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ПСИХОЛОГІЧНІ СТАНИ ІНДИВІДА, ЩО ВИНИКАЮТЬ
ПІД ВПЛИВОМ І В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ
У статті розглянуто вплив бойових дій на психіку людини. Проаналізовано теоретичні аспекти
вивчення психологічних наслідків участі військовослужбовців у бойових діях. Висвітлено результати
дослідження стану комбатантів, що пережили вплив надзвичайних чинників.
Ключові слова: бойові дії, АТО, стрес, бойовий стрес, травматичний стрес, «синдром АТО», життєстійкість, базові переконання.
В статье рассмотрено влияние боевых действий на психику человека. Проанализированы теоретические аспекты изучения психологических последствий участия военнослужащих в боевых
действиях. Представлены результаты исследования состояния комбатантов, переживших воздействие чрезвычайных факторов.
Ключевые слова: боевые действия, АТО, стресс, боевой стресс, травматический стресс, «синдром
АТО», жизнестойкость, базовые убеждения.
The article deals with the impact of military operations on the human psyche, analyzes the theoretical
aspects of the study of the psychological effects of soldiers’ participation in acts of war. The article also
reveals the results of study of the combatants who survived the impact of extraordinary factors.
Key words: acts of war, АТО, stress, combat stress, traumatic stress, «ATO syndrome», resilience, basic
beliefs.

Сьогодні наша держава для забезпечення
територіальної цілісності України вимушена
проводити бойові дії у вигляді антитерористичної операції (АТО) на Сході країни. Антитерористична операція нашої держави вимушена пропускати через себе багатотисячні маси
молодих людей і після демобілізації повертає
їх назад в громадянське суспільство, вносячи
в нього при цьому всі особливості мілітаризованої свідомості і роблячи істотний вплив на
подальший розвиток соціуму. В ряді багатьох
наслідків (економічних, політичних, соціальних), які будь-яка війна несе для суспільства,
з’являються також і психологічні наслідки
для людини, особливо для тих, хто приймав
безпосередню участь у бойових діях. Діапазон впливу факторів війни на людину надзвичайно широкий. При цьому набагато більший масштаб мають пом’якшені і відстрочені
наслідки війни, що впливають не тільки на
психофізичне здоров’я військовослужбовців,
а й на їх психологічну врівноваженість, світогляд, стабільність ціннісних орієнтацій і т.д.
Метою статі є висвітлення психологічних
наслідків участі військовослужбовців у бойових діях.

Людина завжди і всюди долала травми і
своєрідно їх переживала. Військовослужбовці
захищають територіальну цілісність своєї держави і вимушені воювати з слов’янським народом, з яким разом будували єдину державу,
яку захищали від фашистів їх діди та прадіди.
Війна приносить не тільки фізичну, а й душевну інвалідність. Учасники бойових дій, часто
навіть не усвідомлюючи цього, несуть в собі
тягар болю довгі роки. Одні, в силу особистісних якостей, можуть подолати ці проблеми
самостійно. Іншим необхідна психологічна
допомога і підтримка протягом усього життя.
Лікарі недаремно б’ють тривогу: бойове лихоліття боляче вдаряє не тільки по сім’ям учасників бойових дій, але і по всьому суспільству.
Перші відомі нам наукові відомості про
вплив надзвичайних чинників на особистість
(так званий щоденник Samuel Pepys) сягають
корінням в далекий 1666 рік ( R.J. Daly). Тоді
після великої пожежі в Лондоні, було дано
перший науковий опис психічної травми і показано зв’язок розладів із зовнішнім середовищем. Через 200 років (в 1863 році) Da Costa
вперше описав психічні розлади в учасників
громадянської війни в США в наслідок «не-
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звичайного переживаня» і назвав їх «синдромом подразненого серця»[4]. Дещо пізніше
Е. Крепелін, а потім Е. Блейлер після першої
світової війни описали психічні розлади, що
виникають в результаті бойових дій, і виділили їх відповідно під назвами «травматичний
невроз» і «невроз переляку». У другу світову
війну військовий «синдром напруги» описувався і в радянських військах: Е. К. Краснушкін в 1944 році з цього ряду розладів описав
«травматичний військовий невроз». Згодом
для визначення психічних станів індивіда, що
виникають в складних екстремальних умовах
його діяльності, використовується поняття
«стрес»: ряд науковців які працювали над даною темою: М. І. Дяченко (1976), Л. А. Кандибович (1976), Г. І. Косицький (1970),
Н. І. Наєнко (1976), В. М. Смирнов (1970), Ю.
Є. Сосновникова (1975) та ін. Так, М. І. Дяченко, Л. А. Кандибович і Н.І. Наєнко в своїх
роботах ставили завдання насамперед співвіднести термін «стрес» з іншими поняттями,
що позначають психічні стани, такими, як
«психічна напруженість», «емоційна напруженість» тощо [2].
Деякі дослідники вважають, що стресові
стани обумовлюються не всякими, а тільки
певними емоціями, такими, наприклад, як
страх, гнів та їх змішані форми. Стрес може
мати як позитивний, мобілізуючий, так і негативний вплив на діяльність (дистрес), аж до
її повної дезорганізації.
Бойові дії – дії військ, авіації, флоту з метою знищення живої сили, бойової техніки і
військових споруд противника, оволодіння територією, яку він займав, надання протидії наступу противника, відбиття його ударів й утримання займаної своїми військами території [2].
Сучасні бойові дії, як правило, супроводжуються підвищеним стресогенним впливом на психіку військовослужбовців. Існують
різні підходи до розуміння сутності бойового
стресу. Вплив бойових умов на психіку людини є полігенним, представляє результат взаємодії багатьох факторів (В. А. Гіляровський,
Е. М. Залкинд, Є. Н. Попов, Г. Є. Сухарєва та
ін.) [1]. Військовий стрес загострює риси характеру військових і вони набувають власних
специфічних особливостей.

Реакція військовослужбовця на вплив
стресорів бойової обстановки залежить як від
їх значущості для конкретного учасника бойових дій, так і від особливостей його вмінь
контролювати свою поведінку. Значимість
впливу на психіку військовослужбовця тих чи
інших бойових стресорів визначається його
індивідуально-психологічними особливостями і особистісними властивостями, психологічної та професійної готовністю до ведення
бойових дій, характером і рівнем бойової
мотивації, особливістю сприйняття військовослужбовцем місця і ролі бойових дій в історії та перспективі його системи життєдіяльності. У свою чергу, ефективність поведінки
військовослужбовця залежить від рівня його
активності, спрямованої на протидію негативному впливу стрес-факторів бойової обстановки; характеру використовуваних ним
способів подолання дестабілізуючого впливу бойових стресорів на психіку, поведінку
і життєдіяльність в цілому; наявності у військовослужбовця досвіду вмілої поведінки в
бойовій обстановці і його змісту.
Перебування на війні відноситься до тієї
екстримальної ситуації, коли людина постійно перебуває в найсильнішому психоемоційному стресі, переборюючи його вольовими
зусиллям. Обходиться все це високою ціною.
Майже у всіх учасників бойових дій неминуче тією чи іншою мірою спостерігаються зміни у фізичному і психічному стані.
У період вивчення даної теми ми провели
дослідження, в якому взяло участь 60 демобілізованих військовослужбовців, 42 з яких
потрапляли під обстріли (надзвичайно небезпечні чинники) і 18 жодного разу не зазнали
обстрілів [3]. У результаті цього дослідження
був виявлений життєстійкість і базові переконання комбатантів. Всі результати представлені з використанням таких характеристик
варіаційного ряду як середнє арифметичне
значення (М) та середня помилка середнього
арифметичного (m), які описують ряди розподілу і дають змогу порівнювати їх між собою.
Ставлення людини до змін та оцінка можливості ними керувати визначає здібності особистості до подолання як важких буденних,
так і екстремальних ситуацій. Життєстійкість,
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дає впевненість у можливості контролювати
події, долати життєві труднощі та зростати
особистісно, розширюючи свої адаптаційні
можливості. Життєстійкість є системою переконань про себе, про світ, про стосунки зі
світом. Розглянемо результати вивчення життєстійкості і її компонентів у демобілізованих
військових: показники за шкалою «Контроль»
дорівнюють: у першій групі 33, 22 ±3,22, у
другій групі 36,50±1,78 зафіксовано вірогідне
зниження показника у першій групі. Комбатанти, які потрапляли під обстріли більшою
мірою відчувають власну безпорадність. Цих
досліджуваних характеризує більш низькі
переконаність у тому, що боротьба дозволяє
вплинути на результат, та відчуття , що вони
самостійно обирають свою діяльність, власний шлях. Представники цієї групи меншою
мірою схильні вважати, що завдяки ресурсам,
які в них є, або яких у них поки що немає, але
які вони можуть отримати, можливо впоратися з проблемами, котрі стоять на життєвому
шляху. На відміну від другої групи, цим досліджуваним менш притаманними є намагання
впливати на події, вони скоріше схильні проявляти бездіяльність, вагатися, потребувати
допомоги та підтримки при прийнятті рішень.
Загальний бал життєстійкості в першій
групі є достовірно нижчим, ніж в другій ( показники склали 85,18±10,39 та 93,75±6,65 відповідно). Отже, у військових, які перебували
під обстрілами, нижчою є здатність особи
витримувати стресову ситуацію, зберігаючи
внутрішню збалансованість і не знижуючи
успішність діяльності.
Не було отримано вірогідних відмінностей
між обома групами за шкалою «Залученість»
де показники у першій групі 36,18±6,72, у
другій групі 39,50±2,51. Залученість дозволяє
відчувати себе значимим і цінним і включатися у вирішення життєвих завдань навіть за
наявності стресогенних чинників і змін. Вона
мотивує людину до самореалізації, лідерства,
здорового способу життя і поведінки.
Не було отримано вірогідних відмінностей між обома групами за шкалою «Прийняття ризику», де показники склали: у першій
групі – 15,18±3,71 у другій – 17,50±5,63. За
Д.О. Леонтьєвим та Е.І. Расказовою, прийнят-

тя ризику – це переконання людини в тому, що
все, що з нею трапляється, слугує її розвиткові, якій відбувається за рахунок знань, отриманих з досвіду (неважливо – позитивного чи
негативного). Людина, яка розглядає життя як
спосіб отримання досвіду, готова діяти в умовах, коли відсутні стовідсоткові гарантії успіху, на свій страх і ризик. В основу прийняття ризику покладено ідею розвитку завдяки
активному засвоєнні знань із досвіду та наступного їх використання. Прийняття ризику
дозволяє людині вчитися на власному житті,
власному досвіді, а не очікувати на легке безтурботне життя [3].
Незважаючи на колосальний вплив суспільства, який детермінує емоційний, інтелектуальний та фізичний розвиток людини,
у кожної людини формується своє власне
унікальне ставлення до світу у відповідь на
індивідуальну комбінацію впливів з боку війни чи інших стресогенних подій. Так розвиваються особистісні особливості, почуття,
формується система переконань людини:
узагальнення, ідеї, прийняті рішення про самого себе, свій характер, цінності, здібності,
поведінку; про людей, взаємини із ними, про
навколишній світ. Переконання – уявлення,
знання, ідеї, що стали мотивами поведінки
людини і визначають його ставлення до різних сфер дійсності; компоненти світогляду
особистості [2].
Базові переконання й настановні когніції
в даному випадку можуть бути чинником, що
детермінують особливості соціальної адаптації комбатантів. Базові переконання – один
з основних конструктів когнітивно-експериментальної теорії С. Епштейна.
Згідно Р. Янофф-Бульман, люди в більшості своїй будують життя, виходячи з трьох
базисних установок: «світ є доброзичливим»,
«світ є осмисленим і передбачуваним», «я
є гідною людиною» [4]. Нею була розроблена «Шкала базисних переконань» («World
assumptions scale») стосовно світу, оточуючих
людей і себе самого, яку ми і використовували
в дослідженні.
Базисне переконання про справедливість
навколишнього світу відображає переконання індивіда про принципи розподілу удач і
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нещасть. Показник першої групи є вірогідно
вищими (3,77±1,02), ніж в другі (2,90±0,85).
Це означає, що демобілізовані військові, які
не були під обстрілами, у меншій мірі, ніж ті
що були під обстрілами, переконані в справедливості світу. Для них менш характерною
є впевненість в тому, шо розподіл подій, які
відбуваються з людьми, здійснюється за принципом справедливості,вони наголошують на
тому що кожний отримує те, що заслужив. За
шкалою «Випадковість, як принцип розподілу
подій що відбуваються» у першій групі є вірогідно вищими, що складає 3,86±0,70 , у другій
цей показник дорівнює 3,33±0,98. Це свідчить
про те, що досліджувані першої групи схильні
вірити, що події відбуваються не випадково, а
контролюються і підкорюються законам справедливості [2]. Досліджувані першої групи
впевнені в тому, що люди можуть запобігти
важким подіям за рахунок власних дій, якщо

людина діє правильно (уважно, далекоглядно), то вона може уникнути негативних подій.
Військові, що потрапляли під обстріли, схильні вважати, що всі події не випадкові, що існує певна закономірність та є особливий сенс
у подіях, які відбуваються з ними.
Висновки зроблені в результаті дослідження. Діапазон впливу факторів війни на людину
надзвичайно широкий і проявляється він по
різному За даними нашого дослідження комбатанти, що потрапляли під обстріли в зоні
антитерористичної операції в більшій мірі
шукають соціальної підтримки, вірять у справедливість світу, випадковість подій; у меншій
мірі їм притаманний контроль над подіями і
своїм життям; військові даної групи є менш
стійкими при змінах життєвих ситуацій. Дуже
важлива для бійців допомога та визнання їх з
боку держави, заради цілісності якої вони ризикували своїм здоров’ям та життям.
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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ПРОТИДІЇ
ІНФОРМАЦІЙНОМУ МАНІПУЛЮВАННЮ
У статті розглядаються теоретичні засади медіаграмотності. Стверджується, що медіаграмотність розширює поняття культури, включаючи в себе різні форми медіакультури, інформаційно-комунікаційних технологій і нових засобів масової інформації, а також поглиблює можливості за допомогою медіаосвіти критично аналізувати зв’язки між ЗМІ та аудиторією, інформацією та владою.
Ключові слова: медіаграмотність, медіаосвіта, маніпулювання в медіа.
В статье рассматриваются теоретические основы медиаграмотности. Утверждается, что медиаграмотность расширяет понятие культуры, включая в себя разные формы медиакультуры, информационно-коммуникационных технологий и новых средств массовой информации, а также расширяет возможности с помощью медиаобразования критически анализировать связи между СМИ и
аудиторией, информацией и властью.
Ключевые слова: медиаграмотность, медиаобразование, манипуляции в СМИ.
The article explores the theoretical underpinnings of critical media literacy. We argue that critical media
literacy aims to notion of culture to include different forms of media culture, information and communication technologies and new media, as well as deepen the potential of literacy education to critically analyze
relationships between media and audient, information and power.
Key words: media literacy, literacy education, media manipulation.

Актуальність. Події, що відбуваються
кожної хвилини у сучасному світі, несуть
потужну інформаційну хвилю. Обсяг новин
і постійних змін такий великий, що людина не здатна сприймати ту кількість інформації, що сьогодні виробляється на планеті. Сучасний суботній випуск «Нью-Йорк
Таймс» (це понад 100 сторінок) несе в собі
більше інформації, ніж за все життя отримувала людина з лондонського передмістя в
XVIII столітті. У сучасному світі щохвилини відправляється 204 000 000 листів, проглядається 6 000 000 сторінок на Facebook і
програється 1 300 000 роликів на YouTube,
кожну хвилину в усьому світі завантажується 47 000 додатків, а на Facebook, крім сторінок, проглядаються 20 млн фотографій.
Всього за 60 секунд передається 640 Гб даних [6]. Тож до того, як інформація потрапить до споживача, її відбирають і, можливо, інтерпретують.
Постановка проблеми. В останні роки
Україна перебуває у вирі соціально-політичних подій, що тримають у напруженні і все

суспільство загалом, і кожного громадянина
зокрема. Насичене інформаційне поле містить не тільки безсторонню інформацію та неупереджені новини, а й численні маніпуляції,
пропаганду і неправдиву інформацію (фейки).
Щоб медіакористувач знав, яким чином перевіряти сумнівну інформацію (і розумів, що
це необхідно робити), свідомо підходив до
питань медіаспоживання, розвивав навички
критичного мислення та аналізу інформації, а
в результаті формував попит на відповідальну і правдиву журналістику, потрібна базова
медіаграмотість. Джон Пандженте, один із
провідних діячів медіаосвіти в Канаді, автор
багатьох навчальних посібників та рекомендацій, вивів вісім ключових принципів медіаграмотності, усвідомлення яких дає змогу
краще вивчати медіапродукти.
1. Будь-який медіапродукт – це сконструйована реальність. Він відбиває не реальний
світ, а деякі суб’єктивні, ретельно відібрані
уявлення про нього. Медіаграмотність допомагає руйнувати такі штучно створені конструкції та розуміти принципи їх створення.
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2. Медіа конструюють реальність. Саме
вони формують більше уявлень про навколишнє середовище та особисте ставлення до
того, що відбувається. Ставлення до об’єктів
реального світу формується на основі медіаповідомлень, які, своєю чергою, сконструювали фахівці, що переслідують визначені
комунікативні цілі. Медіа певною мірою формують наше відчуття реальності.
3. Отримувачі медіаповідомлення інтерпретують його зміст. Медіа забезпечують свою
аудиторію інформацією, на основі якої формується уявлення про реальність. Отримувачі
повідомлення інтерпретують та осмислюють,
ґрунтуючись на власному досвіді та таких
індивідуальних характеристиках, як особисті запити й очікування, актуальні проблеми,
сформовані національні та гендерні уявлення, соціальний та культурний досвід тощо.
4. Медіа мають комерційну підтримку. Медіаграмотність дає уявлення про те, що підтримує будь-які медіа з комерційного боку і
як комерційний підтекст впливає на зміст медіапродукту, його якість. Створення медіапродукту – це передовсім бізнес, який має давати прибуток. За всяким медіабізнесом стоять
конкретні люди зі своїми інтересами, саме
останні й визначають зміст того, що дивиться,
читає, слухає отримувач медіаповідомлення.
5. Будь-яке медіаповідомлення транслює
ідеологію та інформацію про певні цінності.
Будь-який медійний продукт – це, в певному
сенсі, реклама способу життя та тих чи інших цінностей. Явно чи опосередковано медіа створюють в очах аудиторії уявлення про
«гарне», «красиве» життя; формують споживацькі смаки та дають уявлення про загальну
ідеологічну позицію.
6. Медіа виконують соціальні та політичні
функції. Вони впливають на політичну ситуацію та провокують соціальні зміни. Телебачення впливає на результати виборів. Електорат ґрунтує свої рішення на уявленнях про
кандидатів, тобто на сформованому іміджі.
Медіа примушують нас задумуватися про події, що відбуваються в інших країнах.
7. Зміст повідомлення залежить від виду
медіа. Різні медіа передають повідомлення
про одну подію, наголошуючи на різних ас-

пектах. Отже, аудиторія має змогу ознайомитися з різними поглядами та сформувати власну позицію.
8. Кожен медіаресурс має власну унікальну естетичну форму. Кожен медіапродукт має
бути представлений аудиторії в естетичній
формі, що дає змогу, деякою мірою, діставати
задоволення від форми та змісту [3].
Отже, медіаграмотність – це сукупність
«мотивів, знань, умінь і можливостей, що
сприяють добиранню, використанню, критичному аналізові, оцінюванню, створюванню та передаванню медіатекстів різних форм,
жанрів, а також аналізові складних процесів
функціонування медіа в суспільстві» [3, с. 10].
Метою статті є розкрити важливість медіаграмотності для протидії маніпуляціям в
ЗМІ.
Виклад основного матеріалу. До засобів
масової інформації належать телебачення,
періодична преса, радіо, Інтернет, а також кінематограф і відеоігри. Зокрема, телебачення
має більший вплив, ніж радіо чи преса, тому
що використовує і аудіальну, і візуальну інформацію. Це відображають і результати загальнонаціонального дослідження Київського
міжнародного інституту соціології (жовтень
2014 р.). Так, 84% українців дізнаються новини про події в Україні з українського ТВ,
31% – з інтернет-сайтів, 29% – від родичів та
друзів, 29% – з українських газет та журналів,
21% – з російського ТВ, 16% – від українського радіо, 11% – із соціальних мереж і блогів,
2% – із російських газет і журналів, 1% – із
російського радіо [2].
Важливо розуміти не тільки, що саме є
джерелом інформації, а й способи її передавання. Розглянемо дві моделі інформаційної
взаємодії. Найпростіша модель – лінійна,
коли процес інформування відбувається за
схемою: хто? (особа, вид медіа) – що передає?
(інформацію) – кому? (особі, аудиторії тощо).
Проте інформація не завжди поширюється
лінійно. Зокрема, цей процес може бути двоступеневим, коли інформація спершу надходить до лідерів думок, а уже потім від них до
основної маси споживачів. Лідери думок – це
не обов’язково відомі журналісти, «зірки»,
політики тощо, ними цілком можуть бути ро-
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дичі, друзі, колеги, думка яких із певної тематики є авторитетною. Це пояснюється тим, що
люди більш схильні вірити тим, кого вони знають (або думають, що знають), ніж якомусь
безособовому джерелу. Так, за даними дослідження Інституту соціології НАН України, у
2014 році 47% українців не довіряли українським медіа і тільки 25% довіряли, водночас
сторінки у Фейсбук Дмитра Тимчука і Семена
Семенченка за короткий час набули широкої
популярності [7].
Звісно, медіаспоживач хотів би отримувати якісний продукт і не марнувати час на
аналіз чи перевірку, проте джерела не завжди
бувають об’єктивні, тому довіра до медіа падає. Утім, в усьому світі медіа неодноразово
дискредитували себе і люди втрачали до них
довіру, проте без них не обійтися. Необхідно
знати, як сприймати та аналізувати інформацію, тоді можна чітко визначати, можна довіряти конкретній інформації чи ні.
Слід мати на увазі, що медіа у США чи
Європі – це бізнес, вони є прибутковими комерційними структурами, тоді як в Україні вони є збитковими. Адже медіа – це дуже
витратна індустрія. Зокрема, виробництво
п’ятихвилинного відеоролика може коштувати від 20 000 грн до 200 000 і більше [4, с. 38].
Можна тільки уявити собі, скільки коштує
один день роботи телеканалу – це зарплата
команди журналістів (операторів, сценаристів, ведучих редакторів, звукорежисерів, гримерів, техніків тощо), вартість техніки та її
амортизації, оплата спеціального приміщення
і декорацій для знімання різних передач, оплата ліцензій на трансляцію фільмів чи передач
чужого виробництва, оплата електроенергії
тощо. Оскільки майже всі ЗМІ в Україні належать приватним власникам, постає питання – а навіщо ж цим власникам такі збитки?
Насправді вони отримують свої прибутки
внаслідок того, що впливають на свого глядача (слухача, читача) – власне, потенційного
виборця, на союзників, конкурентів, на владу. Можна зробити висновок, що залежність
від власника є негативною для якості роботи
журналіста – адже працівник, який розуміє
що його зарплата залежить не від аудиторії
чи реклами, а з кишені власника, обслуго-

вує саме його. Для порівняння: у Німеччині
майже 80 млн населення і 25,3 млрд доларів
реклами на рік, а в Україні 42 млн чоловік і
0,7 млрд доларів рекламних грошей; у той же
час у Німеччині всього близько 1, тис. газет,
а повних редакцій понад 400, а в Україні зареєстровано понад 34 тис. газет (!), а виходять
десь 4–6 тис.; за даними дослідницького центру «П’ю» (Pew Research Center), у 2014 році
прибуток американських медіа переважно формувався за рахунок реклами – 69%,
24% прибутку надходить від аудиторії (глядачів) (за рахунок передплати, придбання друкованих видань у роздріб, абонентської плати
за кабельне телебачення тощо), 7% формується за рахунок організації конференцій, маркетингових послуг тощо, і тільки 1% припадає
на філантропію та інвестиції (загалом новинні медіа в США мають 63–65 мільярдів доларів прибутку на рік) [4].
За результатами опитування, яке провів
Київський міжнародний інститут соціології
з 20 травня по 2 червня 2015 року на замовлення ГО «Телекритика», більшість українців
нічого не знає про те, хто володіє українськими телеканалами і тільки третині опитаних
важливо мати доступ до цієї інформації. Лише
19% опитаних вважають, що інформація про
те, хто є реальним власником телеканалу, є повністю або скоріше доступна, 51% респондентів відповіли, що ці дані є скоріше або цілком
недоступні, 28% не знають, доступні вони чи
ні. Крім того, у суспільстві немає чіткого переконання, що важливо знати, кому належить
канал – 34% опитаних відповіли, що їм дуже
або скоріше важливо знати реального власника телеканалів, натомість для 40% це питання скоріше або зовсім не важливе, а 25% не
мають чіткої позиції з цього питання. Щоб
зрозуміти, наскільки українці орієнтуються
в тому, в чиїй власності перебувають телеканали, респондентів просили відповісти, кому
належить кожен канал, тих з опитаних, котрі
давали відповідь «приватний власник», просили уточнити його прізвище. Для телеканалів «1+1», «Інтеру», «Україна», «5 каналу»
та ICTV від 62% до 74% респондентів правильно визначили, що ці канали належать у
приватних руках. Найкраще глядачі знають
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про те, що у приватній власності перебуває
«5 канал, від 23% до 34% не змогли відповісти. Думки глядачів Першого національного
телеканалу розійшлись: 43% вважають, що
він державний, 19% – що має приватного
власника, 37% не знають відповіді. Ще більш
невизначеною є приналежність «Громадського ТБ»: 35% думають, що він належить громаді, 27% – приватному власнику, а 34% не
можуть відповісти. Найбільший відсоток тих,
хто зміг назвати приватного власника – серед
глядачів «5 каналу»: 76% тих, хто дивиться
«5 канал» хоча б раз на тиждень, знають що
він належить Петру Порошенку. На другому місці – телеканал «Україна: 42% назвали
власником Ріната Ахметова. Слідом іде канал
«1+1» з 34% згадувань Ігоря Коломойського
та «Інтер» з 30% тих, хто назвав Дмитра Фірташа. Всього 16% знають, що ICTV належить
Віктору Пінчуку. Майже ніхто з тих, хто вважає Перший національний та «Громадське
ТБ» приватними телеканалами, не має уявлення, кому вони належать. [5].
Отже, до того, як сприймати і реагувати на
почуту інформацію (розповісти іншим, взятися до дій), необхідно подумати про природу
індустрії, та специфіку каналу інформації,
який має також свою корпоративну логіку,
цінності та інтереси. Аналізуючи український
медіаринок, треба пам’ятати, що в нашій країні медіа – це не інструмент прибутку, а насамперед потужний інструмент впливу. Важливо
уміти фільтрувати те, що ми чуємо і бачимо,
відрізняти якісний матеріал від матеріалу,
що має на меті дезорієнтувати. Для цього
важливо знати критерії, яким повинен відповідати справжній журналістський матеріал:
по-перше, журналіст повинен дотримуватися
основних журналістських стандартів: балансу
думок і поглядів, повноти передання фактів та
інформації, відмежування фактів від поглядів,
правдивості, точності, посилання на джерело
інформації. Також під час аналізу необхідно
пам’ятати, що репортажі, статті можуть бути
замовні, проплачені – це так звана «джинса»,
якій не можна вірити і яку треба вміти виявляти. Також цензура і самоцензура відіграють
важливу роль у процесі формування медійного контенту. Маніпуляції в медіа передбача-

ють цілеспрямоване викривлення інформації
заради формування певного погляду, певного
ставлення до тієї або іншої проблеми (особи, явища). Прикладами маніпуляцій в медіа
можуть бути: надання неповної інформації,
навмисне приховування певного аспекту інформації, зміщення акцентів у повідомленні,
висмикування з контексту тощо.
Медіаграмотність є результатом медіаосвіти і розглядається як процес розвитку особистості за допомогою і на матеріалі засобів
масової комунікації (медіа) з метою формування культури спілкування з медіа, творчих, комунікативних здібностей, критичного
мислення, умінь повноцінного сприйняття,
інтерпретації, аналізу та оцінки медіатекстів,
навчання різних форм самовираження за допомогою медіатехніки.
Як було відзначено в матеріалах конференції ЮНЕСКО Education for the Media and
the Digital Age (Відень, 1999), «медіаосвіта
пов'язана з усіма видами медіа (друкованими
та графічними, звуковими, екранними тощо)
і різними технологіями; вона дає можливість
людям зрозуміти, як масова комунікація використовується в їхніх соціумах, оволодіти
здібностями використання медіа в комунікації
з іншими людьми; забезпечує людині знання
того, як аналізувати, критично осмислювати
і створювати медіатексти; визначати джерела
медіатекстів, їхні політичні, соціальні, комерційні і (або) культурні інтереси, їх контекст;
інтерпретувати медіатексти і цінності, поширювані медіа; відбирати відповідні медіа для
створення і поширення своїх власних медіатекстів і набуття зацікавленої в них аудиторії;
отримати можливість вільного доступу до медіа, як для сприйняття, так і для продукції. Медіаосвіта є частиною основних прав кожного
громадянина будь-якої країни світу на свободу вираження поглядів та права на інформацію, і є інструментом підтримки демократії. ...
Медіаосвіта рекомендується до впровадження
в національні навчальні плани всіх держав, в
систему додаткового, неформальної освіти та
навчання протягом усього життя людини» [8].
Відома російська дослідниця в галузі медіаосвти І. В. Жилавська висловлює, на перший
погляд, парадоксальне твердження: «Якщо
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метою медіаосвіти стає формування і розвиток суспільства вільних мислячих громадян,
то засоби будуть включати в себе весь спектр
соціальних активів, котрі проявляються через
інтеграцію, конвенціональність, суспільний
договір. Однак медіаосвіта може виявитися,
як це часто бувало в російській історії, на
службі в інших цілей, зокрема створення людини керованої, некритичної, що перебуває у
полоні стереотипів. У цьому разі медіаосвітні
технології перетворюються в технології пропаганди, маніпулювання, цілеспрямованого
впливу» [1, с. 28–29]. Враховуючи, подальший розвиток подій в російському інформаційному просторі (а згадана монографія
вийшла у 2013 р.), слід констатувати, що най-

гірший прогноз компетентного науковця таки
виявився правдивим.
Висновки. Отже, враховуючи досвід Росії, де дослідження в галузі медіапсихології та
медіаосвіти в останні десятиліття були надзвичайно інтенсивними, а результатом їх є, як
цілком очевидно, саме найвищий ступінь керованої владою і зманіпульованої суспільної
думки, потрібно максимально використовувати здобутки в галузі медіаосвіти демократичних держав задля розвитку у населення навичок критичного мислення, розуміння головних
принципів роботи медіа, свідомого підходу до
питань медіаспоживання, уміння виявляти
пропаганду, фейки та маніпуляції в медіа та
аналізувати свій медіапростір.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ТАКТИКИ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ
ОСОБИСТОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ТА ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
У статті представлено теоретико- методологічний аналіз дослідження особливостей самопрезентації особистості підліткового та юнацького віку, а також тактик самопрезентації.
Ключові слова: самопрезентація, Інтернет, віртуальне спілкування,підліток, юнак.
В статье представлен теоретико- методологический анализ исследования особенностей самопрезентации личности подросткового и юношеского возраста, а так же тактик самопрезентации.
Ключевые слова: самопрезентация, Интернет, виртуальное общение, подросток, юноша.
The article presents theoretical and methodological analysis of self- presentation peculiarities and methods, on adolescents and youths.
Key words: self- presentation, internet, virtual communication, adolescent, youth.

Актуальність проблеми. Самопрезентація має на меті інтерактивний вплив, який
здійснюється в ході комунікації між людьми. Саме тому важливим є вивчення самопрезентації, здійснюваної в ході спілкування
між людьми у віртуальному комунікаційному
середовищі Інтернету. Дослідження в цій галузі дозволять глибше зрозуміти як природу
самої самопрезентації, так і природу самого
віртуального простору Інтернету. Актуальність дослідження самопрезентації в ситуації
Інтернет- спілкування визначається зростаючою роллю Інтернету як засобу соціальної
взаємодії за відсутності сформованої системи
норм поведінки та спілкування, пізнавальної
діяльності в цьому середовищі.
Стан розробки проблеми. Згідно
Є. Д. Аронсона, Р. Ф. Баумейстера, М. П. Вейґольда, І. М. Гоффмана, І. Д. Джонса,
Д. Д. Майерса, Т. C. Піттмана, М. С. Снайдера, Дж. М. Тедеші, Р. С. Чалдіні, В. Н. Шленкера важливим для отримання цілісного психологічного знання про сутність людини та її
розвиток є вивчення явища самопрезентації,
особливо в умовах надалі все складніших відносин її із оточуючим і власним внутрішнім
світом. На думку І. Ю. Алексєєвої, О. В. Новоженіна, В.В. Тарасенко, Н.В. Громико і ін.,
символом сучасного технічного прогресу є
глобальна комп’ютерна мережа Інтернет. Тобто, самопрезентація в мережі є яскравим відображенням сьогодення та потребує більш

детального вивчення. Проблеми, пов’язані з
самопрезентацією особистості у віртуальному
просторі, розглядалися у працях М. Е. Риеса,
Ч. Г. Кулі, Р. С. Вікланда, Дж. Г. Міда, Р. С. Ковальскі, Я. Л. Коломінского, І. С. Кона, Г. С.
Костюка, В. С. Мухіної, А. А. Реана, Р. Ф. Савіна, Д. Й. Фельдштейна та ін.
Метою дослідження є розкриття змісту
самопрезентації у віртуальному просторі.
Виклад основного матеріалу. Вивчення
самопрезентації виступає однією з актуальних і практично значущих завдань сучасної
психології. Самопрезентація є важливим засобом досягнення високих рівнів професійної майстерності, самореалізації особистості
в діяльності, значущою умовою успішності
в міжособистісній взаємодії. Терміни «самопрезентація» (self-presentation), «управління
враженням» (impression management) вже давно і міцно увійшли в англомовну наукову лексику, знаходять відображення у вітчизняних
дослідженнях, що стосуються соціальної перцепції, міжособистісного сприймання і впливу, формування іміджу. Самопрезентація – це
уміння ефектно й виграшно подавати себе в
різних ситуаціях, індивідуальний стиль спілкування, неповторний образ, який не тільки
подобається вам, але і привабливий для навколишніх. Самопрезентація особистості як термін являє собою вміння вигідно представити
себе в суспільстві, під час знайомства з новими людьми. Те, як особистість виглядає і що
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собою представляє в очах оточуючих повністю залежить від того, наскільки добре вона
володієте власною самопрезетацією, на думку
І. М. Гофмана [3]. Під самопрезентацією в сучасній соціальній психології розуміється процес усвідомлюваного або неусвідомленого, цілеспрямованого або стихійного пред’явлення
певних аспектів власної самості оточуючим,
здійснюваний при взаємодії між людьми [1].
Під самопрезентацією мається на увазі
управління враженням для позначення численних стратегій і технік, що застосовуються
індивідом при створенні та контролі свого зовнішнього іміджу і враження про себе, які він
демонструє оточуючим. Людина свідомо чи
несвідомо певним чином пред’являє себе оточуючим людям, а ті, в свою чергу, формують
про неї певне враження на основі інформації,
що надходить. Це саморед’явлення включає
те, що усвідомлено створює сама людина
(самопрезентація), і те, що відображає справжній зміст людини (самовираження).
Підліток- це особистість, яка перебуває на
особливій стадії формування її найважливіших рис і якостей. Головною особливістю підлітка є особистісна нестабільність. Саме в цей
час підліток заявляє про себе, як про особу з
великої літери. Саме це являє собою основу
самопрезентації підлітка.
Враховуючи той факт, що провідною діяльністю в підлітковому віці є інтимно-особистісне спілкування, можливості сучасних
підлітків у реалізації цієї діяльності значно
розширюються [7; 8; 10]. Крім традиційних
форм безпосереднього спілкування підлітки
викристовують ще й різні види опосередкованого. Одним з видів опосередкованого спілкування є Інтернет-спілкування, яке має деякі
особливості.
1. Анонімність і зниження психологічного
ризику в процесі спілкування. Незважаючи на
те, що іноді є можливість отримати деякі відомості анкетного характеру і навіть фотографію
віртуального співрозмовника, цієї інформації
недостатньо для формування реального і більшменш адекватного образу співрозмовника.
2. Своєрідність перебігу процесів міжособистісного сприймання в умовах відсутності
невербальної інформації – як правило, силь-

ний вплив на уявлення про співрозмовника
мають механізми стереотипізації та ідентифікації, а також установка на бажані якості у
партнера.
3. Добровільність і бажаність контактів –
користувач Інтернету добровільно зав’язує
всілякі контакти або уникає чи перериває їх у
будь-який момент.
4. Утрудненість, збідненість емоційного
компонента спілкування, неможливість використання більшої частини невербальних засобів комунікації і самопрезентації, і, водночас,
стійке прагнення до емоційного наповнення
тексту, що виражається у створенні спеціальних значків для позначення емоцій або в описі емоцій словами (у дужках після основного
тексту послання).
5. Прагнення до нетипової, ненормативної поведінки – часто користувачі Інтернету
презентують себе з іншого боку, ніж в умовах
реальної соціальної взаємодії, програють нереалізовані у діяльності поза мережею ролі,
сценарії ненормативної поведінки.
6. Можливість одночасного спілкування
великої кількості людей, що знаходяться в різних частинах світу, і, отже, живуть у різних
культурах [8; 9].
Необхідно відзначити, що поняття «самопрезентація» і «управління враженням» іноді
використовуються в літературі як синоніми.
Н.А. Корягіна, відзначає, що самопрезентація
виступає в якості субкатегоріі управління враженням, пов’язаним з більш широким процесом
контролю і регулювання інформації, що надходить про інших людей, про об’єкти і події [4].
Як зазначає О. А. Пікулева, жодна соціальна взаємодія не обходиться без презентації себе, своїх особистісних чи професійних якостей. Опиняючись в ситуації
міжособистісного спілкування, зокрема віртуального спілкування, кожен індивід негайно
стає суб’єктом самопрезентації. Незалежно
від усвідомленості своїх поведінкових дій,
особистість пред’являє партнеру по спілкуванню інформацію про себе за допомогою різних символічних знаків (зовнішнього вигляду,
навколишнього простору, соціальних символів і статусу), а також своєю вербальною і
невербальною поведінкою. Автоматично, з
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моменту початку спілкування, наш партнер,
сприймаючи цю інформацію як усвідомлено,
так і несвідомо, стає об’єктом нашої самопрезентації [4].
Теоретичною базою для розвитку досліджень самопрезентації послужили праці
представників символічного інтеракціонізму.
Найбільш істотний внесок у вивчення механізмів самопрезентації вніс І. М. Гофман,
створивши концепцію соціальної драматургії.
У широко відомій праці І. М. Гофмана «Презентація самості в повсякденному житті»
процес самопрезентації розглядається через
виконання людиною соціальних ролей. Ключові моменти концепції І.М. Гофмана істотно
вплинули на розвиток досліджень в цій області. У теорії самопрезентації І. М. Гофмана,
як одна із значущих, розглядається проблема
щирості суб’єкта в процесі управління враженням. Відповідно до того, що основним
предметом аналізу для І. М. Гофмана є визначення ситуації, він називає «циніками» тих
виконавців, які не мають віри у власні дії, а
також проявляють байдужість до того, у що
вірить їх аудиторія. «Щирими» є ті виконавці,
які створюють в аудиторії певний адекватний
образ себе і ситуації [3]. Як зазначає Е. М. Зімачева, відповідаючи на питання про щирість суб’єкта самопрезентації в соціальній
психології, сучасні теорії виходять з того, що
в більшості випадків суб’єкт схильний презентувати оточуючим реальні, а не помилкові
образи-Я, вибираючи той чи інший образ відповідно до певної ситуації [5].
І. М. Гофман зазначає, що в присутності інших людей у суб’єкта завжди виникає безліч
мотивів для того, щоб контролювати враження, яке він справляє. Однак І. М. Гофмана не
цікавив детальний аналіз цих мотивів, і лише
в подальшому в американській соціальній
психології проблема мотивації самопрезентації стала одним з ключових моментів розробки даної проблематики [3].
У міркуваннях І. М. Гофмана імпліцитно
закладена ідея поділу індивідуального й суспільного Я, що стала однією з центральних
для класичних досліджень самопрезентації,
а саме: в присутності інших людей індивід
актуалізує своє «публічне Я», використову-

ючи для цього «передній план»; на самоті
або в колі близьких людей він знаходиться
«за лаштунками», тому необхідність в «публічному Я» зникає, і індивід може проявити
своє «справжнє Я». Для І. М. Гофмана поділ
«сцени» і «лаштунків» був питанням не поділу «істинного особистого Я» і «помилкового
публічного Я», а всього лише відображенням
ідеї про те, що суб’єкт являє різні аспекти і
іпостасі свого Я для різних аудиторій з кінцевої метою встановити єдине визначення ситуації для всіх учасників взаємодії [3].
У роботах О. О. Бодалева, присвячених
вивченню особливостей сприйняття і розуміння людини людиною, під час формування першого враження людина виступає в
якості об’єкта пізнання для інших людей. Як
суб’єкту, людині властива гностична здатність, коли вона проявляє певний інтерес до
інших учасників спілкування, прагне пізнати
партнерів по спілкуванню. Але в той же час
для своїх партнерів по спілкуванню людина
виявляється і об’єктом пізнання. Людина в
ролі об’єкта пізнання викликає у інших людей певне відношення. Підкреслюючи «подвійну», пасивно-активну позицію людини
в процесі спілкування, можна помітити, що
своєю поведінкою вона впливає на ставлення
до неї оточуючих, так як сама здатна «творити
світ» і активно впливати на хід спілкування.
У свою чергу, наявні у навколишніх особистостей оціночні еталони, стереотипи і установки, актуаліні при взаємодії, у великій мірі
обумовлюють своєрідність того враження, яке
ця людина у них викликає. Людина, що є не
тільки суб’єктом, а й об’єктом пізнання, постає перед сприймаючими її людьми як індивід, як особистість, як індивідуальність [2].
Аналіз самопрезентативного процесу є
особливо важливим для вивчення самопрезентації сучасної молоді. Молодь користується мережею Інтернет кожен день, постійно
знаходячись он-лайн. Самопрезентація в мережі відрізняється від реального життя, але
бере за свою основу фундаментальні поняття
самопрезентації, проаналізовані в даній статті. Особливостями самопрезентації молоді є:
анонімність, можливість експериментування
з власною ідентифікацією, вираження соці-
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ально небажаної думки та форм поведінки.
Отже, самопрезентація студента є ресурсом
для самовираження особистості, способом її
екзистенційного розширення. Віртуальна реальність мережі Інтернет є керованою самою
особистістю, тобто таким чином у молоді є
можливість подолати залежність від суспільства, з одного боку, або створити бажаний образ, з іншого боку.
Аналіз самопрезентації через опис різних
прийомів і тактик істотно розширив уявлення про набір засобів, що використовуються
учасниками комунікативного процесу: від
суто лінгвістичної комунікації до включення
в неї мови тіла, жестів, зовнішнього вигляду, створення предметного середовища, визначення місця дії. Розгляд самопрезентації
саме з точки зору використання різних стратегій, тактик і технік став найбільш популярним в соціальній психології багато в чому завдяки підходу І. М. Гофмана [3]. Інтерес до
проблеми стратегій і тактик самопрезентації
обумовлений його великою практичною значимістю, оскільки кожна людина, з одного
боку, хоче вправно володіти цими стратегіями, а з іншого боку, прагне бачити і пізнавати
їх в поведінці своїх партнерів по спілкуванню. Стратегія самопрезентації є сукупністю
поведінкових актів особистості, розділених
в часі і просторі, спрямованих на створення
певного образу в очах оточуючих. Тактика
самопрезентації – це певний прийом, за допомогою якого реалізується обрана стратегія. Стратегія самопрезентації може включати в себе безліч окремих тактик. Тактика
самопрезентації є короткочасним явищем і

спрямована на створення бажаного враження
в конкретній життєвій ситуації [7].
І. Д. Джонс і Т. C. Піттман в 1982 році створили одну з перших класифікацій стратегій
самопрезентації. І. Д. Джонс і Т. C. Піттман
розуміють під самопрезентацією поведінкову
реалізацію прагнення до влади в міжособистісних стосунках. Вони виділяють п’ять «видів» влади і пропонують, відповідно, п’ять
стратегій її досягнення. Зокрема, виділяється
стратегія «старання сподобатися», що припускає спробу представити себе привабливим
в очах інших; стратегія залякування, передбачає презентацію себе як владної, потенційно
небезпечної людини; стратегія благання, тобто презентація себе як слабкого і беззахисного
в цілях викликання співчуття з боку аудиторії;
стратегія зразковості, тобто презентація себе
як морально витриманого в цілях демонстрації значимості своєї особистості і стратегія
самопросування, що припускає спробу виглядати компетентним з метою викликати поваги
з боку інших людей (табл. 1).
Найбільш детальна класифікація стратегій самопрезентації здійснена А. Б. Шутц,
яка на основі узагальнення великої кількості
літератури, присвяченій даній проблемі, виділила власні критерії для категоризації тактик
і стратегій самопрезентації. У запропонованій А. Б. Шутц класифікації виділено чотири
стилі самопрезентації: асертивний (assertive),
агресивний (offensive), захисний (protective)
і виправдовувальний (defensive). Дана класифікація заснована на аналізі двох змінних:
1) провідних мотивах самопрезентації (прагненні «виглядати добре», тобто отримати со-

Стратегії та техніки само презентації І. Джонса та Т. Пітмана
Стратегія
Намагання сподобатись
(ingratiating)
Самопросування, самореклама
(self- promotion)
Залякування
(intimidation)
Пояснення прикладом
(exemplification)
Благання
(supplication)

Техніка
Висловлювати погодження.
Лестити. Бути прихильним.
Зазнаватися. Демонструвати
знання. Демонструвати навички
Висувати умови.
Погрожувати неприємностями.
Зазнаватися. Демонструвати свої
виграшні риси.
Благати. Демонструвати залежність.
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Таблиця 1

Мета
Здаватися привабливим.
Влада шарму.
Здаватися компетентним.
Влада експерта.
Здаватися небезпечним.
Влада страху.
Здаватися гідним наслідування.
Влада наставника.
Здаватися слабким.
Влада співчуття.
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ціальне схвалення – прагненні «не виглядати
погано» або уникнути значних втрат в соціальному схваленні); 2) активності або пасивності самопрезентаційної поведінки. Асертивна самопрезентація, на думку А. Б. Шутц,
передбачає активні, але не агресивні спроби
сформувати сприятливе враження про себе.
У роботі С. Р. Пантелєєва і E. М. Зімачевої
описані певні способи подачі суб’єктом інформації про себе: – самовдоволення», «рефлексивний», «самопокарання», «самовиправдання і неприйняття» [6]. Виділено відповідні
їм форми презентації образу «Я» і форми самовідношення, що розрізняються за психологічним змістом і ступенем ефективності.
E. М. Зімачева описує п’ять основних форм
вербальної самопрезентації: 1) «соціальна
самореклама», спрямована на посилення соціальної бажаності образу «Я» в очах інших;
2) «нерефлексивне самосхвалення» – зусилля
суб’єкта спрямовані на самовихваляння і дискредитацію інших при переважанні оціночного підходу; 3) «любляче самопокарання» – підкреслення труднощів, проблем і апеляція до
допомоги; 4) «самооборона» пов’язана з прихованим невдоволення собою при подразненні
на адресу інших; 5) «узгодженість образу Я».
Існують і інші типології самопрезентації.
Наприклад, В. В. Хороших виділяє наступні парні види вербальної самопрезентації.
1. За прагненням отримати соціальне схвалення або уникнути значних втрат в соціальному
схваленні виділяється природно – захисний
стиль самопрезентації (природний характеризується повнішою участю в соціальних
інтеракціях, захисний – поведінкою, спрямованою на уникнення уваги, він пов’язаний з
діями, які обмежують або зменшують участь
в соціальних взаємодіях). 2. За усвідомленості дій суб’єкта: усвідомлювана (контрольована) – несвідома, тобто «автоматична»
самопрезентація. 3. В залежності від умов
самопред’явлення: безпосередня – опосередкована самопрезентація (безпосередня характеризується суб’єкт-об’єктною взаємодією,
опосередкована характеризується суб’єктоб’єкт-суб’єктною взаємодією).
4. За способом пред’явлення інформації:
пряма – непряма самопрезентація (пряма – на-

дання інформації про самого себе, непряма –
про суб’єктів та об’єктів, з якими пов’язаний
опосередковано той, хто самопрезентується).
Виділяється також успішна – неуспішна
самоподача. Основними факторами успішності самопрезентації визначаються показники,
що відображають особливості соціально-психологічної взаємодії людини зі світом людей:
соціальна активність, потреба в ідентифікації
з групою і товариськість [6].
Інші дослідники, виділяючи види самопрезентації, роблять акцент на її цілях. Так, в залежності від мети, на думку І. Ю. Малісової,
можна виділити підставу самоподачі маніпулятивного і неманіпулятивного типу. Також,
згідно автору, серед вербальних стратегій в
міжособистісному спілкуванні були описані
три: саморозкриття (діалогічність і рефлексивність висловлювань), самопрезентація
(розкриття демонстрованого «Я» при неповній діалогічності і рефлексії) і мимовільне
самовираження (відсутність діалогічності і
рефлексивності) [5].
При спілкуванні через Інтернет втрачає
своє значення цілий ряд бар’єрів спілкування, зумовлених такими характеристиками
партнерів по комунікації, які виражаються в
їхньому зовнішньому вигляді: стать, вік, соціальний статус, зовнішня привабливість, комунікативна компетентність тощо.
Інший важливий наслідок фізичної непредставленності людини в текстовій комунікації –
це можливість створювати про себе будь-яке
враження за своїм бажанням. Тобто, самопрезентувати себе на основі власного бажаного
«образу Я». Дійсно, в текстовій комунікації в
мережі Інтернет люди часто створюють собі
так звані «віртуальні особистості», описуючи
себе певним чином. Віртуальна особистість
наділяється ім’ям, часто псевдонімом (який ще
називають – «нік»). Існує точка зору, згідно з
якою конструювання віртуальних особистостей в Інтернеті – це відображення змін структури ідентичності людини, що виникають як
наслідок відображення соціальних змін. Якщо
людина повністю реалізує всі аспекти свого
«Я» у реальному спілкуванні, мотивація конструювання віртуальних особистостей у неї,
радше за все, відсутня, тоді спілкування в Ін-
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тернеті носить характер доповнення до основного виду спілкування. Особливо яскраво це
має прояв у підлітковому віці, також цікавим є
вивчення динаміки розвитку даного феномену
на прикладі молоді.
Таким чином, зазначені особливості комунікації в Інтернеті дозволяють конструювати
ідентичність з власного вибору, компенсувати
недоліки, соціально несхвалювані якості або
ж приховувати певні риси характеру та бути
такою, якою особистість хоче.
Н. А. Башкірова, виокремлюючи особливості віртуального спілкування, вважає, що
вони дозволяють підлітку контролювати власну ідентичність за бажанням. Стає можливою
компенсація недоліків, соціально неприйнятних якостей. Цей феномен уможливлює носіння «бажаної» маски, представлення себе
іншим таким, яким ти хочеш бути. В цілому,
комунікативні можливості Інтернет-мережі
дуже широкі. Знайти коло для комфортного
спілкування не є проблемою в наш час. Коли
наступає час активної соціалізації підлітка,
віртуальне спілкування стає більш бажаним,
адже групу однодумців в Інтернеті знайти
простіше, аніж у реальному житті. Надалі, це
продовжується також і в студентському віці,
набуваючи більш м’яких форм прояву, тобто
стає менш вираженим [5].
Висновки. Основними причинами звернення до Інтернету, як інструменту спілкування може бути:

– недостатнє насичення спілкуванням у
реальних контактах – у подібних випадках користувачі швидко втрачають інтерес до Інтернет-спілкування, якщо з’являються нові можливості для задоволення відповідних потреб у
реальному житті;
– можливість реалізації якостей особистості, програвання ролей, переживання емоцій, з тих чи інших причин фрустрованих в
реальному житті;
– подібна можливість зумовлена особливостями спілкування за допомогою мережі –
анонімністю, нежорсткою нормативністю,
своєрідністю процесу сприймання людини
людиною. Бажанням переживання тих чи інших емоцій пояснюється і прагнення до емоційного наповнення тексту.
Підводячи підсумок теоретичного аналізу, відзначимо, що в цілому всі процеси
самопред’явлення особистості можна розділити на три різних види: саморозкриття,
усвідомлена самопрезентація і мимовільне
самовираження. Сприймаючи відбитий образ
«Я», особистість може на його основі скорегувати імідж або ж самозмінюватись, прагнучи наблизитися до ідеалу. Таким чином,
пред’являючи себе оточуючим, особистість
може проявляти свої справжні якості, може
щиро прагнути відповідати власному ідеальному образу, може трохи прикрасити свій реальний образ, а може створити образ, що приховує її справжню сутність.
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ЗНАЧЕННЯ ДУХОВНОСТІ У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
СТУДЕНТА-ПСИХОЛОГА ЯК МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
У статті подано теоретичний аналіз становлення духовності у студентів-психологів як майбутніх фахівців. Зазначено, що розвиток духовності є необхідною передумовою формування особистості майбутнього фахівця, а характерною ознакою оволодіння ним духовними цінностями є не
тільки їх засвоєння, а й продукування. Висвітлено думку про те, що духовний розвиток особистості
професіонала це: процес самоідентифікації особистості з власним «Я» і самоактуалізація; прагнення
до свободи, розвитку, самоздійснення, самореалізації, який повинен починатися ще у період навчання
у ВНЗ.
Ключові слова: духовність, духовний розвиток, духовні цінності.
В статье представлен теоретический анализ становления духовности у студентов-психологов
как будущих специалистов. Отмечено, что развитие духовности является необходимым условием
формирования личности будущего специалиста, а характерным признаком овладения им духовными
ценностями является не только их усвоение, но и выработки. Освещено мнение о том, что духовное
развитие личности профессионала это: процесс самоидентификации личности с собственным «Я» и
самоактуализация; стремление к свободе, развитию, самореализация, начало которых должно быть
еще в период обучения в ВУЗе.
Ключевые слова: духовность, духовное развитие, духовные ценности.
The article presents a theoretical analysis of the formation of spirituality in psychology students as future
professionals. Indicated that spiritual development is a prerequisite for the formation of future professional
and characteristic feature of his mastery of spiritual values is not only their assimilation but also production.
Deals with the idea that the spiritual development of the individual professional is: the process of self-identification of the individual with his own «I» and self-actualization; the desire for freedom, development, self-fulfillment, self-realization, which is to begin in the days of training in high school.
Key words: spirituality, spiritual development, spiritual values.

Готовність спеціаліста втілювати у своїй
професії знання починається ще у період навчання у ВУЗі, який покликаний надати не
тільки академічні знання, а й створити умови для психологічного та духовного розвитку
особистості студента як майбутнього фахівця.
Цей процес регулюється певною сукупністю сформованих якостей та рис на основі
індивідуально-типологічних показників. Завдяки чому відбувається розвиток високодуховної особистості за всіма її підструктурами,
формується готовність виконувати наступні
високоморальні, пізнавальні і творчі дії.
Актуальність проблеми. Втрата людством універсальної ціннісної системи, яка
акцентує увагу на вищі духовні й моральні
абсолюти, є однією з причин виникнення загрози самознищення суспільства. За цих умов
захист вищих духовних цінностей суспільства

від руйнування стає питанням національної
безпеки України [3].
У зв’язку з чим, гостро постає проблема
розвитку духовності суспільства, в цілому,
а саме духовного виховання підростаючого
покоління. Адже формування особистості
студента, як майбутнього фахівця починається ще під час навчання у ВНЗ. Актуальним цей процес повинен стати для студентів
психологічних спеціальностей, оскільки їх
майбутня професія пов’язана із взаємодією з
людьми, які потребують психологічної допомоги у подоланні проблем під час вирішення
їх життєвих труднощів. Тому з метою надання кваліфікованої психологічної допомоги у
майбутньому, особистість самого психолога
повинна позитивно трансформуватися у духовному сенсі, ще до початку виконання нею
професійної діяльності.
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Виходячи із зазначеного, метою статті є
розкрити значення духовного розвитку у становленні особистості студента-психолога як
майбутнього професіонала.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Духовною є та діяльність людини, завдяки
якій стан людства його власними зусиллями
підноситься на більш високий ступінь прояву.
Духовність не зводиться до інтелектуальності, ідеальності, звернення розуму до етики, чистої моралі або аскетизму. Духовність
не є й чиста релігійність, чи емоційне піднесення духу, або розумова довіра і урегульованість поведінки на цих засадах. Духовною є
будь-яка діяльність, яка веде людину вперед
у напрямі певної форми розвитку: емоційної,
інтуїтивної, соціальної – і веде, вказує на життєвість її внутрішньої сили.
Кожна людина повинна сама знайти свій
власний вхід у «царство духа» і визначити
саму себе і своє буття. Ступінь духовного
розвитку не завжди визначається віковими
межами і бере свій початок з дитинства [8].
Це надзвичайно важливий період у процесі
духовного становлення особистості, оскільки закладається фундамент для сприйняття
оточуючої дійсності, свого місця і ролі в ній.
Духовно багатою людиною вважають ту, яка
живе в гармонії із собою і світом, в якої сформовані духовні цінності, а також ті якості і
риси, життєві установки, що існують для кожної людини і становлять її ідеал.
Ця істина відображається у вимогах до
особистості, яка прагне гідно виконувати
свою професійну діяльність. Адже відомо,
що людина лише в тому випадку гідна свого
покликання, коли вона не може байдуже ставитись до добра і зла, сумлінно виконує свої
обов’язки, відповідально ставиться до здійснення своєї професійної діяльності. Що й
необхідно формувати у студентів як майбутніх фахівців.
Незважаючи на активізацію наукового інтересу до проблеми духовного становлення
молоді, потреба в розробці сучасних засобів
розвитку духовності у студентів вищих навчальних закладах не втрачає актуальності.
Ця проблема має соціальний характер, оскільки пов`язана з таким поняттям, як формуван-

ня особистості як майбутнього фахівця. Вона
вимагає уточнення у вивченні психологічних
критеріїв духовно розвиненої особистості.
Питання вивчення та формування духовного світу особистості знайшли відображення у
вітчизняних дослідженнях сучасності В.В. Анненкова, І.Д. Беха, М.Й. Боришевського, І.А. Зязюна, Е.О. Помиткіна, В.В. Рибалки, М.В. Савчина, Ж.М. Юзвака та інших дослідників.
Як зазначає академік І.А. Зязюн: «Духовна
еліта визначається передусім тим, що відшуковує нові моральні ідеали, шляхи відтворення великого суспільства, нові, більш досконалі, достойні засоби єднання людей, більш
високі цілі» [6, с. 33]. Іншими словами, духовність зміцнює єдність усього суспільства, забезпечує подолання труднощів у процесі його
розвитку.
Значної уваги потребує монографічна
праця Е. Помиткіна «Психологія духовного
розвитку особистості» [6]. У ній автор проводить поглиблений аналіз духовності, висвітлює розвиток уявлень про сутність цього
феномена, починаючи з давніх часів, зокрема,
інтерпретацію духовного розвитку як шляху
відродження, удосконалення людської душі у
стародавніх міфах та легендах.
Автором запропоновані діалектичні полюси духовність-бездуховність, які покладені в
основу розробленої дихотомічної моделі духовної детермінації особистості. Нижче модель представлена у вигляді схеми (рис. 1).
Розглядаючи індивідуально-психологічні
характеристики особистості студента, звернемось до визначення особистості, яке дав вітчизняний дослідник, професор В.В. Рибалка.
Він стверджує, що «особистість – це суб’єкт
свідомої продуктивної діяльності та суспільної поведінки, індивід із соціально обумовленою системою психічних властивостей, що
формується та виявляється у діяльності, спілкуванні та опосередковує, регулює взаємодію
людини з навколишнім світом» [7].
Зокрема, в роботах Л.І. Божовіч, Г.С. Костюка, О.М. Леонтьєва, В.В. Давидова наголошується на тому, що характерною ознакою особистості, яка розвивається є не тільки засвоєння, а
й продукування цінностей, що мають загальнолюдське значення (в тому числі й духовних).
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Процес
духовного
розвитку
вчені
пов’язують зі змінами у ціннісній сфері особистості через усвідомлення нею власної
єдності з Всесвітом. На думку Ж. Юзвак,
духовний розвиток є процесом розкриття когнітивно-інтелектуального, чуттєво-емоційного, вольового, креативного потенціалів, здійснення якісних і кількісних змін у ціннісних
орієнтаціях особистості шляхом гармонії психічної сфери, подолання відчуження від природи, соціуму, самої себе через усвідомлення
їх всезагальної єдності [9].
З точки зору Е.О. Поміткіна, духовний
розвиток є процесом самоідентифікації особистості з власним «Я», в ході якого вона підпорядковує свою біологічну та соціальну природу духовним ідеалам, цінностям і смислам,
набуває духовного досвіду [6].
В подальшому, цей процес втілюється у самоідентифікації з власною професією. У цьо-

му поєднанні відображається в усвідомленні
єдності Буття, життєвої місії та прийняття відповідальності за зміст свого життя і результати професійної діяльності.
Вчені наголошують на тому, що кожній
людині як духовній істоті властиве постійне
прагнення до свободи, розвитку, самоздійснення, самореалізації. Духовний розвиток
підносить свідомість людини до нового рівня,
пробуджує латентні здібності, сприяє процесу
самоактуалізації. При цьому особистість не є
пасивною структурою, вона сама детермінує
напрям, ступінь змін і рівень розвитку всіх
феноменів психічного розвитку, включаючи
духовну сферу [3].
Усе викладене вище засвідчує, що формування та розвиток духовних цінностей майбутнього професіонала – це важливий напрям
вдосконалення психолого-педагогічного процесу, який створює умови для того, щоб кожен

ДУХОВНІСТЬ
Любов, служіння
Краса

Добро

Істина

ОСОБИСТІСТ Ь

Спрямованість

І. Соціально-психолого-індивідуальний
вимір

Вибір

ІІ. Діяльнісний вимір
ІІІ.Спілкування
Генетичний вимір

Потворство

Зло

Кривда

Егоцентризм, споживацтво
БЕЗДУХОВНІСТЬ
Рис. 1. Дихотомічна модель духовної детермінації за Е.О. Помиткіним
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студент: мав активну життєву позицію, був
виваженим, належав до певного професійного
товариства, став відповідальнішим, оволодів
найвищим розумінням соціальної значущості
своєї діяльності на шляху до розбудови нашої
держави.
Отже, викладене дозволяє дійти наступних висновків. Духовність є важливою якістю особистості, яка відіграє провідну роль
у становленні та розвитку особистості майбутнього психолога. Процес розвитку духовності пов’язаний із системою її цінностей,
а також втілюється у самоідентифікації з

власною професією, який детермінований
прагненням до свободи, розвитку, самоздійснення, самореалізації себе як фахівця. Сутність цих духовних надбань полягає у тому,
що людина, яка засвоїла їх не може байдуже
ставитись до добра і зла, сумлінно виконує
свої обов’язки, відповідально ставиться до
своєї справи, що позитивно позначається на
виконанні нею професійної діяльності і на
відносинах з оточуючими людьми. Набуття
студентом, ще на етапі навчанні у ВУЗі, зазначених якостей допоможе успішно реалізувати себе в обраній професії.
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
З МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
У статті висвітлено проблему реалізації компетентнісного підходу у іншомовній підготовці майбутніх фахівців з міжнародної інформації. Розглянуто теоретичні основи компетентнісного підходу
та запропоновано модель здійснення іншомовної підготовки, що базується на його засадах.
Ключові слова: компетенція, компетентність, компетентнісний підхід, іншомовна підготовка,
мовна компетенція, комунікативна компетентність.
В статье высветлена проблема реализации компетентностного подхода в иноязычной подготовке будущих специалистов по международной информации. Рассмотрены теоретические основы компетентностного подхода и предложена модель осуществления иноязычной подготовки, основанная
на его принципах.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход, иноязычная подготовка, языковая компетенция, коммуникативная компетентность.
The article represents the issue of the competency approach implementation in the foreign language training of future specialists in international information. The theoretical foundations of competency approach are
considered and the model of the competency approach implementation, based on its principles, is suggested.
Key words: competence, competency, competency approach, foreign language training, language competence, communicative competency.

Постановка та актуальність проблеми.
На сучасному етапі, іноземна мова, що стає
інструментом не лише отримання професійної та наукової інформації, а й розширення
професійно-світоглядних уявлень, поглиблення фахових знань, міжкультурного спілкування, відіграє величезну роль. Немає сумніву, що рівень підготовки майбутніх фахівців
з міжнародної інформації відіграє важливу
роль у формуванні та підтримці зовнішньополітичних, економічних та культурних взаємовідносин України з іншими суб’єктами
міжнародних відносин. Майбутнім фахівцям
не достатньо лише володіти мовними знаннями, надзвичайно важливо мати здатність
встановити та реалізувати зв’язок між знаннями та ситуацією. В цьому і проявляється їх
іншомовна компетентність. Тому, для якісної
іншомовної підготовки майбутніх фахівців
з міжнародної інформації необхідно реалізовувати компетентнісний підхід в навчальному
процесі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання компетентнісного підходу у

іншомовній підготовці майбутніх фахівців
досліджується у працях В. Базової, Н. Колотій, О. Сніговської, D. Lasagabaster, І. Секрет,
Н. Костенко, М. Гулович, І. Коняхіної, Є. Новоженіна та інших. Науковцями розглядаються питання сутності компетентнісного
підходу в іншомовній підготовці, описують
напрямки реалізації даного підходу в рамках
предмету «іноземна мова» та зазначають, що
формування професійної компетентності є
загальною метою навчання студента у вищому навчальному закладі сучасного типу.
Проте, проблема компетентнісного підходу
в іншомовній підготовці майбутніх фахівців
з міжнародної інформації залишається недостатньо дослідженою.
Мета статті. Висвітлити проблему реалізації компетентнісного підходу в іншомовній
підготовці майбутніх фахівців з міжнародної
інформації, розглянути теоретичні основи
компетентнісного підходу та запропонувати
модель здійснення іншомовної підготовки,
що базується на засадах компетентнісного
підходу.
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Викладення основного матеріалу. У світовій освітній практиці поняття компетентності є центральним. Ключові компетенції,
визначені на симпозіумі «Ключові компетенції для Європи» (1996 р., м. Берн), ознаменували загальносвітову тенденцію оновлення
освітнього процесу. Розробник компетенцій
Г. Халаж (G. Halasz) розглядає їх формулювання як відповідь на запити Європи (збереження демократичного відкритого суспільства, мультилінгвізм, мультикультуризм, нові
вимоги ринку праці, розвиток комплексних
організацій, економічні зміни тощо).
Компетентнісний підхід – це підхід, що
орієнтується на забезпечення якості підготовки учнів, яка відповідає потребам сьогодення,
акцентує увагу на здатності використовувати
здобуті знання, при цьому не заперечуючи
значення самих знань.
Базовими поняттями компетентнісного
підходу є поняття «компетентність» та «компетенція».
Компетентність – наявність достатніх
знань в якій-небудь галузі. Це інтегрований
результат опанування змістом освіти, який
виражається в готовності студента використовувати засвоєні знання, уміння, навички, а
також способи діяльності у конкретних життєвих ситуаціях для розв’язання практичних і
теоретичних задач [1].
Компетенція – добра обізнаність із чимнебудь. Вона розглядається як наперед задана
вимога до освітньої підготовки майбутнього фахівця (державний стандарт, програми
тощо).
У Загальноєвропейських Рекомендаціях
із мовної освіти комунікативні мовні компетенції визначаються як такі, що забезпечують
людині можливість діяти, застосовуючи специфічні лінгвістичні засоби. Комунікативна
мовленнєва компетенція складається з таких
компонентів, як лінгвістичні компетенції, соціолінгвістичні компетенції та прагматичні
компетенції, і реалізується у виконанні різних
видів мовленнєвої діяльності (сприймання,
продукція, інтеракція або медіація) [2].
Сучасна концепція мовної освіти повинна
передбачити трансформацію системи підготовки фахівців, яка давала б їм змогу легко

адаптуватися до динамічно мінливих умов
професійної діяльності, тобто була б націлена
на професійно-орієнтоване викладання іноземної мови з огляду на потреби студентів у
вивченні іноземної мови, що детермінується
особливостями майбутньої професії й увиразнюється формулою «Оволодіння професійно-зорієнтованою іноземною мовою + Розвиток особистісних якостей студентів + Знання
культури країн досліджуваної мови + Спеціальні навички, засновані на професійних і
лінгвістичних знаннях». Оскільки засвоєння
лінгвістичних конструкцій іноземної мови
відбувається в умовах штучно створеного полікультурного середовища, то, з одного боку,
це ускладнює формування мовних навичок
майбутніх фахівців, а з іншого – дає змогу
викладачеві змоделювати зміст означеного
процесу з урахуванням домінування функціональних цілей і завдань [3].
На нашу думку, успішність професійної
діяльності фахівців з міжнародної інформації
залежить від їх рівня іншомовної комунікативної компетентності та від рівня інтеграції
іншомовного мовленнєвого компоненту в загальну структуру їх предметно-технологічної
компетентності. Потрібно звернути особливу увагу на те, що формування іншомовної
професійної компетентності яке передбачає
«перенесення» іншомовних навичок на предметний зміст професії під час виконання професійних завдань, має стати підходом, в межах якого викладання дисципліни «Іноземна
мова» у навчальному плані підготовки майбутнього фахівця змістовно буде спрямовано
на формування його професійної компетентності в процесі навчання.
Для цього ми пропонуємо впроваджувати
модель іншомовної підготовки майбутніх фахівців з міжнародної інформації, зображену
на рисунку 1.
У процесі іншомовної підготовки майбутні фахівці з міжнародної інформації повинні
оволодіти лексико-граматичною, письмовою
та фонетичною компетенціями, що в сукупності становлять мовну компетенцію (сукупність умінь, навичок, якостей і особливостей
рівня володіння фахівцем іноземною мовою).
В свою чергу, мовна компетенція є базисом
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формування іншомовної професійно-орієнтованої компетентності і складається з таких структурних компонентів як: предметна компетенція у сфері основної діяльності,
міжкультурна компетенція, комунікативна
компетенція в рідній мові та іншомовна комунікативна компетенція.
Варто відмітити, що формування іншомовної професійно-орієнтованої компетентності
майбутніх фахівців з міжнародної інформації
неможливе без реалізації наступних факторів:
– формування у студентів мотивації вивчення мови;
– забезпечення гармонійного розвитку усіх
видів мовленнєвої діяльності (говоріння, слухання, читання та письмо);
– формування комунікативних умінь;
– соціально-культурний розвиток особистості;
– формування вміння вчитись.

м

Важливим фактором реалізації компетентнісного підходу в іншомовній підготовці майбутніх фахівців з міжнародної інформації є
проведення навчального процесу з іноземної
мови відповідно до комунікативної методики (рольові ігри, робота в групах, аналітичне
читання, моделювання проблемних ситуацій
тощо), при цьому зменшується роль механічних завдань на вдосконалення вмінь перекладу, а вивчення лексико-граматичних одиниць
відбувається у процесі спілкування. Особливістю такої методики іншомовної підготовки є
присутність на заняттях викладача-носія іноземної мови, оскільки це дозволяє максимально занурити студентів у мовне середовище,
активізувати у них всі пасивні знання мовних
одиниць та максимально адаптувати їх до реальних комунікативних ситуацій.
Висновки та перспективи подальших
досліджень. Отже, на сучасному етапі іншо-

Формування

Формування іншомовної

мовної

професійно-орієнтованої

компетенції

комунікативної
компетентності

ЛексикоПредметна компетенція у
сфері основної
спеціальності

граматична
компетенція

Міжкультурна
компетенція

Письмова
компетенція

Комунікативна
компетенція в рідній мові

Фонетична

Іншомовна комунікативна
компетенція

компетенція

Рис. 1. Схема іншомовної підготовки майбутніх фахівців з міжнародної
інформації
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Для формування іншомовної комунікативної компетенції у майбутніх фахівців з міжнародної інформації необхідно забезпечити гармонійний розвиток усіх видів їх мовленнєвої
діяльності, формувати комунікативні вміння
студентів, забезпечувати соціокультурний
розвиток їх особистості. Особливу увагу варто приділяти комунікативній методиці навчання іноземної мови.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці нових методик для вдосконалення іншомовної підготовки майбутніх
фахівців з міжнародної інформації, які навчаються у ВНЗ України, на засадах компетентнісного підходу.

мовна підготовка посідає одну з ключових позицій у професійній підготовці майбутніх фахівців з міжнародної інформації. Формування
професійної компетентності є загальною метою навчання студента у вищому навчальному закладі сучасного типу.
Реалізація компетентнісного підходу в іншомовній підготовці майбутніх фахівців з
міжнародної інформації полягає у формуванні
їх іншомовної професійно-орієнтованої комунікативної компетентності, що включає: предметну компетенція у сфері основної діяльності, міжкультурну компетенцію, комунікативну
компетенцію в рідній мові та іншомовну комунікативну компетенцію.
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МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА
ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ
У статті розглянуто питання дослідження формування морально-естетичної культури студентів технічних коледжів як складової їх загальнокультурної підготовки. визначено її зміст, розглянуті вимоги, що стоять перед освітніми установами щодо загально-культурної підготовки сучасної
студентської молоді; окреслені завдання морально-естетичного виховання в освітньому процесі вищих технічних навчальних закладів.
Ключові слова: морально-естетична культура, духовність, виховання, освіта, вищий технічний
навчальний заклад
В статье рассмотрены вопросы исследования формирования нравственно-эстетической культуры студентов технических колледжей как составляющей их общекультурной подготовки, Определены ее содержание, рассмотрены требования, стоящих перед образовательными учреждениями по
общекультурной подготовки современной студенческой молодежи; намечены задачи нравственноэстетического воспитания в образовательном процессе высших технических учебных заведений.
Ключевые слова: морально-эстетическая культура, духовность, воспитание, образование, высшее
техническое учебное заведение
The paper deals with the study of formation of moral-aesthetic culture of students of technical colleges as
a part of their cultural training, to determine its content, considered the requirements faced by educational
institutions in the modern cultural training of students; scheduled tasks moral-aesthetic education in the
educational process of higher technical educational institutions.
Key words: moral and aesthetic culture, spirituality, education, education, higher technical school

Постановка проблеми у загальному вигляді таїї зв’язок з важливими науковими
та практичними завданнями. Відродження культурно-творчої місії вищої технічної
щколи, перехід до культуротворчої системи
освіти в цілому є сьогодні ключовим питанням, що постає перед педагогами, науковцями, громадскістю. Перхід на нові стандарти
загальнокультурної підготовки полягає у вихованні у студентів творчого підходу до навчально-виховного процесу, виховання потреби та сприйняття навчальної діяльності
як найвищої насолоди та необхідності, яку
відчуває особистість у процесі загальнокультурної підготовки. Під загальнокультурною підготовкою розуміємо процес, у якому
єдність змісту, форм, засобів і методів освіти стимулює духовний розвиток майбутніх
спеціалістів. Основними завданнями цього
процесу є формування морально-естетичної
культури: виховання здатності до сприйняття

творів мистецтва, формування високих культурних потреб та інтересу до вдосконалення
культури спілкування, визначення свого місця в діалозі культур, а також розвиток культурного самопізнання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій,
в яких започатковане вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Наукові дослідження свідчать про те, що акцентування
уваги на розвиток інтелекту, логічного мислення в навчально-виховному процесі вищої
технічної школи, зокрема технічних коледжів,
призводить до деградації духовності, збіднення емоційно-почуттєвої сфери особистості,
зниження рівня культури почуттів і культури
мислення, що в цілому характеризує морально-естетичну культуру (С. Дементьєва, В. Зінченко, Є. Коцюба, Н. Крилова, Н. Мартинович,
Л. Москвичова, О. Олексюк, Л. Печко, В. Поплужний, О. Семашко, П. Симонов, Л. Юлдашев, Г. Шевченко, П. Якобсон). Проблеми
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морально-естетичної культури знайшли своє
яскраве відображення в працях філософів-естетиків: О. Бурова, М. Кіященка, М. Лейзерова, В. Малахова, В. Мартинова, В. Михальова,
Л. Столовича, К. Шудрі, Р. Шульги; педагогів:
В. Бутенко, Т. Зайцева, В. Личковах, Л. Масол,
Н. Миропольська, О. Олексюк, Г. Падалка,
Г. Шевченко, О. Щолокова та інших.
У той же час в наукових дослідженнях,
присвячених проблемам виховання студентської молоді, формуванню у них духовних
потреб, духовних цінностей недостатньо уваги приділяється обґрунтуванню теоретичних
основ формування духовно-моральної культури саме студентів технічних спеціальностей. З огляду на певні досягнення у вирішенні
означеної проблеми, вона залишається актуальною в аспекті теоретичної та методологічної розробленості.
Метою статті є визначення місця морально-естетичної культури студентів технічних
коледжів в системі загальнокультурної підготовки майбутніх спеціалістів.
Виклад основного матеріалу. Сучасне
розуміння освітньо-виховного у процесу, у
якому єдність змісту, форм, засобів і методів
освіти стимулює загальнокультуний розвиток
майбутніх спеціалістів є необхідною умовою
сьогодення. Головним суб’єктом формування
морально-естетичної культури виступає студент, який, під час навчання у вищій школі,
зокрема технічному коледжі, повинен сформуватися як високодуховна, креативна особистість, здатна до оволодіння системою
загальнолюдських, моральних, естетичних
цінностей, як людина інтелігентна, благородна, мудра, з високою культурою, що зумовлено, потребами нашого суспільства у створенні
нової духовної генерації молоді.
Морально-естетична культура як поняття
визначається за різними ознаками: як сфера духовної діяльності, яка включає систему
освіти, виховання, систему цінностей і переконань, зразків, стандартів і норм поведінки;
систему самореалізації особистості в духовній, соціальній та професійній сфері. Крім
того, морально-естетична культура формує
особистість, її погляди, світогляд, ціннісні
орієнтації, установки.

З огляду на різноманіття існуючих визначень терміна «морально-естетична культура»,
на наш погляд, можна запропонувати таке
його узагальнене тлумачення: морально-естетична культура – складова загальної системи культури, яка включає в себе духовну
діяльність, її продукти та характеризується
внутрішнім багатством свідомості, ступенем
розвитку особистості на основі вищих соціальних цінностей.
Якщо розглядати духовно-моральну культуру як педагогічну категорію, то важливо
вказати, що в навчально-виховному процесі
вишу сутність проявляється через задоволення духовно-культурних потреб, серед яких
важливими є інтелектуально-пізнавальні, особистісно-орієнтовані, морально-етичні.
Освітньо-виховний процес, в основі якого
лежить завдання не тільки професійного, а й
особистісного становлення і вдосконалення
людини, повинен бути духовно спрямованим,
містити етичний та естетичні компоненти.
Саме тому в складному процесі формування
всебічно розвиненої особистості важливе місце належить духовно-морального вихованню.
Аналіз педагогічної практики у вищій школі
вказує на необхідність посилення процесу
одухотворення знань через естетичні переживання і через процес присвоєння студентами
нової системи духовно-моральних цінностей.
У вихованні молодого покоління педагоги
повинні постійно дбати про створення сприятливих умов для формування у них певних
мотивів формування духовно-моральної культури шляхом актуалізації необхідних потреб.
Крім того, естетичне і духовно-моральне виховання стимулює творчу самореалізацію
майбутніх фахівців, пов’язану зі створенням і
примноженням цінностей мистецтва, створює
основу для здійснення професійної діяльності
з урахуванням вимог естетичної культури суспільства, його духовних ідеалів [3].
Основними завданнями процесу формування духовно-моральної культури студентів
технічних коледжів, якими повинен керуватися педагог у своїй повсякденній роботі,
є наступні: виховання інтересу і ціннісного
ставлення до творів мистецтва, явищ культури, здатності сприймати життя на основі
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ідеалів краси, добра і любові; формування
духовно-моральної компетенції майбутніх
фахівців в інтелектуальній, емоційно-ціннісної та діяльнісно-поведінкової сферах особистісного розвитку; формування ціннісних
орієнтирів на ідеали культури і традиції свого
народу; активізація творчого ставлення до навколишньої дійсності, самостійність рішень
і цілеспрямованих дій; розвиток умінь і навичок, які зумовлюють практичний характер
духовно-моральної культури, здатність до
культурно-творчої діяльності (інтелектуальні
вміння, естетичні навички), здатність цілісно
планувати і вирішувати соціальні завдання;
адекватна оцінка культурного співтворчості (духовна практика); культивування найкращих якостей національної ментальності – працьовитості, милосердя, патріотизму,
доброчесності; розвиток духовно-чуттєвого

світу особистості: духовних потреб, морально-естетичних почуттів; прагнень до моральної досконалості тощо [5].
Висновки і перспективи подальших
розвідок у даному напрямку. Таким чином,
«морально-естетична культура» є складною
загальної культури майбутнього спеціаліста;
вона є відкритою, соціально-культурною системою з комбінаторним керуванням, і в той же
час елементом такої системи, як духовна культура, що являє собою діалектичну інтегровану єдність емоційно-почуттєвої, моральної та
інтелектуальної сфери, духовних цінностей,
норм поведінки та методів діяльності, естетичного стилю мислення, культуротворчих
знань, умінь та навичок, що формується, реалізується і вдосконалюється у художній, естетичній та соціокультурній діяльності, визначаючи її характер та рівень.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ
ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-СЛУХОВОЇ АКТИВНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
В НАВЧАЛЬНОМУ ХОРОВОМУ КОЛЕКТИВІ
У статті розглянуто педагогічні умови формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі, а саме: розвиток емоційно-вольової
саморегуляції, формування вокальних навичок в умовах акустичних та психофізіологічних закономірностей хорового співу, поетапне формування музично-слухової активності від розгорнутих зовнішньо
виражених художньо-аналітичних прийомів до згорнутої усвідомленої орієнтуючо-контролюючої діяльності.
Ключові слова: музично-слухова активність, вокальні навички, навчальний хоровий колектив,
майбутній учитель музичного мистецтва.
В статье рассмотрены педагогические условия формирования музыкально-слуховой активности
будущих учителей музыкального искусства в учебном хоровом коллективе, а именно: развитие эмоционально-волевой саморегуляции, формирования вокальных навыков в условиях акустических и психофизиологических закономерностей хорового пения, поэтапное формирование музыкально-слуховой
активности от развернутых внешне выраженных художественно-аналитических приемов к свернутой осознанной ориентирующей контролирующей деятельности.
Ключевые слова: музыкально-слуховая активность, вокальные навыки, учебный хоровой коллектив, будущий учитель музыкального искусства.
The article reviews the conditions of forming music and aural activity of prospective teachers of music
art in a training choir group, namely: development of emotional and volitional self-regulation, forming vocal
skills under acoustic and psycho-physiological regularities of choir singing, step-by-step forming music and
aural activity starting from extensive explicit artistic-analytical techniques to compressed conscious regulating and controlling activity.
Key words: music and aural activity, vocal skills, training choir group, prospective teacher of music art.

Постановка проблеми. У процесі фахової підготовки майбутніх учителів музичного
мистецтва формування музично-слухової активності має сприяти вирішенню важливого
питання – професійного розвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва, який здатен
творчо розв’язувати професійні завдання, що
ставлять перед ним реалії сучасної освіти.
Музично-слухова активність є одним із засобів регулювання слухацької, виконавської та
творчої музичної діяльності особистості. Питання формування музично-слухової активності у майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі є
одним із першочергових в музичній педагогіці, оскільки у безпосередньому виконавсько-

му процесі музично-слухова активність виступає основою усвідомленої зосередженості
уваги на художньо-смислових елементах хорового твору, детермінує творче осягнення
його художньо-образного змісту й формування художньо-інтерпретаційної версії виконання, забезпечує пошук художньо-доцільних засобів виконавського втілення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання вокально-хорової підготовки студентів педагогічних спеціальностей є
предметом наукового розгляду ряду сучасних науковців М. Єгорова, Г. Єржемського,
А. Козир, Ш. Мюнш, В. Нікешина, К. Ольхова, О. Петеліна, Т. Пляченко, Т. Смірнова,
Т. Стратан, Г. Струве, Л. Ятло та ін. У галузі

31

№ 9 / 2016 р.

♦

музичної педагогіки основні положення розкривають Е. Абдулін, О. Олексюк, Г. Падалка,
О. Рудницька, О. Ростовський, А. Щербакова,
О. Щолокова.
Проблему формування музично-слухової активності висвітлюють у своїх працях
Л. Венгрус, О. Гуляєва, О. Зелеченок, С. Сливко, І. Стулов, О. Малахова та ін..
Мета статті – висвітлення педагогічних
умов формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі.
Виклад основного матеріалу. Формування музично-слухової активності майбутніх
вчителів музичного мистецтва на заняттях навчального хорового колективу педагогічних
вузів має стати цілеспрямованим і педагогічно керованим процесом. Проведений аналіз
педагогічних досліджень та власні спостереження за навчальним процесом дали підстави
припустити, що формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного
мистецтва на заняттях навчального хорового
колективу забезпечиться за наступних педагогічних умов: розвиток емоційно-вольової саморегуляції; формування вокальних навичок
в умовах акустичних та психофізіологічних
закономірностей хорового співу; поетапне
формування музично-слухової активності від
розгорнутих зовнішньо виражених художньоаналітичних прийомів до згорнутої усвідомленої орієнтуючо-контролюючої діяльності.
Розглянемо їх докладніше. Феномен «Саморегуляція» є предметом дослідження різних наукових областей (філософії, психології,
медицини, фізіології та ін.), спрямованих на
розкриття людських ресурсів, пов’язаних з
самопізнанням і формуванням цілісності, індивідуальності й самобутності особистості.
У психології питання саморегуляції розглядаються у зв’язку з суб’єктно-діяльністним
підходом (П.К. Анохин, А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубінштейн та ін.) при вивченні якого
визначальною стає регульована людиною діяльність і психічна суб’єктна активність.
К. Вазіної визначає алгоритм саморегуляції так:
– прийом зовнішнього подразника, переклад його у відповідний нервовий імпульс;

– передача його в кору головного мозку
(відповідний центр);
– реагування організму на зовні-внутрішню дію (рефлекс) [1, с. 162].
Л. Єрмолаєва-Томіна, визначає структуру
вольової саморегуляції і механізми її формування за наступними показниками:
– наявності усвідомленої мети;
– регуляції рухів, дій і діяльності для досягнення її результатів;
– знаходження способів подолання зовнішніх і внутрішніх перешкод, що заважають
здійсненню поставленої мети.
В вокально-хоровій діяльності, саморегуляція виступає як організація регулятивних і
корекційних дій учасника хорового колективу.
Дослідники Н. Круглова та Г. Пригін в процесі експериментальної роботи встановили, що
при саморегуляції окремі здібності сфери психіки проявляють себе в системній взаємодії і
взаємообумовленості, а індивідуально-типологічні властивості саморегуляції впливають
на організацію спільної діяльності групи.
На підставі опису провідними вченими і
науковими діячами дослідження механізмів,
структури і алгоритмів саморегуляції, нами
був позначений алгоритм музично-виконавських дій співаків у вокально-хоровій, що
включає:
– усвідомлення студентом мети виконання
як еталону звучання;
– академічне виконання хорової партії своєї групи;
– самоаналіз виконавських дій;
– застосування при необхідності корекції
виконавських дій.
Цей алгоритм багато в чому допоміг студенту в усвідомленні себе, як «суб’єкта діяльності» для подальшого свідомого застосування емоційно-вольової саморегуляції в
вокально-хоровому процесі.
В. Ємельянов, акцентує увагу на принципі
саморегуляції усієї голософормуюючої системи, при якій створюються оптимальні умови
для «стартових механізмів співацької саморегуляції» [2, с. 48].
Є. Зеличенок, в своїх дослідженнях питання регуляції, пов’язує з формуванням у
студентів стресостійкості. Вчена визначає
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спеціально організовану вокально-хорову
діяльність як одну з ефективних варіантів
психологічної підтримки студентів в учбовій
діяльності, яка сприяє емоційній розрядці і
регулюванню емоційного стану [4, с. 60].
Вирішальну роль в цілеспрямованому розвитку музично-слухової активності в навчальному хоровому колективі відіграє формування
резонансних відчуттів в хорових співаків.
У навчальному хоровому колективі проблема резонансу не менш важлива, ніж в сольному виконанні, що має ряд специфічних особливостей. Відмітимо дві з них.
Перша особливість – в тому, що співакові в
хорі важливо не лише забезпечити резонансне
звучання власного голосу, але й погоджувати
його із звучанням інших голосів. При цьому,
як показали дослідження Ю. Кузнєцова, хороший ансамбль хорового звучання, наприклад
унісону, досягається не лише синхронізацією основного тону голосу хористів, але й їх
обертонового складу [5]. За висновками дослідження Ю. Кузнецова, обертонний склад
співацького голосу не є строго гармонійним, а
являється квазігармонійним. Це відбувається
в результаті відхилення практично будь-якого
з обертонів голосу від ідеального гармонійного положення (за критерієм відношення
частоти цього обертону до частоти основного
тону) у бік підвищення або пониження. При
цьому, це відхилення відбувається не випадково, а підпорядковується експресивним намірам співака; обертони займають певне частотне положення в спектрі голосу при вираженні
різних емоцій (радість, печаль, гнів, страх),
нахилів ладів (мінор, мажор) та ін. Тому в
хоровому співі урівноважений ансамбль досягається далеко не просто, він залежить від
звуковисотного збігу не лише основних тонів
голосу окремих співаків, але й обертонів загального звучання голосів в ансамблі, тобто
обумовлюється своєрідним резонансом обертонового складу всіх голосів учасників хорового колективу.
Друга найважливіша особливість резонансного співу в хорі – це проблема контролю
власного голосу (самоконтролю). Вона виникає внаслідок маскування голосу голосами інших співаків, внаслідок чого роль внутрішніх

відчуттів співаком власного процесу голосоутворення (вокального слуху) істотно зростає.
Найважливішими механізмами самоконтролю
являються:
– орієнтація свідомості (і підсвідомість)
співака на вібраційні відчуття, що відбивають
активність резонаторів;
– особлива організація співацького дихання, з обов’язковою участю діафрагми і з паралельною ліквідацією непотрібних м’язових
рухів і напруги;
– широке використання психологічних,
емоційно-образних і метафоричних уявлень
про роботу голосового апарату співака (умовно назвемо цей метод «як – ніби») з метою
максимальної активізації резонаторів і оптимізації дихальних процесів.
Хоровим співакам особливо важливо опанувати ефективні прийоми контролю за голосоутворенням, особливо за якістю тембру. Цим
вимогам відповідає самоконтроль резонатора,
який ґрунтується на своєрідних вібраційних
відчуттях в областях резонування. Формування навички вібраційного самоконтролю резонаторів базується на спеціально розроблених
вправах, що концентрують увагу співаків на
цих відчуттях і посилюють їх. Ефективними
є тактильні прийоми, фонетичний метод, а також емоційно-образна термінологія.
Третьою педагогічною умовою ми визначили поетапне формування музично-слухової активності від розгорнутих зовнішньо
виражених художньо-аналітичних прийомів
до згорнутої усвідомленої орієнтуючо-контролюючої діяльності.
У процесі художнього осягнення переважають дії орієнтуючо-контролюючого складу,
основними з яких є розпізнання художньосмислових елементів хорового твору як ключових орієнтирів для слухової зосередженості;
контроль повноти охоплення художньо-інтонаційних елементів у художній цілісності твору.
У процесі музично-виконавського втілення
ключовими є дії контролюючо-коригуючого
складу: контроль відповідності використаних
засобів виконавської виразності художній доцільності; контроль технічної досконалості
художньо-виконавського втілення; корекція безпосереднього вокального виконання.
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Важливу роль у цілісному вокально-хоровому процесі, відіграють художньо-інтонаційні дії контролю. Контроль вокально-технічної довершеності музично-виконавського
втілення є актуальним при відпрацюванні
технічно-виконавських прийомів, досягненні
слухо-рухової скоординованості, майстерності й легкості вокально-хорової техніки. Необхідними складовими контролю вокально-технічної досконалості виконавського втілення
є оцінювання вокального виконання за технічно-виконавськими параметрами, фіксація
технічно-інтонаційних недоліків, з’ясування
причини їх виникнення та пошук ефективних
способів подолання.
Контроль виступає лейтмотивом всього
вокально-хорового процесу, а відтак, основою
орієнтуючо-контролюючої дії, яка становить
його сутність, та виступає предметом цілеспрямованого формування.
Наступний етап передбачає поступове переведення дій контролю з розгорнутої матеріалізованої форми в згорнуту ідеальну. Акцент робиться на ключових діях контролю, а
операційний склад дій відходить на другий
план і виконується подумки. Здійснення узагальнень, виконання контролю «по пам’яті»
стають підґрунтям скорочення, згортання
контролю, що економить час його реалізації.

Вербалізація набуває ситуативного характеру
і є актуальною при допущенні помилок у формуванні контролю [4, с. 94 ].
Для формування орієнтуючо-контролюючої діяльності учасника навчального хорового
колективу можна виділити три основні етапи:
– формування компонентно-операційної
основи вокально-виконавських дій цілісної
орієнтуючо-контролюючої діяльності;
– кероване скорочення дій орієнтуючоконтролюючої діяльності та переведення їх у
внутрішньо-мисленнєву форму;
– адаптація згорнутої усвідомленої орієнтуючо-контролюючої діяльності до умов, що
змінюються.
Висновки. Активізація вокально-хорової
діяльності студентів начального хорового колективу є важливим завданням сучасної педагогічної освіти. Адже саме творча діяльність
найбільшою мірою сприяє професійному й
особистісному становленню майбутніх учителів, їх саморозвитку і самореалізації. Тому
система мистецько-педагогічної освіти потребує подальшого удосконалення, пошуків
нових форм організації навчально-виховного
процесу, організації самостійної творчої роботи студентів, системи дистанційної освіти,
роботи з обдарованими студентами за індивідуальними програмами тощо
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ПРОФЕСІЙНА САМОСВІДОМІСТЬ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ
Стаття присвячена проблемі професіоналізму практичного психолога. Розкривається питання
психологічних особливостей розвитку професійної самосвідомості психолога як умови професійного
зростання. Описано закономірності та особливості розвитку професійної самосвідомості практичного психолога у процесі професіоналізації за етапами професійного розвитку та охарактеризовано
ключові ознаки за якими є можливим коректувати зміст Я-концепції спеціаліста.
Ключові слова: професійна самосвідомість психолога, професійний розвиток, професіоналізм, етапи професійного розвитку, особливості розвитку професійної самосвідомості.
Статья посвящена проблеме профессионализма практического психолога. Раскрывается вопрос
психологических особенностей развития профессионального самосознания психолога как условия профессионального роста. Описаны закономерности и особенности развития профессионального самосознания практического психолога в процессе профессионализации по этапам профессионального развития и охарактеризованы ключевые признаки по которым возможно корректировать содержание
Я-концепции специалиста.
Ключевые слова: профессиональное самосознание психолога, профессиональное развитие, профессионализм, этапы профессионального развития, особенности развития профессионального самосознания.
The article devoted to the problem of practical psychologist’s professional development. In the article
menus issues of psychological characteristics of practical psychologist’s professional consciousness development as a condition of his professional increase. Described patterns and features of practical psychologist’s
professional consciousness development in the process of professional development include stages of professional development and characterized basic features which can correct expert’s self-concept contents.
Key words: psychologist’s professional consciousness, professional development, stages of professional
development, features of professional consciousness development.

Постановка проблеми. Професійна діяльність психолога-практика висуває особливі
вимоги до особистості фахівця, покликаного надавати психологічну допомогу людині.
Умови сьогодення і особливості суспільного
життя ставлять жорсткі вимоги до компетентності, професіоналізму, поведінки, рівня культури, мислення та кваліфікації практичного
психолога. Ці чинники впливають на зміст,
рівень знань та умінь, які необхідні сучасному фахівцю. Серед проблем, пов’язаних з
рівнем професіоналізму психолога в останні роки чільну увагу дослідники приділяють
питанню професійної самосвідомості спеціаліста. У зв’язку з цим великого значення набуває проблема дослідження детермінантів
професійної самосвідомості, які критеріально
визначають професійний розвиток психолога.

Такий підхід дає можливість впливати на формування професійної Я-концепції спеціаліста
у процесі професіоналізації та запобігати професійним деформаціям.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній психології методологічною основою вивчення питань розвитку
особистості професіонала є системний та
суб’єктно-діяльнісний підходи, що розглядаються у роботах: К. О. Альбуханової-Славської [1], Б. Г. Ананьєва [2], О. М. Леонтьєва
[12], В. Д. Шадрікова [22] та ін. Успішне становлення професіонала, що забезпечує ефективність професійної діяльності, розглядається авторами як частина загального розвитку
особистості. Психологічна сутність цієї проблеми зводиться до двох основних положень:
розвиток особистості відбувається в діяльнос-
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ті; особистість проявляється у професії. У роботах таких сучасних вітчизняних авторів, як
Е. Ф. Зеєр [7], Є. О. Клімов [8], Л. М. Митина
[13], М. С. Пряжніков [20], А. Р. Фонарьов [21]
закладені методологічні та концептуальні засади для організації прикладних досліджень
та психологічного забезпечення професійного розвитку. Проблема розвитку особистості
професіонала розглядається даними авторами
як на теоретичному рівні, в контексті доповнення та конкретизації (у професійній сфері)
відомих психологічних концепцій особистості, її структури та детермінації розвитку, так
і на практичному рівні у зв’язку з розробкою
проблем психологічного забезпечення професійної діяльності.
Загальний аналіз літератури з проблеми,
виявив недостатньо розробленим питання розвитку професійної самосвідомості практичних психологів у процесі професіоналізації.
Мета статті – обґрунтувати психологічні
особливості та детермінанти професійної самосвідомості практичного психолога у системі післядипломної освіти як умови професійного розвитку спеціаліста.
Аналіз основних підходів до проблеми
сутності професіоналізму дозволив зробити
висновок, що професіоналізм це не тільки
досягнення людиною високих професійних
результатів продуктивності праці, а й наявність психологічних компонентів – розвиток
професійно важливих особистісних якостей.
Такий підхід до критеріїв професіоналізму
дозволяє розглядати його у більш широкому
контексті, зокрема у діяльнісному і особистісному проявах, що узгоджується з найважливішим методологічним принципом єдності
діяльності і особистості. Це є особливо значимим для розуміння професіоналізму практичного психолога. Якщо для багатьох видів
професійної діяльності можна абсолютно чітко розмежувати сферу «професійних» і «особистісних» якостей працівника, то в практичній психології ці дві сфери значною мірою
перетинаються і об’єднуються, перебуваючи
в тісному взаємозв’язку одна з одною.
Враховуючи особливості професійної діяльності практичного психолога і спираючись
на концепції професіоналізму, в нашому дослі-

дженні професіоналізм практичного психолога визначається як властивість, в якому інтегровані «діяльнісні» (професійна компетентність,
кваліфікація, професійні навички та вміння,
результативність та ефективність праці) і
«особистісні» (самосприйняття, адекватна самооцінка і рівень домагань, мотиваційна сфера і ціннісні орієнтації, рівень саморегуляції,
прагнення до розвитку і самореалізації засобами професії) характеристики суб’єкта праці.
Професії практичного психолога і педагога є змістовно близькими так як, належать до
спеціальностей типу «людина-людина», мають спільний об’єкт діяльності (особистість
дитини), однакові професійні умови, спільні
професійно-важливі якості та багато іншого.
Саме тому розвиток практичного психолога,
як професіонала, правомірно розглядати за
аналогією з професійним розвитком педагога.
Такий підхід дозволяє найбільш повно представити процес професійного розвитку практичного психолога.
Спираючись на концепцію Л. М. Мітіної
[14], визначаємо професійний розвиток практичного психолога як зростання, становлення,
інтеграцію та реалізацію у праці професійно
значущих особистісних якостей та здібностей, знань і умінь, але головне – як активне
якісне перетворення психологом свого внутрішнього світу, що приводить до принципово
нового способу життєдіяльності.
Такий підхід до поняття «професіоналізму
практичного психолога» виводить на перший
план проблему ролі самого психолога у самопроектуванні і формуванні себе як професіонала. Дана проблема може бути вирішена
в рамках концепції суб’єктності (С. Г. Абрамова, А. В. Петровський, М. С. Пряжніков,
В. І. Слободчиков та ін.), конкретизованої в
принципі суб’єкта діяльності (К. О. Альбуханова-Славська). У нашому дослідженні ми
визначаємо суб’єктність як нову, перетворену
якість особистості, що означає повну перебудову всієї системи її психічної організації,
спрямовану на здійснення безперервного руху
до самовдосконалення. Дана якість особливо
необхідна для практичного психолога як фахівця, який взаємодіє з людьми і допомагає їм
здійснювати позитивні самозміни.
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Таким чином, розвиток професіоналізму
практичного психолога неможливий без становлення його суб’єктності у зв’язку з тим,
що саме як суб’єкт особистість здійснює регулювання своєї професійної діяльності, виявляє внутрішню активність у напрямку самореалізації.
Одним з головних проявів суб’єктності в
рамках питання про професійне функціонування практичного психолога виступає професійна самосвідомість, яка безпосередньо
пов’язана з такими показниками суб’єктності,
як саморегуляція, активність, рефлексія, самовдосконалення. Л. М. Мітіна відзначає, що
фундаментальною умовою професійного розвитку педагога є перехід на більш високий рівень професійної самосвідомості.
На основі аналізу наукових праць з питань
професійного розвитку та результатів теоретичного аналізу розуміння поняття «професійної самосвідомості», вважаємо за можливе охарактеризувати загальні закономірності
розвитку професійної самосвідомості практичного психолога у системі післядипломної
освіти та викласти їх у таких положеннях.
Становлення практичного психолога як
професіонала невіддільне від його особистісного розвитку (особистість і професіонал
знаходяться в діалогічному взаємозв’язку.
Л. М. Мітіна, досліджуючи особистісний та професійний розвиток, прийшла до
висновку про їх єдність, де чинником розвитку є внутрішнє середовище особистості,
її активність і потреба в самореалізації. Але
при цьому співвідношення особистісного та
професійного розвитку має «нерівномірну
цілісність». На початкових етапах професійної освіти джерелом професійного розвитку
є рівень особистісного розвитку. На наступних стадіях професійний розвиток починає домінувати над особистісним. У такому
взаємозв’язку вплив особистості на професійний розвиток може розцінюватися як позитивний чинник (забезпечення професійної
адаптації, стимуляція професійної творчості
та розвиток професійної майстерності) і в той
же час як негативне явище, що перешкоджає
становленню особистості професіонала (відсутність позитивної мотивації діяльності, на-

явність особистісних якостей, що заважають
професійній діяльності). З іншого боку, професійна діяльність також впливає на особистість, змушуючи її пристосовувати ті чи інші
особистісні компоненти до своєрідних умов
професійної діяльності, вимогам професії.
Результат цього впливу також може бути як
позитивним (успіхи в професії "окриляють"
особистість, стимулюють її розвиток, розширюють межі професійних можливостей), так і
негативним (професійна деформація особистості). Так, професійна діяльність може задавати зміст розвитку дорослої особи [13].
Ряд дослідників (І. С. Кон [11], Є. О. Клімов [9]) експериментально доводять вплив
певного виду професії на формування типових особистісних характеристик, наприклад, схожих інтересів, звичок, установок,
манер поведінки, традицій, рис особистості
(ефект інтеграції з професією, відображення
її ознак). А останні, за умови їх значимої вираженості, впливають на прояви особистості
в інших сферах її життєдіяльності.
Розвиток особистості професіонала
передбачає певну її динаміку, яка детермінована професійною діяльністю. Тут діють
наступні закономірності: будь-якому процесу
розвитку властива внутрішня динаміка здобутків та втрат, жоден процес розвитку не
складається виключно з розвитку і вдосконалення. Безперечним є той факт, що у професійній діяльності психолога особистісні зміни
відбуваються особливо інтенсивно, оскільки
вона концентрує в собі основну активність
суб’єкта. Зміни можуть відбуватися в різних
психологічних сферах особистості: когнітивній, афективній, поведінковій, проявлятися в
різних елементах структури особистості. Динаміка особистості в процесі професійно-особистісного розвитку може залежати також від
етапу професіоналізації суб’єкта діяльності.
При цьому необхідно враховувати, що окремі
вікові періоди особливо сензитивні до оволодіння певними видами професійної діяльності. Ряд дослідників відзначає, що з віком
посилюються тенденції пластичності, компенсаторності в ході розвитку професіонала.
Зріла особистість робить свої індивідуальні
особливості предметом усвідомлення, форму-
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вання, корекції і вдосконалення. Зростає роль
процесів саморегуляції та самооцінки, активно формуються стратегії поведінки. У силу
системного характеру розвитку об’єкта (у даному випадку особистості) зміни в одній частині структури детермінують зміни в інших її
частинах, а також призводять до якісної зміни
зв’язків і відносин усередині системи в цілому.
Таким чином, формування і розвиток особистості практичного психолога в процесі професійної діяльності являють собою процес утворення особливого типу системних відносин
всередині цілісної психічної організації особистості (А. В. Піщелко, Д. В. Сочівко [19]).
Фундаментальною умовою професійного розвитку спеціаліста є перехід на більш
високий рівень професійної самосвідомості. Професійна самосвідомість особистості
розглядається багатьма авторами як найважливіша (системоутворююча) психологічна
підструктура особистості фахівця і є провідною умовою його професійного розвитку
(В. Д. Брагіна [3], Є. О. Клімов [9]). Основними джерелами розвитку професійної самосвідомості особистості є її власна професійна діяльність і професійне спілкування .
Для визначення розуміння поняття «розвитку» скористаємось трактуванням В. В. Клименка, який його розуміє як процес синтезу
продуктів становлення, руху, змін у певному
напрямку відповідно до мети людини. Це синтез становлення не взагалі, а в деякому новоутворенні, цілеспрямоване нагромадження в
ньому позитивних змін, що відповідають потребам і прагненням людини [10]. У нашому
дослідженні розвиток розглядається як вдосконалювання психічних функцій їх просування за висхідною лінією, де з’являються нові
елементи та передумови для утворення нових
психологічних механізмів. В основі цього
процесу лежить механізм позитивного зворотного зв’язку, що підсилює розвиток (прогресивний розвиток). Ознаками розвитку виступають розв’язання внутрішніх суперечностей,
які виявляються в установках, що спрямовані на усвідомлення рівня професіоналізму.
Професійна самосвідомість є динамічним утворенням, що здатне розвиватися і
змінюватися в процесі професійного функці-

онування практичного психолога і досягати в
своєму розвитку певних рівнів. Зміст рівнів
професійної самосвідомості відображає особливості формування кожного з її компонентів. Визначено, що розвиток професійної самосвідомості йде по шляху від реформування
його компонентів до повної їх структурованості та оптимальності.
Розгляд теоретичних положень професійного розвитку (Б. С. Братусь [4], І. В. Вачков
[5], А. О. Деркач [6], О. В. Москаленко [16],
Л. М. Мітіна [15]), особливостей формування
професійної самосвідомості (Е. Ф. Зеєр [7],
Л. Б. Шнейдер [23]) дають підстави охарактеризувати показники розвитку складових професійної самосвідомості практичного психолога за етапами професійного розвитку.
Рушійними силами розвитку професійної самосвідомості особистості виступає
процес розв’язання суперечностей. Проблема впливу протиріч на особистісний та
професійний розвиток вивчалася К. О. Альбухановою-Славською [1], Е. Ф. Зеєром [7],
Є. О. Клімовим [8], В. Д. Шадриковим [22] і
багатьма іншими. Аналіз теоретичних підходів дозволяє визначити внутрішньо особистісні протиріччя як неузгодженість тих чи інших тенденцій у самосвідомості особистості
(оцінок, домагань, установок, інтересів). Логіка розвитку внутрішньо особистісних протиріч передбачає послідовне проходження ряду
етапів: виникнення суперечності, боротьба
суперечливих тенденцій, перехід до нової
системи (конструктивний варіант).
Узагальнюючи результати досліджень
названих авторів, робимо висновки про те,
що стосовно професійної сфери життєдіяльності розвиток особистості детерміновано
розв’язанням таких протиріч, як: протиріччя
між змістом, умовами, засобами професійної діяльності, що пред’являють відповідні
вимоги до суб’єкта діяльності, і об’єктивно
наявним рівнем розвитку властивостей і
якостей, здібностей в операційній сфері особистості; ступінь неузгодженості між еталонною моделлю особистісної і професійної
структури професіонала (ідеальний образ
професіонала), яку будує суб’єкт на кожному
етапі професіоналізації, і реальним образом
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«Я-професіонала», який мотивує вироблення у суб’єкта професійної діяльності стратегій наближення до еталонної моделі, що
сприяє формуванню установок і спонукання
до вдосконалення психологічної структури
особистості.
Враховуючи вище викладені положення
сформулюємо особливості розвитку професійної самосвідомості практичного психолога
у процесі професіоналізації за етапами професійного розвитку та охарактеризуємо ключові ознаки за якими є можливим коректувати
зміст Я-концепції спеціаліста. Для наочності

аналізу представляємо авторську модель розвитку професійної Я-концепції психолога
(див. рис. 1).
Особливості розвитку професійної самосвідомості психолога «початківця». Даний
етап професійного розвитку психолога характеризується входженням молодого спеціаліста у професійну діяльність, яка включає
адаптацію та пристосування особистості до
професії та професійної спільноти. Фахівець
усвідомлює норми, прийоми, технології професійної діяльності. Відбувається засвоєння
базових знань, вимог професії до людини.

Показники розвитку професійної самосвідомості
Знання можливостей у
Я-досягненнях

Адекватне уявлення
про особистісні і професійні здібності, можливості;
про себе як суб’єкта
професійної і особистісної взаємодії

Емоційно-ціннісне
самоставлення

Позитивне самоставлення;
позитивне ставлення до
своєї професії; адекватне
ставлення до оцінок
інших;
адекватна самооцінка

Уміння раціоналізувати
професійні поведінкові дії

Здатність до рефлексії;
довільної саморегуляції;
прагнення до саморозвитку,
самовдосконалення

Етапи професійного розвитку

Особливості розвитку професійної самосвідомості
Спрямованість
на професійне
зростання

Стереотипне уявлення про себе в
професії

Соціальнопсихологічна залежність

фахівець

Професійна
впевненість

Залежність від
думки інших

Потреба у соціальному визнанні

досвідчений

Професійна
стагнація

Індивідуалізоване
Я

Бажання допомогти іншим

початківець

Рис. 1. Модель розвитку професійної Я-концепції практичного психолога
у системі післядипломної освіти
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Психолог усвідомлює свої можливості та
формує систему уявлень про особистісні та
професійні здібності. Важливим для даного
етапу є співставлення наявних професійних,
особистісних можливостей і формування плану дій щодо їх розвитку, який проявляється у
когнітивному компоненті як спрямованість на
професійне зростання.
Система ставлень до себе як особистості практичного психолога характеризується
стереотипним уявленням про себе у професії.
На даному етапі самооцінка може мати завищені показники і проявляється у надмірній
самовпевненості. На формування адекватного
самоставлення на даному етапі впливає самоаналіз результатів діяльності та самопізнання.
Поведінковий компонент характеризується соціально-психологічною залежністю, зокрема від значимих осіб (методист з психологічної служби, директор школи та ін.). Тому
важливе місце у розвитку даного компоненту
мають соціальні контакти, які сприяють засвоєнню соціальної ролі.
Співвідношення психолога і професії знаходиться у модальності «хочу». Характеристика суб’єкта діяльності – мрійник. Проявами
проходження даного етапу і готовністю перейти на вищий рівень професійного розвитку
є бажання самоствердитися, якому передує
особистісний конфлікт, що проявляється у
розчаруванні у ефективності обраних методів
роботи. Відчуття розчарування пов’язане з
тим, що обрані методи роботи не завжди дозволяють вирішити професійні задачі, а також
і тим, що частина методів по тим чи іншим
причинам не підходить для конкретного психолога. На даному етапі відбувається формування мотиваційної основи для подальшого
розвитку індивідуального стилю діяльності.
Особливості розвитку професійної самосвідомості психолога-«фахівця». Зміст етапу полягає у практичній реалізації вибраних
професійних цілей. Відбувається інтеграція
особистісних і професійних якостей, розвиток позитивних сторін спеціаліста і корекція
слабких сторін, що проявляється у професійній впевненості (когнітивний компонент).
Самоставлення психолога залежить у більшій
мірі від оцінок «інших». Як наслідок, фахі-

вець критичніше ставиться до методів роботи. На рівні припущення, це відображається у
зниженні рівня самооцінки практичного психолога і підвищення рівня значимості оцінки
інших. При такій характеристиці афективного компоненту професійної самосвідомості,
поведінковий – характеризується потребою
у соціальній відзнаці. Отже, проходження
етапу «фахівця» характеризується усвідомленням та самореалізацією індивідуальних
можливостей у професії, формуванням індивідуального стилю діяльності. Психолог готовий самостійно і усвідомлено вирішувати
професійні завдання. Виникає бажання імпровізувати із методами роботи. Відбувається
переосмислення змісту діяльності. Важливе
місце має інтенсифікація процесу професійного спілкування та формування кола професійних контактів. Співвідношення психолога
і професії знаходиться у модальності «знаю».
Характеристика самого суб’єкта діяльності –
поінформований.
Особливості розвитку професійної самосвідомості «досвідченого» спеціаліста.
Етап характеризується самореалізацією у
діяльності. Психолог може вирішувати як
прості, так і найважчі професійні задачі. Він
виділяється певними спеціальними якостями, уміннями або універсалізмом, широкою
орієнтацією в професійній сфері, або тим
і іншим. Він набув свого індивідуального й
неповторного стилю діяльності, має добрі
результати і може вважати себе в чомусь незамінним. Зазвичай фахівець вже має деякі
формальні показники своєї кваліфікації (категорію, звання). Відбувається нове осмислення своєї діяльності, яке пов’язане із виробленням власного, індивідуального стилю
роботи, що виражається в модифікації відомих методів, у конструюванні нових методик
і методичних прийомів, знаходженні нових
змістів професійної діяльності. На даному
етапі відбувається усвідомлення психологом
своєї неповторності, бажання передавати
досвід іншим. Зважаючи на те, що психолог
пройшов уже певний шлях професійного
дорослішання та прикладав до цього багато
зусиль, відбувається професійна стагнація.
Наслідком цього є виникнення внутрішнього
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конфлікту – «все знаю, а що далі». Співвідношення психолога і професії знаходиться у модальності «працюю». Характеристика самого
суб’єкта діяльності – вмілий.
Висновки. Таким чином, розвиток професійної самосвідомості практичного психолога у системі післядипломної освіти
визначається наступними теоретичними
положеннями: становлення практичного
психолога як професіонала невіддільне від
його розвитку як особистості; розвиток особистості професіонала передбачає певну
динаміку її властивостей і якостей, яка детермінована професійною діяльністю; фундаментальною умовою професійного розвитку особистості є перехід на більш високий
рівень професійної самосвідомості; професійна самосвідомість є динамічним утворенням, вона здатна розвиватися і змінюватися в
процесі професійного функціонування прак-

тичного психолога і досягати в своєму розвитку певних рівнів.
Професійний розвиток практичного психолога характеризуються особливостями професійної самосвідомості. Так, для психолога«початківця» характерним є усвідомлення
професійно-особистісних можливостей і
формування плану дій щодо їх розвитку, стереотипність уявленням про себе в професії, соціально-психологічна залежність. Для
психолога-«фахівця» це – професійна впевненість, значимість професійних оцінок, потреба у соціальній відзнаці; для «досвідченого»
спеціаліста – переосмислення професійної
позиції, усвідомлення своєї неповторності,
бажання передавати досвід іншим.
Важливе місце у вивченні феномену професійної самосвідомості займають психологічні умови її розвитку, що є перспективою
подальших досліджень.
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МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У роботі здійснено особливості організації самостійної роботи студентів. Увагу звернуто на позааудиторну роботу студентів. Зокрема, розглянуто методи організації позааудиторної самостійної
роботи студентів вищих навчальних закладів.
Ключові слова: самостійна робота, поза аудиторна робота, організація позааудиторної самостійної роботи
В работе осуществлено особенности организации самостоятельной работы студентов. Внимание
обращено на внеаудиторную работу студентов. В частности, рассмотрены методы организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов высших учебных заведений.
Ключевые слова: самостоятельная работа, вне аудиторная работа, организация внеаудиторной
самостоятельной работы
The article analyses the main features of organization of students independent work. The attention was
paid to students extracurricular activities. In particular, the organization methods of independent work of
students at higher educational institutions were described.
Key words: independent work, outside class work, organization of extracurricular independent work

Актуальність статті. В даний час відбуваються кардинальні зрушення в освітній
системі ВНЗ. Тепер важливим є не використання раніше набутих знань, а генерація та застосування нових ідей. Це призводить до появи нових вимог до підготовки кадрів у вищій
школі: володіння високою компетентністю,
уміння постійно поповнювати свою освіту,
творчо мислити, практично освоїти інновації.
Тому пізнавальна самостійність студентів є
однією з вирішальних передумов поліпшення
якості підготовки фахівців у сучасному дусі.
Від того, як фахівець буде проявляти ініціативу, вирішувати нестандартні завдання,
планувати і прогнозувати результати своєї
самостійної діяльності, залежить його професійне зростання, соціальна затребуваність.
Студенти повинні не тільки засвоювати
знання, купувати які-небудь вміння і навички,
накопичувати досвід творчої і науково-інформаційної діяльності, але і вміти розвивати в
собі внутрішню і зовнішню самоорганізацію
як майбутнього фахівця, який готовий активно перетворити отриману ним інформацію,

здатний вибудовувати індивідуальну траєкторію самонавчання. Самостійна робота буде
засобом досягнення глибоких і міцних знань,
інструментом формування у студентів активності і самостійності як рис особистості.
Постановка проблеми. Особливий інтерес для вивчення системи позааудиторної
роботи представляють праці Андрєєвої Г.,
Винославської О.В., Волкової Н.П., Кондрашової Л.В., Куриленко Т.М., Марисової Л.І., Олексюк О.М., Опалко Н.І., Ржевської А.В. Такі дослідники як Василенко Н.,
Герасимчук В.І., Джуринський А.Н., Єлманова В.К., Лавриченко Н.М., Ліферова А.П.,
Охріменко І., Софінська Г.В. узагальнювали
зарубіжний досвід вищої школи. Розкриттю організаційно-педагогічних умов самостійної роботи в навчальних закладах нового типу присвячені роботи Алфімова В.М.,
Васильєва І.Б., Дзюби В.І., Лисенко Л.В.,
Мартиненко С.М., Осипової Н.Ф., Петровича В.С., Чижевського Б.Г. Наукові праці Базилевича В.Д., Беха І.Д., Вікторової Л.Г.,
Гаєвського Б.А., Дзевульської І.В., Дмитрен-
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ка Г.А., Жарої С.Б., Конаржевського Ю.А.,
Коновальчука І.І., Кузя В.Г., Мартинюка І.В.,
Маслова В.І., Палехи Ю.І., Пікельної В.С.,
Поночовного М.І., Соколової І.В., Чижевського Б.Г ., Шаргородської С.Б., Шаркунової В.В.
та інших присвячені проблемам системного
підходу до організації позааудиторного виховного процесу, управління ним; обґрунтування
положень теорії та методики моделювання
управлінської діяльності [2, c. 63].
Проте в суспільстві виникли протиріччя,
що потребують розв’язання, для подальшого
удосконалення позааудиторної самостійної
роботи у ВНЗ. Зокрема, не вирішеним залишається питання використання методів організації позааудиторної самостійної роботи
студентів вищих навчальних закладів.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Отже, метою нашого дослідження є з’ясування місця та ролі методів організації позааудиторної самостійної роботи
студентів вищих навчальних закладів.
Виклад основного матеріалу. Позааудиторна самостійна робота студентів являє собою форму здійснення самостійної пізнавальної діяльності, організованої за особистою
ініціативою і в зручний для студента час при
опосередкованому управлінні з боку педагога
і спрямовану нa формування ключових компетенцій фахівця-професіонала, що визначають
ступінь освоєння змісту освіти.
Організація позааудиторної самостійної
роботи студентів детермінована процесами
модернізації і стандартизації навчального
процесу у вузі, необхідністю розробки стимулів і мотивів навчання для підготовки фахівця, що визначає потребу в розробці технології
організації позааудиторної самостійної роботи [4, c. 55].
При розподілі видів завдань на позааудиторну самостійну роботу рекомендується використовувати диференційований підхід до
студентів. Перед виконанням студентами позааудиторної самостійної роботи викладач
проводить інструктаж з виконання завдання,
який включає мету завдання, його зміст, терміни виконання, орієнтовний обсяг роботи,
основні вимоги до результатів роботи, критерії оцінки. У процесі інструктажу викладач

попереджує студентів про можливі типові помилки, що зустрічаються при виконанні завдання. Інструктаж проводиться викладачем
за рахунок обсягу часу, відведеного на вивчення дисципліни.
Самостійна робота може здійснюватися
індивідуально чи групами студентів в залежності від мети, обсягу, конкретної тематики
самостійної роботи, рівня складності, рівня
умінь студентів.
Контроль результатів позааудиторної самостійної роботи студентів може здійснюватися в межах часу, відведеного на обов’язкові
навчальні заняття з дисципліни і позааудиторну самостійну роботу студентів з дисципліни,
може проходити в письмовій або усній формі,
з поданням виробу або продукту творчої діяльності студента [1, c. 5].
В якості форм і методів контролю позааудиторної самостійної роботи студентів можуть бути використані семінарські заняття,
колоквіуми, заліки, тестування, самозвіти,
контрольні роботи, захист творчих робіт тощо.
Критеріями оцінки результатів позааудиторної самостійної роботи студента є:
– рівень освоєння студентом навчального
матеріалу;
– уміння студента використовувати теоретичні знання при виконанні практичних завдань;
– сформованість загальнонавчальних умінь;
– обґрунтованість і чіткість викладу відповіді;
– оформлення матеріалу у відповідності з
вимогами [2, c. 63].
Видами завдань для позааудиторної самостійної роботи можуть бути:
– для оволодіння знаннями: читання тексту
підручника, першоджерела, додаткової літератури); складання плану тексту; графічне зображення структури тексту; конспектування
тексту; виписки з тексту; робота зі словниками і довідниками; ознайомлення з нормативними документами; навчально-дослідницька
робота; використання аудіо – і відеозаписів,
комп’ютерної техніки та Інтернету і ін.
– для закріплення і систематизації знань:
робота з конспектом лекції (обробка тексту);
повторна робота над навчальним матеріалом
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(підручника, першоджерела, додаткової літератури, аудіо- та відеозаписів); складання
плану, тез відповіді; складання таблиць для
систематизації навчального матеріалу; вивчення нормативних матеріалів; відповіді на
контрольні питання; аналітична обробка тексту (анотування, рецензування, реферування,
контент-аналіз та ін.); підготовка повідомлень
до виступу на семінарі, конференції; підготовка рефератів, доповідей; складання бібліографії, тематичних кросвордів; тестування та ін.
– для формування умінь: рішення завдань
і вправ за зразком; рішення варіативних завдань і вправ; виконання креслень, схем;
виконання розрахунково-графічних робіт;
рішення ситуаційних виробничих (професійних) завдань; підготовка до ділових ігор; проектування і моделювання різних видів і компонентів професійної діяльності; підготовка
курсових і дипломних робіт (проектів); експериментально-конструкторська робота; дослідно-експериментальна робота; вправи на
тренажерах; вправи спортивно-оздоровчого
характеру; рефлексивний аналіз професійних
умінь з використанням аудіо- та відеотехніки
та ін. [3, c. 18].
Види завдань для позааудиторної самостійної роботи, їх зміст і характер можуть
мати варіативний і диференційований характер, враховувати специфіку спеціальності, досліджуваної дисципліни, індивідуальні особливості студента.
Модель організації позааудиторної самостійної роботи студентів у навчальному
процесі складається з наступних компонентів суб’єктного, представленого студентом
і викладачем, мотиваційно – цільового, що
включає вибір мети і визначення мотиву самостійної діяльності, змістовного, в який
входить визначення обсягу і структури змісту навчального матеріалу, що відводиться на
позааудиторну самостійну роботу студентів,
організаційно-діяльнісного, містить у собі
різні типи і види завдань студентам, визначені для виконання в позааудиторній самостійній роботі, контрольно-регулювального,
що включає контроль і корекцію результатів
самостійної роботи, результативно-оцінного,
представленого аналізом і оцінкою результа-

тів самостійної діяльності студентів, компонента «умови організації», що включає психолого-педагогічні та організаційно-педагогічні
умови організації позааудиторної самостійної
роботи студентів.
Технологія організації позааудиторної самостійної роботи студентів включає наступні
етапи: діагностичний, на якому діагностуються індивідуально-особистісні якості студента і рівень самостійності, процесуальний,
в ході якого здійснюється постановка цілей і
завдань, мотивація студентів до самостійної
роботи, відбирається зміст і визначаються
завдання різного рівня, контрольно-результативний. представлений контролем і оцінкою
результатів позааудиторної самостійної роботи студентів. Реалізація технології організації
позааудиторної самостійної роботи студентів
у вузі забезпечує підвищення рівня готовності до виконання позааудиторної самостійної
роботи, рівня знань щодо організації та здійснення ВСР, розвиток організаційно-діяльнісних умінь та підвищення рівня розвитку пізнавальної самостійності учнів [1, c. 7].
Активна самостійна робота студентів можлива лише за наявності серйозної та стійкої
мотивації. Сильний мотивуючий фактор – підготовка до подальшої ефективної професійної
діяльності.
Серед факторів що сприяють активізації
самостійної роботи студентів можна виділити
наступні:
Корисність виконуваної роботи. Якщо студент знає, що результати його роботи будуть
використані в лекційному курсі, в методичному посібнику, у лабораторному практикумі,
при підготовці публікації або іншим чином, то
ставлення до виконання завдання істотно змінюється в кращу сторону і якість виконуваної
роботи зростає. При цьому важливо психологічно налаштувати студента, показати йому,
як необхідна виконувана робота.
Іншим варіантом використання фактору
корисності є активне застосування результатів роботи в професійній підготовці. Так, наприклад, якщо студент отримав завдання на
дипломну (кваліфікаційну) роботу на одному
з молодших курсів, він може виконувати самостійні завдання з ряду дисциплін гумані-
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тарного і соціально-економічного, природничо-наукового та загальнопрофесійного циклів
дисциплін, які потім увійдуть як розділи в
його кваліфікаційну роботу.
Участь студентів у творчій діяльності. Це
може бути участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській або методичній роботі, що проводиться на тій чи іншій кафедрі.
Важливим мотиваційним чинником є інтенсивна педагогіка. Вона передбачає впровадження в навчальний процес активних методів, насамперед ігрового тренінгу, в основі
якого лежать інноваційні ігри. В таких іграх
відбувається перехід від односторонніх приватних знань до багатосторонніх знань про
об’єкт, його моделювання з виділенням провідних протиріч, а не просто придбання навички прийняття рішення. Першим кроком у такому підході є ділові або ситуаційні
форми занять, в тому числі з використанням
комп’ютерів.
Участь в олімпіадах з навчальних дисциплін, конкурсах науково-дослідних або прикладних робіт і т. д.
Використання
мотивуючих
факторів
контролю знань (накопичувальні оцінки,
рейтинг, тести, нестандартні екзаменаційні
процедури). Ці фактори при певних умовах
можуть викликати прагнення до змагальності, що саме по собі є сильним мотиваційним
чинником самовдосконалення студента.
Заохочення студентів за успіхи у навчанні
та творчої діяльності (стипендії, преміювання, заохочувальні бали) та санкції за погане
навчання. Наприклад, за роботу, здану раніше
терміну, можна проставляти підвищену оцінку, а в іншому випадку її знижувати.
Мотиваційним чинником інтенсивної навчальної роботи і, в першу чергу, самостійної
є особистість викладача. Викладач може бути
прикладом для студента як професіонал, як
творча особистість. Викладач може і повинен
допомогти студентові розкрити свій творчий
потенціал, визначити перспективи свого внутрішнього зростання [2, c. 65].
Мотивація самостійної навчальної діяльності може бути посилена при використанні
такої форми організації навчального процесу,
як циклове навчання («метод занурення»).

Цей метод дозволяє інтенсифікувати вивчення матеріалу, так як скорочення інтервалу між
заняттями по тій чи іншій дисципліні вимагає
постійної уваги до змісту курсу і зменшує ступінь забудькуватості. Різновидом цього виду
занять є проведення багатогодинного практичного заняття, що охоплює декілька тем курсу і
спрямованого на рішення наскрізних завдань.
Форми та види самостійної роботи визначаються змістом навчальної дисципліни,
ступенем підготовленості студентів. Вони можуть бути тісно пов’язані з теоретичними курсами, мати яскраво виражений навчальний,
навчально-дослідницький характер. Форми
самостійної роботи визначають кафедри при
розробці робочих програм навчальних дисциплін, графіка самостійної роботи, методичних
вказівок для самостійної роботи студентів.
Методика організації самостійної роботи
залежить від структури, характеру і особливостей досліджуваної дисципліни, обсягу годин, відведених на її вивчення, види завдань
для самостійної роботи, та умов навчальної
діяльності.
Методично забезпечити самостійну роботу студентів – значить:
– скласти графіки самостійної роботи, що
містять перелік форм і видів аудиторної та позааудиторної самостійної роботи студентів,
мета і завдання кожного з них, терміни виконання і форми контролю над нею;
– розробити методичні вказівки для студентів з самостійної роботи, що містять цільову установку і мотиваційну характеристику досліджуваних тем, структурно-логічні
та графологічну схеми з досліджуваних тем,
списки основної та додаткової літератури для
вивчення всіх тем дисципліни, теоретичні питання та питання для самопідготовки, засвоївши які студент може виконувати цільові види
діяльності (пропоновані на практичних, семінарських, лабораторних заняттях завдань),
алгоритми цільової діяльності студентів при
виконанні отриманих завдань на практичних
заняттях та ін. [4, c. 34].
Висновки, зроблені в результаті дослідження. Таким чином, широке використання
методів самостійної роботи, що спонукають
до мислительної та практичної діяльності,
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розвиває такі важливі інтелектуальні якості
людини, що забезпечують надалі його праг-

нення до постійного оволодіння знаннями і
застосування їх на практиці.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ЖИТТЄВОЇ КРИЗИ
У ЦІННІСНО-СМИСЛОВІЙ СВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ
ІЗ НЕФОРМАЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ
У статті аналізуються особливості смисложиттєвої кризи підлітків із неформальних об’єднань,
її прояви у ціннісно-смисловій свідомості молоді. Представлені провідні смислові конструкти, що використовуються неформалами для опису основних векторів осмислення життя. Розглядаються особливості суб’єктивної осмисленості життя підлітками та зв’язок проявів смисложиттєвої кризи із
структурними характеристиками ціннісно-смислової свідомості молоді.
Ключові слова: ціннісно-смислова свідомість, смисложиттєва криза, наратив.
В статье проанализированы особенности смысложизненного кризиса подростков из неформальных объединений, его проявления в ценностно-смысловом сознании молодёжи. Представлены ведущие
смысловые конструкты, которые используются неформалами для описания основных векторов осмысления жизни. Рассматриваются особенности субъективной осмысленности жизни подростками
и связь проявлений смысложизненного кризиса со структурными характеристиками ценностносмыслового сознания молодёжи.
Ключевые слова: ценностно-смысловое сознание, смысложизненный кризис, наратив.
The article analyzes the specificity of the senslife crisis of adolescents from informal unions, its manifestations in value-meaning consciousness of youth. The main meaning constructs of adolescent’s comprehension of sense of life are represented. The specificity of adolescent’s subjective comprehension of life and
connection of manifestations of senslife crisis with structure characteristics of value-meaning consciousness
of youth are reviewed.
Key words: value-meaning consciousness, senslife crisis, narrative.

Постановка проблеми. Дослідження проблеми протікання підліткової кризи та її вираження у ціннісно-смисловій свідомості молодої особистості є актуальним на часі, оскільки
зумовлене істотними змінами у ставленні до
життя сучасних підлітків, характері їх взаємодії з однолітками та стратегіях вирішення протиріч, що лежать в основі даної кризи. Останніми роками збільшилась кількість проявів
неадаптивної та антисоціальної поведінки,
погіршились стосунки між дітьми і батьками під час подолання конфліктів, зумовлених
протистоянням необхідності дитини довести
свою незалежність та орієнтованості батьків
сприймати підлітка, як дитину, яка не компетентна у вирішенні життєвих питань [6, с. 62].
Особливу роль у протіканні кризи підліткового віку відіграє ціннісно-смислова сфера,
котра відображає орієнтири реалізації намагань
дитини довести свою самостійність та незалежність, компетентність у житті. У даному

віці відбувається суттєва перебудова смислових настанов молоді, що залежить від особливостей її комунікативного досвіду, провідних
інтересів, особливостей розумового розвитку
тощо. Проте, більшість підлітків не мають достатнього соціального досвіду та реалістичних
ціннісно-смислових настанов для ефективного
самовираження у різних сферах життя. Їх прагнення самореалізуватись не завжди приносить
бажані результати і відображає неспроможність досягти поставленої мети, спираючись на
притаманні до цього часу поведінкові патерни,
що провокує знецінення особистісних смислів
і цінностей підлітків. Перебуваючи у такому
стані, дитина схильна переживати фрустрацію,
відчуває труднощі у стосунках з оточуючими,
оскільки діяльність на основі тих життєвих
смислів і цінностей, що були для неї важливими (незалежність, самостійність, самодостатність), не веде до окреслення провідного новоутворення даного віку – почуття дорослості.
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Отже, мета даної статті – проаналізувати
особливості вираження смисложиттєвої кризи підлітків із неформальних об’єднань у їх
ціннісно-смисловій свідомомсті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Становлення особистості підлітка відображає
наявність вираженої смисложиттєвої кризи,
яка виступає різновидом психобіографічної
кризи і породжується об’єктивно існуючими
протиріччями у пошуці та практичній реалізації молодою особистістю смислу власного
життя (К.В.Карпинський [5, с. 54] ).
Вирішення проблеми вираження проявів
життєвої кризи у ціннісно-смисловій свідомості підлітків пов’язано з розглядом смислів
особистості, як осередку її життєвої активності (Б.Г. Ананьєв, К.О. Абульханова-Славська, Г.О. Балл, Б.С. Братусь, Д.О. Леонтьєв).
Так, смисл розглядається як універсальний
спосіб упорядкування свідомості, інтерпретації життєвого досвіду особистості та життя в
цілому [8, с. 146].
При цьому важливою особливістю життєвих смислів і цінностей підлітків є, з одного
боку, їх залежність від умов соціальної взаємодії (принцип «буттєвого опосередкування
смислової реальності»), з іншого – провідна
роль ціннісно-смислових настанов підлітків у визначенні комунікативних орієнтацій
та стратегій самовираження і самореалізації
усвідомлення своїх життєвих смислів та спирання на них у життєдіяльності (Д.О. Леонтьєв [8]).
Усі компоненти ціннісно-смислової сфери молодої особистості (особистісні смисли,
смислові установки, цінності тощо) інтегруються у їх ціннісно-смисловій свідомості. Феномен ціннісно-смислової свідомості особистості досліджувався науковцями у контексті її
навчальної діяльності. При цьому, Н.В. Дьяченко [3, с. 6] та Ю.О. Баруліна [1, с. 200]
наголошують на тому, що ціннісно-смислова
свідомість особистості визначається як синтез глибинного мислення і предметного (істотного) мислення, що розглядаються як два
феномени, що впливають один на одного. При
цьому, у ціннінсо-смисловій свідомості узагальнюється досвід особистості, окреслюється її розуміння явищ оточуючого світу.

Формування ціннісно-смислової свідомості молодої особистості (за З.С. Карпенко
[4, с. 19–19]) відбувається шляхом засвоєння
представлених у соціальному макросередовищі ціннісних ідеалів, які заломлюються через
відповідні уявлення референтної для підлітка
малої групи (у тому числі і неформальних молодіжних об’єднань), в яку той включений як
учасник сумісної діяльності зі спільним для
її членів ціннісно-мотиваційним ядром. Таке
розуміння шляху формування ціннісно-смислової свідомості суб’єкту відображає основні
положення культурно-історичного підходу
(Л.С. Виготський), згідно якого особистість є
продуктом суспільних відносин.
Ціннісно-смислове усвідомлення себе
молодими людьми окреслюється у формі наративів. Наратив – історія, розповідь, у якій
особистість властивими їй способами структурує оточуючий світ (Й. Брокмейер, Р. Харре
[2, с. 33]).
Для окреслення основних проявів життєвої кризи у ціннісно-смисловій свідомомсті
підлітків важливим є розгляд свідомості з точки зору цілісної континуальної ціннісно-смислової сфери, що включає в себе і свідомість
аналогічної якості як взаємодоповнювальну,
синергетичну єдність емоційно-образного і
понятійно-логічного аспектів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Особливу роль у протіканні кризи підліткового віку відіграє ціннісно-смислова сфера,
котра відображає орієнтири реалізації намагань дитини довести свою самостійність та
незалежність, компетентність у житті. У даному віці підлітки переживають через власну некомпетентність, неспроможність самореалізуватися через нестачу соціального та
життєвого досвіду, що виражається у виникненні смисложиттєвої кризи. Її виникнення та
перебіг відображаються у ціннісно-смисловій
свідомості молоді, негатвино впливають на
конструювання смислової реальності та образу «Я».
Конструювання смислової реальності підлітками відбувається за рахунок символічних
систем, провідною із яких виступає мова.
Усвідомлення соціальних стосунків та власних психологічних особливостей дітьми пред-
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ставляється у їх лінгвістичних побудовах, що
існують лише у певних дискурсах, пов’язаних
із дискурсами, пануючими у сучасній культурі.
Таке розуміння механізму конструювання
смислів молодої особистості засноване на постулатах соціального конструкціонізму. Так,
згідно К. Гергену, знання особистості про
оточуючий світ та власні психологічні особливості представлене у лінгвістичних побудовах. Відповідно до цього, значення – це
не когнітивні утворення кожної особистості,
а продукт їх спільної діяльності. Мови виступають по-суті взаємодією, яка реалізується у
дискурсах – соціальних текстах, продуктах
взаємодії індивідів, груп та спільнот (в описі
К.В. Седих [9, с. 164]). При цьому свідомість
розуміється як така, що має мовленнєву природу, і є нестабільним, динамічним утворенням, яке здатне істотно видозмінюватися в
залежності від того мовленнєвого контексту,
в якому вона знаходиться, і який більшою
чи меншою мірою, але обов’язково приймає
участь у її конструюванні.
На основі синтезування різних підходів до
розуміння цілісності та багатокомпонентності
психічного складу особистості (О.Г. Асмолов,
Ю.О. Баруліна, Б.С. Братусь, Н.В. Дьяченко,
З.С. Карпенко, Д.О. Леонтьєв, О.В. Насіновська, С.Л. Рубінштейн) нами визначені основні особливості ціннісно-смислової свідомості людини. По-перше, вона визначається
як «вершина» у структурі особистості, яка
визначає напрямок її самореалізації у житті.
По-друге, ціннісно-смислова свідомість формується у процесі активної життєдіяльності
особистості у соціумі за рахунок осмислення
суб’єктом власного життєвого досвіду, де визначальна роль належить процесу мислення
та закріпленню суспільного досвіду шляхом
його інтерпретації через використання мови.
По-третє, специфіка ціннісно-смислової сфери особистості в інтегрованому вигляді проявляється у наративах – способах конструювання внутрішнього світу особистістю з
урахуванням актуальних соціальних дискурсів (одним із головних чинників їх формування є ідеологія субкультури).
Таким чином, ми розуміємо ціннісно-смислову свідомість особистості як «вершинне»,

цілісне, інтегративне утворення особистості,
яке відображає основні вектори непротирічного і структурованого осмислення людиною
власного «Я» у вигляді смислових конструктів
та наративів на основі інтегрування власного
життєвого досвіду з урахуванням дискурсів соціального існування, що виражається у смисловій регуляції діяльності та життєздійснення.
Формування ціннісно-смислової свідомості особистості набуває особливого значення
у підлітковому віці, де молода особистість
стикається з проблемою осмислення життя та
структурування власного внутрішнього світу,
вибудування його цілісної картини.
Втілення індивідуального досвіду підлітків у формі наративу (історій, розповідей) дозволяє їм осмислити свій досвід через більш
широкий контекст, оскільки форма наративу,
сама по собі передбачає історично опосередкований досвід міжособистісних відносин.
У наративі підлітки обґрунтовують свої вчинки і вибудовують каузальні залежності між
життєвими подіями, що сприяє укріпленню їх
«Я-концепції». За допомогою наративів підліток вибудовує непротирічну картину власного
«Я», що конструюється за допомогою соціальних відносин, виступає їх функцією.
Форми наративів, що закріплені у культурі, виступають прототипами, на основі яких
суб’єкт свідомо чи неусвідомлено вибудовує
свої власні життєві історії. У цих «культурних» наративах закладені основні оцінки,
дані ним культурою. Відповідно, такий механізм спостерігається під час конструювання
наративів підлітками під впливом активної діяльності у неформальних об’єднаннях, що несуть у собі наративи молодіжних субкультур
[7, с. 72].
У проведеному нами емпіричному дослідженні, увага акцентована на особливостях
ціннісно-смислової свідомості підлітків. Зокрема, у даній публікації увага акцентована
на особливостях вираження життєвої кризи
у проявах ціннісно-смислової свідомості підлітків із неформальних об’єднань.
Емпіричне дослідження проявів життєвої
кризи у ціннісно-смисловій свідомості підлітків-неформалів здійснювалось за допомогою методик «Опитувальник смисложиттєвої
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кризи» (К.В. Карпинський [5]) та якісного
феноменологічного інтерв’ю з наративним
аналізом.
За результатами емпіричного дослідження, яке включало порівняння показників вираженості смисложиттєвої кризи у неформалів
(експериментальна група) та підлітків, які не
входять до неформальних об’єднань (контрольна група), отримані такі результати. Нами
зафіксовані істотні відмінності у показниках
вираженості смисложиттєвої кризи підлітків експериментальної та контрольної груп.
Зокрема, 57% підлітків-неформалів характеризуються вираженими ознаками смисложиттєвої кризи. Вони схильні негативно оцінювати свої особистісні властивості, сприймати їх
як перешкоди на шляху до життєвого успіху.
При цьому інтенсифікація та генералізація
кризових переживань у підлітків провокує домінування негативних компонентів самоставлення. Вони схильні до самозвинувачення та
внутрішньої конфліктності (що виражається
у конструктах: «я винен у тому, що ніхто не
хоче зі мною спілкуватись», «я не цікава для
оточуючих», «хочу спілкуватись з друзями,
але не спроможний» тощо).
Тобто, підліткам-неформалам властивий
низький рівень осмисленості життя та наявність специфічних труднощів у смисловій
регуляції і смислотворенні життєвого шляху.
Такі підлітки сприймають своє життя як нудне, нецікаве, непродуктивне, безцільне, непослідовне і недостатньо організоване. Потреба
в смислі життя у них не розвинена або сильно
фрустрована, а смислопошукова активність
практично не виражена. Пошук і реалізацію
сенсу життя вони вважають марною і навіть
шкідливою справою, намагаються уникати
думок про власне життя і його смисл. У повсякденній активності вони частіше керуються простими потребами, ніж ідеалами.
Підлітки-неформали інтенсивно переживають внутрішню спустошеність, вичерпаність,
нереалізованість у житті. У них переважає
суб’єктивна незадоволеність життям.
При цьому, серед неформалів із вираженими ознаками смисложиттєвої кризи спостерігається падіння мотивації життєдіяльності:
вони апатичні і байдужі до того, що відбува-

ється в житті, у них відсутнє бажання змінити
життя в кращу сторону і взагалі взяти її повністю під контроль. Рівень життєвих домагань таких досліджуваних знижений.
У період такої кризи підлітки гостро переживають з приводу непродуктивності своєї
життєдіяльності, що виражається у їх смислових настановах, орієнтованих на втрату сенсу
життя (наприклад, «життя для мене нічого не
значить, адже я втратив друзів», «я дорослий,
а батьки не дають мені змогу обирати своїх
друзів. Хіба можна так жити?»).
При цьому, виражені ознаки смисложиттєвої кризи зафіксовані нами і у 17% представників контрольної групи, які також переживають беззмістовність свого життя та
характеризуються зниженим рівнем смислової регуляції життєвого шляху.
Однак, нами визначено, що переважна
більшість досліджуваних із контрольної групи (52%) характеризується відсутністю смисложиттєвої кризи. Такі досліджувані схильні
до успішного осмислення життя, у своїх вчинках керуються властивими їм смисловими настановами, які їх влаштовують та задовольняють. Низький показник смисложиттєвої кризи
виявлений нами також у 10% підлітків із неформальних об’єднань, які не переживають
через беззмістовність свого життя.
Для конкретизації основних проявів
смисложиттєвої кризи досліджуваних у їх
ціннісно-смисловій свідомомсті нами, у межах проведення якісного феноменологічного
інтерв’ю, виокремлені смислові конструкти,
що відображають особливості її вираження
(таблиця 1).
Як свідчать дані, представлені у таблиці 1,
підлітки з експериментальної групи характеризуються більшою кількістю смислових конструктів, які відображають наявність смисложиттєвої кризи, ніж респонденти із іншої
групи. Це дозволяє стверджувати, що такі
досліджувані дійсно відчувають суб’єктивну
незадоволеність своїм життям, розцінюють
його як непродуктивне та неефективне. При
цьому, підлітки з контрольної групи також
характеризуються використанням смислових
конструктів, направлених на відображення
смисложиттєвої кризи у свідомості, проте їх
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кількість значно менша, порівняно з досліджуваними із експериментальної групи.
Найбільш вираженими смисловими конструктами, які відображають смисложиттвєу
кризу підлітків є «Навіщо жити з тими, хто не
розуміє тебе» (зафіксований у 47% неформалів та 23% інших підлітків), «Страждаю від
неможливості проявити себе» (43% та 20%
відповідно), «Мої дії не співпадають з тим, що
важливо для мене» (40% та 20%), «Життя не
має для мене смислу» (40% та 10%), «Я нічого
не спроможний зробити» (38% та 10%). Найменш вираженими смисловими конструктами
з ознаками кризи є такі: «Краще бути одному,
ніж жити з тим, хто не приймає мій стиль»
(15% серед неформалів та не властивий підліткам контрольної групи взагалі) та «Часто,
я не хочу жити взагалі» (10% серед експериментальної групи та не виражений серед
контрольної).
Виокремлені нами смислові конструкти із ознаками суб’єктивної незадоволеності
життям можемо згрупувати за відповідною
тематикою, що відображає найбільш суттєві
аспекти підліткової смисложиттєвої кризи.
Зокрема, перша група смислових конструктів може бути визначена як «беззмістовність
у стосунках з іншими» (це такі конструкти:
«Навіщо жити з тими, хто не розуміє тебе»,

«Я не цікавий/а для інших», «Краще бути
одному, ніж жити з тим, хто не приймає мій
стиль»). Такі смислові конструкти мають
один із найбільших відсотків вираженості і
відображають фрустрованість комунікативної
потреби підлітків, їх неможливість реалізуватися у системі соціальних контактів. При цьому, наявність негативного комунікативного
досвіду відображається у сприйнятті власного
«Я» підлітками і провокує викривлене сприймання власних психологічних характеристик.
У неформалів такі смислові конструкти мають також і специфічне забарвлення, оскільки
пов’язані з неприйняттям способу життя та інтересів субкультури з боку оточуючих, що інтегрується, наприклад, у смислових конструктах «Краще бути одному, ніж жити з тим, хто
не приймає мій стиль» та «Такий одяг – стиль
мого життя, а інші його не приймають».
Другу групу смислових конструктів з ознаками смисложиттєвої кризи можна визначити
як «порушення смислової регуляції поведінки». Її складають такі смислові конструкти,
як «Мої дії не співпадають з тим, що важливо для мене», «Не маю мети, просто живу» та
«Не розумію, чому так роблю». Наявність таких смислових конструктів у самоописах досліджуваних свідчить про невідповідність наявних у них особистісних смислів і цінностей
Таблиця 1

Смислові конструкти, що відображають смисложиттєву кризу підлітків
Смислові конструкти
«Навіщо жити з тими, хто не розуміє тебе»
«Страждаю від неможливості проявити себе»
«Мої дії не співпадають з тим, що важливо для мене»
«Життя не має для мене смислу»
«Я нічого не спроможний зробити»
«Я не цікавий/а для інших»
«Не маю мети, просто живу»
«Раніше знав/ла, що цінне для мене, а тепер – ні»
«Роблю все не так, як кажуть»
«Для мене не важливе те, що говорять батьки»
«Не розумію, чому так роблю»
«Краще бути одному, ніж жити з тим, хто не приймає мій
стиль »
«Часто, я не хочу жити взагалі»
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Вираженість
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групі (у %)
47
43
40
40
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38
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35
30
27
24
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(у %)
23
20
20
10
10
27
15
10
23
20
3
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з їх діями, вчинками та ставленнями. Відповідно, це свідчить про порушення смислової
регуляції поведінки досліджуваних. При цьому, вираженість таких смислових конструктів
серед неформалів значно більша, ніж серед
інших підлітків, що доводиться відсотковими
значеннями і результатами діагностики за методикою межових смислів (Д.О. Леонтьєв), де
індекс зв’язаності вузлових та граничних категорій таких досліджуваних був нижчим. Проте, такі дані дають підґрунтя ставити під сумнів
розцінення наявних у підлітків особистісних
смислів і цінностей як таких. Адже, особистісний смисл та особистісна цінність неодмінна повинна реалізуватися у вчинках людини.
Третю групу смислових конструктів можемо визначити як «беззмістовність у житті».
Її складають такі смислові конструкти як
«Життя не має для мене смислу», «Я нічого не
спроможний зробити», «Раніше знав/ла, що
цінне для мене, а тепер – ні», «Часто, я не хочу
жити взагалі». Семантичне навантаження цих
конструктів відображає проблеми у осмисленні житті підлітками, їх неспроможність
означити для себе смисл життя, дезорганізованість та дифузність їх ціннісно-смислової
свідомості, порушення в системі ієрархії життєвих цінностей, нерозвинутість механізмів
смислотворення. Такі смислові конструкти є,
власне, прямим вираженням смисложиттєвої
кризи, дезорієнтованості особистості у системі власних смислів чи їх відсутність. При
чому, такі конструкти значно переважають у
своїх проявах серед неформалів, демонструючи, тим самим, більшу вираженість смисложиттєвої кризи серед даної групи молоді, порівняно з підлітками контрольної групи.
Інші смислові конструкти свідчать про
проблеми у самовираженні і самопрезентації підлітків («Страждаю від неможливості
проявити себе») та певні прояви негативізму
(«Роблю все не так, як кажуть» та «Для мене
не важливе те, що говорять батьки»).
Загалом, прояви смисложиттєвої кризи підлітків із обох досліджуваних груп відповідають
загально визнаним у психологічній науці постулатам про кризовий характер підліткового
віку. Прояви смисложиттєвої кризи, виражені
у смислових конструктах підлітків, відобража-

ють найбільш важливі та цінні для них сфери
життя – спілкування з іншими, досягнення дорослості та позитивне сприйняття себе – які
фрустровані цьому віці, що свідчить про відкритий та явний характер підліткової кризи.
При цьому, нами передбачено, що наявність вираженої смисложиттєвої кризи
у підлітків виражається і на особливостях
структурованості їх ціннісно-смислової свідомості. Зокрема, тим підліткам із неформальних об’єднань, які характеризуються
вираженою смисложиттєвою кризою, властива низька зв’язаність граничних та вузлових
смислів, діагностованих за методикою дослідження граничних смислів (Д.О. Леонтьєв).
Таке передбачення сформульовано нами на
основі розгляду смисложиттєвої кризи особистості, одним із найбільш вагомих проявів
якого виступає дезорганізція та дифузність
смислової сфери людини. Тож, порівняння
показників зв’язаності смислової сфери досліджуваних із відмінним рівнем смисложиттєвої кризи представлені на рисунку 1.
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

44%
38%
35%

14%

15%

42%
39%

37%

12%

12%

6%
0,20–0,40

6%
0,41–0,60

0,61–0,80

0,81–1,0

Значення індексу зв’язаності
Підлітки з низьким рівнем смисложиттєвої кризи
Підлітки з середнім рівнем смисложиттєвої кризи
Підлітки з високим рівнем смисложиттєвої кризи

Рис. 1. Порівняння індексів зв’язаності
граничних та вузлових смислів підлітків
із різними рівнями смисложиттєвої кризи

Як свідчать дані, представлені на рисунку 1, нами зафіксована чітка обернена залежність між рівнем суб’єктивного відчуття смисложиттєвої кризи та показником зв’язаності
смислової сфери підлітків-неформалів. Так,
підліткам із різними рівнями смисложиттєвої
кризи властиві відмінні показники індексу
зв’язаності граничних та вузлових смислів.
Зокрема, підлітки із вираженими проявами
смисложиттєвої кризи переважно характеризуються низькими показниками зв’язаності
смислової сфери, значення яких коливаються
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у проміжку від 0,20 до 0,60. При цьому, значній частині підлітків із низьким рівнем смисложиттєвої кризи переважно властиві значення індексу зв’язаності у межах від 0,61 до 1,0.
Також, нами зафіксована тенденція до усереднення показників індексу зв’язаності граничних та вузлових смислів у досліджуваних
із середнім рівнем вираженості смисложиттєвої кризи. Тобто, нами діагностований зв’язок
між ступенем структурованості та звязаності
ціннісно-смислової свідомості підлітків-неформалів. Відповідно, досліджувані із вираженими ознаками смисложиттєвої кризи
характеризуються дифузною структурою ціннісно-смислової свідомості, неспроможністю
ефективно регулювати їх життєдіяльність.
Висновки, зроблені в результаті дослідження. Підлітки-неформали характеризуються вираженими ознаками смисложиттєвої кризи, не задоволені наявними у них
смисловими орієнтаціями та установками,
відчувають беззмістовність свого існування,
а їх діяльність не підпорядковується смис-

ловій регуляції поведінки. Натомість, підлітки із контрольної групи переважно мають
осмислене ставлення до життя та у діях керуються властивими їм смисловими настановами. Смислові конструкти неформалів, які
свідчать про їх смислову кризу, по-перше,
більше виражені, ніж серед іншої молоді,
по-друге, іноді відрізняються від конструктів
представників контрольної групи, оскільки
направлені на порушення стосунків з оточуючими та самосприйняття через невідповідність цінностей та атрибутів субкультури
загальноприйнятим нормам і цінностям суспільства. Визначено, що існує чіткий зв’язок
між структурними особливостями ціннісносмислової свідомості підлітків-неформалів
та їх схильністю до суб’єктивного відчуття
смисложиттєвої кризи. Тобто, підлітки, які
відчувають проблеми у осмисленні життя,
як правило, характеризуються низьким показником зв’язаності різних рівнів смислової
сфери, її дезорганізованістю та порушеннями ієрархії смислових зв’язків.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ/СНІДУ У ЗБЕРЕЖЕННІ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ:
АНАЛІЗ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
У статті продемонстровані результати дослідження обізнаності студентської молоді з питань
профілактики ВІЛ-інфекції. Проаналізовано ефективність таких саморозвивальних форм профілактичної роботи як театралізовані, інтерактивні ігрові, інтелектуально-пізнавальні, художньо-прикладні, організація опитування громадськості з подальшим обговоренням результатів тощо. Запропоновано напрямки вдосконалення соціально-педагогічної профілактики ВІЛ/СНІДу у збереженні
репродуктивного здоров’я студентської молоді.
Ключові слова: соціально-педагогічна профілактика, ВІЛ/СНІД, студентська молодь, репродуктивне здоров’я.
В статье продемонстрированы результаты исследования осведомленности студенческой молодежи по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Проанализирована эффективность таких саморозвивающих форм профилактической работы как театрализованные, интерактивные игровые, интеллектуально-познавательные, художественно-прикладные, организация опроса общественности
с последующим обсуждением результатов и тому подобное. Предложены направления совершенствования социально-педагогической профилактики ВИЧ/СПИДа в сохранении репродуктивного здоровья
студенческой молодежи.
Ключевые слова: социально-педагогическая профилактика, ВИЧ/СПИД, студенческая молодежь,
репродуктивное здоровье.
The article demonstrated the results of students research on its knowledge of HIV prevention. The efficiency of own development implementation forms of preventive work as theatre, interactive games, intellectual,
cognitive, applied art, the organization of the public discussion of the results and so on are analyzed. Proposed
areas for improvement of social and educational prevention HIV/AIDS in reproductive health students.
Key words: socio-educational prevention, HIV/AIDS, student youth, reproductive health.

Актуальність статті. Формування у підростаючого покоління ставлення до свого
здоров’я, як до домінантної людської цінності – одне з основних завдань держави. Між
тим, сучасний період розвитку українського
суспільства характеризується погіршенням
здоров’я населення взагалі і молоді зокрема.
Особливо це стосується репродуктивного
здоров’я молоді.
Наслідком суперечливих соціально-економічних та культурно-освітніх процесів,
що проявляються в нашій державі, стала соціальна дезадаптація, девальвація моральних
цінностей, дефіцит мотивації на здоровий
спосіб життя. Все це призвело до різкого
зниження рівня здоров’я молоді, поширен-

ня небезпечних інфекційних хвороб, ВІЛ/
СНІДу. Тож профілактика поширення ВІЛ/
СНІДу серед студентської молоді є одним з
центральних завдань, що повстали перед сучасною освітою.
Про це наголошується в Концепції державної програми «Репродуктивне здоров’я
нації на 2006–2015 роки», Стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню
ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року
та загальнодержавній програмі «Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих
на СНІД на 2009–2013 роки».
Варто зазначити, що зараз спостерігаються
такі зміни статевої поведінки молоді, як знижен-
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ня середнього віку першого статевого контакту, підвищення сексуальної активності, підвищення кількості статевих партнерів. Нинішня
соціалізація студентської молоді проходить в
складних соціально-економічних та політичних умовах. Особливо це стосується протидії
таким гострим явищам як ВІЛ/СНІД та ІПСШ
(інфекцій, що передаються статевим шляхом).
Постановка проблеми. З кожним роком
зростає цінність здоров’я людини як основи її
життєдіяльності. Тому одним із найважливіших
завдань системи освіти повинна стати стратегія навчання молоді профілактичним знанням
та навичкам, що сприятимуть збереженню і
покращанню стану їх здоров’я, репродуктивного зокрема. Перед вітчизняною системою
освіти постає завдання ефективного застосування соціально-педагогічної профілактики
із запобігання поширення ВІЛ-інфекції у студентському середовищі вищих закладів освіти.
Метою даного дослідження є аналіз ефективності соціально-педагогічної профілактики ВІЛ/СНІДу у студентському середовищі та
визначення пріоритетних напрямків її вдосконалення.
Виклад основного матеріалу. З 2009 року,
відповідно до рішення Тернопільської обласної науково-методичної ради з безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та основ медичних знань, серед студентів вищих закладів
освіти м. Тернополя та області здійснюється
моніторинг визначення рівня поінформованості студентської молоді з питань профілактики ВІЛ/СНІДу.
За даними нашого дослідження було встановлено, що у сучасної молоді спостерігається низький рівень поінформованості з питань
профілактики ВІЛ/СНІДу, а саме: рівень обізнаності студентів стосовно абревіатури ВІЛ/
СНІД - змогли грамотно розшифрувати лише
26%; СНІД – 27%; про те, що це хвороба знають 73% респондентів; не знають – 4%. Щодо
основних шляхів передачі ВІЛ/ СНІДу відповіді ранжувалися таким чином: статевим шляхом – 85%, через кров – 64%, від матері до
дитини – лише 23%; слина, поцілунки – 27%;
побутовим шляхом – 7,5%.
Цікаві відповіді студентської молоді ми
отримали завдяки аналізу анонімних анкет і

тестів. На запитання «Як людина може визначити, що він (вона) є носієм СНІДу» ми отримали
таку інформацію: відвідати лікаря – 28%; здати
аналіз крові – 41%; погане самопочуття – 9%;
не знають – 34%, 21% молоді вважає, що ВІЛ/
СНІД передається через рукостискання, при
чханні, через посуд, постільну білизну тощо.
Важливим було запитання «Чи можна вилікуватися від СНІДу?», всі студенти відповіли «ні».
У нашому дослідженні ми виявили таку
закономірність, що ставлення до сексуальних
стосунків у суспільстві стало ліберальнішим,
проте невисокою є культура сексуального і
статевого здоров’я молодих людей, їх обізнаність щодо цієї проблеми досить звужена.
Більшість молоді починають статеве життя
свідомо і не примушено, попри існуючу думку, що багатьох молодих людей розбещують і
примушують до статевих стосунків, часто під
впливом алкоголю. Справді, головною причиною початку сексуальних стосунків є кохання,
особливо для дівчат (у середньому для обох
(15–18 та 19–20 років) вікових груп дівчат –
66,4%). Юнаки називали кохання причиною
початку статевого життя дещо рідше (виважений показник – 44,1%). Отже, такі причини,
як фізіологічна потреба й цікавість домінували не тільки в залежності від статі, а й від
віку молоді. Для молодих людей 15–18 років
другою за значущістю причиною вступу в статеві контакти була цікавість, у той час як для
їхніх старших товаришів ця причина посідала
третю позицію. І навпаки, фізіологічна потреба як причина початку статевих контактів
була другою по значимості для вікової групи
19–20 років і третьою для 15–18-річних. Характерно, що для юнаків віком 15–18 років ці
дві спонукальні причини були майже рівнозначні, і майже кожний третій з них обґрунтував свій вступ у статеве життя цікавістю
або фізіологічною потребою. У їхніх ровесниць спостерігається цілком інша картина.
Так, кожна четверта дівчина (24,7%) з групи
16–18 років вступила в інтимні стосунки
«за цікавістю», а от фізіологічна потреба
спонукала тільки 14,6% із них. Наступними значущими причинами вступу в статеві
контакти молодь називає неможливість відмовити партнеру, причину «так усі роблять»
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та вплив алкоголю. Алкоголь як спонукач
до статевих контактів мав трохи більше значення для 15–18-річних юнаків (9%), ніж
19–20-річних (7,9%). У меншій мірі (6,4%)
він був значимий для дівчат віком 19–20 років і ще у меншій – для дівчат віком 16–18 років (2,3%). Взагалі, склалося враження, що
сприйнята суспільством роль алкоголю як
одного з важливих чинників, що спонукають молодь до сексу, значно перебільшена.
Тому, у контексті вирішення проблеми
профілактики ВІЛ/ СНІДу серед студентської
молоді надзвичайно гострою є проблема статевого виховання і просвітництва.
Великого значення у дослідницькій роботі з профілактики ІПСШ та ВІЛ/СНІДу мала
просвітницька робота з використанням сучасних виховних технологій. У дослідно-експериментальній роботі студентській молоді надавалась інформація про шляхи профілактики
ВIЛ/СНІДу, а саме:
• профілактика захворювань, що спричиняють погіршення репродуктивного здоров’я –
навчання «безпечній» сексуальній поведінці;
• профілактика інфікування новонароджених від ВІЛ-позитивних матерів у період
вагітності, пологів – це профілактика ВІЛінфекції серед жінок;
• профiлактика iнфiкування при використаннi голок, шприців, iнших інструментів
для немедичних манiпуляцiй – забезпечення
якiсної дезiнфекцiї i стерилiзацiї їх, тобто навчання осiб, якi цими інструментами користуються згiдно з вiдповiдними правилами;
• профілактика ВIЛ-iнфекцiї в умовах (лікувально-профілактичних установ та в донорстві – дотримання медичними працівниками
вимог санітарно протиепідемічного режиму,
необхідне тестування донорів на ВІЛ.
Просвітницька робота нами проводилася з певних проблем: наркоманії, ВIЛ/СНІДу,
IПСШ, навичок комунікації (шлях повідомлення інформації; форма зв’язку; процес повідомлення інформації за допомогою технічних
засобів, засобів масової комунікації; акт спілкування, зв’язок маж двома або більше індивідами), розвитку особистості, формування лідерських якостей, знання прав i соціальних гарантій
для збереження здоров’я або комплексно.

Організація дослідження з даної проблеми
передбачала заходи зі шляхів удосконалення
профілактики ВІЛінфікування, а саме:
• формування у молоді поваги до особистості та соціальної мотивації для отримання
знань та навичок, спрямованих на профілактику ВIЛ-iнфiкування підвищенням соціальної (громадської) відповідальності за своє
здоров’я та здоров’я своїх близьких, майбутніх дітей та шляхом залучення до цієї роботи
студентів-волонтерів;
• профілактична освіта у вищих закладах
освіти: інтерактивні, ігрові, практичні заняття, тренінги, творчі завдання, спрямовані на
засвоєння практичних навичок з відмови від
вживання психоактивних речовин, початку чи
продовження статевого життя, використання
презервативів при статевому житті, захисту
особистих прав та ін.
Варто зазначити, що для того, щоб слідувати вимогам часу, в нашій дослідно-експериментальній роботі була запроваджена
інтенсифікація освітнього процесу шляхом
використання інтерактивних технологій навчання та по можливості створення психологічно-комфортного середовища.
Серед методів інтерактивного навчання
найбільшого поширення набули такі, які здатні стимулювати пізнавальну активність і самостійність, а саме: дискусії та дискусії в стилі «ток-шоу», «мозковий штурм», ситуаційне
навчання, рольові та імітаційні ігри, проектне
навчання та деякі інші.
Ефективність застосування таких методів
полягала у тому, що шляхом гри здійснювалось тренування варіантів поведінки в тих
ситуаціях, в яких у житті можуть опинитися
учасники. А отже, підготовка молоді до зустрічі з подібними ситуаціями в житті дозволяла
їм вже наперед виробити ряд навичок, які у
подальшому будуть гарантією прийняття правильного рішення в неординарній ситуації.
Необхідність у профілактичних заходах
сьогодні вже не є предметом дискусій. Ефективність будь-якого процесу багато в чому залежить від того, наскільки сама цільова група
залучена до цього процесу. У нашому випадку
цільова група – це студенти, процес – це профілактична програма або її елемент. Чому так
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Театралізовані форми. До театралізованих
форм належать: літературно-музична композиція, концерт, публіцистична вистава, змагання команд КВК, театралізована вистава,
пластично-хореографічна вистава. Театралізовані форми роботи – найскладніші й найцікавіші форми, які розкривають тему з допомогою художніх образів, засобів театралізації, з
використанням творчих здібностей студентів.
Під час їх підготовки відбувається колективна креативна діяльність студентів і викладача.
Вистави можуть бути показані багаторазово,
що дає можливість працювати з великою й
різноманітною аудиторією. Такі форми роботи потребують від викладача режисерських і
навіть акторських здібностей.
Літературно-музична композиція. Це композиційно побудоване подання літературного
матеріалу (у нашому випадку – необхідної інформації) у музичному оформленні. На наш
погляд, цей жанр дещо застарілий, але, з іншого боку, він традиційний. Тому, використовуючи його, слід прагнути динаміки, дієвості,
яскравої візуалізації, а також сучасного музичного наповнення.
Концерт – поєднання різних за жанром
художніх номерів в одній програмі. Концерт
є не зовсім вдалою формою для викладання
профілактичної інформації чи формування
навичок безпечної поведінки. Цей жанр буде
доречним тільки в тому випадку, коли концерт
присвячений Дню пам’яті людей, які померли від СНІДу. За таких умов конферанс (текст
ведучих, що поєднує номери концерту) може
містити інформацію про СНІД, про людей, які
померли від СНІДу, про ставлення до ВІЛпозитивних. Концерт може також завершувати тиждень, присвячений темі СНІДу, чи бути
фінальним заходом у рамках одноденної акції, присвяченої боротьбі зі СНІДом. Концерт
може бути благодійним.
Публіцистична вистава (раніше ця форма
роботи мала назву агітбригада). Цей жанр народився як можливість вести агітаційну роботу з допомогою сценічних прийомів. Віршовані тексти, відомі пісні, які набули нового
змісту, використання прийому «апорт» (яскраві словесні заклики, звернення до глядача),
театралізовані мініатюри – ось ознаки цього

важливо, щоб молоді люди самі брали участь
у підготовці подібних заходів? По-перше, це
може бути просто цікаво. По-друге, це саме
по собі справляє добру профілактичну дію,
коли студенти самостійно готують інформацію за заданою проблематикою, бо в процесі
підготовки в них змінюється ставлення до питання – воно стає більш свідомим. По-третє,
молодь більш дбайливо і з патетикою ставиться до того, що робить сама.
Зауважимо, що «надзавданням» профілактичної роботи, особливо серед студентської
молоді, є створення в кожного студента власної моделі безпечної поведінки, спрямованої
на зниження ризику заподіяти шкоду власному здоров’ю, формування зваженого ставлення до проблеми збереження репродуктивного
здоров’я. Тобто викладач має привернути увагу молоді до проблеми, надати переконливу
інформацію про ступінь ризику, висунути аргументи на користь безпечної поведінки, допомогти виробити навички такої поведінки,
створити ситуацію психологічного комфорту
й захищеності. Щоб вирішити ці завдання, потрібно відшукати нові форми профілактичної
роботи або використовувати традиційні форми,
надаючи їм таких сучасних ознак, які відповідали б інтересам і потребам молоді, спонукали студентів осмислено діяти, сприяли формуванню особистої позиції щодо проблеми.
Закордонні та вітчизняні дослідження в
сфері соціальної педагогіки свідчать, що студенти швидше опановують матеріал в процесі
активного поглинання знань, коли вони мають
нагоду одночасно з отриманням інформації
ставити питання й обговорювати незрозумілі
моменти. Тому крім активних форм проведення занять, таких як дискусія, мозковий штурм,
рольові ігри, групову роботу, тренінги тощо, у
позанавчальній діяльності серед студентської
молоді варто активно застосовувати й саморозвивальні форми профілактичної роботи:
театралізовані; інтерактивні ігрові; інтелектуально-пізнавальні; художньо-прикладні; організація опитування громадськості з подальшим обговоренням результатів тощо.
Розглянемо сильні та слабкі сторони таких
форм профілактичної роботи серед студентської молоді:
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жанру. У ньому документальний, публіцистичний зміст набуває художніх форм. Зрозуміло, що публіцистична вистава – найдоречніша
форма профілактичної роботи, але наголошуємо: основна риса цього жанру – сучасність і
актуальність, тобто зміст і сценічна дія мають
відповідати часу. Публіцистична вистава – це
монтаж різноманітних епізодів, сценічних
жанрів, деякі з них можуть мати навіть гумористичний ґатунок. У цілому така вистава
може стати насправді дієво-профілактичною,
якщо інформація в ній буде викладена яскраво
й переконливо.
Театралізована вистава – дія цього жанру
потребує певного сюжету, де дійові особи є
носіями певних характерів, учинків, де напружено відбувається боротьба між позитивом і
негативом. Цей жанр дуже цікавий студентам,
бо дає можливість доторкнутися до таємниць
театру. У профілактичній роботі цей жанр дає
змогу донести не стільки важливу інформацію, скільки нюанси теми, вплинути на емоційну сферу, справити глибоке враження. Тут
дія може розвиватися не так стрімко, але має
бути присутня логіка сценічної дії. Важливо
подумати про музичне, світлове оформлення,
а також про оформлення сцени – декорацію.
Сюжетом такої вистави може бути реальна історія якоїсь людини чи вигадана історія. Це
може бути також і притча, де розмова щодо
визначеної проблеми ведеться в алегоричній
формі. Важливо, щоб така вистава захоплювала глядача, а це можливо, коли актори на сцені
самі розуміються на змісті того, що роблять,
і переконані в необхідності говорити про це.
Пластично-хореографічна вистава – це
вистава, де основним засобом вираження є
пластика: рухи тіла, міміка, жест. Така вистава ведеться мовою символів і потребує виразних костюмів, музичного супроводу, яскравих
атрибутів (свічки, тканини, стрічки тощо).
Інтерактивні ігрові форми (interaction –
взаємодія) передбачають обов’язкове включення аудиторії, що стає учасником дійства,
умови якого потребують від глядача певних
дій, знань, учинків. Інтерактивні форми дають змогу одночасно як подавати інформацію
й формувати певні навички, так і перевіряти наявний рівень знань і умінь. Створення

ситуації змагання й можливість отримання
зворотного зв’язку додають глядачеві зацікавленості, бажання взяти участь у дійстві. До
інтерактивних форм роботи належать ігрова
програма, інтерактивна акція, ток-шоу, гра
станціями тощо.
Ігрова програма. Основним засобом вираження в цій формі є гра. Саме через гру подається зміст, із її допомогою моделюються
різні ситуації, у яких формуються й відпрацьовуються необхідні навички. Ця форма у
профілактичній роботі допомагає створити
атмосферу активних, позитивних дій, яскраво виразити ідею програми. Сюжет ігрової
програми потребує певної логіки і сценічного рішення. В ігровій програмі допускається
театралізація, обов’язково потрібен яскравий
реквізит, відкритий контакт з аудиторією.
Інтерактивна акція, на відміну від ігрової
програми, не має певного сценарію, а лише
сценарний план. Акція – це низка заходів, у
нашому випадку – профілактичних (поширення спеціальної літератури, презентація
організацій, що працюють над проблемою
формування репродуктивного здоров’я тощо).
Здебільшого акція спрямована на широкий загал зацікавлених темою людей.
Ток-шоу також є інтерактивною телевізійною програмою. Її використання у профілактичній роботі може бути доречним, якщо
запросити до участі спеціалістів із проблеми:
психологів, медиків, юристів, чиє спілкування
з аудиторією буде дійсно діалогічним, рухливим, цікавим. Гра станціями – інтерактивний
жанр, де учасникам пропонується рухатися
від «станції» до «станції» і, зупиняючись,
отримувати чи демонструвати свої знання, набувати чи демонструвати певні навички. Для
проведення профілактичної роботи можна
влаштувати станції, які за темою відповідають різним аспектам проблеми формування
та збереження репродуктивного здоров’я. Динамізм, яскравість, наявність ігрового моменту, ситуація змагання дають змогу в рухливій,
дієвій формі всебічно ознайомити з проблемою велику аудиторію.
Інтелектуально-пізнавальні форми. Найчастіше це варіанти телевізійних програм:
«Що? Де? Коли?», «Слабое звено» тощо.
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Можна підійти до цього жанру більш творчо і
створити авторську за формою програму. Незмінним залишається зміст, основа якого «запитання – відповіді». Винахідливість може
проявлятися не тільки у формах проведення таких програм, а й у постановці запитань
(саме запитання може містити в собі часткову
інформацію, може бути поставлене у формі
малюнка, пантоміми, до запитання можна додати варіанти відповідей тощо).
Художньо-прикладні форми. Йдеться про
відомі конкурси малюнка, виставки квітів, захист технічних проектів, презентації музейних експозицій тощо. Ці форми здатні містити
візуальну інформацію, впливати на свідомість
завдяки образотворчим засобам, до того ж
адресовані великій і різнорідній аудиторії.
Варто знайти сучасні ідеї щодо художньоприкладного жанру (це може бути створення
авторських малюнків на футболках, проектів
пам’ятника, зйомка рекламного ролика, конкурс графіті чи показ тематичної модної колекції тощо) і широко використовувати їх.
Конкурс плакатів. Ця форма профілактики дуже популярна, адже можна охопити величезну кількість молоді різного віку. Добре
продуманий плакат, свіжа ідея, винахідливе
оформлення – і ось діти вже озброєні половиною дизайнерських навичок. У результаті
виходять дійсно цінні матеріали. Але буває
й так, що в момент підбиття підсумків на виставці показувати фактично нічого. Тому, під
час проведення конкурсу необхідно особливу
увагу приділити двом аспектам – технології
проведення конкурсу й підбиття підсумків.
Студенти активно і творчо включаються в
процес пропагування щодо змінення ризикованої поведінки на безпечну. Але їм потрібно
допомогти, створити умови для усвідомленого впливу на оточуючих. Для цього паралельно можна проводити конкурс літературних
робіт – віршів і прози (багато малюнків згодом можна буде підписати відповідними рядками). Отже, по-перше, потрібно визначити
змістовні рамки для створення плакатів. Для
цього в оголошенні про конкурс можна дати
класифікацію можливих типів плакатів. Треба
більш ретельно відбирати теми, ураховуючи
вік учасників конкурсу. Студентська молодь

може бути більше зацікавлена в малюванні
так званих «антибрендових плакатів» (наприклад, щодо реклами з гедоністичним спрямуванням: «не обмежуй себе», «не дай собі засохнути», «вставляє не по-дитячому», «бери
від життя краще» тощо). Бренд у рекламному
бізнесі – це концепція рекламування певного
товару або марки, яка включає основного героя/героїню, основне гасло й набір візуальних
символів. Варто запропонувати молоді спочатку проаналізувати рекламу, а потім спробувати перекрутити її, використовуючи ті самі
візуальні прийоми, але з іншим посланням.
Щоб роботи були дійсно цікавими, потрібно
спочатку допомогти учасникам знайти свою
ідею. Окреслення змісту ідеї – це один зі способів уникнути перекреслених шприців та інших штампів.
До оцінювання робіт доцільно підключити всю студентську громадськість. У момент
підбиття підсумків усім, хто прийшов переглянути виставку, пропонується поставити
одну галочку за роботу, яка їх вразила якнайбільше, яку можна було б повісити дома, у
громадських місцях тощо. Кожному дається
тільки один голос, який не можна віддавати
собі самому. Чим більше людей будуть залучені до оцінювання робіт, тим більш вдалим і
об’єктивним буде результат. Кожен з учасників має бути відзначений. Кращі роботи можна використати на таких заходах, як ярмарок,
спортивне свято, показ сценічних робіт групи,
вечір зустрічі, наукова конференція, присвячених питанням формування репродуктивного
здоров’я, перевагам здорового способу життя.
Особливо популярною серед студентської
молоді є дискотека. Вона повинна проводитися з урахуванням профілактичної спрямованості. Під час такого заходу можна поширювати інформацію, розповідати про відомих
музикантів, які активно борються за безпечну
поведінку. Під час дискотеки можна поширювати плакати, буклети, інший інформаційний
матеріал.
Інформаційна кампанія – комплексна система заходів, об’єднаних загальною стратегічною метою і проведених у визначений,
обмежений період. Інформаційна кампанія
впливає на позицію молоді (так званої цільо-
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вої групи) з допомогою різних засобів і каналів масового й індивідуального інформування
й навчання з метою спонукання до прийняття
нових, корисних для них самих і для суспільства моделей поведінки у визначеній галузі
життя. Вплив здійснюється через поліпшення знань у визначеній галузі, зміни ставлення
до певного предмета чи явища, а також через
формування навичок бажаної поведінки. Розробка інформаційної кампанії базується на
моделі зміни поведінки, відповідно до якої
нова значуща інформація стає для людини
стимулом до зміни поведінки. Інформування
цільової групи впливає не тільки на рівень її
поінформованості щодо деяких фактів, а й на
формування позитивного ставлення до пропагованих норм поведінки. Воно спонукає до
зміни деструктивної поведінки на безпечнішу
й людянішу. Інформаційні кампанії у сфері
формування та збереження репродуктивного
здоров’я мають три основні цілі: 1) передача
достовірної інформації; 2) створення особистісного ставлення до проблеми; 3) формування навичок і моделей безпечної поведінки.
Висновки, зроблені в результаті дослідження. Аналіз ефективності та доцільності
застосування активних освітніх технологій
дозволяє зробити наступні висновки:
• традиційна система освіти орієнтована на
здобуття знань та інформації, а рівень формування життєвих умінь є недостатнім;
• запровадження у навчальний процес активних освітніх технологій сприятиме виробленню у студентів ціннісного ставлення до
здоров’я (репродуктивного зокрема), формуванню безпечної поведінки у повсякденному
житті;

• різноманітні активні технології здатні забезпечити глибину засвоєння змісту матеріалу, та разом з цим студенти опановують різні
пізнання: знання, розуміння, застосування,
аналіз, синтез, оцінку.
Враховуючи ефективність використання
інноваційних технологій та визначаючи важливість навчання у напрямку формування та
збереження репродуктивного здоров’я молоді
(особливо у студентському середовищі), однозначно важливо продовжити роботу в пошуку
нових форм та методів навчання, орієнтованих на розкриття особистісного потенціалу
молодої людини, та забезпечити формування
у неї свідомої мотивації на здоровий спосіб
життя, формування та збереження репродуктивного здоров’я.
Згідно наших напрацювань, профілактичну роботу, слід будувати на основі педагогічної діагностики і прогнозування; з урахуванням специфіки вищого закладу освіти, рівня
розвитку колективу; участь громадських організацій самоврядування в профілактиці ВІЛ/
СНІДу; використання індивідуального підходу в профілактиці ВІЛ/СНІДу; необхідності
координації взаємодії навчального закладу,
сім’ї у попередженні захворювання на ВІЛ/
СНІД.
Варто зазначити, що сучасна ситуація вимагає впровадження цілісної системи соціальної підтримки та позитивної мотивації на
здоровий спосіб життя, яка б стимулювала молодь зберігати і зміцнювати власне здоров’я,
відповідально ставитись до профілактики
ВІЛ/СНІДу, яке стає першорядним за значущістю, одним з найбільш ефективних шляхів
поліпшення стану здоров’я молоді.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН
БІБЛІОТЕЧНОГО ЦИКЛУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ:
«ІСТОРІЯ КНИГИ», «РЕКЛАМА КНИГИ»,
«БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО»
У статті розглянуто сучасні підходи до викладання дисциплін бібліотечно-інформаційного циклу
в умовах реформування системи вищої освіти. Проаналізовано основні педагогічні методи та прийоми з позиції доцільності їх використання у процесі викладання дисциплін «Історія книги», «Реклама
книги» та «Бібліотечне краєзнавство».
Ключові слова: бібліотечно-інформаційна сфера, дисципліни бібліотечного циклу, педагогічні методи та прийоми, інформаційні технології, мультимедіа, фахівець бібліотечно-інформаційної сфери.
В статье рассмотрены современные подходы к изучению дисциплин библиотечно-информационного цикла в условиях реформации системы высшего образования. Проведен анализ основных педагогических методов и приемов с позиции целесообразности их использования в процессе изучения дисциплин
«История книги» и «Библиотечное краеведение».
Ключевые слова: библиотечно-информационная сфера, дисциплины библиотечного цикла, педагогические методы и приемы, информационные технологии, мультимедиа, специалист библиотечно-информационной сферы.
In the article considers the modern approaches of teaching desciplines of the library and information cycle in terms of reforming higher education. Analyzes the main pedagogical methods and techniques from the
position of feasibility their using in teaching such subjects as “The History of a Book”, “The Advertising of a
Book” and “The Local History of a Library”.
Key words: library and information domain, the desciplines of the library cycle, pedagogical methods and
techniques, the informational technologies, multimedia, specialistin thelibrary-informationalsphere.

Українське суспільство, в якому ми живемо, весь час змінюється і набуває нового
розвиваючого характеру. Сучасний освітній
простір постійно поповнюється і удосконалюється змістовним значенням та кваліфікаційними ознаками. У зв’язку з цим створюються нові сфери відносин, нові спеціальності,
які формують нові дисципліни. Вища школа
України перебуває у стадії реформування. Це
обумовило пошук сучасних підходів до викладання комплексів дисциплін, у тому числі й
дисциплін бібліотечно-інформаційного циклу.
Дослідженням питання щодо сучасних підходів викладання дисциплін бібліотечно-інформаційного циклу у вищій школі займалися
як вітчизняні, так і зарубіжні вчені та педагоги. Серед вітчизняних дослідників у цьому
напрямку працювали Л. Демчина [2, с. 142–
151], Н. Демчук [3, с. 15–20], Н. Кушна-

ренко, А. Соляник [4, с. 33–34], О. Матвієнко [6, с. 33–37], Т. Новальська [7, с. 17–19],
С. Сищенко [8, с. 200–213] та інші.
Така увага науковців до пошуку нових методів викладання дисциплін бібліотечно-інформаційного циклу з метою оновлення підготовки бібліотечних фахівців свідчить про
актуальність даного питання.
Метою даної статті є аналіз сучасних підходів до викладання дисциплін бібліотечно-інформаційного циклу, зокрема, «Історії
книги», «Реклами книги» та «Бібліотечного
краєзнавства» у вищій школі.
Потреби нашої держави у висококваліфікованих спеціалістах у сфері книгознавства,
що володіють великим обсягом теоретичних
та практичних знань на фаховому рівні, знаходять відображення в робочих навчальних
програмах ВНЗ країни.

62

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

Напрям підготовки студентів 6.020102
«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» сьогодні є не просто поєднанням з бібліотечною справою, інформаційною та архівною діяльністю, а й своєрідним індикатором
рівня культури нації, запорукою успіху і майбутньої вдалої кар’єри студентів. Сьогоднішній фахівець бібліотечно-інформаційної сфери це і аналітик, який володіє комп’ютерними
технологіями, це і документознавець, без якого складно вирішити будь які питання управлінської діяльності, і психолог, який має вчасно підійти на допомогу користувачеві.
Досягнення високого рівня володіння даною діяльністю не можливе без фундаментальної навчальної підготовки у вищій школі.
Тому вивчення дисциплін «Історія книги»,
«Реклама книги», «Бібліотечне краєзнавство»
посідають важливе місце у підготовці майбутніх фахівців бібліотечно-інформаційної сфери.
Оволодіння викладачем сучасними методиками і педагогічними технологіями та їх
впровадження у навчально-виховну діяльність вищого навчального закладу є одним із
завдань вищої школи. Викладачеві важливо
знати новітні методи викладання дисциплін
бібліотечного циклу, спеціальні навчальні
техніки та прийоми, щоб оптимально підібрати той чи інший метод викладання відповідно до рівня знань, потреб, інтересів студентів
тощо [4, с. 159].
Зокрема, Н. Волкова слушно зауважує, що
методи навчання не є якимись простими «алгоритмізованими одиницями», їх раціональне
та вмотивоване використання на заняттях дисциплін бібліотечного циклу вимагає креативного підходу з боку викладача, адже «педагогіка є наукою і мистецтвом одночасно, тому і
підхід до вибору методів навчання має ґрунтуватися на творчості педагога» [1, с. 160].
Головною метою вивчення бібліотечних
дисциплін у ВНЗ є формування фахової компетенції, що базується на знаннях, уміннях
пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.
Завдання викладача бібліотечних дисциплін – виробити у кожного студента уміння
використовувати здобуті знання для зростання їхньої комунікативної компетенції, що

є відповіддю на один із гострих запитів сучасності, так званого «інформаційного суспільства».
До реалізації змісту навчальних програм
бібліотечних дисциплін, зокрема «Історія книги», «Реклама книги», «Бібліотечне краєзнавство» необхідно підходити творчо, вносити
свої зміни, доповнення, адаптувати навчальний
матеріал до територіальних особливостей та
традицій, що склалися у бібліотечно-інформаційній сфері певного регіону.
Слід зауважити, що на сучасному етапі у
вивченні бібліотечних дисциплін зростає роль
інноваційних технологій.
Одним із продуктивних напрямів такої
роботи є використання комп’ютерних технологій. Так, можна значно ефективніше
розв’язувати проблему забезпечення навчально-методичною літературою, користуючись
Інтернет ресурсами.Для цього доцільно активніше використовувати інформацію, розміщену на відповідних сайтах. Їх можна знайти,
користуючись різноманітними пошуковими
системами та каталогами.
Використання системи накопичення і
систематизації навчальної інформації з дисциплін бібліотечно-інформаційного циклу
сприятиме зростанню якості та інтенсивності
навчального процесу.
Доцільним також може стати проведення студентських та викладацьких Інтернет –
конференцій з питань вивчення і викладання
дисциплін «Історія книги», «Реклама книги»,
«Бібліотечне краєзнавство».
Ще одним напрямом такої роботи на заняттях дисциплін бібліотечного циклу є використання мультимедійних технологій. Так,
з дисциплін «Реклама книги» та «Історія книги» доречно використовувати скоординоване
одночасне функціонування візуального і аудіо
рядів, використання фотоматеріалів, малюнків, схем та ін. Усе це має бути підпорядковане певній навчальній меті.
На відміну від традиційного для навчального процесу використання технічних засобів навчання, варто запропонувати належним
чином оформлену навчальну програму. На
заняттях з дисципліни «Бібліотечне краєзнавство» на екран проектується тема і мета
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заняття. Далі можна використати дидактичні
матеріали до заняття (схеми, таблиці).
Звичайно, мультимедійні технології не
слід сприймати як якусь панацею, бо головна
роль в організації навчального процесу залишається за викладачем. Водночас від використання таких технологій ефективність вивчення студентами дисциплін бібліотечного циклу
може суттєво зростати.
Варто відзначити, що одним з ефективним
методом навчання є лекційне викладання.
Лекторська майстерність має свої пріоритетні складові, серед яких найважливіші – досконале знання дисципліни; знання основних
соціально-психологічних особливостей процесу публічного мовлення; правильний підбір і систематизація навчального матеріалу
для лекційного виступу; контакт з аудиторією.
Якісне лекційне викладання посилює мотивацію навчання, активізує розумову діяльність
та стимулює до покращення навчання.
Під час проведення лекційних занять з
дисциплін бібліотечного циклу можна використовувати різні види лекцій: інтерактивна
лекція; лекція-діалог, методологічна лекція,
узагальнююча лекція, лекція-конференція,
лекція-консультація.
Поруч з цим, до сучасних підходів до викладання дисциплін бібліотечного циклу відно-

ситься і семінарські заняття. У сучасній вищій
школі семінар на ряду з лекцією відноситься
до основних форм організації навчального
процесу і виконує такі функції:пізнавальну;
виховну; контрольну.
На заняттях з дисциплін «Історія книги»,
«Реклама книги», «Бібліотечне краєзнавство»
можна проводити вступні, оглядові, самоорганізуючі, пошукові семінари; семінар – «круглий стіл» та ін. Студенти під час семінару
можуть виступати з рефератами. Крім того,
можна також проводити семінарське заняття
у формі ігрового проектування, діалогу, дискусії тощо.
Семінарські заняття сприяють вмінню
мислити, узагальнювати, порівнювати велику кількість інформації; впливають на самовдосконалення та на творчий потенціал студента.
Таким чином, сучасні підходи до викладання дисциплін бібліотечного циклу у вищій
школі є багатоваріантними, які спрямовані на
якісне засвоєння знань студентами, вплив на
їх інтелектуальну діяльність, пошукову роботу, самовдосконалення. Поруч з цим, якісне
викладання надає потенціал самореалізації
викладача, а натомість, студенту – гарні знання, які стануть у нагоді в подальшому житті
та кар’єрі.
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УЯВЛЕННЯ ЖІНОК РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП
ПРО СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ І ПСИХОЛОГІЧНИЙ
СТАТУС КРАСИВОЇ ЖІНКИ
У статті розглядається проблема уявлень про красиву жінку в аспекті її соціально-демографічних
та психологічних характеристик. Наводиться аналіз результатів дослідження уявлень жінок молодого та зрілого віку про соціально-демографічний та психологічний статус красивої жінки. Виявлені
спільні для обох груп опитаних параметри, які змальовують зовнішність, особливості характеру та
поведінки красивої жінки.
Ключові слова: уявлення, лукізм, красива жінка, соціально-демографічний статус, психологічний
статус, атракція
В статье рассматривается проблема представлений о красивой женщине в аспекте ее социальнодемографических и психологических характеристик. Приводится анализ результатов исследования
представлений женщин молодого и зрелого возраста о социально-демографическом и психологическом
статусе красивой женщины. Выявлены общие для двух групп опрошенных параметры, описывающие
внешность, особенности характера и поведения красивой женщины.
Ключевые слова: представления, лукизм, красивая женщина, социально-демографический статус, психологический статус, аттракция
The problem of idea about a beautiful woman in the aspect of her social and demographic and psychological characteristics is considered in the article. Research results analysis of young and mature women’s ideas
about a beautiful woman’s social and demographic and psychological status is given. Common features for
both groups of respondents characteristics which describe appearance, character features and a beautiful
woman’s behavior are revealed.
Key words: idea, face fascism, a beautiful woman, social and demographic status, psychological status,
attraction

Актуальність роботи. У сучасному світі
феномен «красива жінка» набуває нових смислів, перетворюючись на культурно-інформаційний символ, з власним соціально-демографічним, економічним, соціальним статусом.
Зазначене явище потужно вивчається соціальною психологією зовнішності, предметне
поде якої охоплює доволі широке коло проблем:
1) історично обумовлену зміну канонів,
цінностей, пріоритетів та ідеалів, пов’язаних
з уявленнями про «красиву жінку». Останнім часом спостерігається активне перетворення «невтомної трудівниці, спортсменки,
активістки, гарної господині, вірної дружини
і дбайливої матері» [3, с. 179] на «особу, що
прагне «тотально» відповідати сучасним соціальним викликам, … створюючи бездоганне
тіло й обличчя, – «модних», ідеальних пропорцій» [6, с. 15];

2) феномени категоризації та дискримінації
іншої людини за її зовнішністю, зокрема: ейджизм (дискримінація за віком); «weightism»
(дискримінація за вагою тіла); лукізм (переслідування на основі зовнішнього вигляду та
його порівняння з нормою у форматі «красиве – потворне»); «highism» (дискримінація за
зростом) [6; 7];
3) явище «маскулінної естетики», що
змушує жінок відповідати певним еталонам
краси, починає розглядатися як засіб придушення жінок, позбавлення їх індивідуальності, навіть дискримінації. Крім того,
поняття «краса» у контексті сприймання людини людиною найчастіше використовується
у зв’язку з оцінками зовнішності саме «красивої – некрасивої» жінки, чоловіки ж дуже
рідко виступають об’єктом аналогічних емпіричних досліджень [7];
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4) розмаїття еталонів краси, продиктованих «суспільною думкою», ЗМІ, рекламою,
модою, що сприяє масштабній ескалації візуальних образів «красуні», змушуючи її виступати ініціатором вдосконалення власної
зовнішності, посилено «непокоїтись з приводу власного зовнішнього вигляду», хибно
вважаючи красу найефективнішим засобом
досягнення соціального успіху і психологічного благополуччя [1];
5) зовнішність як фактор регулювання соціального спілкування, візуальної комунікації
й стратифікації, оскільки він (фактор) спрямовує соціально-психологічну інтерпретацію
особистості іншими людьми, а оцінки інших,
в свою чергу, впливають на вибір способів та
форм взаємодії [4].
Постановка проблеми. Сучасна соціальна психологія, вивчаючи соціальні уявлення
про жінок (політиків, бізнесвумен, вчительок,
лікарок), аналізуючи соціальні уявлення про
призначення жінок і чоловіків у суспільстві,
здебільшого звертає увагу на сам об’єкт уявлень – жінку і, меншою мірою, акцентується
на дослідженні жінок як суб’єктів уявлень про
жінку [5; 6]. Особливої ваги цей факт набуває
у зв’язку з дослідженням уявлень саме жінок
про «жіночу красу» чи «красиву жінку».
Наразі можна відзначити зростання кількості досліджень, присвячених ролі фізичної
атракції (тобто зовнішньої привабливості/ непривабливості), як факторів, що впливають на
поведінку людей у різних сферах життєдіяльності (реклама, працевлаштування, політичні
вибори, кар’єрне зростання, сімейний статус
тощо), а також факторам, які, в свою чергу,
впливають на формування уявлень про красу
[1; 4; 6].
Враховуючи зазначене вище, можна вважати проблему створення цілісного образу «красивої жінки» (та вивчення феномену жіночої
краси), інтегратором «зовнішньої» та «внутрішньої» форми [Зинченко В.П., 2005].
З соціально-психологічної позиції, об’єднання цих двох компонентів жіночої краси
може відбуватися у результаті конструювання
соціальних уявлень, які виступають не лише
науковим поняттям, а й феноменом повсякденного життя, групового соціального пізнан-

ня [2; 4; 5; 6] і виконують функції полегшення
комунікації, регуляції поведінки й виправдання соціальних взаємин.
Зовнішність стає фактором, що регулює
соціальне спілкування, оскільки вона спрямовує соціально-психологічну інтерпретацію
особистості іншими людьми, а оцінки інших,
в свою чергу, визначають вибір доцільних й
ефективних способів і форм побудови міжособистісної взаємодії. Зокрема, такі науковці,
як В. Лабунська та Я. Наровська зазначають,
що зовнішність виступає «пусковим механізмом» інтерпретації особистості й бере участь
у створенні соціально бажаного, прийнятного
для партнера по взаємодії образу [4].
Створення соціально бажаного образу виступає одним з найважливіших компонентів
розвитку самосвідомості молодих жінок; демонструючи власну відмінність від оточуючих, вони створюють і підтримують певну
репутацію, привертаючи увагу оточуючих.
Адекватна оцінка власної зовнішності, бажання подобатись іншим, виступає одним із засобів набуття ідентичності, пов’язаної з виконанням базових завдань розвитку на етапі ранньої
дорослості: вибором шлюбного партнера,
створенням сім’ї, народженням і вихованням
дітей, початком професійної самореалізації та вибором відповідної соціальної групи.
Не останню роль зовнішність відіграє в
особистісній та професійній самореалізації
жінок середнього віку. Я. Наровська зазначає:
«… чим старшою стає жінка, тим менше вона
вдоволена своєю відображеною зовнішністю;
тим частіше вона демонструє самозвинувачувальну реакцію на фруструючі висловлювання значущих інших щодо свого зовнішнього
вигляду; … жінки зазначають невідповідність
їх зовнішності гендерно-віковим ролям, хвилюються з приводу прояву ознак старіння»
[цит. за: 6, с. 10].
Отже, актуальність проблеми уточнення
уявлень жінок різного віку про «красиву жінку», наявність практичного запиту, недостатньо детальний рівень розробленості окреслених питань, визначили вибір теми і мети
дослідження.
Постановка завдання. Метою дослідження є виявлення соціально-психологіч-
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них та соціально-демографічних особливостей уявлень молодих та зрілих жінок про
красиву жінку.
Виклад основного матеріалу. З метою
вивчення уявлень молодих та зрілих жінок
про особливості соціально-психологічного та
соціально-демографічного статусу красивої
жінки, нами було використано фрагмент анкети Д.В. Погонцевої «Оцінка відповідності
фізичних параметрів зовнішнього вигляду,
особистісних особливостей і характеристик
соціально-психологічного статусу уявленням
про красиву жінку» [3].
Зазначена анкета складається з трьох частин. Частина 1. «Оцінка відповідності фізичних параметрів зовнішнього вигляду уявленням про красиву жінку». Частина 2. «Оцінка
відповідності особистісних особливостей
уявленням про красиву жінку». Частина 3.
«Оцінка відповідності уявлень про красиву
жінку її соціальному і психологічному статусу», яка включала питання, що уточнювали
соціально-психологічний статус (сімейний
стан, рівень освіти, взаємини на роботі тощо).
Зважаючи на ціль нашого дослідження, ми
скористалися лише третьою частиною анкети
Д. В. Погонцевої «Оцінка відповідності уявлень про красиву жінку її соціальному і психологічному статусу», яка включала 8 питань,
націлених на уточнення соціально-психологічного статусу та соціально-демографічних
характеристик красивої жінки.
Крім того, ми додали 9-те відкрите питання, в якому просили написати 15 асоціацій до
поняття «красива жінка», характеризуючи її
зовнішність (5 асоціацій), характер (5 асоціацій), поведінку (5 асоціацій).
Соціально-демографічні характеристики
респондентів містили інформацію про їх вік,
рівень освіти та сімейне становище.
У досліджені взяли участь 50 жінок віком
від 21 до 48 років, мешканки м. Чернігова
(25 опитаних віком від 21 до 30 років – група
«молоді жінки»; іще 25 опитаних віком від 31
до 48 років – група «зрілі жінки»).
За параметром освіти вибірка поділилася
таким чином: 20 студенток вузів (які отримують першу вищу освіту); 25 фахівців з вищою
освітою, представники переважно робітничих

професій; 5 фахівців із середньою спеціальною освітою (колишні студенти технікумів).
Отже, 25 осіб – студентки вузу і технікумів та
25 осіб – працюючі фахівці.
Аналіз сімейного стану учасниць дослідження виявив: не перебувають у шлюбі –
59% опитаних, перебувають у шлюбі – 26%,
розлучені – 9%, мають постійного партнера,
стосунки з яким не оформлені юридично – 9%.
Слід зазначити, що у статті частково використані матеріали курсової роботи студентки
3-го курсу денної форми навчання Ляшко О.,
виконаної під нашим керівництвом. Дослідження проводилось навесні 2016 р.
Результати дослідження були оброблені методами контент-аналізу та частотного аналізу.
Аналіз отриманих результатів. У процесі
вивчення уявлень жінок різних вікових груп
про соціально-демографічні та психологічні параметри красивої жінки, респондентам
пропонувалося обрати один з варіантів відповідей на перші шість питань, наведених в
анкеті, що найбільш повно відбиває зміст їх
уявлень про об’єкт дослідження. Відповідаючи на сьоме і восьме питання респонденти мали оцінити, наскільки, наведені нижче характеристики, відповідають поняттю
«красива жінка» (1 бал – «не відповідають»,
10 балів – «повністю відповідають»). На
дев’яте питання відповіді давались методом
вільних асоціацій. У ході аналізу отриманих
результатів, було виявлено певні відмінності
в двох групах опитаних, детальніше наведені
у таблиці 1.
Красива жінка в уявленнях молодих жінок – це особа віком від 17 до 30 років. Вона
має вищу/незакінчену вищу освіту та високий
матеріальний достаток. У навчальній групі її
люблять не всі. Красива жінка здебільшого
неодружена, але обов’язково має друга/нареченого. Перебуваючи в тривалих стосунках,
вони з коханою людиною не припускаються
зрад, зберігаючи вірність один одному. Стосовно дітей думки респондентів розійшлися:
від твердження про те, що дітей в неї може
не бути до твердження про те, що вона може
бути матір’ю одного-двох малюків. Зазначене
благополуччя викликає заздрощі з боку оточуючих, що, можливо, стимулює красиву жінку
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Таблиця 1

7.2. Красиві жінки
більш переймаються
12%
6%
власною зовнішністю
7.3. У красивих жінок
6%
12%
більше друзів
7.4. У красивих жінок
6%
6%
більше ворогів
7.5. Красивій жінці за70%
70%
здрять частіше
8. Ставлення колег та одногрупників до красивої
жінки
8.1. Красива жінка ко8%
0%
ристується авторитет
8.2. Дехто з колег лю80%
88%
бить її – дехто ні
8.3. Красива жінка перебуває в рівних стосун4%
12%
ках з усіма
8.4. Красиву жінку
відкрито не люблять
8%
0%
колеги

Особливості соціально-демографічних
та психологічних характеристик
красивої жінки

Кількість виборів (у
%)
Молоді
Зрілі жін(N=25)
ки (N=25)
Соціально-демографічні характеристики
1. Вік красивої жінки
А) не має значення
60%
80%
Б) 17–21 рік
16%
0%
В) 22–30 років
16%
12%
Г) 30–50 років
8%
8%
2. Рівень освіти красивої жінки
А) вища освіта
72%
80%
Б) незакінчена вища
16%
12%
В) середня спеціальна
4%
4%
Г) загальна середня
4%
4%
3. Сімейний стан красивої жінки
А) не має значення
68%
64%
Б) заміжня
8%
32%
В) є друг/наречений
16%
4%
Г) самотня
8%
0%
4. Матеріальний стан красивої жінки
А) високий
36%
40%
Б) середній
8%
20%
В) низький
4%
4%
Г) не можу відповісти
52%
36%
5. Наявність дітей у красивої жінки
А) не має значення
88%
68%
Б) одна дитина
4%
8%
В) двоє і більше
4%
16%
Г) жодної дитини
4%
8%
6.1. Чи зраджує красива жінка чоловіку
А) зрідка зраджує
12%
13%
Б) не зраджує
40%
32%
В) часто зраджує
0%
4%
Г) краса жінки не
48%
52%
пов’язана зі зрадами
6.2. Чи зраджує красивій жінці її чоловік
А) зрідка зраджує
8%
20%
Б) не зраджує
52%
32%
В) часто зраджує
0%
4%
Г) краса жінки не
52%
44%
пов’язана зі зрадами
7. Соціально-психологічні характеристики
красивої жінки
7. 1. Красиві жінки
6%
6%
більш щасливі
Тип характеристики
та її зміст

й надалі перейматися проблемами власної зовнішності та вдачі.
Красива жінка в уявленнях зрілих жінок –
це особа віком від 22 до 50 років. Вона має
вищу/незакінчену вищу освіту та середній/
високий матеріальний достаток. Ставлення до
неї колег по роботі неоднозначне, вона подобається не всім. Однак красива жінка намагається зберігати рівні стосунки з усіма членами колективу. Щодо сімейного стану, то вона
обов’язково заміжня, причому, як з її боку, так
і з боку коханої людини, зрад частіше за все
немає; але нечасті «обережні» зради з боку
чоловіка, як варіант збереження «гармонійного» сімейного співжиття, нею допускаються. У красивої жінки обов’язково є двоє (чи
й більше) дітей. Незважаючи на заздрощі оточуючих, вона здатна (і дуже прагне) знайти й
утримати справжніх вірних друзів.
Отже, проаналізувавши відповіді жінок
двох вікових груп, ми дійшли висновку, що
при оцінці соціально-психологічного статусу
молодими жінками і жінками середнього віку,
переважна більшість відповідей збігається,
проте є й певні (незначні) відмінності.
Так, у жінок зрілого віку менш критично
виражається ставлення до віку красивої жінки;
вони не вимагають від красивої жінки високого матеріального достатку, вважаючи, що краще мати середній, але стабільний, його рівень;
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обов’язковою є наявність чоловіка (законного
шлюбу) і дітей; зрілі жінки більш впевнені в
жіночій вірності, ніж в чоловічій. Щодо трудових успіхів, то з віком коригуються ілюзії
про статус та кар’єрні можливості красивої
жінки, ніхто із зрілих жінок не вважає, що красива жінка може бути авторитетним фахівцем.
Можливо з віком, респонденти розуміють,
що рівні стосунки з усіма колегами дозволяють уникнути відкрито ворожих взаємин.
Описану різницю, на нашу думку, можна
пояснити відмінністю життєвих завдань, які
виконуються людиною на різних етапах її зрілості. Отже, уявлення про соціально-психологічний статус гарної жінки відображають ті
суперечливі тенденції, які склалися в нашому
суспільстві у ставленні до неї.
З метою поглиблення та порівняння уявлень молодих та зрілих жінок про красиву
жінку, ми попросили їх написати асоціації, до
3-х категорій, що характеризують образ красивої жінки: зовнішність, характер, поведінка
(по 5 асоціацій до кожної категорії) – дев’яте
питання. Отриманні характеристики були розділені на три групи: ті, які входять в уявлення
тільки молоді, ті, які входять в уявлення зрілих жінок та спільні для обох вікових груп.
Відмінне полягає в тому, що молоді жінки
в описі красивої жінки, на перше місце висувають параметри зовнішності (струнка, висока; темне, довге, густе волосся); на друге –
особистісні характеристики (доброзичлива,
незалежна, справедлива, вперта). Зрілі жінки
акцентують увагу переважно на особистісних
характеристиках красивої жінки (ввічлива,
горда, доброзичлива, відкрита до взаємодії,
скромна).
Спільним в описах красивої жінки опитуваними обох вікових груп є переконання в
тому, що в плані зовнішності вона має бути
чистою, охайною, здоровою, стильною; в плані характеру – харизматичною, цілеспрямованою, наполегливою; в плані поведінки – загадковою, тактовною та стриманою.
Висновки.
1. Поняття зовнішньої привабливості
включає співвіднесеність зовнішності людини з еталонами краси, прийнятими в певному
соціальному та культурному оточенні. Гли-

бинна мета сучасного ідеалу краси – максимально відокремити людину від її самовідчуття, переорієнтувавши увагу на те, як вона
сприймається іншими.
2. І молоді, і зрілі жінки вважають, що соціально-демографічний статус красивої жінки
включає: вік до 30 років; вищу/не закінчену
вищу освіту; високий матеріальний статус;
незрадливість чоловікові; а от наявність дітей
та сімейне становище не пов’язані з красою
жінки, тому можуть варіюватися.
Відмінність у соціально-демографічних
характеристиках красивої жінки полягає в
тому, що: молоді жінки обов’язковими атрибутами краси вважають наявність нареченого/
постійного друга та високого рівня матеріального статку.
Зрілі жінки уявляють красиву жінку
обов’язково заміжньою (головне, щоб вона не
була самотньою); матір’ю двох/і більше дітей;
рівень матеріальних статків може бути й середнім; припускаються нечасті зради чоловіка.
3. І молоді, і зрілі жінки, описуючи соціально-психологічний статус красивої жінки,
зазначають: красива жінка щасливіша від інших; більш відкрита й товариська; водночас
у неї більше ворогів і заздрісників; стосунки
з колегами та одногрупниками залежать від
конкретної ситуації взаємодії.
Відмінність у соціально-психологічних
характеристиках красивої жінки така: на думку молодих жінок, вона більше переймається
власною зовнішністю; має високий авторитет
у навчальній групі; але її там відкрито недолюблюють.
Зрілі жінки акцентують увагу на тому, що
у красивої жінки більше друзів, колег, з якими
вона підтримує рівні стосунки.
4. У молодих жінок до характеристики
образу красивої жінки, в першу чергу, входять фізичні параметри зовнішності (висока,
струнка, темне, довге волосся). Зрілі жінки
акцентують увагу на особистісних характеристиках красивої жінки (ерудована, досвідчена, мудра).
Перспективами дослідження, на наш погляд, виступає вивчення вікових, статевих,
гендерних, етнічних особливостей уявлень
про красиву жінку.
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МАЙСТЕРНОСТІ (ПОГЛЯДИ І.О. СИНИЦІ)
У статті автор переосмислює творчий доробок видатного українського психолога Івана Омеляновича Синиці. Виокремлюються структурні компоненти педагогічного такту, крім того, педагогічний
такт розглядається як структурний компонент педагогічної майстерності. Характеризуються
ознаки наявності і відсутності педагогічного такту, а також умови його становлення. Стаття призначена як для вчителів, так і для психологів, як для науковців, так і для практиків.
Ключові слова: педагогічний такт, педагогічна майстерність, педагогічна діяльність, професійна
самореалізація вчителя, навчальна діяльність учнів.
В статье автор переосмысливает творческое наследие выдающегося украинского психолога
Ивана Емельяновича Синицы. Выделяются структурные компоненты педагогического такта и их
соотношение с педагогическим мастерством. Характеризуются признаки наличия и отсутствия педагогического такта, а также условия его становления. Статья будет интересна как психологам,
так и учителям, как научным сотрудникам, так и специалистам по практической психологии.
Ключевые слова: педагогический такт, педагогическое мастерство, педагогическая деятельность, профессиональная самореализация учителя, учебная деятельность учеников.
The author rethinks the creative heritage of prominent Ukrainian psychologist Ivan Emelyanovich tits.
Highlighted the structural components of the pedagogical cycle and their relationship with the pedagogical
skills. Characterized by signs of presence and absence of pedagogical tact, and the conditions of its formation.
The article will be interesting for both psychologists and teachers as researchers and specialists on practical
psychology.
Key words: pedagogical tact, pedagogical skills, teaching activities, professional self-realization of teacher training activities of students.

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

Актуальність. Чільне місце в спадку вітчизняних науковців та діячів освіти, що закладали підґрунтя педагогічної психології
протягом кількох століть, по праву належить
і творчому доробку І.О. Синиці. В його працях відображено все різнобарв’я теоретичних та емпіричних підходів до проблем, що
склали предметну галузь педагогічної психології. Синиця І.О. – творчо опрацьовував
педагогіку – особливо Ушинського К.Д., Макаренка А.С., Сухомлинського В.О., глибоко
вивчав психологічну науку. Він вніс вклад в
педагогічну психологію тим, що розробив і
описав феномени педагогічної майстерності

і педагогічного такту, умови розвитку усного
та внутрішнього мовлення учнів. Він створив
чудові художньо-наукові книги для педагогів,
по яких вчитиметься не одне покоління вчителів, він був співцем, художником і поетом
впровадження психології у процес навчання.
Його ідеї дали поштовх новим дослідженням
у психології і педагогіці. Ім’я І.О. Синиці носить лабораторія психології навчання Інституту психології НАПН України ім. Г.С. Костюка, яку він очолював, коли працював в цьому
Інституті. Лабораторія психології навчання
щорічно проводить круглі столи, присвячені творчому осмисленню наукової спадщини
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відомого українського психолога, і хочеться
мати надію, що ця добра традиція буде продовжуватися. Ще не все із його думок опрацьовано і є над чим замислюватися.
Завдання дослідження:
1) Проаналізувати наукові роботи І.О. Синиці стосовно педагогічного такту і педагогічної майстерності вчителя.
2) Визначити структурні складові цих психологічних феноменів і їх співвіднесення.
Розробка проблеми в поглядах І.О. Синиці
Видатний вітчизняний педагог К.Д. Ушинський вважав, що педагогічний такт є додатком до такту психологічного, адже, головна
діяльність виховання покладається в галузі
психологічного. Відомо, що без знання психології педагогічний такт залишається неусвідомлюваним почуттям на інтуїтивному рівні.
Але разом з тим, – одне знання теорії педагогіки і психології не може замінити практичного виявлення психологічного такту, його дієвості і впливу на учнів. Самостійне вивчення
вчителем психології робить педагогічний такт
лише більш усвідомленим. Що ж таке педагогічний такт? Визначень педагогічного такту
існує декілька.
1) Педагогічний такт – це професійне вміння вчителя, за допомогою якого він в кожному конкретному випадку застосовує до учнів
найбільш ефективний спосіб впливу на них.
2) Педагогічний такт – це професійна особливість поведінки вчителя у взаємостосунках з учнями, що відповідає цілям і задачам
їх морального виховання і духовного становлення, це вміння вчителя знайти в кожному
конкретному випадку саму дієву міру виховання. Для цього необхідними для вчителя є
такі якості, як творча, педагогічно виправдана
винахідливість; кмітливість; самокерування;
витримка; чутливість; вимогливість.
3) Педагогічний такт – уміння знаходити
в кожному конкретному випадку найбільш
правильний педагогічний прийом, в кожному конкретному випадку зрозуміти психічний стан учня, його мотиви, інтереси і знайти
саму дієву міру виховання.
4) Педагогічний такт – це особливе професійне вміння на подобу вміння художника
скомпонувати картину, або вміння артиста

вжитися в образ. Саме це професійне вміння
підносить педагогіку до рівня мистецтва, а
педагогічну діяльність до рівня педагогічної
майстерності.
5) «Педагогічний такт – вміння знаходити
найбільш ефективні засоби впливу на учня в
кожному конкретному випадку (ситуації) без
ризику погіршити свій авторитет, втратити
позитивне ставлення до себе учнів» [1; 26].
Результат впливу вчителя на учнів при
сформованості у нього педагогічного такту –
це вміння домогтися того, щоб учні виконували вимоги вчителя, але при цьому, щоб
вчитель їх не відштовхнув від себе. Вчитель,
що володіє педагогічним тактом – це вольова
і принципова людина, яка характеризується
витримкою і вимогливістю, яка не згрішить
проти своїх поглядів, не закриватиме очі на
неприпустимі вчинки учнів, не боятиметься зробити суворе зауваження, але зробить
це так вдало, дотепно і в такій формі, що
не принижуватиме ні гідності учня, ні своєї
власної гідності. Роблячи зауваження, тактовний вчитель звернеться саме до гідності
учня, возвеличить його, закріпить і власний
авторитет в його очах і водночас викличе в
учня бажання виправитися, стати таким, як
того хоче вчитель.
Серед засобів впливу, на думку І.О. Синиці, можна виокремити саме такі: сила волі
вчителя; його витримка; спостережливість;
увага; послідовність; вимогливість; кмітливість; почуття гумору; винахідливість; голос,
погляд.
Слід зазначити, що загальний такт і педагогічний такт – не одне і те. Педагогічний такт
набагато складніше поняття у порівнянні із
звичайним тактом. Загальний такт – це складова вихованості людини, моральна якість
людини, педагогічний такт – це професійна
складова педагогічної майстерності вчителя.
На мій погляд, це – професійне вміння, але
поєднане з такими, суто людськими якостями,
як моральність і духовність вчителя. На противагу – відсутність педагогічного такту – це
професійна вада, яка може бути зумовлена
багатьма негативними рисами вчителя як людини – невихованістю, бездуховністю, аморальністю, тощо. Саме ці негативні якості зу-
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мовлюють грубість, безтактність, нечуйність,
неуважність, – все те, що складає в цілому феномен відсутності педагогічного такту.
Педагогічний такт є моральною категорією і феноменом, характерним переважно для
вчителя, вихователя, викладача. Для вчителя,
в його професійній діяльності, характерологічні якості мають важливе значення. Стосовно особистості вчителя, для виховання першорядне значення мають: ідейно-моральні якості
вчителя, його поведінка, ставлення до учнів,
духовність, тактовність, моральність, людяність. Ці якості ніякими знаннями не компенсуються. Ідеально, коли в особистості вчителя
поєднуються три основних якості – вдосконалювання знання свого предмета, організаційні
здібності, висока моральність. З іншого боку,
глибокі знання у поєднанні з позитивними морально-етичними якостями дають можливість
вмінню застосовувати прийоми педагогічного такту і сприяють підвищенню авторитету
вчителя серед колег і учнів. Без педагогічної
обізнаності, компетентності, глибоких знань в
галузі свого предмету застосування прийомів
педагогічного такту дають тимчасовий ефект,
вони майже не ефективні [2;154-160].
В основі педагогічного такту покладається така моральна риса особистості, як людяність, адже відсутність людяності (достатньої
любові до учнів) завжди призводить до нетактовності.
Педагогічний такт є найвагомішою складовою педагогічної майстерності. І досягти
педагогічної майстерності без саморозвитку
педагогічного такту неможливо. Компонентами педагогічної майстерності є: по-перше,
світогляд учителя, його моральна переконаність. Учитель має бути носієм моралі, її
виразником і захисником. По-друге, педагогічна майстерність учителя передбачає глибоке знання того предмета, який він викладає.
Крім того, педагогічна майстерність вимагає
від учителя знань усіх тих моральних норм,
правил, звичок, які вчитель і сам намагається виховувати у своїх учнів. По-третє, педагогічна майстерність передбачає доскональне
володіння методикою навчання і виховання.
Педагог – не просто джерело знань, він має
вміти трансформувати свої знання, надавати

їм такого вигляду, щоб вони були зрозумілі,
доступні учням певного віку і певного розумового розвитку.
На глибоке переконання Синиці І.О., педагогічний такт можна назвати четвертим компонентом педагогічної майстерності, адже учбово-виховний процес є двобічним, і в ньому
приймають участь і вчителі, і учні. Педагогічна майстерність у своєму результативному аспекті – це уміння вчителя домогтися того, щоб
кожне слово вчителя дійшло до учня, було ним
сприйняте і засвоєне. Без педагогічного такту
вчитель цього домогтися не може, як би він
не знав предмет і методику викладання предмету, як би він не вивчав теорію педагогіки,і
навіть, психологію.
Коли йдеться про наявність педагогічного
такту, то розуміється, що вчитель наділений
такими феноменами, як педагогічні здібності і педагогічний талант, а також педагогічне
мистецтво і педагогічна майстерність.
І.О. Синиця розробляє питання і про вміння (ознаки) педагогічного такту. По-перше,
педагогічний такт вміщує в собі наявність
такої якості, як вміння встановлювати індивідуальний психологічний підхід до кожного учня. Індивідуальний підхід до учнів – це
прояв педагогічного такту – це вміння вчителя
повести себе так, як це необхідно в даному випадку, відносно даної дитини, в даній ситуації. У вихованні нетактовний вчитель нічого
не досягає саме тому, що переконань силою
нав’язати не можна. Зауважимо, без педагогічного такту неможливо розвинути в учнів і
самодетермінацію (вищу духовну саморегуляцію пізнавальної діяльності, спілкування,
поведінки, навіть – власної життєдіяльності).
Індивідуальний підхід передбачає вміння
вчителя встановити психологічний контакт
з учнями, і встановлення такого контакту, як
ефективного результату. Встановити психологічний контакт з учнями нетактовний вчитель не може, оскільки дійсно встановлений
контакт з учнями передбачає, що учні розкриваються перед учителем, діляться з ним своїми проблемами, звертаються до нього, якщо
з’являються складності, починають активно
допомагати вчителю. Коли ж психологічний
контакт на встановлено, учні не розкривають-
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ся перед вчителем, не діляться з ним своїми
проблемами, не звертаються до нього, натомість, починають протидіяти вчителю, і на
цьому фоні між вчителем і учнями часто виникає психологічна війна – таємна, прихована, а то й відкрита. Яка тут може бути загальна
і сумісна педагогічна і навчальна діяльність,
не кажучи вже про розвиток самостійної пізнавальної і творчої діяльності учнів. Яка тут
може бути професійна самореалізація вчителя? Ніякої! І причиною тому є нетактовність
учителя, як психологічна риса, і відсутність у
нього педагогічного такту, як вияв негативного професійного феномену. Отже, вміння встановлювати психологічний контакт з учнями
вимагає від учителя поєднання відповідних
знань, умінь, власного досвіду і обов’язково
наявності педагогічного такту. Педагогічний
такт також включає у свою структуру вміння
вчителя піклуватися про настрій дітей.
Слово «такт» (від латинського «tactus»)
використовується у значенні дотику, відчуття,
форми людських взаємин. М.О. Добролюбов
зазначав, що наявність такту, тактовність як
психологічна риса, це – умова успішного спілкування. Для тактовної людини характерним
є бажання у всьому діяти так, щоб принести
більше добра і радості іншій людині, нікому
не вчинити незаслуженої неприємності. Макаренко А.С. вважав, що тактовна людина,
це – делікатна людина, у стосунках з іншими
обережна, уважна. Вона намагається так себе
поводити, щоб нікого не образити, а навпаки –
підтримати. Такт – це піклування про настрій
людей. Отже, піклування про настрій дітей –
четверте вміння, яке свідчить про наявність
педагогічного такту і уміння встановлювати
індивідуальний підхід до учня.
У вихованні і навчанні добрий настрій дітей – половина успіху педагогічної діяльності
вчителя. Життєрадісний настрій учнів на уроці – основна ознака тактичного педагога. Втрачаючи контроль над своїм настроєм, вчитель
втрачає і такт. Вважається нетактовним псувати своїм поганим настроєм настрій іншим людям. Від поганого настрою вчителя порушується педагогічний такт. Нетактовний вчитель
немов би спеціально неприпустимо висміює
учнів, використовує грубі натяки, обурливі

слова і таким чином руйнує добрий настрій
своїм учням. У колективі такі люди викликають напруженість, нервовість, конфлікти.
Також педагогічний такт передбачає повагу вчителя до учнів. Повага до учнів, як зазначає Синиця І.О., покладається в основі педагогічного такту. Повага до учнів визначається
Синицею І.О. як обережне ставлення до людської гідності учня. Добролюбов М.О. писав
про те, що необхідно піклуватися про розвиток
«внутрішньої людини» учня, а не про пригнічення його особистості. Якщо учнів привчати
боротися за свою гідність, то вони починають
і самі думати, як не принижувати гідність інших. Треба зазначити, що від недостатньої поваги до себе буває стільки ж пороків, скільки
і від надто сильної (зайвої) поваги до себе.
Ще одна ознака наявності педагогічного
такту, на думку Синиці І.О. – почуття міри.
Педагогічний такт розглядається як почуття
міри – розумної міри у використанні засобів
впливу на учнів. Порушується вчителем міра
у чомусь – порушується і педагогічний такт.
Характерологічні, моральні і інтелектуальні
якості педагога, що забезпечують йому міру:
гнучкість розуму, поміркованість, стриманість, врівноваженість. Можна підійти до меж
допустимого, але будь-яке порушення міри,
вдавання до крайностей – це забезпечення
прояву педагогічної безтактності. Міра – це
та «золота середина», гармонія суворості і
доброти. Дозування міри вимагає також і любов до дітей. Визначення педагогічного такту
як знаходження і дотримання міри у взаємодії вчителя з учнями і у його вихованні щодо
учнів, – визначається класичним. Педагогічний такт – міра педагогічної доцільності і корисності вчинків, слів, – усіх способів впливу
вчителя на учнів. Педагогічний такт – це міра
у виборі способів впливу на учнів. Педагогічний такт як вміння ніде не «перегнути палку»
Макаренко А.С. відносив навіть до педагогічних здібностей [5]. Отже, педагогічний такт –
це міра у всьому, а саме: дозування учбового
матеріалу (саме стільки, скільки учні можуть
засвоїти); міра в унаочненні – (зайве унаочнення затримує розвиток абстрактного мислення); в темпі уроку (що підтримує в учнів
добрий настрій); в тонусі уроку.
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Чому Макаренко А.С. відносив почуття
міри до педагогічних здібностей? Тому що
цю міру відчути не так легко, як здається на
перший погляд і не кожний вчитель здатний
встановити цю міру. Міру впливу учитель має
відчути по ситуації: прочитати в очах учнів,
побачити в їх увазі, почути в їх мовчанні, зрозуміти із конкретної ситуації, відчути в загальному настрої класу, насамкінець – здогадатися інтуїтивно, на основі свого педагогічного
чуття, проникливості, досвіду. Міра – це індивідуальна творчість учителя. Якщо він вловить цю міру – то обов’язково знайде відгук в
душі учнів. Пропустить цю міру – не отримає
відгуку, допустить нетактовність.
Але міра – це тільки одна із ознак, яка покладається в основу педагогічного такту. Поняття педагогічного такту значно ширше, ніж
почуття міри. Навіть можна стверджувати,
як вважав Синиця І.О., що за своїм змістом
педагогічний такт вчителя значно ширший,
ніж поєднання багатьох якостей особистості,
багатьох умінь і навичок. Педагогічний такт
проявляється в тому, що тон і стиль спілкування з учнями характеризується доброзичливістю учителя у його ставленні до учнів, повагою
до гідності особистості учня, вимогливістю і
довірою до учнів, разом з тим – природністю,
відвертістю, правдивістю у стосунках, педагогічно виправданою виразністю процесу педагогічного спілкування.
Приміром, педагогічний такт виявляється
не в тому, щоб не було улюблених учнів, а в
тому, щоб не показувати учням, хто з них є
більш улюбленим, а хто – менше. Учні мають
бачити і відчувати, що вчитель любить усіх їх
однаково. Лише нетактовний вчитель підкреслює, хто в нього з учнів йому подобаються , а
хто – ні.
Педагогічний такт не можна зводити лише
до любові до дітей. Адже і любити треба з необхідним тактом. Разом з тим і розумна любов
до дитини також не виповнює поняття педагогічного такту.
Невірно також ототожнювати педагогічний такт із компромісом. Педагог, що йде на
компроміс з учнями (що відбувається при ліберальному стилі спілкування) так само не
має педагогічного такту, як і вчитель, що хоче

домінувати над учнями, не роблячи жодного
компромісу (що спостерігається при авторитарному стилі). Отже, педагогічний такт
більше властивий вчителям із демократичним
стилем, і не можна остаточно стверджувати,
що він властивий вчителям з авторитарним
стилем, або – вчителям із ліберальним стилем.
Якщо розглядати психологічну структуру
педагогічного такту, то можна узагальнити,
що вона має емоційну, вольову та інтелектуальну складові.
Від педагогічного такту слід відрізняти педагогічну тактику. Педагогічна тактика – це
застосування найбільш ефективних засобів
впливу на учнів у кожному конкретному випадку. Приміром, засобами педагогічної тактики є: підвищення голосу на уроці, пряме чи
опосередковане зауваження, схвалення чи засудження вчинку, вигляд, що вчинок не помічається. Вміння опрацювати педагогічну тактику вимагає від учителя певних педагогічних
вмінь: володіння запасом засобів впливу; виявлення, чи є в учнів непокора і які її мотиви;
виявлення, чи готові учні сприймати впливи;
вміння передбачити можливу реакцію учнів
на вплив. Педагогічній тактиці притаманні
обхідні шляхи, опосередковані засобі впливу.
Педагогічна тактика – це маніпуляція, але на
відміну від загальновідомої маніпуляції, як
негативного прийому впливати на людей – педагогічна тактика застосовується в інтересах
учня. Є такий засіб, як прямий бій, лобова
атака, але прямолінійні впливи не завжди так
ефективні, як хотілося б. Учні краще розуміють прохання, а не наказ, роздуми про вчинок,
а не покарання, довіру, а не офіційність, пораду, а не нотацію, «випадкову» зустріч, а не
заплановане моралізаторство, вимогливість, а
не помсту.
Педагогічний такт передбачає вміння не
тільки мати багато засобів впливу (прямих і
непрямих), але і вміння ними користуватися,
в залежності від обставин, з’явлення різних
непередбачених ситуацій, що є власне педагогічною тактикою.
Педагогічний такт і педагогічна тактика
у вчителя спрямовуються ним на виконання
важливого педагогічного над завдання – увійти в довіру учнів, проникнути в їх духовний
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світ і уміти виховувати моральність, духовність учнів, виховувати в них такі якості як
самостійність, активність, самодетермінація,
тобто вміння самим здійснювати самостійний
вибір в різних ситуаціях, приймати правильні
рішення стосовно дій і вчинків навіть в ситуаціях, часто непередбачених.
Педагогічний такт – це вміння вчителя
встановити з учнями психологічний контакт,
з чого власне і починається педагогічна діяльність. Характер і особистість вчителя особливо виявляються в умінні вибирати засоби
впливу на учнів. Щоб вибрати найбільш дієві засоби впливу, вчитель має бути духовною, моральною людиною. Від рівня його
моральності і духовності залежить і рівень
ефективності його впливу, – рівень майстерності. Взаємозв’язок педагогічного такту і педагогічної майстерності розкривається в тому,
що рівень майстерності визначають: глибокі
моральні переконання, усвідомлення цілей і
задач виховання; добре знання предмету; відмінне знання методики викладання; повага
і любов до дітей. У тактовного вчителя учні
роблять, що хочуть, а хочуть вони те, що вимагає від них вчитель, отже – бажання учнів і
вчителя у справі навчання і виховання гармонійно поєднуються.
Висновки.
1. Педагогічний такт – це професійна особливість поведінки вчителя у взаємостосунках з учнями, що відповідає цілям і задачам
морального виховання і духовного становлення учнів, це вміння знайти в кожному конкретному випадку саму дієву міру виховання
кожного конкретного учня.
2. Структура педагогічної майстерності
вчителя: ідейність (мораль, духовність), глибокі знання, методична підготовка, педагогічний такт.
3. Якщо розглядати психологічну структуру педагогічного такту, то можна узагальнити,
що вона має емоційну, вольову і інтелектуальну складові.
4. Професійні вміння, що є ознаками педагогічного такту: дітей – як індивідуальний,
так і до всього класу; піклування вчителя про

настрій дітей, вміння вчителя поважати учнів;
почуття міри при педагогічних впливах; вміння встановити з учнями психологічний контакт, з чого власне і починається педагогічна
діяльність.
5. Педагогічний такт більше властивий
вчителям із демократичним стилем і тільки
спорадично виявляється у вчителів з авторитарним стилем, а також у вчителів із ліберальним стилем спілкування.
6. Педагогічний такт слід відрізняти від
педагогічної тактики. Остання передбачає
вміння не тільки мати багато засобів впливу
(прямих і непрямих), але і вміння ними користуватися, в залежності від обставин.
7. За своїм змістом педагогічний такт вчителя значно ширший, ніж поєднання багатьох
якостей особистості, багатьох умінь і навичок.
Загальна характеристика педагогічного такту
проявляється в тому, що тон і стиль спілкування з учнями характеризується доброзичливістю учителя у його ставленні до учнів, повагою
до гідності особистості учня, вимогливістю і
довірою до учнів, разом з тим – природністю,
відвертістю, правдивістю у стосунках, педагогічно виправданою виразністю процесу педагогічного спілкування.
8. Рівень педагогічної майстерності визначають: сформований позитивний моральноетичний потенціал (глибокі моральні переконання) вчителя, усвідомлення вчителем цілей
і задач виховання; добре знання предмету;
добре знання методики викладання; повага і
любов до дітей,тобто – власне, прояв педагогічного такту.
9. Педагогічний такт – міра педагогічної
доцільності і корисності вчинків, слів, – усіх
способів впливу вчителя на учнів. Педагогічний такт – це міра у виборі способів впливу
на учнів. Педагогічний такт – вміння ніде не
«перегнути палку».
10. Характерологічні, моральні і інтелектуальні якості педагога, що забезпечують
йому додержання міри впливі на учнів в
рамках педагогічного такту: гнучкість розуму, поміркованість, стриманість, врівноваженість.
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА
У статті розглянуто зміст поняття «інноваційна діяльність»; визначено основні її напрями,
вимоги до організації та проведення; виокремлено шляхи підвищення ефективності інноваційної діяльності сучасних учителів. Автор наголошує на необхідності упровадження педагогічних інновацій
у професійній діяльності учителів, визначає їх значення у процесі підвищення якості навчання та
виховання підростаючої молоді.
Ключові слова: інноваційний потенціал, інноваційна діяльність, творчість, професіоналізм, передовий педагогічний досвід, креативність, активність.
В статье рассмотрено сущность понятия «инновационная деятельность»; определено главные ее
направления, требования к организации и реализации; определены пути повышения эффективности
инновационной деятельности современных учителей. Автор акцентирует внимание на необходимости внедрения педагогических инноваций в профессиональную деятельность учителей, определяет их
значение в процессе повышения качества обучения и воспитания подрастающей молодежи.
Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационная деятельность, творчество, профессионализм, передовой педагогический опыт, креативность, активность.
The article discusses the concept of "innovation"; the basic directions of its requirements for the organization and conduct; singled out the ways of improvement of the innovation of modern teachers. The author
stresses the need for the introduction of pedagogical innovations in professional work of teachers, determines
their importance in the process of improving the quality of training and education of the younger youth.
Key words: innovative potential, innovation, creativity, professionalism, advanced pedagogical experience, creativity, activity.

Актуальність статті. Сучасна освіта змінюється на інноваційну, відкриту новим ідеям,
напрацюванням науки й техніки, технологіям,
які підвищують ефективність праці. Зокрема
заслуговує на увагу переорієнтація цінностей з установкою на професійну свідомість
та самоусвідомлення суб’єкта діяльності, що
потребує розвитку культури інтелектуальної
праці. Особливої актуальності сьогодні набуває проблема індивідуального стилю педагога
як вияву прагнення творчої діяльності, самореалізації себе на професійній ниві. За такого
підходу питання упровадження у практичній
діяльності педагогічних інновацій посідає
чільне місце й включає різноманітні аспекти
проблеми, що своєю чергою заслуговують детального вивчення.
Сучасний учитель розглядається в освітній парадигмі як самоорганізуючий суб’єкт,
що наділений цілою низкою якостей, основною з-поміж яких є інтегративна активність.
Остання передбачає діяльнісну позицію особистості в усіх її проявах, ураховуючи твор-

чість; спрямованість як динамічну ієрархію
цінностей і мотивів, які складають мотиваційну сферу особистості; здатність до рефлексії;
відповідальність і самостійність тощо. Відтак
готовність педагога до інноваційної професійної діяльності виступає як найвища його
якість, здатність виконувати не лише нормативні вимоги до професійної діяльності, а
й творчо втілювати свою індивідуальність,
створювати умови для творчого розвитку
школярів.
Постановка проблеми. Будь-яка інновація починається з учителя. Як зазначав відомий український письменник Іван Франко:
«Школа вчителем стоїть», а, отже, йому належить формувати особистість ХХI століття – епохи змін, ери якісно нового, інтелектуального. Нині особливого значення набуває
креативність особистості, її здатність до творчості, вміння ефективно вирішувати проблеми власної життєдіяльності. Ідея втілення
інноваційних технологій передбачає досягнення мети високоякісної освіти, тобто освіти
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конкурентноспроможної, здатної забезпечити
кожній особистості умови для самостійного
досягнення цілі, творчого самоутвердження у
різних соціальних сферах.
Загалом інноваційна динаміка світових
тенденцій потребує від педагога мобілізації
творчого потенціалу задля надання якісних
освітніх послуг. На цьому зокрема наголошують основні нормативні документи про освіту, а саме Закон України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», «Про інноваційну
діяльність», Національна доктрина розвитку
освіти та ін. Зокрема Державним стандартом
освіти виокремлено низку завдань, основними
з-поміж яких є: формування умінь оволодіння
та використання інформації; оволодіння уміннями та навичками прийняття рішень, ефективного виконання доручень та обов’язків,
співпраці; вироблення уявлень про сенс життя, визначення власного шляху розвитку, пізнання самого себе, прагнення систематичного
самовдосконалення. З іншого боку, основна
увага сьогодні повинна бути зосереджена на
підготовці нового покоління педагогічних
працівників, яким належить формувати нову
особистість [2, c. 82].
Аналіз актуалізованих джерел з означеної
проблеми засвідчує, що проблема якісної підготовки кваліфікованого фахівця й, зокрема,
педагога не нова й охоплює чимало наукових
досліджень вчених І. Зязюна, І. Жерносєка,
А. Кузьмінського, С. Крисюка, В. Руссола,
В. Пікельної, Н. Протасової, П. Худоминського та інших. До прикладу на творчий підхід
щодо використання педагогічного досвіду
вказував видатний педагог В.Сухомлинський:
«Досвід уявляється мені садом квітучих троянд. Ось нам треба пересадити цей квітучий
кущ із саду на своє поле. Що для цього треба зробити? Насамперед вивчити грунт свого поля, додати те, чого в ньому не вистачає.
Підготувати цей грунт, потім уже пересаджувати….» [4, с. 327]. Відтак до такої ж думки
схилявся С. Шацький: «Педагог повинен викликати явища зростання (інтелектуального) у
самого себе, тоді він буде живий і прийнятний
для дітей, бо буде сповненим інтересу до них.
Діти це завжди інстинктивно відчувають…».
Слідуючи твердженням педагогів-класиків,

вважаємо, лише творчий педагог здатен використати у професійній діяльності весь арсенал засобів, прийомів та методів роботи, що
загалом дозволить підняти якість навчання
та виховання на новий щабель; забезпечить
ефективність навчально-виховного процесу,
збагативши його новітніми підходами, технологіями, розробками; слугуватиме створенню
індивідуального стилю педагога та загалом –
позитивному іміджу навчального закладу.
Основні завдання статті – виокремити
основні вимоги щодо діяльності сучасного
педагога; акцентувати увагу на потребі упровадження інновацій у педагогічній практиці;
визначити зміст інноваційної діяльності та накреслити шляхи підвищення її ефективності.
Виклад основного матеріалу. Педагогічна майстерність як показник найвищого рівня педагога передбачає перегляд підходів до
професійної діяльності сучасного учителя.
Зокрема важливою, на наш погляд, є необхідність правильного використання педагогічних
інновацій, технік та технологій у навчально-виховному процесі закладу. Так, якість
професійної діяльності педагогічних кадрів
пов’язана із інноваційним аспектом розвитку
професіоналізму. Зокрема положення, виокремлені Національною доктриною розвитку
освіти в Україні, визначають зміст необхідних
змін та нововведень у системі освіти, а саме:
• розробка державного стандарту початкової освіти у відповідності до запитів суспільства, вимог часу, потреб і запитів вихованців;
• оволодіння педагогічними кадрами інформаційними технологіями, вивчення нових
ідей, теорій, інновацій;
• залучення учителів до участі у різних видах науково-пошукової, дослідницької діяльності; участі у спільних проектах, співпраці з
науковцями ВНЗ та ін. з метою поглиблення
рівня підготовки до подальшої креативної,
творчої, інноваційної діяльності тощо [3, c. 4].
Ці та інші аспекти підтверджують необхідність запровадження тих нововведень,
що вирізняються інноваційним характером,
забезпеченням високих результатів. А тому
інноваційні процеси розглядаємо як важливу складову всієї освітньої галузі. Натомість
варто зазначити, що інноваційний характер
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освітнього простору зумовлений передусім
зростанням інформаційних потоків, упровадженням педагогічних технологій та нових
методик, необхідністю задоволення потреб
особистого та професійного зростання учителів. Зокрема інноваційна діяльність сучасного
педагога представляє собою оновлення педагогічного процесу, внесення новоутворень у
традиційну систему, що передбачає найвищий
ступінь педагогічної творчості. Іншими словами, це вид діяльності, що супроводжується
цілеспрямованим процесом змін, які ведуть
до перегляду мети, форм та методів навчання та виховання, адаптації навчального-виховного процесу школи до вимог часу, слугує
професійному зростанню педагога. Основна
її мета полягає у збереженні, примноженні
та розвитку творчого потенціалу шляхом навчальної діяльності, що базується на різноманітних формах мислення, розвитку здібностей
та індивідуальних можливостей особистості.
За такого підходу стає зрозуміло, що навчально-виховний процес має бути організований
таким чином, щоб якомога більше розкривати інноваційний потенціал педагога, виявляти
його кращі риси та якості як особистості та
професіонала.
Важливо, інноваційною діяльністю займаються, як правило, творчі педагоги, яких можна умовно розмежувати за такими групами:
I група – педагоги-винахідники, ті, що постійно здійснюють пошуково-дослідницьку
діяльність;
II група – педагоги-модернізатори, які
прагнуть удосконалити вже існуючі системи;
III група – педагоги-майстри – категорія
осіб з високим рівнем педагогічної майстерності та професіоналізму, що уміло використовують і традиційні, і нові підходи та методи.
В силу того, що інноваційна діяльність
має свою специфіку, є складною й потребує
міцних знань, сформованих умінь і навичок,
здібностей, вона потребує від пересічного
учителя особливих зусиль. По-перше, такий
педагог повинен володіти необхідним рівнем
компетентностей (освоєння та практична реалізація нормативно-правового забезпечення
освіти; поглиблення психолого- педагогічних
знань; оволодіння сучасною методологією на-

укового пізнання; оперування науковими знаннями та уміння обирати необхідні методи
роботи; самоосвітня робота). По-друге, учитель має бути неординарною особистістю, що
прагне досягати успіху в професійному самовираженні, уміє долати проблеми фахового
зростання; орієнтується в інформаційному
просторі; прагне освоєння нових ідей і технологій освітньої діяльності тощо.
Доречно звернутися до твердження Я. Коменського: «…учитель-помічник природи,
а не її володар; її будівничий, а не реформатор», тому йому належить самостійний вибір
форм, методів та прийомів роботи, що сприяють розвитку природних нахилів учнів. Однак інноваційний підхід має при цьому втілитися у навчальні предмети, де його реалізація
(створення інноваційних курсів, уроків тощо)
виявляється справою не з легких. Натомість,
практика показує, не завжди, у педагога формується почуття чи прагнення до інноваційної
діяльності, що своєю чергою є віддзеркаленням його потужного внутрішнього потенціалу,
стрижневого у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу школи. Бажання
покращувати професійну діяльність, постійно
вдосконалюватись чи прагнення залишатись
на тому рівні кваліфікації – справа лише самого учителя. Зрозуміло, ним керують внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на
формування мотивації. Остання виявляється у
професійній діяльності педагога, окремих педагогічних ситуаціях, моментах розв’язання
педагогічних проблем та труднощів, визначає
його сприйняття нового, різноманітних досягнень педагогіки і психології, розвитку науки й
техніки тощо [5, c. 68]. Натомість, з іншої сторони, прагнення до удосконалення педагогічної діяльності з боку учителя узалежнюється
його інноваційною компетентністю (мотивами, уміннями та знаннями, культурою).
На наш погляд основними вимогами щодо
подальшої інноваційної діяльності учителя є:
• усвідомлення необхідності інноваційної діяльності та потреби використання досягнень у процесі виконання професійних
обов’язків;
• знання новітніх методик, досягнень учителів-новаторів;
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• готовність до творчої діяльності та прагнення самостійно створювати нові форми та
методи, прийоми, техніки, методики;
• віра у досягнення успіху в кінцевому результаті інноваційної діяльності;
• поєднання фахової та особистої культури
з готовністю до інновацій;
• позитивне ставлення до змін, впливу інновацій на власну професійну діяльність та ін.
Ці та інші аспекти демонструють можливість подальшого упровадження досягнень
педагогіки та психології, педагогічних технологій у навчання і виховання, досягнення високих результатів діяльності як педагога, так
і учнів, створення належних умов освітнього
середовища.
Слід наголосити на тому, що характерною
особливістю сучасної освіти є поєднання на
практиці традиційної методики з елементами
педагогічних новацій. Ідея втілення інноваційних технологій в навчання стала предметом інтенсивних теоретичних та практичних
досліджень. Її теперішній етап характеризується розробкою та проведенням учителями
інноваційних уроків різних профілей, створенням та вдосконаленням інноваційних та
інтегрованих курсів, що поєднують низку
дисциплін, передбачених навчальними планами. Здебільшого сучасні педагога прагнуть
приймати участь у розробці нових методик,
прийомів, засобів, методів навчання і виховання; розробляють та упроваджують авторські програми, курси; здійснюють апробацію
нових підручників тощо. У залежності від
інноваційного потенціалу такі нововведення
класифікуємо як: а) модифікаційні – ті, що
пов’язані з удосконаленням та видозміною існуючого; б) комбінаторні, які передбачають
поєднання нових елементів з раніше відомими методиками; в) радикальні – нововведення – відкриття як результат творчої діяльності
педагога [1, с. 34]. Педагоги, дотичні до таких
нововведень у навчально-виховному проце-

сі, орієнтують свою педагогічну діяльність
на нові досягнення науки; неперервно досліджують власну систему роботи і здійснюють
її аналіз; систематично прагнуть підвищувати результативність праці; конструктивно
сприймають нові ідеї; з повагою ставляться
до інших думок; є рушійною силою у процесі
оновлення, формування нового та його упровадження у діяльність всього закладу.
Відтак, упровадження нових методів,
елементів сучасних технологій навчання потребує від вчителя достатньої кількості часу;
самостійності і ініціативи; творчого підходу й
нестандартних рішень; бажання вдосконалювати і поповнювати вже набуті знання у світлі
вимог розвитку науки, техніки, суспільства.
А це, своєю чергою, висуває певні вимоги
до керівництва навчального закладу, перша з
яких – створення належних умов плідної та
творчої праці педагогічного колективу, формування інноваційного середовища, у якому
здійснюватиметься особистісне зростання
вчителя та учнів.
Висновок. Як бачимо, розвиток життєвої
компетентності особистості школяра шляхом
забезпечення якісної освіти та впровадження
інноваційних технологій у навчанні і вихованні – одна з актуальних проблем сьогодення,
яка потребує змін у змісті роботи школи; нових підходів щодо організації навчально-виховної діяльності; ефективного вирішення завдань творчого розвитку особистості школяра
та його підготовки до майбутнього дорослого
життя. Нині акцентується увага на підготовці
педагога нового ХХI століття – висококваліфікованого, компетентного, культурного, творчого, результатом інноваційної діяльності якого буде розвиток здібностей його вихованців.
Саме учитель створює атмосферу, яка може
надихати учня чи руйнувати його упевненість
в собі, заохочувати чи пригнічувати його інтереси, розвивати чи ігнорувати здібності, розвивати чи гальмувати творче начало.
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ОСОБЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
У СТУДЕНТІВ
У статті розкрито поняття «мовна особистість», «мовленнєва компетентність»; узагальнено
погляди сучасних вчених щодо формування мовної особистості. Зазначено про можливості та особливість формування мовної особистості засобами рідної мови.
Ключові слова: мовна особистість, мовленнєва компетенція, засіб навчання.
В статье раскрыто понятие «языковая личность», «речевая компетентность»; обобщены взгляды современных ученых по формированию языковой личности. Указано о возможности формирования
языковой личности средствами родного языка.
Ключевые слова: языковая личность, речевая компетенция, средство обучения.
The article deals with the concept of "linguistic identity", "speech competence"; summarizes the views
of modern scholars on the formation of linguistic identity. Indicated feature of opportunities and linguistic
identity formation means native language.
Key words: linguistic personality, speech competence, training facility.

Актуальність статті. Модернізація мовної освіти її Україні, спричинена необхідністю підвищення якості освітніх послуг, актуалізує компетентнісний підхід до навчання
державної мови. В умовах гуманізації освіти
важливими професійно-особистісними якостями сучасного педагога стають: переважання
вищих потреб і гуманних цінностей, спрямованість на саморозвиток і самовдосконалення,
творчу самореалізацію у професійній, особистій і духовній сферах життєдіяльності.
Навчальні дисципліни, спрямовані на розвиток мовленнєвої вправності, не випадково здавна є невід’ємною складовою системи
освіти: майстерне володіння словом в усі часи
було однією з найважливіших умов соціальної
та професійної успішності педагога.
Постановка проблеми. Однією з проблем
при навчанні студентів вищих педагогічних
закладів освіти є створення мотивації до ґрунтовного вивчення мови. Студентство повинно усвідомити визначну роль мови у житті
людини, розуміти, що мовна майстерність є
шляхом до професійного становлення та зростання, запорукою всебічної реалізації творчих
здібностей особистості. Загальновідомим є
той сумний факт, що діти ХХІ століття приділяють книзі не дуже багато уваги: нові засоби

комунікації виробляють нові мовні стандарти,
нову естетику мови, що вже стала об’єктом
наукових досліджень [3, с. 41].
Проблемі формування мовної особистості
приділено велику увагу в дослідженнях Г. Богіна, Л. Варзацької, М. Вашуленка, С. Карамана, В.Карасика, Ю. Караулова, Л. Мацько,
Л. Паламар, Л. Скуратівського, Г. Шелехової
та ін. Особливо значущими є роботи, у яких
розглядається сутність мовної особистості,
розвиток таких її складників, як національно-мовна свідомість, мовні здібності, мовне
чуття, мовний смак, мовно-ціннісні орієнтації. Разом із тим потрібно зазначити, що компетентнісний аспект формування мовної особистості недостатньо вивчений у вітчизняній
лінгводидактиці.
Рівень мовної освіти завжди був і залишається визначальним у характеристиці кожної
особистості. На сучасному етапі розвитку методики навчання мови, практичні дослідження спрямовані на формування мовної особистості, яка вміє комунікативно виправдано й
грамотно послуговуватися мовою в різноманітних ситуаціях.
Формулювання цілей статті – з’ясувати
сутність поняття «мовна особистість», засоби
її формування та розвитку у студентів.
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Виклад основного матеріалу. Мова людини з неминучістю відображає її внутрішній світ,
слугує джерелом знання про її особу. Більше
того, «очевидно, що людину не можна вивчити
поза межами мови», оскільки навіть у простих
життєвих ситуаціях, важко зрозуміти, що представляє із себе людина, поки ми не почуємо,
як і що вона говорить. Але також неможливо
«мову розглядати у відриві від людини», тому
що без особистості, що говорить мовою, вона
залишається не більш, ніж системою знаків.
Поняття мовної особистості і сам термін були введені в лінгвістику в 30-х роках
В. В. Виноградовим.
Розглянемо визначення поняття «мовна
особистість». Це передусім свідома особистість, тобто носій національної свідомості,
рідної мови, культури, людина, яка володіє сукупністю знань, уявлень з мови та вміє творчо
використовувати їх у різних видах мовленнєвої діяльності.
Мовна особистість – індивід, який володіє сукупністю здатностей і характеристик,
які зумовлюють створення і сприйняття ним
текстів, що вирізняються рівнем структурномовної складності та глибиною й точністю відображення дійсності [1, с. 37].
Коли йдеться про формування особистості
відповідно до вимог сьогодення виникає питання, якими компетенціями вона має володіти.
Якщо розглядати мовну компетенцію як
узагальнене поняття інтегрованої властивості особистості, то структура цієї компетенції
включає три основні блоки: власне мовні,
мовленнєві і комунікативні компетенції.
Сучасна лінгвістика виділяє такі рівні мовної особистості: вербально-семантичний, лінгвокогнітивний і мотиваційно-прагматичний.
Вербально-семантичний рівень – це володіння різними мовними нормами, лінгвокогнітивний рівень репрезентує індивідуальну
мовну картину світу, вихід на мотиваційнопрагматичний рівень забезпечує вільне володіння мовою у будь-якій комунікативній ситуації. Перший рівень вважається нульовим:
він є базою, на якій відбувається формування
мовленнєвої особистості, проте не забезпечується повноцінний прояв індивідуального досвіду у слові [1, с. 142].

Пропонуються й інші підходи до мовної
характеристики особистості. Чотири типи
компетенції виділяє С. Караванський: мовна,
мовленнєва, соціокультурна й функціонально-комунікативна.
Мовна компетенція включає знання орфоепічних, орфографічних, лексичних, словотворчих, граматичних та стилістичних норм;
мовленнєва компетенція реалізується під час
аудіювання, говоріння, читання, письма.
Соціокультурна компетенція передбачає
знання з національної культури, історії, економіки і т. д.
Найвагомішою, за визначенням дослідника, є функціонально-комунікативна компетенція – вміння послуговуватися мовними засобами для створення текстів різної стильової
приналежності.
Формування мовної особистості студента,
майбутнього педагога, на сучасному етапі є
важливим завданням. Із постійним розширенням сфери функціонування української мови
в суспільстві перед нами постає проблема підготовки фахівців, професійність яких визначається не тільки рівнем знань, а й умінням
здійснювати науково-виробниче і службове
спілкування, доцільно й ефективно використовуючи рідну мову: від приватного спілкування − до спілкування на державному рівні,
керуючись у мовній поведінці певними нормами та правилами мовного етикету [2, с. 4].
Складові мовної особистості студента
включають:
• мовну компетенцію (обізнаність з мовою:
мовними одиницями, їх виражальними можливостями), тобто знання мови; володіння
мовними уміннями й навичками);
• мовленнєву компетенцію (уміння використовувати мовні засоби, адекватні меті
спілкування), тобто володіння мовленнєвими
уміннями й навичками;
• предметну компетенцію (стосується
вмінь відтворювати в свідомості картину
світу – предмети, явища і взаємозв’язок між
ними на основі активного володіння загальною лексикою);
• прагматична компетенція, що виявляється в здатності до здійснення мовленнєвої діяльності, зумовленої комунікативною метою
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свідомого вибору необхідних форм, типів
мовлення, врахування ознак функціональностильових різновидів мовлення (опису, роздуму, розповіді);
• комунікативну компетенцію, що в широкому розумінні передбачає уміння спілкуватися з метою обміну інформацією [3, с. 45].
Досвід показує, що сучасні студенти, на
жаль, погано володіють етикетними формулами, використовують лише деякі з них. Для
того, щоб створити якісне висловлювання, а
тим більше текст, стильовий різновид якого
задається обставинами спілкування, потрібно
не тільки знати теорію мови та мати певний
лексичний запас, необхідно вміти розрізняти
нюанси значення та відтінки слів, відчувати
особливості слововживання. Використовуючи
українську мову в окремих ситуаціях спілкування, студенти допускають ряд мовленнєвих
помилок [3, с. 42].
У процесі спілкування, систематичної й цілеспрямованої роботи, студенти виховують у
собі свідоме ставлення до мови, відповідальне ставлення до власного мовлення, постійно
та наполегливо працюють над його вдосконаленням. Критерієм сформованості мовної
особистості вважається здатність репрезентувати себе через мовлення.
Перш за все, культура професійного мовного спілкування формується на основі реалізованих на високому рівні навчальних програм: відповідних дисциплін і різних форм
роботи – лекційних, практичних занять, де
засвоюється термінологія – наукова і практична опора майбутнього фахівця. У межах
курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» відбувається формування мовних
і комунікативних компетентностей майбутніх
педагогів.
Проаналізувавши дослідження з сучасної
лінгводидактики, А.Нікітіна розробила модель мовної особистості, у якій розрізняється
мовна, мовленнєва, предметна, прагматична й
комунікативна компетенції [3, с. 43].
На занятті з української мови зі студентами вищої школи викладач розвиває усі названі
рівні мовної особистості студента. Завданням
низки запропонованих далі вправ є подальший розвиток комунікативної вправності

молоді, закріплення навичок усіх видів мовленнєвої діяльності та підвищення культури
мовлення.
Обов’язковими на кожному занятті є вправи, спрямовані на очищення мовлення майбутніх педагогів від сумнозвісного суржику –
явища, яке знижує якість не тільки мовлення,
але й думки, адже мовленнєвий та мисленнєві
процеси взаємопов’язані. Розвитку мовного
самоконтролю студентів сприяє регулярне
проведення «хвилинок антисуржику» (усного
колективного виявлення та виправлення мовних помилок, спричинених російсько-українською інтерференцією, у запропонованих
викладачем словоформах, словосполученнях,
реченнях), робота за індивідуальними картками з деформованим текстом тощо [4, с. 4].
Ефективним є залучення студентів до аналізу помилок мови засобів масової інформації
та реклами: самостійно аналізуючи мовне довкілля студент звикає до свідомого ставлення
до слова. Такий досвід надалі захистить його
індивідуальне мовлення від негативного зовнішнього впливу.
Однією з ознак високої мовної культури
особистості є вміння послуговуватись фразеологічним багатством рідної мови. Інформаційний простір доби глобалізації формує своєрідний культурний контекст епохи, для якого,
на жаль, суто національні елементи часто є
більше декоративними, ніж основоположними. Використання фразеологічних одиниць
різних типів на заняттях з української мови
не тільки сприяє розвитку зв’язного мовлення
майбутніх педагогів, збагачує їх словник, а й
створює умови для формування національно
свідомої особистості. Міні-твори, твори-роздуми за прислів’ями та приказками – вид
роботи, який дає майбутнім педагогам можливість творчого осмислення етичних, естетичних, філософських надбань української
нації [5, с. 7].
Важливим етапом мовної освіти є формування соціолінгвістичної компетенції –
здатності розуміти і продукувати мовлення в
конкретному соціолінгвістичному контексті
спілкування. Для досягнення цієї мети велика увага приділяється культурологічному
компоненту занять з української мови, що
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втілюється не лише у змістовому наповненні
текстів тренувальних вправ та контрольних
робіт. Активізувати увагу аудиторії, підвищити загальнокультурний рівень молоді, поглибити знання з української та світової історії та
культури допомагають невеликі інформаційні
повідомлення, підготовлені студентами. Прослухані повідомлення обов’язково обговорюються й аналізуються, коментується індивідуальне мовлення доповідача, розглядаються
стильові особливості текстів [4, с. 5].
Складовими мовної особистості є також
постійний інтелектуальний розвиток, розвиток психічних процесів: пам’яті зорової та
слухової, мислення – абстрактного (понятійного) й образного (художнього), спостереження, уяви – репродуктивної (відтворювальної)
й творчої, духовне багатство особистості та

акумулювання мовних традицій (здатність берегти й розвивати мовні традиції народу).
Піднесенню мовної культури студентів
сприяє також різнопланова робота з фаховими текстами (переклад з української мови на
англійську, лексико-граматичний аналіз, укладання перекладних і тлумачних словничків
тощо).
Висновки. Формування мовної особистості – це довготривалий процес, який потребує
об’єднання усіх творчих зусиль та спонукає
до переосмислення процесу навчання шляхом
синтезу комунікативного підходу з когнітивним. Необхідна об’єднана праця науковців та
викладачів з метою визначення конкретних
шляхів, методів та прийомів, які сприятимуть
формуванню мовної особистості кожного студента у процесі навчання рідної мови.
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ
ДО ЗДОРОВ’Я У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
У статті молодший шкільний вік розглядається як сприятливий для формування ціннісного
ставлення до здоров’я; визначено внутрішні фактори молодшого шкільного віку, що впливають на
формування ціннісного ставлення до здоров’я; розкрито психологічні особливості молодших школярів; охарактеризовано психологічні новоутворення даного віку.
Ключові слова: фактор, сенситивні особливості, вікові психологічні особливості, психологічні новоутворення молодших школярів.
В статье младший школьный возраст рассматривается как благоприятный для формирования
ценностного отношения к здоровью; определены внутренние факторы младшего школьного возраста,
влияющие на формирование ценностного отношения к здоровью; раскрыты психологические особенности младших школьников; охарактеризованы психологические новообразования данного возраста.
Ключевые слова: фактор, сенситивные особенности, возрастные психологические особенности,
психологические новообразования младших школьников.
In the article primary school age is considered as favorable for the formation of value attitude to health;
was defined internal factors of primary school age that influence the formation of value attitude to health;
was revealed age psychological special features of younger pupils; was characterized psychological neoplasms
this age.
Key words: factor, sensitive special features, age psychological special features, psychological neoplasms
of younger pupils.

Формувати здоров’я потрібно починати
в дитинстві, коли найбільш міцно закладається досвід оздоровлення, коли стимулом
є природна цікавість дитини, вікова рухова
активність і оптимізм. Здоров’я, закладене у
дитинстві, визначає здоров’я у старші періоди життя людини, це стосується і виховання ставлення до нього, формування системи
пріоритетів і переконань особистості. На сучасному етапі розвитку суспільства завдання
збереження і зміцнення індивідуально – особистісного здоров’я людини набуває пріоритетного значення. Тому перед школою постає
завдання виховувати покоління, здатне ціннісно, свідомо ставитися до себе, нести особисту відповідальність за своє життя і здоров’я,
спроможне подбати про себе, про внутрішню
гармонію своїх біологічних, тілесних та вищих духовних начал.
Аналіз психолого-педагогічної, валеологічної літератури та літератури з фізіології
(Л. Виготський, М. Безруких, В. Давидов,
О. Данилова, Л. Дихан, С. Ефімова, О. Леон-

тьєв, Л. Фрідман, Н. Щуркова, Д. Ельконін та
ін.) свідчить про актуальність педагогічної
потреби формування ціннісного ставлення
до здоров’я у молодших школярів, у зв’язку
з психологічними і фізичними особливостями
даного вікового періоду. Сенситивні особливості розвитку дітей молодшого шкільного
віку є важливими передумовами для формування їх культури здоров’я, а саме ціннісного
ставлення до нього [1].
Метою статті є охарактеризувати внутрішні фактори молодшого шкільного віку,
що впливають на формування ціннісного
ставлення до здоров’я.
Виключно важлива роль в організації збереження й зміцнення здоров’я дітей, вважає
О.Омельченко, «належить учителеві початкової школи, що зумовлено передусім віковими
особливостями молодших школярів. З одного
боку, дитина цього віку – віку інтенсивного
розвитку, формування організму – занадто
чутлива й вразлива щодо будь-яких несприятливих зовнішніх факторів. З іншого боку, мо-
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лодший учень має високу здатність до ідентифікації себе з оточенням, потребу в авторитеті
вчителя, наслідуванні зразків його поведінки,
що створює необхідні передумови для виховання здорових звичок, усталеної мотивації
на здоровий спосіб життя». Отже, О. Омельченко вказує, що «вчитель початкової школи
як безпосередній і основний організатор навчально-виховного процесу може систематично й найбільш ефективно впливати на здоровий розвиток дитини» [5, с. 1].
У ході нашого дослідження було виявлено постійний інтерес науковців до проблеми
реалізації педагогічних факторів формування
ціннісного ставлення до здоров’я дітей в системі освіти. Фактори формування ціннісного
ставлення до здоров’я і здорового способу
життя у системі загальної середньої освіти досліджуються у роботах О. Балакіревої,
О. Ващенко, В. Горащука, О. Дубогай, С. Кириленко, С. Омельченко, В. Оржеховської,
С. Свіриденко, Т. Федорченко, О. Яременка
та багатьох інших науковців. Досліджуючи
педагогічні фактори формування ціннісного
ставлення до здоров’я більшість науковців
виходить із загальноприйнятого визначення
фактора як умови, факту, причини, рушійної
сили, що визначає характер або одну з основних рис процесу, явища [3; 7].
Як правило, в наукових дослідженнях фактори, що впливають на здоров’я учнів, поділяють на декілька груп. Н. Варварук, Б. Мицкан,
А. Іванов, М. Артюхов, дотримуються поділу
факторів за критерієм джерела їх виникнення,
розвитку та існування. Усі фактори науковці поділяють на внутрішні (демографічні, індивідуально-психологічні, індивідуальні особливості
людини, стан здоров’я) та зовнішні (якість довкілля, зокрема особливості соціального мікро- і макросередовища, а також професійного оточення, в якому знаходиться людина) [7].
Процес формування ціннісного ставлення
до здоров’я учнів початкової школи, вимагає
врахування сенситивних і критичних періодів
їх розвитку, особливостей адаптації першокласників до нових умов навчання, соціальних процесів у суспільстві тощо [7].
Молодший шкільний вік найбільш глибоко й змістовно подано в роботах Д. Ельконіна,

В. Давидова та їх співробітників і послідовників (Л. Андарова, А. Дусавицького, А. Маркова, Ю. Полянова) [10]. Він є сприятливим
для формування у дітей здатності до тривалої цілеспрямованої діяльності і являється
сенситивним для: формування мотиваційної
сфери, стійких пізнавальних потреб і інтересів; розвитку продуктивних прийомів і навичок; розкриття індивідуальних особливостей і
здібностей; розвитку навичок самоконтролю,
самоорганізації і саморегуляції; становлення
адекватної самооцінки, розвитку критичності
стосовно себе і оточення; засвоєння соціальних норм; розвитку навичок спілкування з
однолітками та встановлення міцних дружніх
контактів [1].
При формуванні ціннісного ставлення до
здоров’я у молодших школярів необхідно враховувати, їх вікові психологічні особливості
(соціальна ситуація розвитку; провідний вид
діяльності; новоутворення молодшого шкільного віку; особливості розвитку уваги, сприйняття, пам’яті, уяви, мислення) та валеологічні
особливості розвитку особистості даного віку
(засвоєння моральних вимог; валеологічні потреби молодших школярів; мотиваційна сфера
особистості молодшого школяра по відношенню до здоров’я; емоційна сфера особистості).
Для соціальної ситуації розвитку молодших школярів характерне поєднання рис дошкільного дитинства з особливостями школяра. Зі вступом до школи змінюється зміст і
характер ставлення дитини до оточуючого світу і до самої себе. За словами Гегеля, прихід в
школу – це приведення людини до суспільної
норми. Дитина приходить до усвідомлення
свого місця в світі суспільних відносин. Вона
відкриває для себе значення нової соціальної
позиції – позиції школяра, пов’язаної з виконанням учбової роботи, яка високо цінується
дорослими. Усвідомлює особливу важливість
навчальної діяльності – суспільно-значущої
діяльності та має нові обов’язки, за виконання яких звітується перед суспільством в особі
вчителя. Як вважає Л. Божович, це період народження соціального «Я» дитини [2; 4; 10, c. 70].
Згідно Д. Ельконіну, з приходом дитини до
школи, відбувається перебудова всієї системи
відносин дитини з навколишньою дійсністю.
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Виникає нова система відносин, система «дитина – дорослий» диференціюється і утворює
дві системи відносин: «дитина – батько» і
«дитина – вчитель». Система «дитина – вчитель» займає центральне місце в житті молодшого школяра [6; 13, с. 80–81; 15]. Відносини «дитина – вчитель» стають відносинами
«дитина – суспільство», оскільки у вчителеві
втілені вимоги суспільства. Вчитель – носій
та еталон усіх тих соціальних норм, які повинен засвоїти учень. Вчитель має незаперечний
авторитет і є моделлю поведінки дітей. Тільки він ставить до дитини вимоги, перевіряє
якість їх виконання, оцінює – чим і створює
умови для подальшої її соціалізації, доводить
поведінку до певної стандартизації в системі
соціальних обов’язків та прав [12, с. 321].
Зі вступом дитини до школи провідною діяльністю молодшого школяра стає навчання,
гра поступово втрачає чільну роль у її житті,
хоча і продовжує займати в ній важливе місце
[13, с. 81]. Навчальна діяльність (діяльність
учня) – діяльність, спрямована на засвоєння
науки й культури, що нагромаджені людством,
не дана дитині в готовій формі, коли дитина
приходить до школи її ще немає, вона повинна бути сформована [12, с. 322]. Саме в побудові навчальної діяльності, яка має навчити
дитину вчитися, полягає одне з головних завдань початкової школи [10, с. 70–71].
Під впливом навчання починається перебудова всіх пізнавальних процесів молодшого
школяра. Це пов’язане з тим, що діти включаються в нові для них види діяльності і системи міжособистістних взаємин, які потребують
від них наявності нових психологічних якостей. Основними новоутворення молодшого
шкільного віку є довільність, внутрішній план
дій і рефлексія [4].
Рефлексія як новоутворення цього віку
змінює не тільки пізнавальну діяльність учня
(вона стає осмисленою), але й ставлення до
самого себе й до оточуючих людей. Рефлексія – важлива якість, що дозволяє розумно й
об’єктивно аналізувати свої судження і вчинки з точки зору їх відповідності задуму і умовам діяльності [6; 13].
Суттєво змінюється характер самооцінки. В першому-другому класі вона є відобра-

женням оцінки вчителя на основі результатів
навчальної діяльності. А далі вона зазнає коректування з боку товаришів. Загострюється
критичне ставлення до себе, збільшується
кількість негативних самооцінок. Важливо,
щоб у цей період збереглося загальне позитивне ставлення до своєї особистості в цілому, що залежить, у першу чергу, від оцінок
дорослих. Але одночасно наростає критичне
ставлення до дорослих, тут має значення компетентність учителя, його авторитет [4; 16].
Характерною віковою особливістю молодших школярів є нерозвинута довільна увага.
У дітей, що приходять до школи, переважає
мимовільна увага, спрямована на нові, яскраві, несподівані та захоплюючі об’єкти. Особливості уваги молодшого школяра залежать
від розвитку його нервової системи. Слабкість гальмівних процесів у цьому віці зумовлює нестійкість уваги дітей, вони можуть
займатися зосереджено однією справою протягом 10-20 хвилин, їм важко розподіляти та
переключати увагу з одного учбового завдання на інше. Учні не можуть сприймати кілька
об’єктів одночасно [8].
Під час навчальної діяльності школяр привчається керувати своєю увагою. Розвиток довільної уваги у дітей іде від керування цілями,
поставленими перед ними дорослими, до реалізації самостійно поставлених перед собою
цілей, від постійного контролю вчителем за їх
діяльністю до самоконтролю через контроль
з боку однокласників. В молодших школярів
формується здатність зосереджувати увагу
на малоцікавих речах: емоційні переживання набувають більш загального характеру
[10, с. 71]. Учні вчаться керувати і стійко зберігати увагу на потрібних, а не просто привабливих предметах, формується довільна увага, що значно полегшує процес сприймання та
засвоєння навчального матеріалу [8; 13, с. 82].
Розвиток окремих психічних процесів відбувається протягом усього молодшого шкільного віку. Сприймання молодших школярів
відрізняється нестійкістю та неорганізованістю, але в той самий час гостротою та свіжістю, «споглядальною допитливістю» [14].
З приходом до школи діти ще не вміють здійснювати цілеспрямований аналіз результатів
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сприймання, виділяти серед них головне, істотне, їх сприйманню притаманна виражена
емоційність. В процесі навчання сприймання
у молодших школярів поступово стає більш
довільним, цілеспрямованим i категорійним
процесом [8]. Розвивається як аналітичне
сприймання, так і синтезуюче. Це пов’язано з
формуванням у них більш складного виду діяльності, ніж відчуття і розрізнення окремих
безпосередніх властивостей речей – спостереження. Спостереження особливо інтенсивно
формується в процесі шкільного навчання. На
заняттях учень отримує, а потім і сам розгорнуто формує завдання свого сприймання тих
чи інших предметів. Завдяки цьому сприйняття стає цілеспрямованим. Таке сприйняття,
синтезуючись з іншими видами пізнавальної
діяльності (увагою і пам’яттю), набуває форму цілеспрямованого і довільного спостереження [13, с. 91].
У молодшому шкільному віці в процесі
становлення знаходиться пам’ять [5, с. 190].
У процесі навчання вона розвивається у двох
напрямках – довільності та свідомості [6].
Пам’ять набуває яскраво виражений пізнавальний характер. Дитина починає усвідомлювати особливу, мнемічну задачу, вона відокремлює це завдання від усіх інших. Таке
завдання в дошкільному віці або зовсім не
виділяється, або виділяється незначною мірою. Йде інтенсивне формування прийомів
запам’ятовування. Від найбільш примітивних (повторення, уважний тривалий розгляд матеріалу) до групування, осмислення
зв’язків різних частин матеріалу [13, с. 92].
Проте смислова, логічна пам’ять ще слабка: діти часто вдаються до буквального
запам’ятовування. Тому вчителю важливо нічого не давати дітям для заучування, поки не
переконається, що вони зрозуміли матеріал.
Дослідні дані свідчать, що діти при вмілому
керівництві їх навчальною діяльністю вже у
молодшому шкільному віці можуть виділяти
у зрозумілому для них матеріалі опорні думки, пов’язувати їх між собою i завдяки цьому
успішно запам’ятовувати. Розвивається також
i здатність довільного відтворення матеріалу. Однак без педагогічної допомоги діти, як
правило, використовують тільки найпростіші

способи довільного запам’ятовування i відтворення (переказування). Спроба використовувати більш продуктивні способи (переказування з використанням готового плану,
смислове групування матеріалу тощо) ускладнюють роботу [5; 8].
Специфіка навчальної діяльності допомагає розвинути у дітей молодшого шкільного
віку таку важливу психічну особливість, як
уява. Уява в цьому вiцi надзвичайно бурхлива,
яскрава, з характерними рисами некерованості. В ході учіння вона поступово розвивається,
зокрема вдосконалюється відтворююча уява,
стаючи все більш реалістичною та керованою. Більшість відомостей, які повідомляються школярам вчителем і підручником, мають
форму словесних описів, картин і схем, учні
повинні відтворювати собі образ дійсності
(поведінка героя розповіді, події минулого,
ландшафти і т. д.). Поступове вдосконалення
відтворюючої, або репродуктивної уяви в молодшому шкільному віці створює умови для
розвитку у школярів творчої (продуктивної)
уяви. На базі минулого досвіду з’являються
нові образи, від простого довільного комбінування уявлень діти поступово переходять до
логічно обґрунтованої побудови нових образів [8; 13, с. 94].
Найбільш суттєві зміни в розвитку молодших школярів відбуваються в сфері мислення. В цей період здійснюється перехід від
конкретно-образного, конкретного мислення,
притаманного дошкільнятам, до понятійного,
науково-теоретичного мислення. Конкретність мислення першокласників проявляється
передусім у тому, що при розв’язанні мисленєвої задачі вони виходять з означених словами конкретних предметів, їх зображень або
уявлень. Їм легше проаналізувати конкретний
факт та зробити з нього певні висновки, ніж
навести приклад до загального положення.
Під впливом навчання в структурі мислення
дитини змінюється співвідношення його образних i понятійних, конкретних i абстрактних компонентів на користь зростання ролі
останніх. Так, молодші школярі вчаться визначати відомі їм поняття, виділяючи загальні
та істотні ознаки об’єктів. Учні опановують
родовидовими співвідношеннями між окре-
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мими ознаками понять, тобто класифікацією
(3 клас). У міру того як дитина вчиться класифікувати певні предмети і явища з’являються
все більш складні форми розумової діяльності, незалежні безпосередньо від сприйняття,
які стають відносно самостійним процесом
роботи над навчальним матеріалом. Поступово зростає кількість суджень, в яких наочні моменти зведені до мінімуму і об’єкти
характеризуються за більш-менш істотними
зв’язками. Мислення набуває абстрактний і
узагальнений характер [10, с.71–72; 13, с. 96].
У молодшому шкільному віці відбувається
важлива зміна в житті дитини, у школі дитина
зустрічається з такою чіткою і розгорнутою
системою моральних вимог, дотримання яких
контролюється постійно. До семи – восьми
років діти вже психологічно підготовлені до
чіткого розуміння норм і правил як взаємин,
так і тих, що стосуються їх здоров’я. Будучи
сформованими у дитини в цьому віці моральні якості стають внутрішнім і органічним надбанням особистості [13, с. 97].
Шкільне навчання сприяє розвитку вольових якостей молодших школярів. Зростає
вимогливість до себе та інших, розширюється сфера усвідомлення обов’язків, розуміння
необхідності їх виконання [9].
На жаль, серед вихованців чимало таких,
у яких нерозвинені вольові звички, а тому, які
б не були пізнавальні потреби, вони не реалізуються через невміння долати труднощі.
Т.Назаров в роботі «Культура волі, система
виховання здорової особистості» особливу
роль відводить учителю саме у вихованні волі
дитини, що, на думку автора, є умовою формування позитивних цільових установок особистості в області здорового способу життя
для вдосконалення адаптаційних можливостей організму. Тому треба розвивати вольові
якості, пов’язані із здатністю долати труднощі – наполегливість, рішучість, витримку,
вміння стримувати почуття, підпорядковувати вчинки певній меті. Валеосфера дитини
може виявитися збитковою, якщо потреби в
подоланні перешкод задля збереження свого
здоров’я будуть не розвинені. Отже, в плані
формування ціннісного ставлення до здоров’я
потреби раціональні (потреби в самовдоско-

наленні, у подоланні перешкод, вольові зусилля), які загалом зараховують до допоміжних,
стають головними [17, с. 11; 18].
Мотиваційна сфера молодших школярів за
темпами розвитку помітно відстає від інтелектуальної. До мотивацій здоров’язбереження
і зміцнення здоров’я у молодших школярів
належать самозбереження, підпорядкування
етнокультурним вимогам, отримання задоволення від самовдосконалення [14; 16, с. 61].
Для молодших школярів члени сім’ї, друзі, сусіди, педагоги і вихователі є прикладом
усвідомленого наслідування. Якщо в три –
п’ять років дитина просто копіює дії дорослих, то в сім – вісім повторює їх свідомо, намагається закріпити автоматизм деяких дій.
Якщо всі його авторитети – батько, мати, бабуся, педагог, старші діти – миють руки перед
їжею, то навичка у дитини закріпиться. Залишається тільки дати пояснення мотивації: «ми
це робимо для того, щоб мікроби з їжею не
потрапили в наш шлунок. Якщо потраплять,
то буде боліти живіт. Крім того, брудні руки –
це некрасиво». Останнє зауваження не є зайвим. Дитина в сім – вісім років – великий
естет. Відчуття здоров’я приносить людині
радість незалежно від віку. Навчити дитину
усвідомлювати цю радість – справа не важка.
Вона просто повинна опанувати рефлексією
(усвідомленням) емоцій, тобто зрозуміти, що
чиста шкіра рук по відчуттю куди приємніше,
ніж брудні пальці [16, с. 61].
В умовах навчальної діяльності змінюється загальний характер емоцій дітей. Діти молодшого шкільного віку вкрай емоційні, але
поступово вони оволодівають уміннями керувати своїми емоційними станами. Основні
новоутворення цього віку визначають якісні
зміни емоційної сфери учнів. Навчальна діяльність з системою строгих вимог до спільних дій, з свідомою дисципліною, з довільною увагою і пам’яттю впливає на емоційний
світ дитини. Протягом молодшого шкільного
віку спостерігається посилення стриманості
і свідомості в проявах емоцій, підвищення
стійкості емоційних станів. Поступово розвивається усвідомлення своїх почуттів i розуміння їх виявлення в інших людей (Н. Лейтес,
П. Якобсон). внутрішній аналіз вчинків, дій,
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висловлювань; усвідомлення потреб, інтересів власних та оточуючих людей; для дитини
стає характерною усвідомленість своїх стосунків з оточуючими [15]. Молодші школярі
вже вміють управляти своїм настроєм, а іноді
навіть приховувати, маскувати його. Разом з
тим у деяких дітей спостерігаються негативні
афективні стани і головна їх причина – розбіжність між рівнем домагань і можливостями
їх задоволення. Якщо ця розбіжність тривала і
дитина не знаходить засобів її подолання або
пом’якшення, то негативні переживання виливаються в злих і гнівних висловлюваннях і
вчинках – підвищується рівень тривожності.
Для попередження подібних емоційних зривів
вчитель повинен добре знати індивідуальні
особливості учнів [13, с. 100; 8].
Молодший шкільний вік є досить значущим періодом життя, він має свої психологічні особливості, знаючи які, даний період
можна використовувати в якості закладення
основних життєвих цінностей дитини, а також для формування позитивних якостей особистості [11].

У молодшому шкільному віці закінчується анатомічне формування структури мозку.
Проте у функціональному відношенні він ще
слабо розвинений. Його розвиток здійснюється під впливом навчальних занять у школі,
що потребують тривалого напруження, уваги,
зосередженої розумової праці, утримання в
пам’яті навчального матеріалу, підпорядкування всієї роботи і поведінки встановленому
в школі режиму і правилам дисципліни. Поява
нових якостей особистості учнів обумовлена
виконанням вимог, що пред’являються школяреві навчальною діяльністю. Завдяки ним,
психіка молодшого школяра досягає рівня
розвитку, необхідного не лише для подальшого навчання в середній ланці школи, а й для
реалізації збереження свого здоров’я [6].
Процесу соціалізації особистості, становлення моральної поведінки та формування
системи ціннісних ставлень сприяють податливість і відома сугестивність молодших
школярів, їх довірливість, схильність до наслідування, а головне – авторитет, яким користується вчитель [14].
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
У ПРОЦЕС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти впровадження інтерактивних методів навчання в професійній підготовці майбутніх психологів. Наголошується на тому, що становлення та розвиток професіонала починається з процесу зацікавлення та включення студента в систему активної взаємодії та спілкування, саморефлексії, самовизначення та постійного прагнення
до вдосконалення. Представлено та обґрунтовано використання основних методів та технологій
інтерактивного навчання.
Ключові слова: підготовка психологів, професійна компетентність, спілкування, інтерактивні
методи навчання, інтерактивні технології, саморефлексія, самовизначення.
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты внедрения интерактивных методов обучения в процесс профессиональной подготовки будущих психологов. Акцентируется
внимание на том, что становление и развитие профессионала начинается с процесса заинтересованности и вовлечения студента в систему активного взаимодействия, общения, самоопределения,
саморефлексии и желания совершенствоваться. Рассматриваются основные методы и технологии
интерактивного обучения.
Ключевые слова: подготовка психологов, профессиональная компетентность, интерактивные
методы обучения, интерактивные технологии, саморефлексия, самоопределение.
Theoretical and practical aspects of interactive teaching methods implementation in future psychologists’
professional training are considered in the article. It is marked that expert’s formation and development begins with process of student’s interest and inclusion into the system of active interaction and communication,
self-reflection, self-determination and aspiration to improvement. Use of the main methods and technologies
of interactive teaching are presented and proved.
Key words: psychologists’ training, professional competence, communication, interactive teaching methods, interactive technologies, self-reflection, self-determination.

Постановка проблеми. Соціально-політичні зміни в Україні і виникнення нових,
до цього не актуальних, проблем у трансформованому суспільстві вимагають від системи
професійної освіти пошуку таких методів та
форм навчання, які б змогли забезпечити підготовку соціально зорієнтованої особистості – висококваліфікованого фахівця, спроможного ефективно і різнопланово організовувати
свою професійну діяльність. Процес становлення та розвитку професіонала починається
з процесу зацікавлення і включення студента
в систему активного спілкування та взаємодії,
саморефлексії, самовизначення і постійного
прагнення до вдосконалення. На нашу думку,
головною задачею закладів професійної освіти є не тільки модернізація навчального процесу (використання новітніх інформаційних

технологій), а й активне впровадження якісно
нових і продуктивних методів навчання професії. Особливого значення, в даному випадку, набуває проблема підготовки фахівців психолого-педагогічного профілю.
Дана стаття має на меті висвітлити основні аспекти застосування інтерактивних методів навчання в практиці професійної підготовки психологів, що дозволить майбутнім
спеціалістам більш якісно і глибоко оволодіти
необхідними навичками та вміннями надання
психологічної допомоги населенню.
Виклад основного матеріалу. З метою
підвищення професійної компетентності та
вдосконалення навчально-виховного процесу майбутніх психологів нами була організована спеціальна система навчання за багатьма напрямками, головним, з яких стало
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впровадження інтерактивних методів і форм
навчання. У дослідженні взяли участь студенти ІІІ–V курсу психолого-педагогічного
факультету Чернігівського національного педагогічного університету. На практичних та
семінарських заняттях ми намагалися створити умови для максимального спілкування студентів між собою і викладачами. При
цьому на практичних заняттях («Вікова та
педагогічна психологія», «Основи вікового
психоконсультування», «Психокорекція дитячого розвитку», «Групова психокорекція» та
інших) обговорення висунутих проблем проводилось у формі колективної роботи, дискусій, діалогу, застосовувався метод «мозкового
штурму», активно використовувалась система
тренінгових занять.
При вивченні кожної теми курсу психологічних дисциплін особлива увага приділялася
тому, як впливають ті чи інші пізнавальні процеси, психічні стани, особистісні та індивідуальні властивості на рівень професійної компетентності психолога, яка тісно пов’язана з
особистісними властивостями. Наприклад, психологічне мислення дозволяє вирішувати ряд
задач, пов’язаних з розумінням психологічного
змісту дій, вчинків та інших зовнішніх проявів
людини, прогнозувати можливі способи поведінки інших людей в контексті тих чи інших
конкретних ситуацій, проектувати дієві способи спілкування з іншими об’єктами взаємодії.
Розвинута емпатія та рефлексія проявляється в гуманістичній настанові на спілкування та особистість іншої людини, емоційній
чутливості, готовності вступати в особистісні, діалогічні взаємини, інтерес до власного
внутрішнього світу та високий рівень ідентифікації з виконуваними професійними та
соціальними ролями. Емоційний компонент
особистості психолога набуває особливого
значення в підготовці фахівців такого рівня.
На відміну від інших професій типу «людина-людина» саме робота психолога вимагає
наявності адекватних вимогам професійної
діяльності психоемоційних станів, які дозволяють створити атмосферу взаємної довіри та
розуміння особистісних переживань клієнта
(при консультуванні), організувати необхідні
умови для продуктивної співпраці і активіза-

ції дій учасників (під час проведення тренінгів та психокорекційних занять), контролювати процес передачі інформації, зробити його
емоційно забарвленим та цікавим для аудиторії (при проведенні лекцій, семінарів, обговорень тощо).
Разом із тим, більш глибокий аналіз показує, що в залежності від області докладання
зусиль, від характеру самої професійної ситуації й типу розв’язуваних задач при збереженні потенціалу загальнолюдських якостей,
актуалізуються професійно-диференційовані
якості. Така диференціація пов’язана з самою
професійною ситуацією, з ситуативним самовизначенням психолога: де (у спорті, бізнесі,
організаціях, школі, лікарні), з ким (дорослими чи дітьми, із хворими чи здоровими),
у якій формі (індивідуальній чи груповій) і з
яким типом проблем (професійних, особистісних, сімейних) він працює. Але у всіх випадках професійної діяльності практичного
психолога в його образі-Я яскраво виражені
особистісні властивості, поряд із професійнорольовими характеристиками.
Сучасне професійне навчання у вищому
навчальному закладі не можливе без застосування новітніх інтерактивних технологій,
які суттєво полегшують процес засвоєння
професійно важливих навичок і умінь, розкривають особистість, занурюючи її в процес
активної взаємодії. Інтерактивне навчання –
це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності, яка має конкретну, передбачувану
мету – створити комфортні умови навчання,
за яких кожен студент відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність [8].
Суть інтерактивного навчання у тому, що
навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників. Це
співнавчання, взаємонавчання (колективне,
групове, співпраця), де і студент і викладач
є рівноправними, рівнозначними суб’єктами
взаємодії, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають,
вміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання
життєвих ситуацій, використання рольових
ігор, спільне вирішення проблеми на основі
аналізу обставин та відповідної ситуації. Таке
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навчання ефективно сприяє особистісному
розвитку, формуванню навичок і умінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери
співробітництва, взаємодії.
Серед технологій інтерактивного навчання, які ми використовували в процесі професійного навчання, застосовувались наступні:
– групова (фронтальна) форма організації
навчальної діяльності студентів, яка передбачає навчання однією людиною (викладачем
чи студентом) підгрупи студентів чи цілої групи. Така форма організації навчальної діяльності дає можливість ознайомити студентів з
основними вимогами професійної діяльності психолога, особливостями та складовими
професійної компетентності, інформувати
про необхідність розвитку професійно важливих якостей. Міні-лекції, які готують викладачі та студенти дозволяють активізувати,
поглибити та структурувати знання студентів
в області міжособистісної взаємодії та професійного спілкування (ознайомлення з техніками активного слухання, невербального
спілкування, планування дій). Технологія
проведення інтерактивних міні-лекцій відрізняється від класичних, оскільки інформація,
що подається студентам, має вигляд коротких інформаційних звернень, які потребують
активного обговорення у групі, завдяки чому
досягається ефект активного включення в
процес навчання. Усі студенти працюють разом чи індивідуально над одним завданням із
подальшим контролем результатів;
– колективна (кооперативна) форма навчальної діяльності передбачає організацію
навчання студенів у малих групах, об’єднаних
спільною навчальною метою. У даному випадку викладач керує роботою кожного студента опосередковано, через завдання, якими
він спрямовує діяльність групи. Кооперативне
навчання дозволяє створити умови активної
співпраці та співнавчання. Це дозволяє реалізувати природне прагнення кожної людини до
спілкування, сприяє досягненню високих результатів засвоєння знань та формування вмінь
міжособистісного спілкування. Така модель
легко й ефективно поєднується з традиційними формами і методами навчання і може застосовуватися на різних етапах навчання. Майже

кожне семінарське, практичне чи тренінгове
заняття включає бесіду чи обговорення у колі
певної проблеми, коли студенти мають можливість вільно коментувати та пояснювати
свою точку зору з певного питання, дослухатись до інших, за необхідності аргументувати
та відстоювати свою позицію, співпрацювати та ефективно взаємодіяти з іншими учасниками, об’єднавшись в невеликі групи.
Кооперативне навчання може здійснюватись також у парах. Взаємодія студентів у
парі, порівняно з групою, має свої особливості, які позначаються на організації діяльності,
але за механізмами впливу на розвиток особистості є значною мірою подібною до групової діяльності. Робота в парах застосовується
і як окрема самостійна технологія навчання, і
як підготовчий етап до роботи в групах, який
допомагає розвинути у студентів комунікативні та інші вміння і навички.
За переконанням Н.І. Пов’якель [7] вміле
використання на практичних заняттях таких
інтерактивних методів як рольова гра та програвання конкретних ситуацій, дозволяє занурити студентів в активне спілкування, яке
при цьому контролюється і цілеспрямовується. Таке цілеспрямоване спілкування надає
психотерапевтичну та розвивальну можливість особистості проявити свою сутність,
сприяє задоволенню прагнення до групових
форм взаємодії та спілкування з іншими у
студентському віці. Крім того, програвання
своєї поведінки в конкретних ситуаціях є важливим моментом процесу формування комунікативних вмінь, застосування нових форм
поведінки, сприяє більшому саморозкриттю
перед групою, послаблює негативний зворотній зв’язок. З точки зору професійної підготовки психолога, рольова гра дозволяє відпрацювати необхідні навички та вміння ведення
консультативної бесіди, психокорекційної та
розвивальної роботи. Недоліком цього виду
ігор виступають заздалегідь розроблений сценарій та правила проведення, що, на думку
Л.А. Петровської, робить їх «частково формалізованими» [6]. Але доцільність використання та практична значущість даного виду
інтерактивного навчання психологів підтверджується багатьма дослідниками.
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Одним із ефективних методів розвитку
професійної компетентності психолога є аналітичне спостереження за комунікативною
взаємодією (Ю.М. Жуков [2]), як реального,
так і представленого в художній формі. Таке
спостереження не лише дає можливість «тренування» набутих пізнавальних засобів, але й
допомагає оволодіти засобами регуляції власної комунікативної поведінки. Процес спостереження дозволяє виявити систему правил,
користуючись якими людина організує свою
взаємодію. Спостерігаючи за діями інших,
студенти-психологи можуть, орієнтуючись
на результат взаємодії, зрозуміти, які правила і умови сприяють, а які перешкоджають
успішному перебігу комунікативного процесу. Крім того, спостереження дозволяє сформувати особисту систему правил ефективної
комунікації. Ми у своїй роботі активно використовували відеозаписи реального консультативного процесу, записи психокорекційних
та розвивальних тренінгових занять, з подальшим коментуванням та обговоренням форм та
прийомів роботи, які були проілюстровані в
навчальних роликах. На практичних заняттях
з вікової та педагогічної психології активно
застосовувався метод обговорення та дискусія після колективного перегляду художніх
фільмів, сюжетною лінією яких є висвітлення
типових індивідуальних чи вікових проблем
розвитку особистості, її взаємодії з суспільством, проблемами становлення «Я» та інш.
Використання методу групової дискусії
(Ю.М. Жуков і Л.А. Петровська) дозволяє
зрозуміти свою позицію, виявити різноманітність підходів, точок зору відносно будь-якого
питання, і в ході обміну ними дозволяє побачити проблему з різних боків. Вона розвиває
уміння імпровізувати, діяти за межами передбачуваного і дозволяє відійти від старих зразків поведінки.
Загальна мета дискусії – розкриття чи
розв’язання певної проблеми. Вона є важливим засобом пізнавальної діяльності, сприяє
розвитку критичного мислення студентів, дає
можливість визначити власну позицію, формує навички аргументації та відстоювання
своєї думки, поглиблює знання з обговорюваної проблеми. Дискусія може виступати як

метод засвоєння комунікативних знань, закріплення і вироблення умінь і навичок професійного спілкування, як метод розвитку психічних функцій, творчих здібностей і таких
професійно важливих якостей особистості
психолога, як психологічна грамотність, уміння слухати, наполегливість у відстоюванні
власної точки зору, рефлективність тощо.
Поряд з вищезазначеними методами доцільним є використання тренінгової форми
роботи, де застосовується широке коло форм
і прийомів взаємодії із студентами, найпоширенішими серед яких є:
1) діалогічні техніки, які націлені на розвиток і зміцнення власної ідентичності кожного
із співрозмовників; сприяють корекції емоційних проблем, мають фаситилятивний характер; виступають способом взаємного розкриття внутрішньої сутності обох партнерів;
зачіпають інтереси двох учасників, роблять їх
відповідальними [5];
2) невербальні техніки, які дозволяють
розширити знання та уміння в інтерпретації
та кодуванні невербальних сигналів, передбачають отримання зворотного зв’язку, розвивають спостережливість [1], [3];
3) «гра в портрети», що застосовується
для розвитку психологічної проникливості, як
адекватного сприймання деталей зовнішності
людини і здатності на основі отриманої інформації розпізнавати сутність певної особи [3];
4) рольова соціометрія або відкрите ранжування, яке спрямоване на виявлення емоційного клімату в групі і виступає індикатором уявлень членів групи один про одного в
конкретних функціонально-рольових аспектах. Допомагає виявити рівень згуртованості,
взаємних впливів, довіри та симпатії [5].
Цільовою спрямованістю наведених методів, форм та прийомів виступає формування
навичок міжособистісної взаємодії у студентів-психологів; розвиток навичок активного
спілкування, уміння слухати; навчання аналізу і прогнозуванню поведінки партнера; розвиток рефлексивного сприйняття ситуацій
спілкування і партнерів по спілкуванню; розвиток умінь логічно узагальнювати, виокремлювати суттєві ознаки в різних невербальних
реакціях оточуючих; розвиток навичок корек-

97

№ 9 / 2016 р.

♦

ції емоційного стану партнера і самодопомоги в ситуаціях емоційного дискомфорту; формування умінь поєднувати протилежні ідеї з
різних галузей досвіду та використовувати
отримані асоціації для вирішення конкретних
проблем.
Під час тренінгових занять, зокрема з розвитку комунікативної компетентності майбутніх психологів [4], особлива увага приділялася методам, які дозволяють значно
розширити знання та вдосконалити уміння
слухати, вести бесіду, чітко і зрозуміло висловлюватись; відпрацьовувались техніки
рефлексивного, емпатичного та активного
слухання, «Я-висловлювання», відзеркалення
тощо. Умови тренінгової роботи дозволяють
студентам аналізувати ситуації міжособистісного спілкування на основі виявлення реакцій
партнерів по спілкуванню; отримувати в кожній ситуації досвід, необхідний для успішного
спілкування в майбутній професійній діяльності; ставити перед собою задачі самовдосконалення в комунікації та вирішувати їх, використовуючи отриманий досвід.
Численні дослідження та результати практичного застосування показують, що будь яка
тренінгова робота організується як актуальна
діяльність, яка приносить емоційне задоволення, і як рефлексивна діяльність групи по
відношенню до процесу спілкування. Дотримуючись певних правил поведінки в тренінговій групі можна створити такі умови, коли
кожен учасник відчуває себе прийнятим і активно приймає інших, відчуває довіру інших,
не боїться довіряти свої думки та відчуття, переживання. Заняття в тренінгових групах до-

зволяють кожному учаснику експериментувати з різними стилями спілкування, виробляти
необхідні комунікативні уміння та навички,
відчувати при цьому психологічну підтримку,
комфорт та особистісну захищеність.
Висновки. Розглянуті нами інтерактивні методи навчання заслуговують на активне
впровадження та використання підчас професійної підготовки та перепідготовки психологів. Сьогодні ми не можемо залишати без
змін авторитарну, репродуктивно-орієнтовану
систему навчання, з пануючою стандартизацією та уніфікацією засобів, форм і методів
освіти, оскільки саме суспільство вимагає переорієнтації системи професійного навчання.
Професійна освіта психолога потребує комплексного підходу до підготовки висококваліфікованого фахівця, спроможного ефективно
і різнопланово організовувати свою професійну діяльність, а за необхідності – змінювати
застарілі погляди, швидко пристосовуватись
до умов праці, соціального оточення. Вирішення нових завдань, які виникли в системі
підготовки кваліфікованих фахівців, залежить
від послідовної демократизації та гуманізації навчального процесу. Застосування інтерактивних технологій в практиці професійної
підготовки майбутніх психологів набуває особливого значення, оскільки полегшує процес
засвоєння та інтеорізації знань, забарвлює
його позитивним емоційним досвідом, підвищує зацікавленість процесом навчання, дозволяє визначитись з майбутнім напрямком
професійної діяльності, спонукає до саморозвитку та вдосконалення професійно важливих
якостей психологів.
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АНАЛІЗ СФОРМОВАНОСТІ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН
В ОДЕСЬКОМУ ТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ ОНАХТ
У статті аналізуються результати проведеного дослідження на визначення рівня сформованості
конкурентоспроможності майбутніх ІТ-фахівців на прикладі Одеського технічного коледжу ОНАХТ.
Для організації та проведення дослідження за допомогою експертної оцінки визначені структурні
компоненти конкурентоспроможності та запропоновані діагностичні методики.
Ключові слова: конкурентоспроможність майбутнього фахівця, показники конкурентоспроможності, діагностичні методики, рівні сформованості конкурентоспроможності.
В статье анализируются результаты проведенного исследования на определение уровня сформированности конкурентоспособности будущих ИТ-специалистов на примере Одесского технического
колледжа ОНАПТ. Для организации и проведения исследования с помощью экспертной оценки определены структурные компоненты конкурентоспособности и предложены диагностические методики.
Ключевые слова: конкурентоспособность будущего специалиста, показатели конкурентоспособности, диагностические методики, уровни сформированности конкурентоспособности.
The article analyzes the results of a study aimed at determining the level of formation of competitiveness
of future experts at the technical College of Odessa National Academy of food industry. Expert assessment of
the structural components of competitiveness and diagnostic methods.
Key words: competitiveness of a future specialist, competitiveness indicators, methods of diagnosis, levels
of formation of competitiveness.

Вимоги до рівня підготовки фахівців в
сфері ІТ-технологій постійно змінюються та
зростають. Державі необхідні конкурентоспроможні компетентні фахівці, що володіють нестандартним мисленням, легко адаптуються під нові умови діяльності, здатні до
самовдосконалення та роз-витку. Більшість
дослідників та науковців основною складовою конкурентоспроможності називають професійну підготовку фахівця та особистісні
якості, що дають змогу вистояти у конкурентній боротьбі.
Структура та характеристики конкурентоспроможних якостей осо-бистості розглянуто
у працях І. Драч, Г. Дмитренко, В. Андреєва,
Н. Борисова, Є. Климова, А. Маркова, Л. Мітіної та ін. Вивченню конкурентоспроможності
як показника якості підготовки фахівців присвячені роботи Р. Фатхутдінова, Д. Чернілевского, С. Широбокова, Д. Богині, Н. Глевацької, О. Грішнової, М. Кримової, Л. Лісогора
та ін. Особливості розвитку конкурентоспроможності майбутніх фахівців різних спеціаль-

ностей у процесі професійної підготовки у
вищому навчальному закладі дослі-джувалися А. Ангеловським, С. Борисенко, Т. Ващило,
І. Саратцевою.
Період навчання в навчальному закладі
для майбутнього фахівця характеризується
становленням його особистості, формуванням світогляду та ціннісних орієнтирів. Тому
в цей період формується бажання самостійно вирішувати навчально-пізнавальні (а в
подальшому і професійні) завдання. Тому
необхідно створити належні умови для підготовки майбутніх фахівців, приділити увагу
формуванню знань з певних фундаментальних і фахових дисциплін, а також організувати навчальний процес так, щоб максимально
сприяти розвитку особистісних якостей у студентів. На нашу думку, це є головним завданням навчального закладу.
При цьому рекомендовано змістити акцент
від опанування чисто виробничими знаннями, вміннями та навичками й замінити їх системним спектром знань, вмінь та навичок, в
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тому числі й тих, що необхідні для охорони
здоров’я, зберігання й розвитку національних
традицій та культури; раціонального використання природних ресурсів, захисту довкілля,
тощо. Зрозуміло, що такий підхід сприятиме
формуванню конкурентоспроможності студентів. Саме такий підхід покладено в основу організації всієї навчальної діяльності у
вищих начальних закладах, у тому числі і у
Одеському технічному коледжі ОНАХТ.
Для організації та проведення дослідження на визначення рівня сформованості конкурентоспроможності майбутніх ІТ – фахівців,
за домомогою експертної оцінки визначені
структурні компоненти конкурентоспроможності. Експертами виступили викладачі коледжу та фахівці, що працюють у ІТ-галузі, в
минулому – випускники коледжу.

Для оцінки показників використані методики, що описані у педагогічній та психологічній літературі [1-3], апробовані у педагогічних
дослідженнях [4-5]. Загалом, у дослідженні
на визначення рівня сформованості конкурентоспроможності взяли участь студенти
3-4 курсів у кількості 103 особи зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія». Результати діагностики представлено у таблиці 1.
Аналізуючи отримані результати можна
стверджувати про наступне. Більшість респондентів активно реалізують свої потреби у
саморозвитку та самовдосконаленні, мотивовані на досягнення успіху, гнучкі в поведінці,
сприйнятливі до нового, легко перебудовуються під нові обставини, готові до ризику.
Мають середні показники учбово-пізнавальних, та комунікативних вмотивованостей.
Таблиця 1

Показники, діагностичні методики та рівні сформованості конкурентоспроможності
майбутніх ІТ-фахівців
Методика визначення показника
методика діагностики на реалізацію потреби
в саморозвитку (за І. Нікішиною)
діагностика особистості на мотивацію успіху
(за Елєрсом)
методика діагностики ступеня готовності до
ризику (за Шубертом)
методика для діагностики мотивації студентів
(А. А. Реан і В. А. Якунін):
1 – комунікативні мотиви;
2 – мотиви уникнення невдачі;
3 – мотиви престижу;
4 – професійні мотиви;
5 – мотиви творчої самореалізації;
6 – навчально-пізнавальні мотиви;
7 – соціальні мотиви.
тест на визначення ригідності (мобільності)
(Я.Поколова)
оцінка рівня творчого потенціалу особистості
(за Т.Морозовою)
діагностика рефлексії (А.В.Карпов)
оцінка рівня розвитку технічного мислення
(Дж. Беннет)
оцінка особистісної конкурентоспроможності
(В.Андреєв)
Рейтингова оцінка сформованості професійних компетенцій:
– інструментальних
– загально-професійних
– спеціалізовано-професійних

Рівні сформованості показника
(у % від загальної кількості студентів)
високий, %
середній, %
низький, %
10,1

74,8

15,1

11,3

67,3

21,4

12,0

64,8

23,2

14,0
16,2
20,1
22,2
27,3
15,6
21,0

74,3
70,8
70,6
63,3
62,7
70,0
68,2

11,7
13,0
9,3
14,5
10,0
14,4
10,8

12,0

60,5

27,5

18,0

69,3

12,7

9,8

72,0

18,2

11,0

73,5

15,5

11,8

67,3

20,9

12
8
9

77
61
58

11
31
43
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Оцінка рефлексії свідчить, що більше половини протестованих студентів осмислюють власні вчинки і дії, правильно аналізують
отримані результати, мають здібності до адекватної діагностики своїх дій, прогнозування
власного особистісного і професійного росту.
Щодо оцінки рівня розвитку технічного
мислення, то для проведення дослідження ми
скористалися методикою Дж. Беннета – тест
на виявлення технічних здібностей. Технічне
мислення пов’язане з розумовою діяльністю
інженерно-технічної праці. Технічне мислення для ІТ – фахівця є важливим компонентом
професійної діяльності. Воно передбачає розуміння наукових основ і загальних принципів виробничих процесів, психологічну готовність людини до роботи з технікою. Результати
тесту свідчать, що більшість студентів мають
середній показник розвитку технічного мислення, а це означає, що в процесі підготовки
ІТ-фахівців слід приділити увагу змісту програм з дисциплін «Комп’ютерна та інженерна
графіка», «Основи автоматизованого проектування» та «Комп’ютерна логіка».
Процес формування професійних компетентностей повинен здійснюватися комплексно
і безперервно, і не тільки в рамках дисциплін
професійного циклу, і це неможливо сформувати під час вивчення однієї дисципліни. При
цьому безперервність забезпечується частим
залученням студентів до основних видів діяльності, притаманних їх майбутній професії.
Професійна підготовка фахівців у коледжі
здійснюється в напрямках математичної, програмістської та схемотехнічної складових у такому співвідношенні: 27% – дисципліни математичного напрямку; 32% – програмістського
напрямку; 41% – схемотехнічного напрямку.
Розподіл по семестрах дисциплін здійснюється
так, щоб дисципліни з кожних з блоків вивчалися протягом усього періоду навчання.
Ґрунтовна математична підготовка, а також підготовка з теоретичних, методичних
і алгоритмічних основ інформаційних технологій потрібна майбутньому фахівцю з
комп’ютерних технологій для використання
математичного апарату при розв’язанні прикладних і наукових завдань в області інформаційних систем і технологій. Тому з першого

курсу особлива увага приділяється формуванню у студентів ІТ-спеціальоності ґрунтовної
математичної підготовки. Математична підготовка забезпечує потреби особистості в загальному інтелектуальному розвитку та математичному мисленні, формує методологічну
базу діяльності, необхідну фахівцеві, в його
професійній освіті та самоосвіті, в професійній мобільності та професійній адаптації в
динамічних умовах виробництва. Блок математичної підготовки поданий таким пакетом
дисциплін: «Вища математика», «Теорія ймовірності та математична статистика», «Дискретна математика», «Комп’ютерна логіка».
Блок програмістської підготовки зорієнтований на формування у студентів інформаційної
компетентності, забезпечує основу загальної інформаційної культури майбутніх фахівців, формує алгоритмічне мислення студентів. Це здійснюється не лише через дисципліни професійної
підготовки, але і через практичну підготовку. З
одного боку, інформаційна компетентність – це
компетентність індивіда в роботі з інформацією,
а з іншого – це комп’ютерна грамотність, тобто
уміння працювати з комп’ютером та інформаційними технологіями.
Для молодшого фахівця напрямку
«Комп’ютерна інженерія» комп’ютерні та інформаційні технології є засобами розширення, поглиблення та зміцнення знань в області
майбутньої професійної діяльності. Формування та розвиток інформаційної компетентності особистості здійс-нюється шляхом оволодіння способами та методами використання
інформації. Блок програмістської підготовки
складається з таких дисциплін: «Алгоритми та методи обчислень», «Програмування»,
«Системне програмування», «Комп’ютерна
графіка», «Організація баз даних», «Основи
автоматизованого проектування».
Закріпленню практичних навиків сприяє
ґрунтовна практична підготовка. Зокрема, на
другому курсі студенти проходять навчальну практику по отриманню робочої професії
«Оператор комп’ютерного набору», де особливе місце займають саме практичні заняття. Під час проходження навчальної практики студенти одержують первинні навички й
уміння щодо роботи в галузі обслуговування
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комп’ютерної та оргтехніки, засобів зв’язку,
роботи з офісним програмним забезпеченням,
електронною поштою, з базами даних.
Навчальна комп’ютерна практика дає можливість студенту удосконалити уміння роботи
в інтегрованому середовищі розробки Borland
Delphi. Однією з задач комп’ютерної практики
є необхідність дати студенту можливість засвоїти елементи інженерно-технічної діяльності,
ознайомитися з сучасними інформаційними
технологіями створення програмного забезпечення, такими як об’єктно – орієнтоване програмування (ООП), навчитися використовувати комп’ютер для рішення нестандартних
прикладних задач, ознайомитися з середовищем
об’єктно-візуального програмування Delphi.
При виконанні лабораторних робіт з дисциплін програмістського напрямку використовуються програмні продукти та засоби
віртуального моделювання. Наприклад, на
лабораторних заняттях з дисципліни «Системне програмування» використовується інтегроване середовище розробки візуальних
програм С++Builder. На практичних заняттях
з дисципліни «Комп’ютерні мережі» використовується програмний комплекс для віртуального проектування комп’ютерних мереж
«NetCracker».
Однак, крім повноцінної комп’ютерної
та інформаційної грамотності варто звернути увагу також і на алгоритмічну культуру,
яка характеризується усвідомленням значимості процесу алгоритмізації, певним рівнем
алгоритмічного мислення й проявляється в
різноманітних формах і способах організації
та самоорганізації алгоритмічної діяльності. Таким чином, необхідно приділити увагу
розвитку алгоритмічної культури майбутніх
фахівців будь-якого напрямку навчання з врахуванням сучасного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Формування
алгоритмічної культури започатковує дисципліна «Алгоритми та методи обчислення».
Предмет є базовим для вивчення дисциплін
«Програмування», «Системне програмування», «Операційні системи».
Ми вважаємо, що важливе місце у формуванні професійної підготовки ІТ-фахівця
займають предмети системотехнічного бло-

ку, що формують у майбутніх фахівців технологічну
та
проектно-конструкторську
ком-петентності. На нашу думку, володіти
технологічною компетентністю – означає виокремлювати основну виробничу проблему і
знаходити способи її оптимального рішення в
реальній професійній діяльності. А проектноконструкторська компетентність – це розробка узагальнених варіантів рішення проблем,
розробка проектів виробів, використання інформаційних технологій при проектуванні
виробів. Системотехнічний блок включає наступні дисципліни: «Теорія електричних та
магнітних кіл», «Комп’ютерна електроніка»,
«Архітектура комп’ютерів», «Комп’ютерна
схемотехніка»,
«Комп’ютерні
мережі»,
«Основи програмної інженерії», «Технічне
обслуговування і ремонт ЕОТ», «Конструювання ЕОТ», «Матеріали та елементна база»,
«Прикладна теорія цифрових автоматів»,
«Периферійні пристрої», «Мікропроцесорні
системи», «Електрорадіовимірювання».
Результативність формування професійних компетентностей залежить від рівня активізації навчального процесу, повноти залучення студентів до творчої діяльності, при цьому
викладачі намагаються зробити заняття творчим процесом, пошуком ефективних методів
поглиблення знань, залучають студентів до
активної самостійної роботи. Використання
лабораторного обладнання, віртуальних тренажерів, програмних продуктів спонукають
студентів до пошуку конструктивного рішення, розвитку логічного та технічного мислення, формуванню професійних знань та умінь
при вирішенні конструкторських задач.
Викладачі дисциплін системотехнічного
блоку використовують можливості навчальних віртуальних лабораторій. Навчальна віртуальна лабораторія – закінчений програмний
продукт, характерною рисою якого є використання сучасних концепцій проектування
великих програмних систем, орієнтованих на
підвищення ефективності автоматизованого
проектування.
Для інтенсифікації і підвищення якості
навчального процесу за рахунок скорочення
часу на підготовчі операції, що найчастіше займають основну масу часу, при підготовці та
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при виконанні лабораторних робіт з дисциплін
«Комп’ютерна схемотехніка» та «Комп’ютерна
електроніка» застосовуватися програма моделювання електричних схем Electronics
Workbench (EWB). Особливістю програми
EWB є моделювання роботи контрольно – вимірювальних приладів, які за зовнішнім виглядом, засобами керування і характеристиками
максимально наближені до їхніх промислових
аналогів. Це сприяє придбанню практичних
навичок роботи студентів з найбільш розповсюдженими приладами: мультиметром, осцилографом, генератором, тощо.
На лабораторних роботах з дисципліни
«Мікропроцесорні системи» застосовується
програма віртуального моделювання Proteus
VSM. Proteus – це особлива програма, що
по суті є системою технічного моделювання
схем. Характерна особливість програми –
опції по моделюванню роботи будь-яких цифрових програмованих пристроїв: мікропроцесорів, мікроконтролерів. Proteus VSM дає
можливість точно імітувати і відлагоджувати
досить складні пристрої. На лабораторних заняттях з дисципліни «Комп’ютерна логіка»
використовується програма віртуального моделювання NI Multisim для вивчення та аналізу логічних схем.
Не дивлячись на те, що в навчальному процесі широко використовуються можливості інформаційно-комунікаційних та комп’ютерних
технологій, цього недостатньо, якщо мова йде
про фахові дисципліни, що пов’язані з вивченням апаратних компонентів обчислювальної
техніки, різноманітного периферійного та
комп’ютерного обладнання, комплектуючого
устаткування. Без використання спеціального
лабораторного обладнання не обійтися.
Так, у коледжі працюють спеціальні лабораторії «Периферійних пристроїв» та
«Комп’ютерної схемотехніки». Крім мультимедійного обладнання та персональних
комп’ютерів, лабораторії забезпечені спеціальними лабораторними стендами та установками. Наприклад, для виконання лабораторних робіт з дисциплін «Прикладна теорія
цифрових автоматів», «Комп’ютерна електроніка» використовуються учбові стенди
фірми Altera. Ці стенди є невеликими при-

строями, виконаними у вигляді плати, оснащеної елементами керування та відображення інформації, зовнішніми інтерфейсами для
підключення комп’ютера, а також різних периферійних пристроїв. На базі лабораторних
стендів EV8031/AVR виконується комплекс
лабораторних робіт з дисципліни «Мікропроцесорні системи». Сам лабораторний
стенд представляє собою програмно-апаратний комплекс для застосування в навчальних
цілях по курсам програмування, а також як
засіб розробки програмного забезпечення мікроконтролерів.
Одним із інструментів формування проектно-конструкторської складової конкурентоспроможності майбутніх ІТ-фахівців є організація систематичної самостійної роботи
студентів, метою якої є поглиблення знань і
умінь, отриманих під час аудиторних занять,
розвиток індивідуальних здібностей студента. Зокрема, викладачі коледжу використовують різні типи самостійних робіт, що відрізняються за характером пізнавальних завдань
(дослідницькі роботи, частково-пошукові та
реконструкторські). Наприклад, з дисципліни
«Основи програмної інженерії» використовуються групові форми роботи – студенти працюють у групах над спільним завданням. Така
форма надає можливості для стимулювання
зацікавленості студентів, їхньої співпраці, а
також може значно заощадити час та покращити навчальні досягнення окремих студентів. Результати такої самостійної роботи представляються на розгляд у вигляді презентації
результатів дослідження.
Формування
професійних
навичок
можливе за умов успішного прохо-дження студентами виробничо-технологічної та
переддипломної практик. Під час виробничо-технологічної практики студент виконує
обов’язки спе-ціаліста на робочому місці (при
безпосередньому керівництві з боку спеціаліста), усвідомлює організаційну структуру
підприємства, де відбувається виробничо-технологічна практика, сприймає загальну картину всього об’єкту практики, тим самим набуває первинного практичного досвіду.
Переддипломна практика є завершальним
етапом навчання і проводиться з метою уза-
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гальнення знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної
трудової діяльності.
Такі форми самостійної роботи формують
у майбутнього фахівця навички дослідницької роботи, до аналізу існуючих рішень та
пошуку правильного вирішення проблемної
ситуації.
Отримані результати дослідження на визначення рівня сформованості складових конкурентоспроможного ІТ-фахівця дозволяють
сформулювати певні висновки, а саме: студенти коледжу не достатньо володіють інформацією про те, які характеристики потрібно
розвивати, щоб стати конкурентоспроможним
фахівцем у своїй професійній діяльності, недостатньо проінформовані щодо можливих
способів підвищення власної конкурентоспроможності. Але дослідження виявили високий рівень мотиваційної спрямованості
студентів, бажання досягати успіху, високі

показники творчого потенціалу студентів, здібності до професійного та особистого росту.
Отже, це означає, що освітній процес в
коледжі повинен бути спрямований на самоактуалізацію, саморозвиток і самореалізацію
студентів у різних видах діяльності; активізацію ролі студентів у навчальній і професійній
діяльності. Процес підготовки конкурентоспроможного фахівця у коледжі повинен здійснюватися в наступних організаційно-педагогічних умовах: активізація пізнавальної та
практичної діяльності на основі виявлених
інтересів, нахилів, здібностей майбутніх фахівців, використання педагогічної рефлексії,
спрямованої на професійний саморозвиток і
усвідомлення студентом себе як суб’єкта навчально-професійної діяльності, спільна робота усього колективу навчального закладу,
що спрямована на підготовку та виховання
конкурентоспроможної особистості і фахівця,
здатного працювати в колективі та вирішувати професійні задачі.
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ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ:
НАВЧАЛЬНІ ТА ПРОСВІТНИЦЬКІ ТРЕНДИ
НА ШИРОКОМОВНИХ ТА ТЕМАТИЧНИХ КАНАЛАХ
У статті аналізуються здобутки та труднощі розвитку освітніх та науково-популярних програм та відповідних за тематикою телеканалів. Також просвітою населення займаються й широкомовні канали: як суспільні так і комерційні.
Ключові слова: телебачення України, науково-популярні програми, телешкола, освітнє телебачення.
В статье анализируются достижения и трудности развития образовательных и научно-популярных программ и соответственных по тематике телеканалов. Просвещением также занимаются
и широковещательные каналы, как общественные так и коммерческие.
Ключевые слова: ТВ Украины, научно-популярные программы, телешкола, учебное телевидение.
The achievements and difficulties of educational and popular science programs and topics of channels
which related to them are analyzed in the article. The article deals with the role and place of broadcast channels (both public and commercial) in the case of public awareness.
Key words: Ukraine Television, popular science programs, TV School, Educational Television.

Актуальність. Стан освітнього та просвітницького телебачення – цікава тема зважаючи
на широкий прогрес телебачення в нашій країні. За останнє десятиріччя ми побачили становлення нових каналів доставки освітнього
контенту : супутниковий, кабельний та через
Інтернет (раніше був тільки ефір). Сьогодні ці
мовники являють собою декілька вузькотематичних каналів та цілу низку широкомовних
(суспільних і комерційних).
Постановка проблеми. Нові суспільні
умови, розвиток технічних засобів суттєво
змінив практику просвітництва на українському телебаченні порівняно з радянським періодом. Причому як тематично так і методично.
Проблемою освітнього ТБ займалися багато
авторів (Л. Чашко, М. Головко, М. Жалдак,
О. Крутько, В. Кузьменко, Л. Усенко) [3; 4;
7]. В пропонований для нашого розгляду проміжок часу можна умовно виділити два етапи:
1990 рр., де ще існувала практика телевізійної
школи та були окремі культурологічні програми на державних каналах УТ–1, УТ–2; та 2000
рр. – де просвітницькі проекти переносяться
на широкомовні канали, до цієї роботи долучаються й супутникові та інтернет-канали.

Мета нашого дослідження – окреслити
досвід підготовки навчальних та просвітницьких передач на широкомовних та тематичних
каналах України.
Основний виклад. За часи Незалежності
передачі «телешколи» (лекції та лабораторні
роботи в ефірі) виходили 1992–1999 рр. [3].
Так в 1994 р. їх кількість була максимальною.
Це – література, музика, фізика, історія, іноземна література, інформатика тощо. З початку 90-х навчальні програми виходили на
каналі УТ–2. З 1996 р. залишаються курси з
історії, літератури та музики. В 1999 р. всі телеуроки припинилися [4]. Завершення широкомовних трансляцій завдало великої шкоди
навчально-виховному процесу в українській
школі. Цю нишу, яку закономірно займав державний мовник – Національна телерадіокомпанія – намагаються заповнити недержавні
телеканали. Але покриття та доступність таких проектів залишає кращого.
Можна відмітити телевізійний інтернетпроект мережевого телебачення, започаткований Малою Академією Наук України. Це
Інтелект TV– науково-популярний телеканал
МАН України, що здійснюється в формі ефір-

106

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

ної телетрансляції з сайту («мережеве [Інтернет] телебачення») [19]. Також відеоматеріали
можна знайти на сайті (підкасти). Випускається канал на базі Кіностудії ім. О. Довженка
(Київ). Старт мовлення – 2011 р. Автори мають на меті популяризацію науки та допомогу в опануванні шкільною програмою. Спрямування програм – на сімейну та молодіжну
аудиторії. Телеканал надає доступ користувачам до освітніх програм, демонструючи лекції провідних науковців та уроки найкращих
вчителів країни («телешкола»). Перші програми були короткі: усього 7–10 хвилин, до їх
виробництва залучалися гуртківці, студенти,
педагоги. Були відомі програми: «Експеримент онлайн», «Молодіжні Актуальні Новини», «Три цікавинки щодня», «Світ науки»
(з жовтня 2011 р.). Початок практики прямих
ефірів з 5 квітня 2012 р. (розклад: по буднях –
17:00–18:00, по суботах– 16:00–17:00, за київським часом). З вересня 2012 р. виходили:
«МАНдрівник» (географія), «Большая перемена» (різні науки, російською мовою),
«Футурологія» (техніка та винахідництво),
«Невідома Україна» (історія, географія), «Техносвіт» (техніка та винахідництво), «Цікава
фізика» (фізика), «КіноМАН» (мистецтво
кіно). Канал готує програми з історії, астрономії, математики, біології, психології, теорії
реклами тощо в рамках рубрики «Скарбничка
знань». З жовтня 2013 р. виходять: «Калейдоскоп професій», «Три цікавинки щодня»,
«Шалені винахідники», «МАН–Парнас»,
«Українська мова: Без помилок», «Камертон»
і російською мовою – «Nota bene», «Парад роботов» і «О’суржик!» [19].
Керує каналом – Олексій Михайлович
Смирнов. Це автор і керівник проекту МАН–
Інформ. Він автор проектів «Студентська
республіка», «Нова Європа». Ведучі: Євген
Черевко, Крістіна Керницька (керівник департаменту програм), Марія Демочко, Оксана
Опанасик, Андрій Салеомон, Анстастія Соголовська, Катя Гурневич. Керівник студії звукозапису – Василь Сафтюк.
На сайті можна побачити лекції та лабораторні роботи для шкіл з різних напрямів
програми. Це хімія, фізика, історія, географія,
математика. З початку 2016 р. телекомпанія

створює банк лекцій. Їх виставляють на власному сайті. Проект здійснюється за підтримки фонду «Наукова Світлиця».
В 2016 р. планується відкриття супутникового телеканалу «Репетитор ТБ» – це за жанром просвітницько-культурологічний канал із
фільмопоказом. Він допомагатиме отримати
додаткові знання в частині загальноосвітньої
шкільної та дошкільної програми [13].
В середині літа 2008 р. була видана ліцензія на супутникове мовлення телеканалу
English-Club TV ЗАТ «Англійский Клуб ТБ»
(м.Дніпро). English Club TV – канал для тих
хто хоче поліпшити свої знання в царині англійської мови. При розробці концепції каналу поряд з медіаменеджерами брали участь
педагоги, лінгвісти, перекладачі. Програми
створені за оригінальною методикою й дозволяють глядачу поринути в світ англійської
мови на 15–30 хвилин в день. Телеканал має
сайт де можна отримати методичну підтримку, поставити запитання. Розробляються й
тести вивченого. До ведення програм залучаються носії мови з США, Канади та Великої
Британії. Програми розраховані на три рівні
володіння мовою: середній, вище середнього,
«просунутий» та три вікові групи : від 3 до 7,
від 7 до 15 років, 16–45 років. Відбувається
ротація програм за цими блоками [7].
Але більшість освітніх програм в Україні
виходять на каналах широкого програмування, поруч з передачами різних жанрів: інформаційних, музичних, спортивних, розмовних,
тощо. Найбільш задовольняють визначенню
просвітницького канали суспільного (раніше державного) телебачення – «Культура» та
«Перший». Ці програми звичайно не навчальні, а просвітницькі, вони можуть слугувати
тільки додатковим матеріалам в навчанні та
вихованні. Вони розширюють кругозір, підвищують загальний рівень культури та обізнаності людини. Разом з тим вони не завжди
вільні від хибної сенсаційності.
ДТРК «Культура» – державний тематичний культурологічний канал. Розповсюдження супутниково-кабельне. Канал довго не
допускали до наземного мовлення, тільки з
серпня 2016 р. він отримав частоту в системі
DVB–Т2 [15].
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Державна телерадіокомпанія «Культура»,
створена у 2002 р. в системі Держкомтелерадіо України. Передачі спочатку виходили
на другому загальнонаціональному УТ–2 та
Першому Національному каналах (УТ–1) телебачення, але в незручний час. У листопаді
2004 р. ДТРК «Культура» отримала ліцензію
Національної ради з питань телебачення і
радіомовлення України на цілодобове супутникове мовлення на десять років. З вересня
2005 р. телеканал «Культура» виходить у кабельних мережах Києва та регіонів України, а
з травня 2006 р. транслюється через супутник
[18] [12] [5].
Очолює компанію – Директор виконавчої філії Національної телекомпанії України
«Центральна дирекція, канал «Культура», заслужений журналіст України Мазицька Жанна Анатоліївна.
ДТРК «Культура» є складовою частиною
культурного простору України та один з інструментів реалізації державної політики у
сфері культури. Місія «Культури» – представляти суспільству сучасні моральні і ціннісні
орієнтири. Пріоритетом є виробництво телерадіопрограм, які: забезпечують формування
свідомого ставлення до культурного процесу;
висвітлюють культурну спадщину української
нації; спрямовані на підвищення освітнього
та культурного рівня населення і забезпечують реалізацію просвітницької місії телерадіокомпанії; сприяють розширенню аудиторії,
призначені для різних верств і груп населення, зокрема молодіжної аудиторії. Мета
каналу створення телевізійних проектів,
що відповідають світовим стандартам якості виробництва; поширення кращих творів
вітчизняної та світової кінематографії; інформування глядацької аудиторії про події
культурно-мистецького та науково-просвітницького спрямування; залучення телеглядача до українських та світових культурних
цінностей; збереження традицій і сприяння
розвитку нових культурних напрямків; інформаційна підтримка діячів науки і культури;
поширення культурологічних програм, фільмів, серіалів, вистав, поставлених на основі
української та світової класики та сучасних
творів (http://cultureua.com/).

Відома інформаційна програма «Новини
культури», «Новини», «Новини–Світ», «Ранок з Культурою», публіцистично-аналітична «Скрижалі нашої історії». Новини ведуть
журналісти Артем Глібов та Марія Рогова.
Відома редактор Ю. Ісакова [10]. Журналісти каналу готують блок на культурологічні
теми й на Першому національному (19.00,
UΛ:Перший). Випуски ведуть А. Глібов та
Л. Микитюк [1; 9].
В програмах каналу висвітлюються події
культурно-мистецького життя України: театральні та кінопрем’єри, виставки, презентації книжок, музейні та театральні новини,
мистецькі акції тощо. Канал не уходить від висвітлення процесів державотворення, консолідації суспільства, питань євроінтеграції. Канал знайомить глядачів з творчістю сучасних
українських митців, зокрема поетів та прозаїків («Душі криниця», «У майстерні художника», «Митець», «Кінолітопис», «Театральні
історії», «Літературна мозаїка», «Світлина»,
«Територія кіно»). Гості програми «Діалог» –
відомі літератори, митці, науковці, політики
про актуальні питання культурного процесу.
«Арт–Клуб» – публічна дискусія за участю
літературознавців, філософів, мистецтвознавців з актуальних питань інформаційно-культурної сфери України, «Позиція» – телевізійні
портрети наших сучасників. Науково-просвітницькі проекти : «Визначні українці», «Обереги пам’яті» (музеї та архіви), «Храм» (про
духовні цінності), «Наш край» (краєзнавча).
Велика увага приділяється історичні й
проблематиці. «Відлуння історії» – програми
про історичні події загальнонаціонального та
регіонального масштабу, що мали вплив на
становлення української державності. 29 вересня 2016 р. була прем’єра документального
фільму «Примара Бабиного Яру» (реж. Тетяна
Баришпол).
Виходить передача «Просвіта» – просвітницького характеру, що виховує дух патріотизму, популяризує діяльність представників
української культури на прикладах як героїв
минулого та і сьогодення. «Передчуття» – невимушена бесіда-проникнення у внутрішній
світ і таємниці людей, що живуть у світі мистецтва. «Дійові особи» – зустрічі з відомими
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акторами, режисерами, діячами галузі про
становлення творчої особистості,
Канал приділяє багато уваги музиці та театру. «Світ музики» – концерти, музичні вечори, фестивалі, конкурси, виступи майстрів
мистецтв, колективів народної пісні, тощо;
«Музичні вистави» та «Вистава на екрані» –
телеверсії сучасних і класичних вистав. Про
відомі постаті з світу музики та дотична до
теми аналітика в програмах «Музика і музиканти», «Музичний андеграунд».
Для дітей виходять програми «Маленькі новини» та «Веселка». Остання висвітлює здобутки молоді на творчій та освітній
ниві, також опанування ними культурних
традицій, ремесел, професій. Редактор молодіжної редакції – Ю.Ісакова (https://vk.com/
topic-56180353_32163885).
Педагогічно спрямовані програми. «Сходинки до мрії» – про дитячі навчальні заклади з передовими освітніми програмами,
дитячі творчі гуртки, музичні школи та спортивні школи, дітей з винятковими здібностями, дитбудинки та інтернати; «Центр уваги» – старшокласники та студенти на шляху
до мети, навчання і вибір професії, труднощі
й перемоги, дозвілля і спорт, здоровий спосіб життя як запорука успіху (https://vk.com/
topic-56180353_32200547) [1] [16].
Не можна не відзначити, що фінансування цього каналу абсолютно недостатнє, мало
робилося й для його поширення серед телеаудиторії. Поряд з телеканалом працює й радіо
«Культура». Воно відомо своїми радіомарафонами. Так 9 березня 2015 р., відбувся національний радіомарафон «Борітеся – поборете!
Шевченко мобілізує» з нагоди 201-ї річниці
від дня народження Кобзаря [17].
Готують пізнавальні програми і комерційні радіостанції, наприклад, Радіо Ера :
«Абсолютний слух» –це інформація зі світу
музики від ведучого В’ячеслава Ільїна. Виходила передача «Час культури». Був цикл «Історія України-Руси». Також «Книжковий базар» – розмови про книжки, які заслуговують
на читацьку увагу (http://www.eramedia.com.
ua/programs/).
Пізнавальні, культурологічні та освітні
програми готують (та ретранслюють зару-

біжні) не тільки спеціальні, тематичні, але й
широкомовні комерційні канали Інтер, 1+1,
Тоніс, тощо.
Перший канал (UΛ:Перший; технічна назва УТ-1), готує пізнавальні, культурологічні
та освітні програми. Х. Стебельська зазначає [14], що вагоме місце в діяльності телеканалу UΛ:Перший приділяється вивченню
української мови та літератури в школі, увазі
до національних коренів нашого народу. Цю
тематику висвітлюють передачі загального
характеру на Першому Національному телеканалі («Світ поезії», «Секрети вічності»,
«Пісенне поле», «Народні таланти», «Пектораль»). Вона зазначає творчість Володимира
Скуратівського, Бориса Гривачевського, Євгена Сверстюка, при підготовці документальних
телефільмів. За сценарієм Бориса Олійника та
Івана Дзюби був знятий 12 серійний фільм
«Тарас Шевченко. Заповіт». Сприяли освіті
молоді науково-популярні програми, які стартували за часів перебудови в СРСР – наприкінці 1980-х років : «Свічадо» та «Плеяда».
Комерційні канали виробляють просвітні
програми: культурологічні, науково-популярні , а також документальні фільми. Особливість цих програм в тому, що підбір тематики,
галузі знань передач, диктується попитом, волею рекламодавця чи спонсора. Чільне місце
займають розвивальні інтелектуальні шоу.
Найбільш цікавлять мовників проблеми
історії, туризм та географія, державотворчі
та націєтворчі процеси. Разом з тим, такий
підхід не вільний від певних вад: увагу треба приділяти й іншим напрямам науки і культури, а підняті питання почасти відбивають
особисті погляди авторів фільмів та програм,
містять контраверсійні та дискусійні висновки («рейтинг проти науковості»), вони не мають зв’язку з програмами навчальних закладів різних рівнів та ступенів. Інша проблема:
спрямованість низки програм на пропаганду
традиційних народних цінностей, рідної культури, повернення до духовних джерел, супроводжується перебільшеною увагою до містики та забобонів.
На телеканалі «Інтер» виходила національна телеверсія інтелектуальної гри «Що? Де?
Коли?» (2008–2011), проект «Великі україн-
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ці» (2007–2008). Програма «Великі українці»
поєднувала в собі ток-шоу з інтерактивним
опитуванням телеглядачів, а в міжпрограмний
період – усіх громадян щодо місця й ролі видатних державних і політичних діячів, військових,
художників, учених, спортсменів, релігійних
діячів тощо, у національній і світовій історії.
Канал виробив багато фільмів на історичні теми: «Перша світова. Справа Принципу»,
«Шевченко. 200 років самотності», «Фільмпосвята Т.Шевченку», «Небо. Літак. Мрія»,
«Олег Антонов – людина неба», «50 років
без Ахматової», «Битва за Київ», «Легендарні замки України», «Таємниці пірамід», «Катинь: листи з раю», «1961: Таємниця київського потопу».
В каналу «Інтер» є споріднений – «Мега»,
що позиціонується як пізнавальний. Гендиректор – О. Мустафін. Канал транслює багато
науково-популярних циклів та серіалів виробництва BBC, National Geographic, History
Channel, Discovery, Animal Planet, Cineflix
(«Top Gear», «Планета Земля», «Гола наука»).
Є й програми власного виробництва «Гордість України», «Україна: забута історія»,
«Підроблена історія», «Війна всередині нас»
(про здоров’я), «Наука.ua». Виходить «Смартшоу» – соціальне ток-шоу з І. Пупковим.
«Містична Україна» – про незвичайні та потусторонні факти, містику, аномалії на території України (веде М. Дробот) (http://megatv.
ua/programs/).
Телеканал «Україна» створив декілька документальних фільмів, які сколихнули
широку суспільну дискусію. «1941» (5 серій) – авторський документальний фільм режисера Ігора Кобріна. В нього свій погляд
на події початку військового протистояння
СРСР та Німеччини (http://1941.kanalukraina.
tv/ru/). Також був цикл фільмів та споріднених ток-шоу, що викликав велику дискусію
про походження української нації: «ДНК. Код
нації» (режисер І. Павлюк), «ДНК2. В пошуках нації», «ДНК: портрет нації», «Україна.
В пошуках себе». Проект поєднує формати
науково-популярного фільму, реаліті-шоу,
журналістського розслідування, та історичної реконструкції (http://kanalukraina.tv/ru/
programs/p/396#photo/, http://kanalukraina.tv/

ru/programs/p/396#episode/). Був створений
фільм про соціальну психологію, впливи на
свідомість людини «Звичайний зомбі. Як працює неправда» (реж. І. Павлюк, В. Рибась,
О. Рогожа).
Виробнича компанія «1+1 продакшн» створила багато неігрових фільмів на історичну та
суспільствознавчу тематику, що показують на
каналі «1+1» та споріднених. Наприклад, документальний фільм «Собор на крові» (2007,
реж. І. Кобрин) на теми історії України (виробництво студії «Телекон» – каналу «1+1»),
описує історію УНР, УВО, ОУН, ОУН(м) і
ОУН (б). Фільм створений за сприяння Українського інституту національної пам’яті в
рамках проекту «Єдина держава – спільна історія». Був знятий фільм про аварію на ЧАЕС
«Розщеплені на атоми», документальні фільми «Де починається Україна?», «Моя країна»,
«Секрети Бандери», «Україна. Повернення
Історії » [20].
Телеканал «Тоніс» був створений в 1989 р.
у Миколаєві. В 1992 р. головний офіс переїжджає до Києва, канал розпочав мовлення і в
столиці нашої держави. В той же час почалося експериментальне супутникове мовлення
у рамках проекту культурологічно-етнографічного «Слов’янського каналу» (працював
у 1994 р. та 2008 – 2013 рр.) [8, Т. 1, c. 314].
У період з 1997-го по 2000-й рр. канал поступово одержав право мовлення на всій території України. «Тоніс» – провідний мовник, що
сприяє розповсюдженню екологічної та природоохоронної інформації. На екранах екологічні новини під назвою «Життя» (премія «Золоте перо» за 2008 р. як кращий екологічний
проект), програма-розслідування «Зелений
дозор». Помітною подією стали телемарафони «Жива Земля», «День Землі» [11]. В Україні виходить і інший канал з екологічної тематики – Еко–TV. Багато в своїх репортажах
«Тоніс» приділяє проблемі енергозбереження, зокрема відомий фільм – «Вічні джерела
енергії» (http://www.tonis.ua/).
Телекомпанія справжня фабрика документалістики. За період 2005 – 2007 рр. там зняли
цілу низку фільмів на тему історії України:
«Трипільці», «Ольвія», «Царство Феодоро»,
«Боспорське царство», «Козацтво», «Україн-
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ська революція – втрачена держава», «Провісники незалежності» та цикл Друга світова:
«Невідома окупація», «УПА – третя сила»,
«Партизани», «Остарбайтери», «Правда окопів» [11]. У 2009 р. в ефір вийшов цикл документальних фільмів «Обличчя купюр» про
історичні постаті, чиї зображення розміщені
на українських грошах.
Кабельний оператор «Воля» в 2016 р. запустив три платних кабельно-супутникових
канали «Наука» – просвітницький, «Терра» –
про туризм та краєзнавство, «Фауна» – про
життя тварин [2].
З 2005 р. працює культурологічний канал
«Глас». Це український супутниковий телевізійний канал православної спрямованості.
Позиціонує себе як сучасне, динамічне, культурологічне родинне телебачення. Розповсюдження каналу супутниково-кабельне та в Інтернеті через сайт; за кордоном в США та ЄС
й у вигляді IPTV трансляцій. З 2008 р. канал
додав російську звукову доріжку. Інформаційні програми: «Світ православ’я», «Літопис»,
«Громадянська позиція». «Добре слово» – це
цикл пізнавальних та духовно-просвітницьких програм для дітей та всієї родини. Цікаві та яскраві передачі допоможуть глибше
пізнати тексти Євангелія, засвоїти церковну
азбуку, навчитися читати іконографію, позна-

йомитися з повчальними історіями з життя
Святих. У вивченні Святого Письма допомагають: «Закон Божий», «Сторінки Євангелія»,
«Духовні пісні», «Молитва», відома передача
про архітектуру «Зодчество». Документально-освітні програми: «Спадщина», «Автограф», «Портрет», «Людина праці», «Рідні
люди». Для дітей і юнацтва – «Добре слово»,
«Як і чому», «Моє звірятко», «Моя професія»,
«Наш час» (http://www.glas.org.ua/projects/).
Висновки. На сьогодні в Україні бракує
суто освітніх каналів, які б були спрямовані на викладання, підтримку та закріплення
знань, що відповідають програмі навчальних закладів різних рівнів та типів. Хоча і
з’являються нові канали, але з доправленням
їх до глядача є проблеми. Більшість просвітницьких передач зосереджені на каналах широкого програмування, де на них впливають
рейтинги та спонсори. Виходом тут бачиться
подальше поширення суспільного телебачення «Культура», «Перший» та залучення недержавних фондів та суспільних організацій.
Дослідження в цьому напрямку мають бути
продовжені, широко аналізуючи здобутки й
місцевого регіонального мовлення в Україні,
діяльність Інтернет-телебачення та студій при
навчальних закладах. При цьому важливо вивчати іноземний досвід, зокрема держав ЄС.
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИСЛЕННЯ
ЯК ЧИННИКИ ДЕСТРУКТИВНОЇ ТА КОНСТРУКТИВНОЇ
ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ
У статті здійснено теоретичний аналіз взаємозв’язку індивідуальних характеристик мислення
із процесами пам’яті. Автором проведено емпіричне дослідження впливу таких характеристик мислення як логічні і граматичні реакції на продуктивність відтворення інформації. Визначено, що ці
характеристики мислення перегукуються із формами мимовільного інтелектуального самоконтролю та тим самим обумовлюють реконструктивні механізми пам’яті, які спричиняють виникнення
деструктивної або конструктивної інтерференції.
Ключові слова: індивідуальні характеристики мислення, метапам’ять, пам’ять, конструктивна інтерференція, деструктивна інтерференція.
В статье осуществлен теоретический анализ взаимосвязи индивидуальных характеристик
мышления с процессами памяти. Автором проведено эмпирическое исследование влияния таких характеристик мышления как логические и грамматические реакции на продуктивность воспроизведения информации. Определено, что эти характеристики мышления связаны с формами самопроизвольного интеллектуального самоконтроля и тем самым обусловливают реконструктивные механизмы
памяти, которые вызывают возникновение деструктивной или конструктивной интерференции.
Ключевые слова: индивидуальные характеристики мышления, метапамять, память, конструктивная интерференция, деструктивная интерференция.
The article theoretically analyzes the relationship of the individual characteristics of thinking with memory processes. The author conducted an empirical study of the influence of such characteristics of thinking as
logical and grammatical reactions on the memory performance. It was determined that these characteristics
of thinking associated with spontaneous forms of intellectual self-control and thereby determine the reconstructive memory mechanisms that cause the occurrence of a destructive or constructive interference.
Key words: individual characteristics of thinking, metamemory, memory, constructive interference,
destructive interference.

Актуальність статті. В сучасному світі важливим є вміння оперувати оточуючою інформацією, а саме вміти успішно її запам’ятовувати. Цілеспрямоване
запам’ятовування дозволяє успішно виконати
функцію наступного відтворення, тому якщо
процес пригадування відбувається успішно,
то результатом є досягнення цілі, а якщо ні,
то відбувається інтерференція або ж забування. Інтерференція – це явище, що має вплив
на процеси пам’яті (М. Андерсон, А. Бедделі,
К. Чендлер, Р. Бйорк, І. Зеленін, А. Созінов,
Р. Каламаж) та метапам’яті (У. Хоффрейдж,
М. Кролл, К. Деборах, В. Волошина). Проте,
Е. Заіка стверджує, що інтерференція може
мати як позитивний, так і негативний вплив
на процеси пам’яті. Тому, у цій статті викладено результати дослідження індивідуальних

характеристик мислення як чинників деструктивної та конструктивної інтерференції.
Постановка проблеми. Пам’ять може
бути порушена або спотворена залежно від
того, що ми вже знаємо або ж від того, що можемо дізнатися в майбутньому. В основі цієї
ідеї лежить твердження, що інформація, яка
міститься в довготривалій пам’яті, може переплутатись або з’єднатись із іншою інформацією при запам’ятовуванні і таким чином вона
може впливати на продуктивність процесів
пам’яті. Дослідники називають це інтерференцією і визначають дане явище, як феномен, який знижує продуктивність відтворення
пам’яті через присутність схожих спогадів [1].
Теорія інтерференції базується на тому,
що забування відбувається через те, що спогади можуть заважати і порушувати один од-
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ного. Іншими словами, спогади можуть перешкоджати правильному запам’ятовуванню та
відтворенню інформації. Більшість авторів,
описують інтерференцію, як явище, що має
негативний вплив на процеси пам’яті (М. Андерсон, А. Бедделі, К. Чендлер, Р. Бйорк, І. Зеленін, А. Созінов, Р. Каламаж). Проте, Е. Заіка
[2] стверджує, що інтерференція може мати як
позитивний так і негативний вплив на процеси
пам’яті, що обумовило виокремлення конструктивної та деструктивної видів інтерференції.
Зокрема, у контексті реконструктивної
теорії пам’ять ніколи не є буквальним відтворенням минулого досвіду, а залежить від
реконструктивних процесів, присутніх під
час кодування, які піддаються впливу потенційних помилок і спотворень. По суті, реконструктивні функції процесу пам’яті відбуваються шляхом кодування характеристик
об’єктів, які сприймаються в процесі засвоєння інформації та інтерпретуються суб’єктом у
розрізі смислових функцій, які діють у момент
декодування інформації [6]. Використовуючи
при цьому кілька взаємопов’язаних когнітивних процесів для доступу сліду в пам’яті [5].
Таким чином, різні ознаки об’єкта повинні
бути пов’язані один з одним, щоб сформувати когерентне уявлення епізоду пам’яті і якщо
цей процес зв’язування зазнає невдачі це
може привести до викривленого відтворення,
що обумовлені нездатністю консолідувати інформацію в зв’язній формі. При використанні
реконструктивних процесів, люди доповнюють інші аспекти наявних особистих знань в
прогалинах, виявлених в епізодичній пам’яті,
з тим щоб забезпечити більш повну і більш
послідовну версію відтворення.
З цієї точки зору і опираючись на реконструктивну теорію пам’яті, ми можемо розглядати явище інтерференції не лише як негативне явище, а як таке при якому вдалий
перебіг процесу реконструкції дає конструктивний, тобто позитивний, ефект на процес
засвоєння інформації. Це узгоджується із
позитивними наслідками, які мають асоціативні зв’язки, що спрацьовують та мають позитивні наслідки у відтворення інформації.
Відтак, вплив індивідуальних характеристик
мислення на процес засвоєння інформації

може мати як негативні, так і позитивні наслідки на продуктивність відтворення подібної між собою інформації.
У ході теоретичного аналізу ми також виокремили такі характеристики мислення як
логічні і граматичні реакції на стимул, адже
вони перегукуються із формами мимовільного
інтелектуального самоконтролю, який є частиною метапам’ятєвих процесів [2]. Логічні
реакції, у свою чергу, поділяються на підгрупи
центральні і периферичні, граматичні – на підгрупи синтагматичні і парадигматичні. Логічні
зв’язки – це зв’язки за змістом між стимулами
і реакціями. Якщо такий зв’язок є, то це відноситься до центральних логічних реакцій, якщо
ж цей зв’язок відсутній, то до периферичних
логічних реакцій. З погляду граматичного критерію також можна виділити два варіанти відповідних реакцій: синтагматичні і парадигматичні. Під синтагматичним варіантом зв’язку
між словом-стимулом і словом-реакцією розуміється зв’язок між різними граматичними категоріями, наприклад, між іменниками і
прикметниками або дієсловами і прислівниками. Під парадигматичними реакціями випробуваних розуміється зв’язок у межах однієї
граматичної категорії. Збільшення синтагматичних реакцій свідчить про комплексність
мислення, вміння випробуваного виділяти
об’єкти і їхні ознаки. Збільшення синтагматичних реакцій свідчить про недостатність
аналітичних операцій, про деякий інфантилізм мислення або ж може бути наслідком
індивідуально психологічних особливостей.
Виклад основного матеріалу. Метою нашого експерименту було виявлення взаємозалежності індивідуальних характеристик мислення (логічних (центральні/периферичні) та
граматичних (синтагматичні/парадигматичні)
реакцій із конструктивною та деструктивною
інтефреренцією.
Методика дослідження. Опираючись на
теоретичну базу проблеми вивчення інтерференції та індивідуальних характеристик
мислення нами було розроблене та проведене
експериментальне дослідження. Даний експеримент проводився на базі Науково-дослідної
лабораторії когнітивної психології Національного університету «Острозька академія».
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Учасники. В даному дослідженні взяли
участь 42 респонденти (30 жіночої та 12 чоловічої статті; середній вік=19.36, SD=2.47). Усі
досліджуванні є студентами різних спеціальностей та курсів Національного університету
«Острозька академія». Вибірка була стихійно
сформована.
Матеріал дослідження. Експеримент проводився в приміщенні Науково-дослідної лабораторії когнітивної психології НаУОА, тому
всі учасники проходили експеримент в однакових умовах. Кожен учасник розміщувався за
окремим комп’ютером, відділеним від основної площини приміщення перегородкою, для
створення ізольованості та комфортних умов
зосередження на процедурі проходження експерименту. Всі досліджувані були забезпечені
необхідним комп’ютерним обладнанням та
бланками для запису відтворюваної інформації, та екземпляром відповідних психодіагностичних методик.
Усі стимули даного експерименту були
представленими на ПК за допомогою
ПЗ E-Prime 2.0., що є рекомендованою Американською асоціацією психологів АРА. Дане
ПЗ дозволяє найбільш точно регулювати усі
експериментальні змінні та фіксувати виміри.
В цілому кількість стимулів, що пропонувалась досліджуваному для запам’ятовування
складала 40 пар українських слів, які поділялись на 2 списки, де відтворювалися лише
20 слів. Презентація і їх кількість залежала
від специфіки групи та підгрупи. Оскільки
нам потрібно було створити умови для виникнення інтерференції, то ми використали двохтомний Український асоціативний словник за
редакцією С. Мартінек для підбору асоціативного стимульного матеріалу.
Для проведення другої фази експерименту ми використовували методику «Прямий
(вільний) асоціативний тест» для дослідження індивідуальних характеристик мислення.
Прямий (вільний) асоціативний тест дозволяє
визначити переважання певних характеристик в мисленні індивіда.
В ході теоретичного аналізу ми виокремили наступні характеристики: логічні (центральні/периферичні) та граматичні (синтагматичні/парадигматичні). Логічні зв’язки – це

зв’язки між словами стимулами та реакціями
на них індивіда. Центральна реакція – це наявність логічного смислу між словами, а відсутність цього смислу говорить про периферичну реакцію. Для розвиненого дорослого
мислення характерна перевага центральних
реакцій – не менше 65%, а переважання периферичних асоціативних реакцій свідчить
про порушення динамічних особливостей
особистості, загальмованість розумових процесів. Якщо слово-стимул та слово-реакція
відносяться до однієї граматичної категорії
(іменники, прикметники, дієслова) то це відноситься до парадигматичної реакції, для дорослих носіїв української мови їх кількість
має бути не менше 70%. Якщо ж стимул та реакція відносяться до різних мовних категорій,
то це синтагматична характеристика мислення, її переважання свідчить про комплексність
мислення, незрілість аналітичних процесів.
Для проведення даного тесту ми підготувати групу слів-стимулів у кількості 30 одиниць,
що відносяться до різних частин мови – іменників, дієслів, прикметників, прислівників.
Респондентам пропонувалося записати будьяке слово на запропоноване слово-стимул.
Експериментатор зачитував слова-стимули і
на запис відповіді давалось 5–6 секунд. Відповідно, після проведення процедури послідовно порівнювалися між собою пари
стимул – реакція за вище визначеними характеристиками. Після цього результати записувалися в матрицю асоціативних реакцій для
подальшого аналізу.
Експериментатор був присутній при тривалості усієї процедури експерименту, тому
час проходження будь-якої з фаз експерименту респондент міг звертатись до експериментатора, якщо у нього виникали запитаннями,
або запропоновані інструкції були недостатньо зрозумілі.
Результати дослідження. Для досягнення
поставленої мети ми здійснили аналіз показників продуктивності відтворення та результатів методики «Прямий (вільний) асоціативний тест». Використовуючи однофакторний
дисперсійний аналіз ANOVA для опрацювання результатів дослідження, ми виявили статистично значимі відмінності щодо продук-

115

№ 9 / 2016 р.

♦

тивності відтворення F (1,28)=4,36 p=0,01 як
функції виду інтерференції залежно від середніх значень результатів тесту «Складні аналогії» («1» – низький рівень логічного мислення;
«2» – середній рівень; «3» – високий рівень).
Отже, за результатами цього аналізу ми
можемо стверджувати, що рівні логічного
мислення за даним тестом впливають та обумовлюють конструктивну та деструктивну
види інтерференції. Також, додатковий апостеріорний тест Шеффе показав статистично значимі відмінності середніх значень у
продуктивності відтворення для респондентів із високим рівнем логічного мислення
(М=-0,33, р=0,00) та продуктивністю відтворення респондентів із низьким рівнем логічного мислення (М=-0,23, р=0,01). Отже, ми
прослідкували та статистично підтвердили
статистично значиму взаємозалежність між
продуктивністю відтворення та рівнем логічності мислення. Це підтверджує, що респонденти із високим рівнем логічного мислення
в умовах запам’ятовування інтерференційного списку слів із високим рівнем рівень логічності мислення схильні краще засвоювати
інформацію, аніж респонденти із нижчими
показниками логічності мислення. Відтак,
конструктивна інтерференція залежить від
високих показників логічності мисленні, тоді
як деструктивна інтерференція більшою мірою проявляється та залежить від низьких показників логічності мислення.
Тепер перейдемо до аналізу логічних характеристик за «Прямим (вільним) асоціативним тестом». У ході аналізу за допомогою
ANOVA, ми не виявили статистично значимих
відмінностей F (1,28)=0,28 p=0,60 як функції
виду інтерференції щодо продуктивності відтворення залежно від середніх значень пере-

важання відповідних логічних характеристик
за «Прямим (вільним) асоціативним тестом»
(«0» – периферичні характеристики мислення; «1» – центральні характеристики мислення). Оскільки даний тест спрямований на
оцінку особливостей логічного мислення, то
ми не можемо говорити, що переважання центральних або периферичних критеріїв логічного мислення впливають на прояв конструктивної та деструктивної інтерференції.
Висновки і пропозиції. Здійснивши теоретичний та емпіричний аналіз залежності
конструктивної та деструктивної інтерференції від показників індивідуальних характеристик мислення за проведеними методиками
ми виявили статистично значимі відмінності
щодо рівнів логічного мислення у респондентів. Хоча теорія реконструктивної пам’яті є
порівняно новою, ідея, що епізодичні сліди
пам’яті можуть бути змінені відповідно до
інформації, що надходить пізніше має свою
логіку. Найбільш широко вивчені явища, що
ілюструють відновлюючу природу мисленнєвих процесів при обробці інформації демонструють зворотний бік дії інтерференції на
процеси пам’яті. Найбільш очевидна схожість
в відношенні самих ефектів, де відтворення
спочатку закодованої інформації залежить
від інтерпольованого представлення нової
інформації [4]. Оскільки проблематика даної
теми є малодослідженою, то у нашому досліджені ми ставили за мету виявити чи існує
залежність конструктивної та деструктивної
інтерференції від індивідуальних характеристик мислення, а отже перспективною для подальшого вивчення можуть бути дослідження
пов’язані особливостями та закономірностями впливу характеристик мислення на ефективність метапам’яті.
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здобувач науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології
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старший психолог сектора психологічного забезпечення
Національного університету цивільного захисту України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ
У статті проводиться теоретичний аналіз змістовних особливостей феномену психологічної
сумісності. Поняття психологічної сумісності охоплює широкий спектр психологічних характеристик, явищ і процесів таких як: індивідуально-психологічні властивості членів групи, особливості
темпераменту й потреб, взаємодія характерів, погодженість соціальних установок, інтересів, ціннісно-мотиваційних особливостей, тощо.
Ключові слова: психологічна сумісність, члени групи, спільна діяльності.
В статье проводится теоретический анализ контекстуальных особенностей феномена психологической совместимости. Понятие психологической совместимости охватывает широкий спектр
психологических характеристик, явлений и процессов таких как: индивидуально-психологические
свойства членов группы, особенности темперамента и потребностей, взаимодействие характеров,
согласованность социальных установок, интересов, ценностно-мотивационных особенностей, и
тому подобное.
Ключевые слова: психологическая совместимость, члены группы, совместная деятельности.
The article theoretical analysis of rich in content features of the phenomenon of psychological compatibility is conducted in the article. The concept of psychological compatibility embraces the wide spectrum
of psychological descriptions, phenomena and processes of such as: individually-psychological properties of
members of group, feature of temperament and necessities, co-operation of characters, co-ordination of social
options, interests, valued-motivational features, and others like that.
Key words: psychological compatibility, members of group, joint activity.

Актуальність статі. Проблема формування ефективних малих груп обумовлює
необхідність вирішення питання психологічної сумісності їх членів, що неодноразово
підкреслювали ряд авторів. Встановлено, що
психологічна сумісність впливає на працездатність, ефективність праці, взаємодію між
працівниками, їх функціональні та психоемоційні стани, задоволеність працею, тобто
практично на усі суб’єктивні та об’єктивні
показники спільної діяльності людей. Психологічна сумісність, як один із критеріїв професіоналізму, виступає умовою створення не
просто малих груп працівників, а груп професіоналів.
Важливе значення феномена сумісності
людей у різних сферах життя (праці, сім’ї,
спорту, військової служби, правоохоронної діяльності тощо) обумовлює його дослідження
в різних галузях психологічної науки: психології спорту, військовій психології, психології

праці, інженерній психології, експериментальній та юридичній психології тощо.
Постановка проблеми. Є обґрунтування
визначення психологічної сумісності, що було
б диференційоване від інших видів сумісності
й орієнтоване на малі групи.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Сформулювати й обґрунтувати
робоче визначення психологічної сумісності,
яке відображає особливості діяльності членів
групи.
Виклад основного матеріалу. Вперше феномен психологічної сумісності став об’єктом
психологічних досліджень з 1960-х років при
вивченні ситуацій тривалого перебування
працівників екстремальних професій у складних умовах (екіпажі водних та космічних кораблів, члени експедиції тощо).
Найбільш широке дослідження проблематика психологічної сумісності набула у психології спорту, що пов’язано, в першу чергу,
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із швидким відзеркаленням психологічної
несумісності партнерів на спортивних досягненнях команди (С. Бринзак, В. Воронова,
А. Журавльов. Ю. Коломейцєв, О. Кудерміна,
В. Олефір, О. Пітерєва, І. Синіговець, К. Сергієнко, С. Строгонов). Об’єктивною характеристикою несумісної команди, на думку цих
авторів, можна вважати неоптимальні рішення її членів та помилки, які виникають в ході
гри. Встановлено, що успішність виступів
спортсменів та ефективність тренувального
процесу залежить не тільки від рівня їх кваліфікації та підготовленості, а й від психологічної сумісності партнерів в парах та командах.
Проблематика психологічної сумісності
дістала розвитку також у межах військової
психології (А. Глоточкін, Ф. Горбов, В. Довидов, А. Караяні, М. Крапівін, В. Крук, С. Круткін, В. Лазарєв, К. Платонов, В. Пономаренко,
Ю. Сулімов та ін.). Авторами визначено падіння ролі морально-психологічної єдності
військовослужбовців, незначний розвиток самоуправління та недостатню стабільність централізованого управління у військах. Високий
рівень нестатутних відносин та конфліктності колективів військовослужбовців, на думку
вказаних дослідників, пов’язаний із низькою
психологічною сумісністю, при якій значимі
для колективу норми та цінності не виступають
регуляторами поведінки солдат та офіцерів.
Вивчення психологічної сумісності у військових пов’язано з нівелюванням вказаних
факторів, які раніше обумовлювали згуртованість та ефективність військового колективу,
і може слугувати джерелом їх відновлення.
Крім того, психологічна сумісність вважається важливим фактором комплектування груп
військовослужбовців, призначених для діяльності в екстремальних умовах та ситуаціях
тривалої соціальної ізоляції.
У межах юридичної психології дослідження психологічної сумісності представленні
меншою мірою (В. Андросюк, О. Бандурка,
С. Бочарова, В. Васильєв, М. Єнікєєв, О. Землянська, В. Коновалова, П. Макаренко, О. Тімченко, В. Хрістенко та інші). Дослідження
спрямовані в основному на психологічний супровід працівників екстремального характеру
професійної діяльності. Показано, що визна-

чення та підсилення психологічної сумісності
персоналу в умовах виконання спільних оперативно-службових завдань є перспективним
шляхом підвищення ефективності здійснення працівниками підрозділів ДСНС України,
зміцнення дисципліни і законності.
На сьогодні у психології використовуються
декілька споріднених термінів: «психологічна
сумісність», «професійна сумісність», «міжособистісна сумісність», «шлюбна сумісність»
тощо. Усі вони підкреслюють момент взаємодії членів мікрогрупи спілкування на основі
певних співпадаючих чи протилежних особистісних характеристик, що потенційно дає більший ефект у спільній діяльності чи відносинах.
Однак, нам би хотілося відразу визначити
той факт, що у науковій літературі ми не знайшли загальноприйнятого визначення поняття «психологічна сумісність», а наявні визначення ми вважаємо досить суперечливими й,
як правило, такими, що носять лише частковий, описовий характер.
Так, у своїй праці, присвяченій професійній придатності людей, В. Бодров вказує,
що психологічна сумісність – це співвідношення індивідуальних особливостей людей,
при яких найбільш сприятливо протікають їх
спільна діяльність та спілкування.
У цьому визначенні відсутнє розуміння
психологічної сумісності як чинника спільної діяльності, але в інших працях В. Бодрова йдеться саме про це. Автор стверджує, що
психологічна сумісність завжди стосується
тільки конкретного виду та умов діяльності.
Люди, які входять до однієї групи, можуть
бути сумісними та несумісними у різних видах діяльності. Діяльність виступає системним чинником мікрогрупи партнерів, і вона
диктує вимоги до сумісності: за фізичними,
психофізіологічними, емоційно-вольовими,
соціально-психологічними характеристиками, або їх сукупності.
А. Волкова дає таке визначення: «…сумісність – це поняття для позначення об’єктивної
відповідності властивостей суб’єктів, які взаємодіють стосовно їхньої спільної діяльності».
Р. Шаміонов вважає, що психологічна сумісність – це соціально-психологічна характеристика групи, яка проявляється у здатності її членів

119

№ 9 / 2016 р.

♦

узгоджувати свої дії та оптимізувати взаємовідносини в різних видах спільної діяльності.
Л. Карамушка вказує на важливості врахування психологічної сумісності членів колективу, зокрема, таких їхніх психологічних характеристик, як соціально-професійні потреби
та інтереси, особливості темпераменту та характеру, рівень професійно-педагогічної підготовки та майстерності, а також вікових і статевих характеристик. Оптимальне поєднання
таких характеристик, на її думку, забезпечує
найбільшу ефективність діяльності колективу
на основі психологічної сумісності його членів.
С. Круткін на прикладі російських військовослужбовців, дав таке визначення психологічної сумісності: «… це системний
багаторівневий феномен, який забезпечує
ефективну реалізацію провідних соціальних
функцій малої групи: взаєморозуміння та взаємодію (сумісність «по горизонталі») та прийняття-надання підтримки (сумісність «по
вертикалі»)… це властивість особистості, яка
визначає схильність до найбільш ефективної
взаємодії з конкретними особами та колективами і базується на особистісних рисах».
Ф. Горбов та М. Новіков вважають, що
«сумісність – поняття про взаємну відповідність властивостей учасників групи. До цього поняття, на їхню думку, належать: взаємна симпатія, позитивний характер емоційних
установок, взаємонавіювання, спільність інтересів і потреб, схожість динамічної спрямованості психофізіологічних реакцій при операторській діяльності та відсутності в даній
групі наявних егоцентричних спрямувань».
А. Свенцицький стисло визначає сумісність
як здібність членів групи до спільної діяльності, що ґрунтується на їхньому оптимальному сполученні. Вона зумовлена як схожістю
яких-небудь одних властивостей членів групи,
так і відмінністю їхніх інших властивостей.
О. Крилов розуміє під психологічною сумісністю психофізіологічну та психосоціальну синхронність у мисленні та поведінці, що
забезпечує ефективність спільної діяльності.
Е. Кузьмін також вважає, що сумісність –
це ефект взаємодії людей, що характеризується максимально можливою задоволеністю їх
один одним.

На думку О. Петровського, сумісність – це
соціальна психологічна характеристика групи, яке проявляється у властивості її членів
погоджувати (робити несуперечними) свої дії
й оптимізувати взаємовідносини у різних видах спільної діяльності.
К. Платонов розглядає психологічну сумісність як вид групової сумісності, «наявність
якої часто буває непомітним, але відсутність
різко знижує ефективність групової діяльності, іноді призводячи до конфлікту між виконавцями».
Один із авторитетних іноземних дослідників у галузі сумісності В. Шутц визначає
сумісність як характеристику відносин між
двома чи більше особами, між індивідуумом
та роллю або між індивідуумом та робочою
ситуацією, що мають на меті взаємне задоволення індивідуальних чи міжособистісних
потреб та гармонійне існування.
З точки зору іншого американського психолога М. Шоу, сумісність – ступінь взаємного задоволення потреб і поведінкових проявів
членів групи.
Таким чином, одні автори психологічну сумісність ототожнюють із психофізіологічною
(фізіологічною), підкреслюючи біологічний
(неусвідомлений) компонент, інші вважають
її тотожною терміну «соціально-психологічна сумісність», треті, хоча й виділяють її як
самостійний вид сумісності, однак у її визначення поряд із психологічними включають
фізіологічні й соціально-психологічні характеристики людини.
Дослідження психологічної сумісності
ускладнюються ще й термінологічною плутаниною: дана категорія описує соціально-психологічні явища і переплітається із поняттями
«групова згуртованість», «соціально-психологічний клімат», «колективізм», «групова організованість» тощо.
Вдале, на нашу думку, порівняння цих
дефініцій зроблено В. Олефіром у його кандидатській дисертації. Він вказує на те, що
згуртованість групи представляється як її
ціннісно-орієнтаційна єдність, характеристика системи внутрішньогрупових зв’язків, яка
показує рівень чи ступінь збігу думок, оцінок,
установок групи відповідно до об’єктів (цілей
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діяльності, ідей, подій). В якості кількісної
міри групової згуртованості використовується
відповідний індекс. Автор доходить висновку,
що в основі групової згуртованості (результат) лежить психологічна сумісність її членів
(механізм). Також психологічна сумісність виступає умовою високої організованості групи.
Незважаючи на численність дефініцій сумісності, можна виділити такі загальні характеристики, які різні автори вкладають у поняття сумісності.
По-перше, це феномен, який стосується
міжособистісної взаємодії та міжособистісних відносин;
по-друге, передбачає оптимальну узгодженість певних індивідуально-психологічних
характеристик членів групи (інтелектуальних,
характерологічних, рольових і та ін.);
по-третє, включає момент задоволення
спільною діяльністю і спілкуванням.
Термін психологічна сумісність, зазвичай,
використовують для позначення оптимального взаємного сполучення особистісних
властивостей учасників групи. Однак таке
визначення є досить загальним і не відбиває
сутності явища.
Більш докладне поняття психологічної
сумісності, як задоволення потреб людини у
спілкуванні, розкривається в роботі А. Парачева, де він виділяє три основні види психологічної сумісності:
– психологічна ціннісна сумісність (у сфері спілкування), зміст якої полягає в забезпеченні максимального психологічного комфорту можливості для всіх членів групи і їхньої
максимальної психологічної гармонії;
– психологічна рольова сумісність, як система психологічних ролей, що склалися стихійно, і вимог, які ці ролі пред’являють до своїх виконавців;
– психологічна ділова сумісність (у сфері
праці), у якості критерію оцінки якої висувається вимога максимального психологічного комфорту в період виконання професійних завдань.
Умовність виділення цих форм очевидна,
тому що взаємини членів групи (підрозділу,
колективу) навіть у крайніх сферах (у сфері
діяльності й спілкування) тісно переплітаються та взаємообумовлюють одне одного.

У короткому психологічному словникухрестоматії з посиланням на роботу В. Мерліна психологічна сумісність визначається як
поняття про взаємну відповідність властивостей учасників групи. У це поняття входять:
• взаємна симпатія;
• позитивний характер емоційних психічних установок;
• взаємосугестивність;
• спільність інтересів і потреб;
• подібність динамічної спрямованості
психофізіологічних реакцій;
• відсутність у групі виражених езопових
устремлінь.
Це, на наш погляд, є інтегративною характеристикою психологічної сумісності,
де мова йде про психофізіологічну сумісність
(охоплює різні види сумісності й зокрема,
психофізіологічну сумісність (особливості
темпераменту й потреб), психологічну (взаємодія характерів) і соціально-психологічну
(погодженість соціальних установок, інтересів і ціннісних орієнтацій).
Можливо, при комплектуванні великих
груп (більше 100 осіб), діяльність фахівців
у яких взаємообумовлена впливом багатьох
різнорівневих факторів, і необхідно розуміти
психологічну сумісність у такому широкому
плані. Однак, щодо малих груп доцільно, на
нашу думку, виділення психологічної сумісності, що припускає, співвідношення, головним
чином, індивідуально-психологічних (характерологічних) властивостей членів групи і їхніх
ціннісно-мотиваційних особливостей. Це підтверджується і даними літератури.
Так, у роботі М. Обозова сумісність трактується як ефект сполучення й взаємодії індивідів, що проявляється в суб’єктивній задоволеності партнерів один одним при взаємній
ідентифікації. Однією із зовнішніх і формальних ознак задоволеності, на думку цього автора, є стійкі взаємні симпатії, які визначаються
характерологічними особливостями партнерів, що прагнуть до спілкування один з одним, і
розглядаються як умова й результат сумісності.
На нашу думку, на сучасному етапі розробки проблеми психологічної сумісності таке її
розуміння є практично найбільш прийнятним,
тому що воно:
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– по-перше, нівелює невизначеність поняття парної сумісності, що деяким авторами
розглядається як нижчий рівень ієрархії сумісності;
– по-друге, вказує підходи до її вивчення.
Одним із таких підходів є дослідження особистісних членів групи з низьким соціометричним статусом, чиє перебування у складі колективу є небажаним. Число відкидань
відбиває прагнення уникнути спілкування із
цими особами й часто розглядається як вираження рівня психологічного дискомфорту, в
результаті якого виникає психологічна напруга в міжособистісних стосунках.
Деякі автори психологічну сумісність визначають через її протилежність – несумісність. Так, у роботах багатьох авторів під
психологічною несумісністю розуміються не
тільки відсутність дружніх зв’язків і наявність ворожості, але й нездатність у кри-

тичних ситуаціях зрозуміти один одного,
несинхронність психомоторних реакцій, розходження в увазі, мисленні й інших уроджених і придбаних властивостях особистості,
які перешкоджають спільній діяльності й викликають незадоволеність у спілкуванні. Таке
розуміння психологічної несумісності носить
збірний характер, тому що тут одночасно
представлені характерологічні, типологічні й
соціально-психологічні властивості особистості.
Висновки, зроблені в результаті дослідження. Таким чином, узагальнюючи розглянуті поняття психологічної сумісності,
можна дійти висновку, що більшістю авторів у їхню основу покладено сполучення характерологічних властивостей, що забезпечують задоволеність членів групи один одним
і формування оптимальних міжособистісних
відносин.
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