого сформувалися різні підходи,
що зумовлено відмінностями в розумінні суті
цього явища.
Від організації самостійної роботи багато
в чому залежать результати навчання студентів та їх майбутня практична діяльність.
Нерідко самостійну роботу розглядають як
окремий вид навчальних занять поряд з лекцією, семінаром, практичним заняттям та інше.
При цьому її суттєвими ознаками вважають
обов’язковість заняття у відведений розпорядком дня вузу час, роботу без безпосередньої участі викладача, але за обов’язкового
його контролю. За іншими твердженнями,
самостійна робота передбачає всю активну
розумову діяльність студентів у навчальному процесі, є внутрішньою основою зв’язку
різних видів і форм занять між собою вважаючи самостійну роботу основним методом
засвоєння знань, прихильники цього підходу
стверджують, що вона охоплює пізнавальну
діяльність, яку здійснюють студенти не лише
позааудиторно, а й на лекціях, семінарах, індивідуальних співбесідах, заліках, іспитах,
під час захисту курсових, дипломних робіт
тощо. Тобто, самостійна робота, згідно з таким баченням, охоплює всі види і форми навчального процесу.
За своєю суттю самостійна робота є активною розумовою діяльністю студента,
пов’язаною з виконанням навчального завдання. Наявність завдання і цільової установки
на його виконання вважають характерними
ознаками самостійної роботи. Завдання, які

доводиться вирішувати студенту в навчальній
діяльності, стосуються таких її сфер: засвоєння матеріалу теми, яка розглядається на лекції
(робота з конспектом лекції, рекомендованою
навчальною літературою), конспектування
фундаментальних робіт відповідно до програми навчальної дисципліни, розв’язування
задач, проведених дослідів тощо, підготовка
рефератів, контрольних робіт, фіксованих виступів (доповідей) на семінарському занятті,
підготовка курсових, дипломних робіт.
Усі ці елементи навчального процесу є самостійною роботою, оскільки студенти здійснюють їх певною мірою індивідуально, в позааудиторний час.
Самостійна робота – навчальна діяльність
студента, спрямована на вивчення й оволодіння матеріалом навчального предмета без безпосередньої участі викладача.
Самостійна робота з виконанням навчального завдання охоплює три етапи.
1. Підготовка студента до виконання завдання, теоретичне, психологічне, організаційно-методичне і матеріально-технічне забезпечення самостійної роботи.
Теоретична готовність студента виявляється в його інтелектуальній підготовці, тобто у
здатності застосовувати свої знання для виконання завдання.
Практична підготовка полягає у здатності оптимально планувати самостійну роботу,
вміло використовувати конспект лекцій, підручники, посібники, комп’ютер, розумові
операції (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікацію та інше).
Психологічна готовність студента передбачає передусім наявність у нього мотивів до
виконання конкретного завдання. Для того,
щоб поставлене перед студентом завдання
стало мотивом його розумової, практичної діяльності, воно повинно бути ним сприйняте.
Внутрішнє сприйняття завдання починається
з актуалізації мотиву, що спонукає студента
до виконання поставленого завдання, а відповідно до організації своєї самостійної роботи.
Успіх підготовчого етапу залежить і від
організаційного, методичного, матеріальнотехнічного забезпечення самостійної роботи
студента (забезпеченість літературою, мето-
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дичними рекомендаціями, наочними посібниками, інформаційно-комп’ютерною базою
тощо).
2. Безпосереднє виконання навчального
завдання. Це найважливіший і найвідповідальніший етап самостійної роботи студента. Оскільки навчальне завдання найчастіше
постає у навчально-пізнавальній формі, то
в процесі його виконання беруть участь усі
психічні процеси, які забезпечують пізнавальну активність: відчуття, сприйняття, уява,
пам’ять, мислення, увага та інші. На ефективність виконання завдання впливають такі особисті якості студента, як цілеспрямованість,
наполегливість, відповідальність тощо.
3. Аналіз виконаного завдання. Є завершальним етапом виконаної роботи. Під час
аналізу студент оцінює (методом самоконтролю, іноді взаємоконтролю) якість і час виконання завдання, ефективність використаних у
процесі самостійної роботи методів і засобів.
Аналізуючи дослідження у сучасній педагогічній літературі проблемам самостійної
навчальної роботи студентів, можна сказати
наступне: самостійна робота є організованою
викладачем активною діяльністю студента,
направленої на виконання поставленої дидактичної мети, але здійснюється без посередньої участі викладача, самостійна робота
студентів вимагає від викладача ретельного її
планування, створення умов ефективної організації навчальної роботи студентів припускає
перш за все ґрунтовне науково-методичне їх
забезпечення.
Багато студентів наштовхуються на труднощі під час виконання письмових домашніх
завдань (розв’язання задач з математики, статистики, економіко-математичного моделювання, підготовки рефератів, контрольних і
курсових робіт). Письмову роботу виконують
перед усім для того, щоб викладач міг оцінити ступінь засвоєння студентом навчального
курсу, рівень сформованості у нього вмінь і
навичок використання теорії при розв’язанні
практичних завдань.
На ефективність самостійної роботи студента значною мірою впливає керівництво
нею викладача, яке охоплює: планування
самостійної роботи студентів, формування

в них потреб і мотивів до активної, творчої
самостійної роботи, навчання студентів основам самостійної роботи, контроль за виконанням навчальних завдань.
Формування у студентів потреб і мотивів
до активної самостійної роботи відбувається внаслідок спонукання (наказ, жорстка вимога) викладача. Цей спосіб не ефективний,
будь-яка діяльність, що не викликає у людини професійного інтересу, малопродуктивна.
Значно ефективнішим способом формування
у студентів потреб і мотивів до самостійної
роботи є розвиток пізнавального інтересу до
предмета, який вивчається, процесу оволодіння ним. Діяльність, що має у своїй основі
глибокий інтерес не лише до результату, а й
до її процесуальних компонентів, найпродуктивніша, адже саме від неї людина має найбільше задоволення. Студент у цьому разі
сам знаходитиме час для предмета, який йому
сподобався. Зрозуміло, що викликати інтерес
до навчальної дисципліни, її змісту повинен
викладач.
Під час самостійної роботи студенти мають
змогу краще використати свої індивідуальні
здібності. Вони вивчають, конспектують літературні джерела, за потреби повторно перечитують їх окремі розділи, абзаци, звертаються
до відповідних довідників і словників. Все це
сприяє глибокому осмисленню навчального
матеріалу, виробляє в студентів цілеспрямованість у здобутті знань, самостійність мислення. Самостійна робота здійснює і виховний
вплив на студентів, сприяючи формуванню і
розвитку необхідних моральних якостей.
Висновки. Отже, виховання у студентів
навичок самостійної роботи з навчальним
матеріалом, науковою та навчально-методичною літературою належить до першочергових завдань вищої школи. Адже разом із цим
вони виховуватимуть у собі організаційність,
системність, діловитість, зосередженість, без
чого не обійтись їм і в майбутній професійній
діяльності.
За великого навчального навантаження, дефіциту часу важливе значення має для студента
раціональне планування самостійної роботи.
План допомагає правильно розподілити, економно використати свій час. Обґрунтування в
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ньому обсягу, змісту, послідовності роботи
протягом певного часу надає роботі цілеспрямованості, творчого характеру.
Раціональне планування студентом свого
навчання залежить від дотримання ним таких
передумов:
1. Уміння відрізняти головне від другорядного в самостійній роботі. Насамперед необхідно зосередитись на опануванні головним
матеріалом, відповідно спланувавши для цього свій час.

2. Зосередженість на навчанні всієї уваги, фізичних і моральних сил, думок, прагнень.
3. Цілеспрямованість і раціональність виконання завдань самостійної роботи.
Складаючи розпорядок дня, передбачаючи свою участь у всіх основних заходах,
які здійснюються у вищому навчальному
закладі, студент повинен орієнтуватися на
навчальні програми, плани і розклад занять.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Ашеров, А.Т. Підготовка, експертиза та захист дисертації [Текст]: навч. посібник для майбутніх
професіоналів в галузі педагогіки вищої школи та управління навчальними закладами / Аквіва Аше‑
ров; заг. ред. А.Т. Ашерова; УІПА – Х.: Вид-во УІПА, 2007. – 112 с.
2. Про освіту, «Про вищу освіту [Текст]: закон України. Нормативно-правові документи. – К.: Міле‑
ніум вид-во, 2001. – 11–38 с.
3. Астахова, О.В. Трансформація соціальних функцій вищої освіти в сучасних умовах [Текст]: навч.
посібник з соціології освіти для магістрантів, аспірантів, викладачем вищої школи / Олена Астахова;
заг. ред. О.В. Астахової. – Х.; Знання, 1999. – 75 с.
4. Бабанський, Ю.К. Вибрана педагогічна праця [Текст]: підручник / Ю.К. Бабанський. – М.: Зна‑
ння, 1989. – 560 с.
5. Бабанський, Ю.К. Педагогіка [Текст]: підручник / Ю.К. Бабанський. – М.: Знання, 1998. –
386 с.
6. Бабанський, Ю.К. Регіональна організація навчальної діяльності [Текст]: підручник / Ю.К. Ба‑
банський. – М.: Знання, 1981. – 396 с.
7. Балл, Г.В. Гуманістичні засади педагогічної діяльності [Текст]: підручник / Г.В. Балл. – К.: Ака‑
демія. – 1994. – 311 с.
8. Батишев, С.Я. Реформа професійної школи [Текст]: навч. посібник / С.Я. Батишев. – М.: Вища
школа, 1990. – 343 с.
9. Белкін, Є. – Педагогічні основи організації самостійної роботи студентів у ВНЗ [Текст]: навч. по‑
сібник / Белкін; під заг. ред. Є.Л. Белкіна. – О.: Знання, 1989. – 165 с.
10. Богданова, І.М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вчителів на основі застосування
інноваційних технологій [Текст]: автореф. дис. докт. пед. наук. (13.00.01 – педагогіка) / Богданова Іри‑
на Миколаївна; Київ. нац. пед. акад. – Київ., 1998. – 32 с.
11. Божович, Л.І. проблеми формування особистості [Текст]: підручник / Л.І. Божович. – М. – В.:
Знання. – 1997. – 350 с.
12. Буряк, В. Керування самостійною роботою студентів [Текст]: / Володимир Буряк // Вища шко‑
ла. – 2001. – № 4-5. – С. 48-52.
13. Войтко, В.І. Психодіагностика: Досягнення та перспективи [Текст]: навч. посібник / В.І. Войт‑
ко. – К.: Знання, 1980. – 48 с.
14. Галузинський, В.М. Педагогіка: теорія та історія [Текст]: навч. посібник / В.М. Галузинський,
М.Б. Євтух. – Р.: Знання, 1996. – 345 с.
15. Гарунов, М.Г. Дидактичні основи організації самостійної роботи студентів на практичних занят‑
тях [Текст]: / М.Г. Гарунов. – М.: МВСО СРСР, 1991. – 16 с.
16. Глухов, ВВ. Економіка знань [Текст]: підручник / В.В. Глухов, С.Б. Коробко, Т.В. Марініна; за
заг. ред. В.В. Глухова. – П.: Вища шк., 2003. – 358 с.
17. Гончаренко, С.У. Особистісно-орієнтований підхід [Текст]: український педагогічний словник /
С.У. Гончаренко – К.: Либідь, 1997. 376 с.
18. Давидов В.В. Невирішені проблеми теорії діяльності [Текст]: / В.В. Давидов // Психологічний
журнал. – 1992. Т. 13. – №2. С. 3-14.
19. Данілов, М.А. Самостійна робота студентів [Текст]: навч. Посібник / М.А. Данілов. – М.: Вища
школа, 1999. – 101 с.

80

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

20. Долженко, О.В. сучасні методи та технології навчання у технічному вузі [Текст]: підручник /
О.В. Долженко, В.Л. Шатуновський. – М.: Вища школа, 1990. – 315 с.
21. Донська, Т.К. Принципи розвиваючого навчання російської мови [Текст]: навч. посібник /
Т.К. Донська. – Л.: ЛГПІ, 1990. – 80 с.
22. Ефективність навчання студентів [Текст]: навч. посібник / В.І. Євдокимов та ін.; за заг. ред.
В.І. Євдокимова; ХДПУ ім. Г.С. Сковороди – Х.: Вид-во ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 2004. – 140 с.
23. Єсіпов, Б.П. Самостійна робота учнів на уроках [Текст]: навч. Посібник / Б.П. Єсіпов. – М.:
Навч. пед. гіз., 1980. – 112 с.
24. Кучер, З.С. Організація самостійної роботи майбутніх вчителів обслуговуючої праці в системі
модульного навчання [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук.: (13.00.04 – теорія і методика професій‑
ної освіти) / Кучер Зоя Сидорівна; Націон. Акад. держ. прикорд. служби України ім. Богд. Хмельн. –
Хмельницький, 2006. – 20 с.
25. Харламов, І. Педагогіка [Текст]: навч. посібник / Ігор Харламов. – М.: Вища школа, 1990. –
128 с.

81

№ 19 / 2020 р.

♦

Чепурна В.О.
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
(ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИЙ АСПЕКТ)
У статті розглянуто проблему формування професійної ідентичності студентської молоді у профорієнтаційному аспекті даного питання. Проаналізовано психологічні особливості феномену професійної ідентичності, охарактеризовано рівні її розвитку та етапи формування у контексті сучасних
психолого-педагогічних досліджень. Визначено шляхи формування професійної ідентичності студентів у процесі фахової підготовки.
Ключові слова: професійна ідентичність, статуси професійної ідентичності, студент, фахова
підготовка, професіоналізація, психологічний супровід.
В статье рассмотрена проблема формирования профессиональной идентичности студенческой
молодежи в профориентационном аспекте данного вопроса. Проанализированы психологические особенности феномена профессиональной идентичности, охарактеризованы уровни ее развития и этапы
формирования в контексте современных психолого-педагогических исследований. Определены пути
формирования профессиональной идентичности студентов в процессе профессиональной подготовки.
Ключевые слова: профессиональная идентичность, статусы профессиональной идентичности,
студент, профессиональная подготовка, профессионализация, психологическое сопровождение.
The article deals with the problem of forming the professional identity of student youth in the careeroriented aspect of this issue. Psychological peculiarities of the phenomenon of professional identity are
analyzed, the level of its development and stages of formation in the context of modern psychological and
pedagogical researches are characterized. The ways of formation of students' professional identity in the
process of vocational training are determined.
Key words: professional identity, statuses of professional identity, student, vocational training,
professionalization, psychological support.

між стратегією адаптації людини через підпорядкування середовищу, з одного боку, і стратегією вивільнення внутрішніх ресурсів розвитку особистості, що включають здатність
вирішувати ціннісні та моральні проблеми і
протистояти середовищу.
Дослідження професійної ідентичності у
зарубіжній літературі представлені працями
Е. Еріксона, Дж. Марсія, А. Ватермана та ін
[17; 18; 19]. До проблеми вивчення професійної ідентичності зверталися як західні, так і
вітчизняні дослідники, оскільки проблема
розвитку професійної ідентичності особистості є актуальною для сфери економіки, виробництва та професійної освіти. У контексті
складника самосвідомості особистості проблема професійної ідентичності досліджувалася І. Дружиніною, Є. Климовим, В. Толочеком; різноманітні аспекти професійної

В умовах сучасних тенденцій диференціації професій, появи нових та зникнення старих, стрімкого розвитку науки та технологій,
доступності освіти та можливостей, що відкриваються для людини, актуалізується проблема дослідження професійної ідентичності,
професіоналізму та кар’єри. Проблема формування професійної ідентичності розглядається на рівні як закладів вищої освіти, так і
роботодавців. Перед сучасною системою професійної підготовки майбутніх фахівців досить гостро постає це питання, а дослідження у галузі психології не дають однозначної
відповіді щодо того, коли власне відбувається
розвиток та становлення професійної ідентичності особистості, які кризи трапляються
у процесі фахової підготовки. Вибір професії – це відповідальний та знаковий крок у
житті людини, що характеризується вибором
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ідентичності (механізми, етапи та рівні, функції) досліджуються О. Єрмолаєвою, М. Пряжніковим, Л. Шнейдер [7; 8; 16].
Умовно погляди як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників можна поділити на
дві групи: до першої групи відносяться ті, що
дотримуються думки про формування професійної ідентичності у процесі навчання у
закладі вищої освіти, вказуючи на те що вже
у студентські роки, у період засвоєння теоретичних знань та розвитку умінь відбувається професійна ідентифікація (Г. Гарбузова, О. Трандіна, Л. Шнейдер) [3; 14; 15; 16].
До другої групи – професійна ідентичність
формується лише тоді, коли особистість уже
включена у процес професійної трудової діяльності, здійснює трудові операції і виконує
відповідні професійні ролі виступають такі
дослідники як О. Єрмолаєва, І. Родічкіна,
А. Лукіянчук, Г. Ложкін [4; 5; 11].
Метою даної роботи є аналіз основних аспектів феномену професійної ідентичності у
студентів, визначення рівнів та етапів її формування та встановлення шляхів подолання
проблем, пов’язаних із цим процесом.
Вагомий внесок у визначення особливостей такого явища як професійна ідентичність
було зроблено А. Ватерманом, який досліджував професійну ідентичність у аспекті ціннісно-вольових якостей, та пов’язував її із рівнем
розвитку у особистості вольових процесів та
якостей [19]. Серед чинників ціннісно-вольового плану, що впливають на ідентичність, він
вказує на самовизначення через цілі, цінності, переконання, які у свою чергу виступають
дороговказом для людини [19]. А. Ватерман
підкреслює важливість цілей і переконань для
ідентичності особистості, оскільки саме вони
визначають вектор розвитку у складні періоди
життя, у станах переживання кризи ідентичності. Цілі та переконання дозволяють людині
зорієнтуватися у процесі полі варіантного вибору [19]. А. Ватерман у процесі формування ідентичності особистості вказує на засоби, що дозволяють людині здійснити процес
ідентифікації, оцінки та відбору цілей, переконань та цінностей, які згодом створюватимуть власне особистісну ідентичність. Виокремлюючи цілі, переконання та цінності як

складники ідентичності, А. Ватерман вказує
на їх змістовну специфіку, чому людина зупинила власний вибір та здійснила оцінку саме
цих цілей, цінностей та переконань. На процес вибору, оцінки та прийняття відповідних
цілей, переконань та цінностей та подальший
розвиток ідентичності впливають різні сфери
життя людини, найважливішими з яких А. Ватерман вважав професійний шлях, трудова
діяльність та попередній вибір професії, релігійні погляди, існуючі моральні імперативи у
суспільстві, політична сфера, соціальні ролі,
які людина обирає за життя (статеві, сімейні
тощо) [19].
Щодо змісту ідентичності та її структури
слід зазначити дослідження Дж. Марсія, який
тлумачить її як певну структуру внутрішніх,
динамічно організованих потреб, що самостворюються, здібностей та переконань [18].
Перевагою теорії є те, що до наукових теоретичних поглядів щодо ідентичності було вжито поняття статусів. Протягом життя людину
спіткають проблеми вибору, коли вона має
прийняти або не прийняти рішення відносно
себе і власного життєвого шляху, що у свою
чергу є передумовою розвитку структури
ідентичності особистості. За таких виборів
відбувається процес аналізу свого потенціалу
або недоліків, розуміння і усвідомлення сенсу
життя [18].
Дж. Марсія встановив та охарактеризував, спираючись на ідеї Е. Еріксона, чотири
статуси професійної ідентичності: невизначена (або несформована), дифузна (розмита,
нав’язана), мораторій та досягнута [18].
У психологічних дослідження термін професійна ідентичність часто вживається як синонімічне, навіть тотожне, таким поняттям
як професійний статус, професійне становлення, професійний саморозвиток, самовизначення у професійній діяльності, професіоналізація [8].
Л. Шнейдер професійну ідентичність розуміє через ідентифікацію і відчуження, розуміючи її як об’єктивну і суб’єктивну єдність
із професійною групою, ділом (професійною
справою), що зумовлюють поступовий розвиток професійних ознак і статусів людини.
Автор пояснює професійне відчуження як
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зворотній процес, пов’язаний із об’єктивним
і суб’єктивним відкиданням цієї єдності і
відокремленням професійних характеристик
особистості. Баланс цих процесів і забезпечує стійку професійну ідентичність. У якості
вихідного критерію у даному випадку розглядається прийняття людиною відповідальності
за знаходження сенсу і реалізацію цінностей
[15; 16].
Вітчизняний дослідник А. Лукіянчук розглядає професійну ідентичність як динамічну систему, формування якої відбувається у
процесі навчання, оволодіння професійними
компетенціями, детермінує подальшу професіоналізацію на досягнення відповідної майстерності фахівця, зумовлює розвиток смислової та ціннісної сфер особистості [11].
Н. Волянюк та Г. Ложкін визначають професійну ідентичність у вузькому та широкому
розумінні, де у свої дослідженнях розглядають її, власне, у вузькому – визначають її як
самосвідомість, систему поглядів та уявлень
особистості про саму себе як суб’єкта професійної діяльності [10]. Натомість автори вказують, що більшість досліджень розглядають
професійну ідентичність як систему уявлень
особистості про власні місце і роль у професії
та приналежність до професійного співтовариства [8].
Н. Жигінас у своїх дослідженнях професійної ідентичності вказує на те, що її розвиток і становлення триває у контексті розвитку
потреб, групи професійних інтересів особистості, професійних домагань та проекції професійного образу й особистісної значущості у
майбутній професійній діяльності, розвитку
власного потенціалу у професійній справі [6].
Таким чином, аналіз теоретичних поглядів
на феномен ідентичності дозволяє характеризувати її як динамічний процес і результат
сепарації людини самої себе із оточуючого
середовища, процес ототожнення та встановлення органічної цілісності із самою собою
у часовій перспективі, стан за якого людина
відчуває себе суб’єктом власних психічних
та фізіологічних станів і процесів. Розвиток
ідентичності можливий за умови соціалізації
особистості у процесі комунікації та діяльності.

Процес формування ідентичності відбувається із урахуванням як зовнішніх (соціальних) так і внутрішніх (психофізіологічних)
впливів.
Заслуговують уваги дослідження професійної ідентичності Л. Шнейдер, докторська
дисертація якої присвячена дослідженню механізмів розвитку та становлення професійної ідентичності у студентські роки, тобто у
початковий період професіоналізації особистості. Вона виокремила та охарактеризувала
етапи формування професійної ідентичності,
яким відповідають певні етапи психічного
розвитку людини (починаючи із дитинства)
та культурно-історичного розвитку у соціогенезі. Так, Л. Шнейдер встановила наступні
етапи:
1) Допрофесійний – співвідноситься із
дитинством особистості, коли людина ще не
має чітких, аргументованих знань щодо існуючих на даний період професій, знання про
майбутню професійну діяльність навіяні настроями, емоціями, а вибір здійснюється залежно від ситуації.
2) Передпрофесійний – співпадає із періодом закінчення школи, тобто підлітковий вік
людини, коли вона вже на достатньому рівні
обізнана у світі процесій, але ці знання носять поверховий характер, стосуються тільки
зовнішніх характеристик професії. На цьому
етапі підліток замислюється щодо вибору
майбутньої професії, ідентифікує себе із нею
шляхом відокремлення від інших професій.
3) Обізнаний, що співпадає із періодом
юнацтва. На цьому етапі людина розрізняє
професійні групи, може співвідносити себе
з однією із них, тобто можна вже говорити власне про професійну ідентифікацію як
таку. На даному етапі відбувається первинна
професійна персоналізація, людина ідентифікує себе із відповідним професійним співтовариством, формуються плани організації
майбутньої трудової діяльності, передбачення кар’єрного зростання, професійні знання,
уміння розвинені на достатньому рівні і професійна ідентичність вже може бути сформованою.
4) Професійний етап, що співпадає із випуском із професійного закладу освіти і вклю-
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ченням у трудову діяльність відповідно до
отриманого фаху. Відбувається кристалізація
професійних знань та їх диференціація у відповідності із професійними завданнями, уточнюється власний професійний образ, засвоюються правила і норми поведінки у трудовому
колективі, розвивається відповідальність і
самостійність у прийнятті рішень, творчий
підхід до вирішення трудових задач. Людина
на даному етапі самореалізується у трудовій
діяльності [15; 16].
О. Єрмолаєва розглядає розвиток професійної ідентичності у контексті переходу від
зовнішніх джерел до внутрішніх, від підкріплення до смопідкріплення особистістю у
здійсненні професійної діяльності [4; 5]. На
її думку, професійну ідентичність детермінують якісні зміни у потребнісно-мотиваційній
сфері особистості, коли відбувається усвідомлення особистих потреб, зростає мотивація до
самопізнання та саморозвитку, актуалізується
потреба реалізація потенціалу, прогнози прогнозування професійного образу та кар’єри
носить позитивний характер і людина передбачає позитивний зворотній зв’язок від здійснюваної професійної діяльності [4; 5].
Ряд дослідників проблем професіоналізації та формування професійної ідентичності
вказують на рівні її розвитку відповідно до
факторів, що її зумовлюють. Вони виокремлюють наступні рівні:
• рівень усвідомленості професійних цілей;
• рівень оволодіння професійними знаннями, усвідомлення вимог до особистості з
боку обраної професійної діяльності, власного потенціалу щодо оперування відповідним
видом праці у вигляді зразка (моделі діяльності);
• рівень реалізації особистісних потреб і
потенціалу на практиці;
• рівень напрацювання індивідуального
стилю професійної діяльності;
• рівень вільного здійснення складних
професійних завдань та орієнтація на нестандартність у їх вирішенні (творчий підхід до
здійснення професійної діяльності) [1; 9].
У дослідженнях проблеми розвитку професійної ідентичності особистості у цілому

виокремлюють дві групи взаємопов’язаних
факторів – особистісні та соціальні (відповідно внутрішні та зовнішні). Під особистісними факторами розуміють цілі, систему
цінностей та норм, що зумовлюють життєвий
шлях людини, під соціальними – домінуючі
у суспільстві установки щодо професій (перспективність, затребуваність, престижність/
непрестижність як професії так і закладу освіти) [4; 15]. Наприклад на даному етапі суспільного розвитку у країні та світі найбільш
затребуваною на ринку праці є професія програміста, до того ж і гарно оплачуваною, що
зумовлює вплив на цілі та цінності сучасної
особистості. Але це не означає для молодої
людини, що керується у своєму виборі даними стереотипними установками, успішний
розвиток професійної ідентичності. Баланс
особистісних та соціальних чинників є запорукою професійної ідентичності, кар’єрного
зростання і власне задоволення від реалізації
професійної діяльності.
На думку Л. Шнейдер, дослідження якої
присвячені механізмам розвитку професійної
ідентичності у студентські роки, саме у процесі навчання у вищому закладі освіти відбувається накопичення теоретичних знань і
розвиток умінь, необхідних для здійснення
професійної діяльності, які у свою чергу зумовлюють професійну ідентичність у подальшому житті, розвиток уявлень про майбутню
працю, побудову плану професійного саморозвитку і кар’єрного зростання [15; 16].
Дослідниками у галузі психології праці професійна ідентичність пов’язується із
процесом професіоналізації, етапами професійного шляху особистості [8]. Перші етапи
професіоналізації (фаза оптанта) співвідноситься із періодом навчання особистості у
професійному закладі освіти, коли через навчально-пізнавальну діяльність засвоюються
стандарти і вимоги до здійснення діяльності, відбувається включення у професійний
тренінг, напрацьовуються норми поведінки
у рамках професійної спільноти, з якої у подальшому студент буде співвідносити себе у
професійному житті [8; 14].
Н. Жигінас, Н. Іванова, І. Кузьміна аналізуючи проблему професійної ідентичності
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студентів та її особливостей у навчальнопізнавальній діяльності виокремлюють етапи становлення професійної ідентичності,
що відображають поступовість і наступність
співвіднесення особистості із професійною
спільнотою, оцінкою власних можливостей,
розвитку майбутнього вектору професійної
діяльності та кар’єри [6; 7; 9]. Так, Н. Іванова
виокремлює наступні етапи професійної ідентичності, що проходять студенти у процесі навчання у вищому закладі освіти: первинний,
етап підтвердження або заперечення первинного вибору, реалізація первинного вибору у
професійній діяльності [7].
Г. Гарбузова також у своєму дослідження
проблем розвитку професійної ідентичності у
студентські роки здійснила періодизацію даного процесу [3]. Етапи розвитку професійної
ідентичності вона виокремлює наступні:
1) Адаптаційний, що охоплює перший курс
навчання у вищому закладі освіти. Цей етап
характеризується осмисленістю професійної
ідентичності, переходом від усвідомлення
зовнішніх ознак ідентичності у внутрішні,
емоційною забарвленістю. Студент першого курсу входить у нове для нього соціальне
середовище, «приміряє» нову соціальну роль
«студент». Це період нестабільності, адаптації та прогнозування майбутньої професії
(часто не зовсім реалістичне);
2) Стабілізуючий – 2-3 курси навчання, це
період усвідомлювання власних можливостей
і здібностей, осмислення власних досягнень у
навчально-пізнавальній діяльності та співвіднесення їх із майбутніми вимогами професійної діяльності. Саморозвиток особистості студента перебуває у відносно стабільному стані
(звідси назва етапу), з’являється уявлення про
себе як майбутнього спеціаліста, задоволення
від того, що студент може реалізувати себе як
суб’єкт праці. Тому дуже важливо у навчальних планах підготовки фахівців адекватно
розподіляти навчальне навантаження навчальних і виробничих практик, які покликані
закріпляти результат усвідомленості студента як суб’єкта праці, професійної діяльності,
підкреслити правильність його вибору.
3) Уточнювальний – 4-5 курс навчання,
який є другим нестабільним періодом, коли

відбувається переоцінка, переосмислення
альтернатив професійного саморозвитку,
формуються цілі та перспективи майбутньої
професійної діяльності. На даному етапі студент «приміряє» нову соціальну та професійну роль, яка пов’язана із «Моєю» професією і
кар’єрою [3].
У дослідженнях психології праці та професіоналізму професійна ідентичність розглядається як його складник та одночасно детермінанта його формування [3; 8; 13]. Формування
професійної ідентичності вбачається за наступними напрямами: через розвиток потребнісно-мотиваційної сфери та пізнавальних
інтересів; через допомогу особистості зорієнтуватися у власних потребах, можливостях і
здібностях, визначитися у тому, ким вона себе
уявляє у професійній діяльності (по суті профорієнтація) [3; 9; 13].
До другої групи поглядів щодо формування професійної ідентичності відносяться погляди науковців, у яких її розвиток вбачається
можливим лише у процесі здійснення трудової професійної діяльності. Лише інтеріоризація суб’єкта праці є умовою формування професійної ідентичності [2; 9], тому у процесі
навчання у закладі вищої освіти професійну
ідентичність не можливо сформувати, можна
лише створити передумови для її розвитку у
майбутній професійній діяльності. Активна
професійна діяльність на думку деяких науковців виступає передумовою професійної
ідентичності особистості, лише після закінчення підготовчого етапу (професійне навчання) можливий перехід від уявлень про діяльність до її реалізації [9].
Спираючись на обґрунтування обох точок
зору щодо формування професійної ідентичності, можна стверджувати про динамічність
цього процесу, коригувати та направляти який
можна на початку включення особистості у
систему фахової підготовки та робити те саме,
коли людина вже інтегрувалася у професійну
діяльність та спільноту.
У контексті даного дослідження цікавою є
думка Н. Мельнік стосовно підвищення ефективності професійної ідентичності (студентів гуманітарного профілю), яке вона вбачає
шляхом технологізації навчального процесу,
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впровадження новітніх форм, методів і засобів навчання, де навчально-пізнавальна діяльність студентів активізуватиметься у проективній творчій діяльності, розвиватиметься
критичне мислення, альтернативність пошуку, прогностична здібність як фактор професійної ідентичності [12].
Практичний досвід вказує на низку проблем, що пов’язані саме із труднощами виховання та психологічної підтримки студентської молоді у період навчання. Сьогодні
актуальною залишається проблема визначення системи заходів психологічного супроводу
в університетах, що сприяв би процесу професійного становлення, професіоналізації та
професійної ідентичності майбутніх фахівців.
Особливо гострою і актуальною вона є для
технічних університетів, навчальні програми
підготовки фахівців яких мають не достатній
рівень гуманітарної та психолого-педагогічної підготовки студентів.
Зважаючи на відсутність психологічної
служби у технічних університетах, вважаємо
за доцільне впровадження низки психологопедагогічних заходів, що сприятимуть соціалізації студентської молоді, підвищенню
ефективності навчально-пізнавальної діяльності та формуванню професійної ідентичності:
1. Сприяння адаптації студентів до нових
умов навчання у вищому закладі освіти, налагодженню партнерських стосунків між викладачами та студентами, участі студентів у
громадському житті університету.
2. Здійснення контролю за виконанням
студентами графіку навчального процесу, їх
поточною та семестровою успішністю, аналізувати причини виникнення проблем у навчанні та сприяти їх вирішенню.
3. Доведення до відома студентів інформації про життєдіяльність факультету, заходи,
які плануються і проводяться в університеті
відповідно до повідомлень деканату.
4. Відвідування куратором за графіком
студентів групи, які мешкають у студентському гуртожитку з метою вивчення соціальнопобутових умов їх життя.
5. Проведення у позааудиторний час кураторських години зі студентами.

6. Надання допомоги студентам групи з
організації діяльності студентського самоврядування, контролювання роботи старости
групи, проведення роботи із активізації громадської активності, надання організаційної
підтримки.
7. Залучення студентів до науково-дослідної роботи та роботи органів студентського
самоврядування.
8. Збільшення годин практичних та лабораторних занять у навчальному навантаженні.
Студенти мають можливість у лабораторіях
та навчальних полігонах «приміряти» власні
знання на практиці й при цьому з’ясувати для
себе наскільки це їм до вподоби чи ні.
Таким чином, професійну ідентичність
слід розглядати як психологічну категорію,
що характеризує усвідомленість особистісної професійної приналежності до обраного виду професії та співвіднесення себе із
відповідним професійним співтовариством.
Особистість уявляє себе у конкретній професії та вибудовує, передбачає власний розвиток і самореалізацію в ній, орієнтується на
досягнення професійних висот та кар’єрного
зростання. Професійна ідентичність особистості є динамічним, постійно змінюваним явищем, на розвиток якого впливають
взаємопов’язані внутрішні та зовнішні фактори. Одним із відповідальних етапів формування професійної ідентичності є процес
фахової підготовки у відповідних закладах
освіти, коли відбувається розвиток знань,
умінь та навичок майбутньої професійної
діяльності, засвоєння особливостей її здійснення, співвіднесення особистісного потенціалу із вимогами професії.
Для системи фахової підготовки нагальною лишається проблема профорієнтації,
професіоналізації та формування професійної
ідентичності студентів. Фахова підготовка молоді має включати у себе не лише систему передачі та засвоєння професійних знань, умінь,
навичок, але й комплекс заходів, спрямованих
на психологічну підтримку студентів, соціально-психологічне забезпечення навчальнопізнавальної діяльності, на формування позитивного емоційного фону процесу здобуття
професійної ідентичності.
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КУБИКИ ІСТОРІЙ ЯК МЕТОД РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
У статті автор розкриває доцільність використання інноваційного інтерактивного методу Кубики Історій у практиці роботи вихователя закладу дошкільної освіти. Окреслено переваги та педагогічний потенціал методу Кубики Історій у роботі з розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Автором запропоновано низку ігор-вправ для роботи з розвитку фонетичної, лексичної та граматичної
сторони мовлення дошкільнят.
Ключові слова: мовлення, розвиток, дошкільний вік, інноваційний метод, Кубики Історій, ігривправи.
В статье автор раскрывает целесообразность использования инновационного интерактивного
метода Кубики Историй в практике работы воспитателя учреждения дошкольного образования.
Очерчены преимущества и педагогический потенциал метода Кубики Историй в работе по развитию
речи детей дошкольного возраста. Автор предлагает ряд игр-упражнений для работы по развитию
фонетической, лексической и грамматической стороны речи дошкольников.
Ключевые слова: речь, дошкольный возраст, инновационный метод, Кубики Историй, игрыупражнения.
The author reveals the expediency of using the innovative interactive method of the Cubes of Histories in
the practice of work of a preschool teacher in the article. The method of the Cubes of Histories is outlined the
advantages and pedagogical potential in the development of preschool children.The author proposes a series of
exercise games to work on the development of phonetic, lexical and grammatical aspects of preschoolers’ speech.
Key words: speech, innovative interactive method, Cubes of Histories, preschool children, exercise games.

Актуальність статті. Головним завданням
сучасної дошкільної освіти є формування і всебічний розвиток життєво компетентної, ініціативної та творчої особистості дитини, тому Базовий компонент дошкільної освіти скеровує
педагогів на цілісний підхід до формування
дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння
основних видів життєдіяльності [1, с. 4].
Важливим чинником правильного розвитку й формування особистості у період дошкільного дитинства є своєчасне оволодіння мовленням. Від рівня розвитку мовлення
дитини залежить рівень сформованості соціальних і пізнавальних мотивів, потреб та
інтересів, знань, умінь і навичок, успішність
забезпечення цілей її комунікації з іншими
учасниками взаємодії. Розуміння мовлення
оточуючих і особисте активне мовлення супроводжує усі види діяльності дитини.

Водночас цей складний процес залежить
від багатьох чинників: вікових та індивідуальних особливостей дитини, соціальної ситуації її розвитку, проектування розвивального комунікативно-мовленнєвого середовища.
Одне з важливих місць у цьому переліку
належить педагогічним технологіям, які вихователь використовує в освітньому процесі, з метою розвитку мовлення дошкільнят.
Ефективність роботи з розвитку мовлення,
як справедливо зазначає Богуш Н., значною
мірою залежить від вдало розробленої системи педагогічного впливу, педагогічних умінь
і навичок вихователя, його мовлення як взірця для дітей [2, с. 2-3].
Постановка проблеми. Окреслене зумовлює необхідність доповнення методичного
інструментарію сучасного педагога закладу
дошкільної освіти найновішими досягненнями, обґрунтовує доцільність використання інноваційних технологій та методів.
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Різноманітні аспекти розвитку мовлення
дитини постійно привертають увагу психологів, педагогів та психолінгвістів (Виготський Л., Леонтьєв О., Лурія О., Маркова А.,
Рубінштейн С. та ін.). Методиці мовленнєвого
розвитку дітей присвячено роботи Богуш А.,
Гавриш Н., Калмикової Л., Крутій К., Трифонова О. та ін.. Становлення й розвиток мовленнєвої особистості висвітлено у працях
І. Луценко, Т. Піроженко та ін..
Мета статті – розкрити можливості використання інноваційного методу Кубики Історій у розвитку мовлення дітей дошкільного
віку.
Виклад основного матеріалу. Розвиток
мовлення у дітей сучасна лінгводидактика
розглядає як цілеспрямоване формування певних мовленнєвих навичок і вмінь (правильної
звуковимови, доречного добору або сполучення слів чи інших мовних і позамовних засобів,
використання слів у відповідній граматичній
формі тощо), які забезпечують функціонування процесу мовлення відповідно до мовних
норм [2, с. 8]. Цей процес відбувається в декількох напрямках, насамперед вдосконалюється його практичне вживання в спілкуванні
з іншими людьми, мовлення стає основою перебудови психічних процесів, знаряддям мислення, характеризує становлення особистості
дошкільника як цілісності, в єдності прояву
його емоцій, свідомості та поведінки.
Психолого-педагогічною наукою (Карпова Г., Лисюк Л., Мухіна В., Якобсон С. та ін.),
доведено, що оволодіння мовленням і розвиток спілкування у дошкільному дитинстві відбувається в різних видах провідної діяльності, а саме: ігровій, в емоційному спілкуванні,
предметно-практичній діяльності та ін. Особливу роль у розвитку мовлення, комунікативних здібностей дитини відіграють творчі ігри,
які є провідним видом діяльності старших дошкільників, під час яких відбувається невимушене спілкування, розвивається пізнавальна
сфера та креативність.
Одним з цікавих інструментів для творчих ігор на основі традиційних кубиків є Кубики Історій або Rory’s Story Cubes (Кубики
Історій Рорі) – інноваційний метод розвитку
пізнавальних процесів, творчих здібностей,

креативності, мовленнєвої та комунікативної
компетенції дітей та дорослих. Винахідник
гри, тренер, коуч Рорі ОʼКоннор наголошує,
що «Креативність можна тренувати як м’язи.
Кубики Історій – це тренажер для тренування
творчих здібностей, пам’яті та мислення!» [3].
Спочатку Рорі ОʼКоннор використовував
кубики як інструмент коуча під час взаємодії з людьми творчих професій, допомагаючи
клієнтам вирішувати проблеми, долати кризи.
Але за 16 років спектр використання Кубиків
Історій суттєво розширився: їх використовують фахівці різних галузей у професійній діяльності, як цікаву та захоплюючу гру їх полюбили дорослі та діти в усьому світі.
Як стверджує Ярослава Швень, Кубики Історій – це метод символічного, метафоричного і проєктивного особистісного ресурсу для
вирішення різноманітних освітніх завдань
[5]. Ці кубики допомагають знайти відповідь
на будь-яке питання, вони є чудовим інструментом для індивідуальної роботи з дитиною та групової взаємодії, формування умінь
співпрацювати в команді, вирішувати складні завдання, концентруватися на головному
тощо. Кубики Історій допомагають подолати
стереотипне мислення, розвивають у дитини
дивергентне та асоціативне мислення. Коли
поганий настрій чи ще якісь негаразди, достатньо кинути кубики і завдяки асоціативному мисленню порозумітися з дитиною, почути її думки, тривоги й разом дійти висновку,
як вирішити нагальні питання.
Взагалі кубики вже багато століть залишаються однією з найпопулярніших дитячих
іграшок у всьому світі. Беззаперечними перевагами кубиків вважають такі: вони не зчіплюються між собою та відповідно не потребують
від дитячих рученят більшої спритності та акуратності; формують уявлення про фізичні поняття – рівновагу, силу гравітації, вагу, форму.
Не нав’язують дошкільнику готових рішень,
дають максимальну можливість створювати
самостійно, а не «споживати». Різноманітні
дитячі ігри з кубиками розвивають спритність
рук та дрібну моторику, цілеспрямованість
власних дій, образне мислення та уяву.
Кубики Історій Рорі ОʼКоннора поєднують
у собі переваги класичних кубиків з автор-
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ськими ідеями – нанесення на грані певних
малюнків-піктограм. Набір Кубиків Історій
складається з девʼяти кубиків. Така кількість
є зручною для складання історій: три кубики – це початок історії, три кубики – основна
частина, і остання трійка – розв’язка сюжету.
Саме ця особливість Кубиків Історій зробила їх популярним інструментом сторітелінгу
(складання історій, звʼязних висловлювань).
Крім цього, згідно психологічних досліджень,
людина здатна концентрувати увагу на семи
предметах плюс-мінус два предмети. І саме
девʼять кубиків примушують мозок працювати краще, ніж звичайно.
Кубики Історій будуть цікавими та результативними у роботі з дітьми всіх чотирьох типів сприйняття інформації: візуалів,
аудіалів, кінестетиків, дігіталів, – бо на них
можна побачити зображення, яке можна відчувати, завдяки спеціальному способу нанесення, можна розповісти і послухати про
зображене, і на останок, можна залучити
логіку, бо зображене на кубиках є знаками.
Ігри-вправи з Кубиками Історій враховують
вікові та індивідуальні особливості вихованців, допомагають регулювати темп оволодіння мовленнєвими уміннями; сприяють
розвитку, збагаченню, якісному засвоєнню
та активізації словника дитини, звукової
культури, діалогічного та монологічного
мовлення дитини; формують навички культури мовлення тощо.
Окреслені характеристики Кубиків Історій
дають підстави до їх використання вихователем як інноваційного методу під час практичної реалізації освітніх завдань розділу «Мовлення дитини» програми «Дитина».
Розглянемо деякі ігри-вправи з Кубиками
Історій, які сприяють удосконаленню звукової
культури мовлення, формуванню умінь розрізняти на слух звуки в словах, умінь часткового звукового аналізу, зокрема встановлення
послідовності звуків, виокремлення першого
та останнього звука в мовленому слові, визначення місця запропонованого звуку у слові;
називання слова із заданим звуком тощо.
«Перший звук». Кожна дитина кидає свій
кубик та називає перший звук у слові, яке зображено на малюнку.

«Останній звук». Кидаємо кубики. Називаємо останній звук у слові, яке зображено на
малюнку. Можна ускладнити гру, запропонувавши знайти серед зображень на інших кубиках слово на цей звук.
«Знайди звук на кубику». Вихователь кидає свій кубик і називає перший звук малюнку, який випав на грані кубику, наприклад,
«Бджола» – «Б». Завдання: знайти серед зображень на гранях кубиків слова на цей звук
(будинок, біб, бабуся).
«Вежа». Будуємо всі разом вежу з кубиків,
на малюнках яких є слова з певним звуком,
наприклад, вежа «А», вежа «Д». Для цього
уважно розглядаємо малюнки на гранях кубиків, об’єднуємося і будуємо групами. Чия
вежа найвища?
«Назви лагідно». Кидаємо кубик, додаємо
до слова, яке випало на малюнку, пестливий
суфікс: «Півень – півник, півничок; будинок –
будиночок» тощо.
Під час роботи над лексичною стороною
мовлення дошкільнят можна використовувати
Кубики Історій для формування умінь порівнювати предмети, виділяти і точно позначати істотні ознаки, якості і властивості предметів. Ігрові
вправи з цим інструментом сприяють розвитку
умінь групувати предмети за характерними
ознаками, властивостями. Наприклад, кидаємо
девʼять кубиків, групуємо їх за малюнками, що
випали на гранях, за певною ознакою «живе або
неживе», «корисне-некорисне», «їстівне-неїстівне», «тверде-мʼяке», «велике-мале» тощо.
Такі ігри-вправи як «Море ознак», «Майстер асоціацій», «Помічники» та ін. сприяють поповненню словникового запасу дітей
словами-назвами предметів та явищ навколишнього світу, дій, ознак, кількості.
«Море ознак». Кожна дитина кидає свій
кубик, називає всі ознаки, повʼязані із зображенням на грані кубика. «Стріла» – гостра,
швидка, небезпечна тощо.
«Майстер асоціацій». Кожна дитина кидає
свій кубик, називає всі асоціації, повʼязані із
зображенням на грані кубика. «Шолом» – захист, історія, фільм, казка, герой тощо.
«Помічники». Кидаємо кубики, обираємо
ті, на малюнках яких зображене спільне за
категоріями «побут», «дозвілля», «гра» та ін.
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«Спільне-відмінне». Кидаємо два кубики і
називаємо все спільне, що є між зображеним на
гранях або все, чим відрізняється зображене.
«Солодка парочка». Кидаємо два кубики
та утворюємо словосполучення, вживаючи
зображення на гранях кубиків. Наприклад,
«бабуся» і «окуляри» – «бабусині окуляри»;
«полумʼя» і «рука» – «гарячі руки» тощо. Під
час виконання таких вправ важливо наголосити дітям, що трактувати малюнки, які випадають на гранях кубиків, треба у прямому та
переносному значенні.
Розвитку звʼязного мовлення дитини, зокрема умінь формулювати думку, складати
звʼязне висловлювання, удосконаленню граматичної сторони мовлення сприяє використання Кубиків Історій під час складання історій, у сторітелінгу. Наприклад, вихователь
подає зачин історії про пригоди певного персонажа, який потрапив у незнайоме місце, не
мав друзів тощо. Дітям пропонується продовжити історію, кидаючи по черзі кубики та
вживаючи слова, зображені на його гранях.
Варіантів створення звʼязних розповідей
за допомогою Кубиків Історій багато: гра
«П’ятнашки» – скласти розповідь (або у спрощеному варіанті – речення) із зображеннями,
як випали на гранях п’яти кубиків; «Чудо-кубик» – скласти розповідь, використовуючи всі
малюнки лише з одного кубика. За допомогою
кубиків діти опановують уміння та навички
інтерпретувати та повʼязувати зображення в

одну сюжетну лінію, починати та закінчувати розповідь. Створення розповідей з Кубиками Історій сприяє розвитку особистісних
якостей, допомагає вихователю реалізувати
індивідуальний підхід, демонструє унікальність уяви кожної дитини, дозволяє проявити
активність та творчість, створює невимушену
атмосферу творчої співпраці, психологічного
та емоційного комфорту.
Висновки, зроблені в результаті дослідження. Таким чином, інноваційний метод
Кубики Історій – це один із кроків на шляху
до розвитку творчих здібностей, самостійності, ініціативності дошкільнят, формування у
них стійкого інтересу до пізнання довкілля і
реалізації себе в ньому.
Використання Кубиків Історій сприяє
розвитку звʼязного мовлення дошкільників,
формуванню його граматичної правильності,
збагачення активного та пасивного словника дитини, її мовленнєвому самовираженню.
Різноманітні ігри з Кубиками Історій забезпечують задоволення ігрових уподобань кожної
дитини, сприяють виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за
інтересами, спонукають до обміну думками,
заохочують до імпровізації.
Отже, Кубики Історій в руках творчого вихователя є не лише методом, а й запорукою
зростання інтересу дитини до слова та повноцінного спілкування, розвитку мовлення та
комунікативних здібностей вихованців.
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