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ДО ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У статті виокремлено педагогічні умови, що сприяють підвищенню якості підготовки майбутньо-

го вихователя дітей дошкільного віку до використання педагогічних технологій у професійній діяль-
ності, визначено сутність поняття «педагогічні умови». Наголошується на потенційних можливос-
тях педагогічних дисциплін у фаховій підготовці студентів до інноваційної діяльності, формуванні 
вмінь і навичок самовдосконалення та самоосвіти.

Ключові слова: педагогічні умови, підготовка студентів, педагогічні технології.

В статье рассматриваются педагогические условия, способствующие повышению качества под-
готовки будущего воспитателя детей дошкольного возраста к использованию педагогических тех-
нологий в профессиональной деятельности, определена сущность понятия «педагогические условия».  
Отмечается потенциальных возможностях педагогических дисциплин в профессиональной подготов-
ке студентов к инновационной деятельности, формировании умений и навыков самосовершенствова-
ния и самообразования.

Ключевые слова: педагогические условия, подготовка студентов, педагогические технологии.

The article singles out the pedagogical conditions that improve the quality of training future educator 
of preschool children to use educational technologies in professional activities; the essence of the concept 
of «pedagogical conditions» has been determined. The possibility of teaching courses to prepare students for 
innovative activities, shaping the skills of self-improvement and self-education is accentuated.

Key words: pedagogical conditions, students training, educational technologies.

Постановка проблеми. Трансформація 
стратегічних вимірів соціально-економічного 
розвитку (глобалізація, поширення в системі 
комунікативного обміну інформаційних тех-
нологій, установлення домінантності інтелек-
туально-творчих якостей, що забезпечують 
професійну самореалізацію та самоствер-
дження особистості в умовах ринкової конку-
ренції ), а також інтеграція до міжнародного 
співтовариства призвели до визнання пріори-
тету інноваційної науково-технічної сфери як 
головного рушія зростання економіки та роз-
будови Української держави і суспільства. 

Модернізація промислового сектора еко-
номіки й підвищення частки наукоємних тех-
нологій вимагають підготовки фахівця нової 

формації, основними характеристиками якого 
є професіоналізм, компетентність, самоорга-
нізація і креативність. 

Упровадження сучасних наукомістких ви-
робництв із використанням останніх досяг-
нень науки та техніки на основі значних за 
обсягом науково-дослідних і дослідно-кон-
структорських розробок потребує створен-
ня у вищій школі  інноваційного освітнього 
простору забезпечення якісної підготовки 
магістрів технологій до творчої реалізації на-
уково-дослідницької, педагогічної й управ-
лінської функцій,базованого на ставленні до 
майбутнього фахівця як до повноправного 
суб’єкта освіти, піднесенні творчого потенці-
алу в теоретичному та прикладному аспектах 
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професійної діяльності викладача технологій 
освітнього рівня «магістр» [2].

Необхідність структурно-змістових і про-
цесуальних перетворень в освіті в цьому руслі 
підтверджено низкою реформ і появою допо-
внень і змін до законопроектів щодо уточнен-
ня змісту Законів «Про освіту», «Про вищу 
освіту», стратегічних напрямів і Плану реалі-
зації Національної доктрини розвитку освіти 
в Україні у ХХІ столітті, підвищення ефектив-
ності діяльності освітніх закладів і досягнен-
ня якості підготовки конкурентоспроможно-
го, готового до змін і творчо зорієнтованого 
фахівця.

На сьогодні здійснюється реформа всієї 
системи освіти. Одним із найважливіших на-
прямків цієї реформи – зміна мети освіти, її 
переорієнтація на задоволення потреб кон-
кретної особистості. Важливими складовими 
процесів, що відбуваються, є гуманізація і гу-
манітаризація освіти. Сучасний етап розвитку 
суспільства характеризується гостротою змін, 
що відбуваються в різних сферах людської 
практики [2].

Саме тому, реалії сучасності вимагають від 
майбутнього вихователя дітей дошкільного 
віку бути інтелектуально розвинутим та со-
ціально активним, застосовувати різноманітні 
педагогічні технології й засоби для здійснення 
найважливішої професійної функції – готува-
ти вихованців до адаптування та співіснуван-
ня в соціумі. Належний рівень технологічної 
компетентності стає невід’ємною складовою 
характеристики професійної діяльності педа-
гога. Тому процес підготовки студентів має 
бути пов’язаний з організацією активної про-
фесійної діяльності і базуватися на педагогіч-
них умовах, створених і керованих викладача-
ми закладів вищої освіти (далі ЗВО).

Умови створюють саме те середовище, 
в якому необхідні явища, процеси виникають, 
існують і розвиваються. До педагогічних умов 
учені відносять такі, які свідомо створюються 
у освітньому процесі ЗВО та повинні забезпе-
чити найефективніше формування і протікан-
ня необхідного процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням професійної підготовки у вищій 
школі присвячено численні науково-педаго-

гічні  дослідження, здійснені в контексті вста-
новлення закономірностей її організації та 
забезпечення. Зокрема, науковцями  розкри-
ті психологічний (І. Коновальчук, Г. Костюк, 
Ю. Кулюткін, Г. Сухобська й ін.), діяльнісний 
(Ю. Бабанський, В. Бондар, І. Жерносек, В. Ку-
хар, В. Маслов, В. Юрженко та ін.), діагнос-
тичний (В. Андрущенко, В. Луговий, С. Гон-
чаренко та ін.), професіографічний (І. Багаєва, 
І. Зязюн, Н. Кузьміна, М. Поташник, Н. Нич-
кало, Н. Протасова, В. Сластьонін, та ін.) ас-
пекти підготовки фахівців із вищою освітою. 

Особливості теоретико-методичної підго-
товки фахівців технологічної освіти дослідже-
ні О. Авраменком, Р. Гуревичем, В. Гусєвим, 
І. Каньковським, О. Коберником, М. Кор-
цем, В. Кременем, В. Курок, В. Мадзігоном, 
Л. Савченко, В. Сидоренком, В. Стешенком, 
А. Терещуком, В. Тименком, В. Титаренко, 
С. Ткачуком, О. Торубарою та ін. вченими.

Теоретичний і дидактичний аспекти нових 
технологій навчання вже достатньо розро-
блено та висвітлено в роботах В. Беспалька, 
Л. Буркової, О. Пєхоти та інших вітчизняних 
і зарубіжних учених. Разом із цим, впрова-
дження зазначених технологій у педагогічну 
практику просувається не досить швидко. Це 
відбувається через недосконалість сучасних 
технологій управління освіти в цілому та тех-
нологій управління процесом упровадження 
інновацій, зокрема, початкової освіти.

Проблема підготовки педагогів до іннова-
ційної діяльності є також предметом сучасних 
психолого-педагогічних досліджень. Теорети-
ко-методологічні аспекти професійно-педаго-
гічної підготовки педагогів окреслені в пра-
цях А. Алексюка, Л. Артемова, Г. Бєлєнька, 
А. Богуш, В. Бондаря,  Н. Гавриш, І. Зязюна, 
Т. Поніманської, К. Крутій та ін.

Формулювання цілей статті. Навчання 
майбутніх вихователів закладів дошкільної 
освіти (далі ЗДО) має відбуватися на осно-
ві компетентнісного підходу в процесі їхньої 
первинної професіоналізації та з урахуванням 
інших науково-методологічних підходів, які 
лежать в основі педагогіки, психології та ін-
ших наук і доповнюють сутність педагогічних 
умов фахової підготовки студентів у вищій 
школі. Тому метою статті є розгляд концеп-
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туальних положень і виявлення педагогічних 
умов, що впливають на підвищення якості 
професійної підготовки майбутніх виховате-
лів до використання педагогічних технологій 
у системі дошкільної освіти.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Поняття «педагогічні умови» сьогодні 
інтенсивно використовується у наукових до-
слідженнях, присвячених проблемам профе-
сійної підготовки майбутніх фахівців.

У літературі сутність поняття «умова» ви-
значається як необхідна обставина, що умож-
ливлює здійснення, створення, утворення чо-
го-небудь або сприяє чомусь [1, с. 1506].

Великий тлумачний словник визначає умо-
ву як вимогу, що ставиться однією з сторін, 
що домовляються; як усну чи письмову згоду 
про що-небудь; як правила, що встановлені 
у будь-якій сфері життя, діяльності; як обста-
вини, за яких відбувається чи залежить будь-
що [1, с. 776]. У психології умову розуміють 
як сукупність явищ зовнішнього та внутріш-
нього середовища, що ймовірно впливають на 
розвиток конкретного психічного явища; до 
того ж це явище опосередковується активніс-
тю особистості, групою людей. Таким чином, 
із психолого-педагогічних позицій педагогіч-
ні умови – це обставини, від яких залежить 
продуктивність цілісного педагогічного про-
цесу професійної підготовки фахівців. Водно-
час, «обставина» характеризується як сукуп-
ність умов, за яких що-небудь відбувається  
[1, с. 818].

Також науковці використовують поняття 
фактор як умову, рушійну силу будь-якого 
процесу, явища; чинник. У нашому дослі-
дженні таким явищем є процес професійної 
підготовки майбутніх вихователів ЗДО. Отже, 
навчання фахівців залежить від певних умов, 
чинників, які є причиною – явищем, що по-
роджує інше явище та визначає його характер, 
є приводом для певних дій, спонукою, моти-
вом, які зумовлюють певні вчинки [1, с. 1140]. 
Це підкреслює причинно-наслідковий зв’язок 
між умовами професійної підготовки і ре-
зультатами навчання фахівців. Відтак перед 
викладачем постає завдання не лише визначи-
ти, але й створити (підготувати), реалізувати 
певні умови для досягнення запланованого 

ефекту. У довідковій літературі надаються 
різні тлумачення поняття «умова», які ма-
ють багато спільного. Так, у «Філософсько-
му енциклопедичному словнику» зазначено: 
«умова – філософська категорія, в якій відо-
бражається відношення речі до тих факторів, 
завдяки яким вона виникає та існує. При наяв-
ності відповідних умов властивості речей пе-
реходять з можливості в дійсність» [6, с. 482].

Питання про педагогічні умови розгля-
дається у роботах багатьох дослідників. 
А. Алексюк, П.І. Підкасистий під педагогіч-
ними умовами розуміють чинники, що впли-
вають на процес досягнення мети, при цьому 
поділяють їх на: а) зовнішні: позитивні від-
носини викладача і студента; об’єктивність 
оцінки навчального процесу; місце навчання, 
приміщення, клімат тощо; б) внутрішні (ін-
дивідуальні): індивідуальні властивості сту-
дентів (стан здоров’я, властивості характеру, 
досвід, уміння, навички, мотивація тощо) [6].

В. Манько педагогічні умови визначає як 
взаємопов’язану сукупність внутрішніх па-
раметрів та зовнішніх характеристик функ-
ціонування, яка забезпечує високу результа-
тивність навчального процесу і відповідає 
психолого-педагогічним критеріям оптималь-
ності [5]. 

На думку О. Бражнич, педагогічні умови є 
сукупністю об’єктивних можливостей змісту, 
методів, організаційних форм і матеріальних 
можливостей здійснення педагогічного про-
цесу, що забезпечує успішне досягнення по-
ставленої мети [6].

Реалізація педагогічних умов підготовки 
майбутніх вихователів ЗДО до використання 
педагогічних технологій у професійній діяль-
ності передбачає оптимізацію навчально-піз-
навальної діяльності студентів, що, фактично, 
є основою їхнього професіогенезу. У процесі 
професійного розвитку майбутніх фахівців у 
ЗВО відбувається не тільки суто професійна 
підготовка, а й формування потреби та осо-
бистісної готовності студентів оволодіти про-
фесією, прагнення набути професійної осві-
ченості, майстерності, культури фахівця, що 
об’єднується загальним поняттям професійна 
компетентність. Перед викладачами стоїть за-
вдання створити такі педагогічні умови підго-
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товки студентів, за яких вони з перших кроків 
самостійної професійної діяльності уже вмі-
тимуть виявляти знання, систему вмінь, що 
визначають певний рівень професійної ком-
петентності майбутнього фахівця, і є осно-
вою професіоналізму як здатності людини 
ефективно і якісно здійснювати певний вид 
діяльності.

Розробляючи педагогічні умови ефектив-
ної підготовки майбутніх вихователів ЗДО, 
ми опиралися на теоретичні положення Л. Хо-
мич [5, с. 132], згідно з якими у ЗВО кожну 
навчальну дисципліну, організаційно-мето-
дичну форму слід розглядати, з одного боку, 
як засіб загального особистісного розвитку 
майбутніх педагогів, а з другого, – як осно-
ву їхньої майбутньої професійної діяльності, 
спрямованої на розвиток особистості.

Для визначення оптимальних педагогіч-
них умов професійної підготовки майбутніх 
вихователів ЗДО до використання педагогіч-
них технологій у професійній діяльності ми 
виокремили закономірності навчання, згідно 
з якими результативність професійної підго-
товки студентів перебуває у залежності від 
таких чинників:

- значущості для майбутніх фахівців змісту 
навчального матеріалу;

- гносеологічні, відповідно до яких ре-
зультати підготовки вихователя ЗДО залежать 
від обсягу навчально-пізнавальної діяльності 
та практичного застосування знань і вмінь, 
а продуктивність засвоєння знань прямо про-
порційно залежить від потреби вчитися, від 
рівня проблемності навчання, інтенсивності 
залучення студентів до розв’язання значущих 
для них навчально-професійних завдань, що 
водночас мотивує їх до творчої навчально-піз-
навальної діяльності;

- психологічні, що потребують урахування 
інтересу до освітньо-професійної діяльності і 
навчальних можливостей студентів, оскільки 
продуктивність фахової підготовки залежить 
від їхньої пізнавальної активності, особли-
востей мислення, розвитку пам’яті, здатності 
до учіння, сформованості навичок і вмінь, які 
формуються у процесі застосування спеціаль-
них тренувальних вправ і спонукають до мис-
леннєвої діяльності;

- кібернетичні, згідно з якими ефектив-
ність, якість навчання залежить від частоти 
й обсягу зворотного зв’язку, від ефективності 
контролю, від якості управління навчальним 
процесом;

- соціологічні, які підкреслюють актуаль-
ність застосування педагогічних технологій і 
підтверджують, що розвиток індивіда зумов-
люється розвитком тих осіб, з якими він спіл-
кується, а ефективність навчання залежить від 
інтенсивності пізнавальних контактів, взаєм-
ного навчання, пізнавального напруження, від 
якості спілкування на різних рівнях;

- організаційні закономірності, що під-
креслюють ефективність навчання залежать 
від управління цим процесом з боку виклада-
ча та оптимальної організації навчально-піз-
навальної діяльності студента.

Спираючись на вимоги сучасної дошкіль-
ної освіти і враховуючи умови і показни-
ки підготовки майбутнього вихователя ЗДО 
у ЗВО, ми виокремили наступні педагогічні 
умови, які, на думку багатьох науковців, спри-
ятимуть підвищенню якості підготовки май-
бутніх вихователів дітей дошкільного віку до 
використання педагогічних технологій у про-
фесійній діяльності:

- відбір навчального матеріалу з урахуван-
ням їхніх потреб та інтересів;

- формування і підтримання мотивації до-
сягнень студентів у навчальній діяльності;

- залучення до різних видів професійної ді-
яльності;

- використання активних методів навчан-
ня, різноманітних форм, методів і засобів 
контролю та оцінювання знань, умінь і нави-
чок студентів;

- формування адекватної самооцінки ре-
зультатів навчання, навичок і вмінь рефлек-
сивної діяльності.

Успішний процес підготовки майбутніх 
вихователів ЗДО до використання педагогіч-
них технологій базується також на вироблен-
ні в них потреби в постійному професійному 
самовихованні та самоосвіті, вміння керувати 
особистим удосконаленням і вдосконаленням 
інших, розвивати свої розумові здібності, сис-
тематично поповнювати знання, використо-
вувати новітні досягнення психолого-педаго-
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гічної науки. Це означає давати студентові не 
готові педагогічні рецепти, а правильно його 
орієнтувати в самостійних пошуках шляхів 
професійного становлення, допомагати йому 
засвоїти думку про необхідність поєднан-
ня самовдосконалення з ростом професійної 
майстерності.

Практика показує, що нинішнє покоління 
випускників недостатньо підготовлене саме 
в аспекті професійно-педагогічної самоосвіти 
й самовиховання.

Діалектика навчального процесу, сучасні 
виклики щодо впровадження педагогічних 
технологій постійно ставлять перед виховате-
лем нові педагогічні завдання, на які не може 
бути готових вичерпних відповідей. Окрім 
цього, швидко зростає обсяг знань з кожної 
наукової дисципліни, взаємопроникнення 
наук, старіння інформації. Ці тенденції зумов-
люють той факт, що обсяг знань, необхідних 
для засвоєння сучасним спеціалістом, стає 
практично безмежним. У процесі вузівського 
навчання студент не може отримати систему 
знань, яка буде цілком достатньою для по-
дальшої професійної діяльності протягом де-
кількох десятиліть.

Науковці-дослідники зазначають, що 
в умовах динамізму знань, інформації, техно-
логій навчити людину навіть у найліпшому 
університеті на все життя неможливо. Для 
того, щоб особистість була конкурентноспро-
можньою, функціонально дієздатною, необ-
хідно сформувати потребу в знаннях і вмінні 
вчитися протягом життя.

Специфічною рисою самовиховання й са-
моосвіти є те, що вони базуються на власній 
ініціативі вихователя, до того ж зумовлені 
рівнем повсякденної актуалізації потреб до-
шкільної практики. Експериментально до-
ведена роль самостійної роботи як провідної 
форми навчально-пізнавальної та навчально-
практичної діяльності студентів.

Необхідність організації самостійної робо-
ти обумовлена все вищими вимогами до рівня 
загальнокультурної і спеціальної підготовки 
випускників ЗВО, зміною загальноосвітніх 
парадигм, підготовкою майбутніх фахівців 
до професійного, компетентного входження 
в ринок праці з міцно сформованими потре-

бами у постійній професійній самоосвіті та 
саморозвитку.

Ефективність самовиховання й самоосвіти 
залежить від таких важливих складових, як 
самоаналіз, самооцінка, самоконтроль, які ма-
ють охоплювати всі етапи діяльності студента 
в період навчання та проходження педпрак-
тики. Формування вмінь і навичок студентів 
правильно оцінювати результати своїх дій 
сприяє підвищенню ефективності самовдос-
коналення, адекватна самооцінка є однією 
з ознак їхньої професійної зрілості. Самокон-
троль та самооцінка, як правило, є основними 
джерелами самокоригування власної діяль-
ності.

Процес підготовки майбутніх вихователів 
ЗДО до використання інноваційних педаго-
гічних технологій має організовуватись таким 
чином, щоб викладачі ЗВО самі впроваджува-
ли такі технології у освітній процес. Для того, 
щоб студент – будував власну діяльність на 
основі педагогічних технологій, необхідно, 
щоб він був реальним учасником такого про-
цесу, в період професійного становлення за-
своїв як приклад для наслідування спосіб по-
будови освітнього процесу на інноваційній 
основі.

У професійній підготовці майбутніх ви-
хователів ЗДО необхідним є застосування 
педагогічних технологій. У процесі викла-
дання педагогічних дисциплін викладачі ма-
ють використовувати різноманітні методи: 
проблемно- пошукове викладання теоретич-
ного матеріалу; діалоги, полілоги, дискусії 
(круглий стіл, диспут з елементами «мозкової 
атаки (штурму)», аналіз та обговорення пе-
дагогічних досліджень); моделювання казко-
вої реальності; педагогічне консультування; 
педагогічний тренінг; ділові педагогічні ігри 
з подальшим обговоренням ефективності об-
раних методів, прийомів навчання; самостій-
не розв’язання педагогічних завдань з подаль-
шим оцінюванням виконаної роботи тощо.

О. Матвієнко пропонує у підготовці сту-
дентів використовувати метод моделювання 
конкретних педагогічних ситуацій (аналіз цих 
ситуацій, проектування способів дії в цих си-
туаціях, розігрування дій в умовах запропоно-
ваних ситуацій), який дає змогу заздалегідь, 
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ще до безпосередньої практики в ЗДО пере-
творювати й синтезувати знання, набуті під 
час вивчення окремих теоретичних дисци-
плін, і плідно використовувати їх для досяг-
нення належних результатів у фаховій діяль-
ності. Використовуючи такий метод у процесі 
підготовки майбутніх вихователів дітей до-
шкільного віку, викладачі створюють умови 
для розвитку в них якостей, необхідних для 
здійснення технологічної діяльності [3, с. 117].

Активні методи навчання й виховання 
в процесі викладання психолого-педагогіч-
них дисциплін запроваджуються не тільки 
з метою формування творчої, спрямованої на 
нововведення особистості, а й для того, щоб 
майбутні вихователі ЗДО застосовували у сво-
їй подальшій професійній діяльності методи 
і форми, що проводяться викладачами.

Висновки. Об’єктивна необхідність по-
ширення інноваційних педагогічних техноло-
гій вимагає відповідної підготовки майбутніх 
вихователів ЗДО у контексті тих змін, що від-
буваються в системі освіти України. Підготов-
ку майбутніх вихователів дітей дошкільного 
віку до впровадження інноваційних техноло-
гій навчання у ЗДО ми розглядаємо як різно-

векторний освітній процес, спрямований на 
оволодіння майбутніми педагогами професій-
ними знаннями, вміннями, навичками та якіс-
ний рівень його готовності до проектування 
дидактичних технологій у навчанні дітей до-
шкільного віку в умовах ЗДО.

Отже, під педагогічними умовами профе-
сійної підготовки майбутніх вихователів ЗДО 
ми розуміємо сукупність взаємозалежних 
елементів освітнього середовища – факторів, 
що визначаються й усвідомлюються учасни-
ками педагогічної взаємодії, реалізуються в 
процесі  фахової підготовки, спонукають ви-
кладачів і студентів до активізації власної ді-
яльності з  метою оптимізації професіогенезу 
майбутніх фахівців і спричинюють підвищен-
ня ефективності освітнього процесу в ЗВО.

Пропонована стаття не вичерпує розробки 
відповідної тематики, а лише заохочує до ак-
тивізації відповідних досліджень представни-
ками науки.

До подальших напрямів дослідження за-
значеної проблематики маємо віднести пи-
тання розробки педагогічних технологій 
для підготовки майбутніх вихователів ЗДО 
у освітньому процесі ЗВО.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ  

КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

У статті розглядаються специфіка професійної діяльності вихователя дітей дошкільного віку, 
визначено сутність і структуру поняття «підготовленість до організації комунікативно-мовлен-
нєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку». Розкрито поняття «комунікативно-мовленнєва 
діяльність дітей дошкільного віку». Проаналізовано структуру особистісно-розвивального професій-
но-мовленнєвого спілкування вихователя з дітьми, його функції, спеціальні принципи організації; кла-
сифіковано види професійно-мовленнєвих умінь.

Ключові слова: підготовка,майбутні вихователі комунікативно-мовленнєва діяльність, профе-
сійно-мовленнєве спілкування, підготовленість до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності 
дітей старшого дошкільного віку.

В статье рассматриваются специфика профессиональной деятельности воспитателя детей до-
школьного возраста, определены сущность и структуру понятия «подготовленность к организации 
коммуникативно-речевой деятельности детей старшего дошкольного возраста». Раскрыто понятие 
«коммуникативно-речевая деятельность детей дошкольного возраста». Проанализирована струк-
тура личностно-развивающего профессионально-речевого общения воспитателя с детьми, его функ-
ции, специальные принципы организации; классифицированы виды профессионально речевых умений.

Ключевые слова: подготовка, будущие воспитатели коммуникативно-речевая деятельность,  
профессионально-речевое общение, подготовленность к организации коммуникативно-речевой дея-
тельности детей старшего дошкольного возраста.

The article discloses specifics of professional activities of a nursery school teacher. The structure of a 
teacher’s personality developing, professional and speech communication with children as a communicative 
factor in communicative and speech development of children is described. The concept of communicative and 
speech activities of preschool children is clarified. The concept of readiness to organize communicative and 
speech activities of preschool children is defined. Functions and special principles of organization are also 
defined. The structure of a personal development of a professional speech communication between a teacher 
and children is based as the unity of the spatial, emotional, verbal and interactive communication.

Key words: training, future educators,communicative and speech activities, professional and speech 
communication, readiness to organize communicative and speech activities of preschool children.
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Постановка проблеми. Нова святоглядна 
парадигма зумовила трансформацію системи 
освіти як єдиного комплексу – від дошкільної 
ланки до вищої освіти. Провідні принципи 
функціонування і взаємопов’язаного розвитку 
систем дошкільної і вищої освіти за напрямом 
підготовки «Дошкільна освіта» задекларова-
но в низці загальнодержавних нормативних 
документів, а саме: Національній стратегії 
розвитку освіти України у 2013-2021 роках, 
Законах України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Про дошкільну освіту», Базовому 
компоненті дошкільної освіти, в яких пози-
ціонується необхідність наукового обґрунту-
вання трансформації освітніх процесів щодо 
їх відповідності сучасним світовим комуні-
кативно-гуманітарним тенденціям, універ-
сальним та глибинним етнокультурним цін-
ностям, перше місце серед яких відводиться 
дитині [6].

Незаперечним свідченням прогресу люд-
ства є ставлення сучасного суспільства до роз-
витку кожної окремої людини, її індивідуаль-
ності, що знайшло своє втілення у філософії 
людиноцентризму, а в педагогіці – у принципі 
дитиноцентризму. Це визначає обов’язкове 
прийняття вихователями цінності «Дитина», 
що передбачає її ствердження, переживання, 
трансформацію в емоційно-ціннісне ставлен-
ня як беззаперечно необхідне в процесах про-
фесійно – педагогічної взаємодії з дитиною 
дошкільного віку. Зазначимо, що визначення 
функцій, змісту професійної діяльності вихо-
вателя через призму етнокультурної цінності 
«Дитина» як першорядної цінності дошкіль-
ної освіти, визначає спрямованість змісту 
професійної підготовки на вивчення чинників 
розвитку дитини, які втілюють специфіку до-
шкільного дитинства, дитячої субкультури, 
суто дитячих видів діяльності, особливостей 
їх розвитку й педагогічної організації. Транс-
формаційні процеси в освіті також зумовили 
зміни в структурі комунікативної підготовле-
ності вихователів. Провідними наразі є функ-
ції радника, партнера та організатора процесу 
спілкування, що в цілому сприяє гуманізації 
педагогічних взаємин.

Ми переконані в тому, що проблема орга-
нізації комунікативно-мовленнєвої діяльності 

дітей, як суто дитячої, в умовах закладу до-
шкільної освіти має вирішуватися в комплек-
сі: і в аспекті розроблення методики органі-
зації комунікативно-мовленнєвої діяльності 
дітей старшого дошкільного віку, і в аспекті 
професійної підготовки майбутніх вихова-
телів закладів дошкільної освіти. Водночас 
у педагогічній науці на думку І. Луценко існує 
низка суперечностей щодо особливостей під-
готовки майбутніх вихователів до організації 
комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей 
старшого дошкільного віку. Ми погоджує-
мось, з однією і основною на нашу думку су-
перечністю – між вимогою суспільства щодо 
дитиноцентрованої спрямованості освіти та 
реальним станом наукового обґрунтування 
змісту, розроблення методичного супроводу 
професійної підготовки майбутніх виховате-
лів, орієнтованої на виконання цієї вимоги [6].

Наявність суперечностей в освітній сфе-
рі та недостатнє розв’язання проблеми на 
теоретичному, методологічному, методич-
ному рівнях зумовлюють пошук шляхів їх 
розв’язання. Складність реалізації цієї діяль-
ності й водночас її важливість для загального 
психічного й особистісного розвитку дитини 
визначає необхідність її цілеспрямованого 
розвитку, використовуючи сенситивний пері-
од дошкільного дитинства. 

Аналіз психолого-педагогічної, фахової 
літератури та досліджень попередніх років 
показав, що традиційна система вищої освіти 
зорієнтована передусім на підготовку майбут-
ніх вихователів до формування у дітей певної 
сукупності знань, умінь, навичок, розвитку 
навчальної діяльності, яка не є типовою для 
дитини дошкільного віку, не задовольняє її ак-
туальних потреб.

У дисертаційній роботі І. Луценко зазна-
чає, що вивчення професійно-педагогічної ді-
яльності на засадах діяльнісного підходу дає 
змогу аналізувати її з позиції регуляторів фор-
мування суб’єктів діяльності, а саме: образу 
об’єкта (предмета праці), образу суб’єкта, об-
разу суб’єкт-об’єктних і суб’єкт-суб’єктних 
відносин. Тип професії «Людина – Людина», 
визначає специфіку предмета діяльності, яка 
полягає у тому, що ним є суб’єкт – особистість 
в період становлення. З цього випливають такі 
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відмінності як: гуманістична спрямованість, 
соціально-унормований характер, суб’єкт-
суб’єктний характер відносин, перетворю-
вальний вплив на особистість, комунікативна 
активність, здатність до рефлексії (М. Каган, 
Є. Климов, Н. Кузьміна, Ю. Кулюткін, Л.  Спі-
рін та ін.). Активна взаємодія з об’єкт-
суб’єктом професійно-педагогічної діяльності 
спрямовується такими стратегічними цілями, 
як: навчання, виховання, розвиток, соціаліза-
ція вихованців (В. Гінецинський, В. Гриньова, 
А. Мудрик, В. Сластьонін, О. Щербаков). 

Активна комунікативна взаємодія з вихо-
ванцями як провідна функція професійно-пе-
дагогічної діяльності ґрунтується переважно 
на суб’єкт-суб’єктних – психологічно рівних 
відносинах, які встановлюються на осно-
ві любові, поваги й прихильного ставлення 
педагога до дітей (М. Каган, В. Кан-Калик, 
О. Леонтьєв).

Характер професійної діяльності вихова-
теля закладу дошкільної освіти визначають 
особливості педагогічної праці загалом, і те, 
що учасником суб’єкт-об’єктних і суб’єкт-
суб’єктних відносин виступає дитина до-
шкільного віку (Л. Артемова, А. Богуш, 
Р. Буре, Н. Ємельянова, О. Кузь, О. Кучерявий, 
В. Логінова, Л. Островська, С. Русова). Пси-
хологічні особливості реалізації відносин роз-
крито в працях І. Зимньої, О. Кононко, Я. Ко-
ломинського, С. Кулачківської, Д. Ніколенка, 
Є. Панько.

Вихователя як суб’єкта освітнього про-
цесу, характеризують педагогічні позиції, на-
станови, ставлення, особистісні якості (І. Бех, 
Я. Коломинський, С. Ткачов). З’ясовано, що 
педагогічну позицію, ставлення вихователя 
до дитини як до суб’єкта, партнера взаємо-
дії, визначає його емоційно-позитивне спря-
мування; емоція виступає об’єднувальним 
елементом у проявах суб’єкт-об’єктних і 
суб’єкт-суб’єктних відносин між вихователем 
і дітьми.

Сучасна психологічна характеристика ди-
тини дошкільного віку розкриває специфіч-
ні для кожного віку зв’язки дитини з дорос-
лим як важливою особою, носієм суспільних 
функцій і вимог; висвітлює характер, струк-
туру, ієрархію видів діяльності дитини, про-

відну для певного періоду життя діяльність; 
особливості свідомості та особистості. З цих 
ознак важливими для реалізації професійно-
педагогічної діяльності є: особлива потреба 
дитини в прихильному ставленні дорослого й 
освоєння нею довкілля через специфічні види 
дитячої діяльності. Процеси організації і ке-
рівництва дитячою діяльністю – ігровою, по-
бутовою, діяльністю спілкування визначають 
зміст професійних дій вихователя (Є. Панько, 
К. Прахова, Л. Семушина). У Галузевих стан-
дартах вищої освіти за напрямом підготовки 
«Дошкільна освіта» узагальнено результати 
досліджень видів професійної діяльності ви-
хователя дошкільного навчального закладу 
(Л. Артемова, Г. Бєлєнька, Н. Ємельянова, 
С. Козлова, О. Кононко, Т. Кулікова, О. Куче-
рявий, Є. Панько, Л. Семушина) та окреслено 
основні професійно-педагогічні функції.

Специфіку різних видів дитячої діяльнос-
ті, які виникають і розвиваються в проце-
сі виховання з погляду психології розкрили 
Д. Ельконін, О. Запорожець, Л. Калмикова, 
О. Кононко, В. Кузьменко, М. Лісіна, Є. Пань-
ко, Т. Піроженко; у педагогічному аспекті роз-
виток і особливості керівництва різними ви-
дами дитячої діяльності вивчали Ю. Аркін, 
Л. Артемова, А. Богуш, З. Борисова, Р. Буре, 
Е. Вільчковський, Н. Гавриш, Н. Денисенко, 
К. Крутій, Н. Луцан, Н. Лисенко, Л. Остров-
ська, І. Рогальська, С. Русова, В. Сухомлин-
ський, Т. Степанова, О. Фунтікова.

Професійно-педагогічну діяльність ви-
хователя дошкільного навчального закладу 
у репрезентованій дисертації схарактеризова-
но як дитиноцентристську діяльність, перебіг 
якої відбувається в спеціально організованих 
процесах суб’єкт-суб’єктної взаємодії і за-
безпечується зорієнтованими на дошкільне 
дитинство педагогічними технологіями, ди-
дактичними засобами, педагогічними, літе-
ратурними джерелами, навчально-розвиваль-
ним обладнанням.

Залучення майбутніх вихователів до про-
фесійно-педагогічної діяльності можливе за 
умови суб’єктивного відчуття наявності необ-
хідних здатностей та об’єктивної професій-
ної підготовленості до виконання діяльності. 
З’ясування якості їхньої підготовленості від-
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бувається засобами визначення, вимірювання 
й оцінювання її показників.

У сучасній педагогічній літературі (Ю. Ба-
банський, А. Ліненко, В. Семиченко, Р. Хме-
люк та ін.) підготовка – це процес навчання, 
у якому виокремлюють соціально-детермі-
новані цілі, зміст, дидактичні умови, форми 
і методи навчальної діяльності, аналіз і са-
моаналіз результатів навчання. Професійну 
підготовку визначають як цілісну систему ор-
ганізаційних і педагогічних заходів, що забез-
печує формування в особистості професійної 
спрямованості, знань, навичок, умінь і профе-
сійної готовності. 

Професійна підготовка майбутніх вихова-
телів до педагогічної діяльності у закладах 
вищої освіти досліджена з різних методо-
логічних позицій: компетентнісний підхід 
до лінгводидактичної підготовки (А. Богуш, 
С. Будак, Н. Ємельянова); компетентнісний у 
поєднанні з індивідуально-диференційованим 
(Г. Бєлєнька); інтегрований підхід до форму-
вання еколого-педагогічної культури (Н. Ли-
сенко); міждисциплінарний та інтегрований 
підходи в підготовці до мовленнєвої роботи 
з дітьми (А. Іваненко, Н. Замкова, Т. Котик, 
Н. Московська); історичний підхід (Т. Сло-
бодянюк); етнопедагогічний (Н. Левінець, 
Л. Плетеницька); особистісний (Л. Разборо-
ва); технологічний підхід (Н. Голота, Л. Зо-
рило, Т. Жаровцева, І. Мордоус З. Нестерева, 
Л. Фалюшина); методологічний концепт як 
сукупність положень системного, синерге-
тичного, особистісно зорієнтованого, ак-
меологічного підходів підготовки в системі 
заочного навчання (В. Нестеренко). У дослі-
дженнях з проблеми підготовки майбутніх фа-
хівців дошкільної освіти до мовленнєвої ро-
боти з дітьми акцентовано на обов’язковому 
взаємозв’язку лінгвістичного, методичного і 
комунікативного аспектів (А. Богуш, С. Будак, 
Н. Ємельянова, А. Іваненко, Н. Замкова, Т. Ко-
тик, Н. Московська).

Впровадження в сучасну національну сис-
тему освіти особистісно-зорієнтованої моде-
лі дошкільної освіти посилює увагу до суто 
дитячих діяльностей (А. Богуш, Н. Гавриш, 
Л. Калмикова, О. Кононко, В. Кузьменко, 
К. Крутій, Н. Луцан, Т. Піроженко, Т. Степа-

нова), що сприяє збереженню дитячої суб-
культури та орієнтує педагогів на потреби, 
інтереси кожної дитини. Це також передбачає 
збагачення змісту та розширення форм специ-
фічних для дошкільного віку видів діяльності, 
впровадження широкого спектру навчально-
розвивальних і освітніх завдань.

Роль спілкування як специфічного виду 
дитячої діяльності у цілісному розвитку осо-
бистості в дошкільному дитинстві і водночас 
вплив дорослого на цей процес підтвердже-
но О. Запорожцем, О. Лурією, М. Лісіною, 
Д. Ельконіним, Т. Піроженко, О. Рузською, 
Р. Спітцом, Т. Ткачуком. Педагогічний аспект 
впливу спілкування на становлення дитячої 
особистості розкрили Л. Артемова, О. Ару-
шанова, І. Рогальська. Особливості комуніка-
тивної діяльності дітей старшого дошкільно-
го віку визначено О. Запорожцем, М. Лісіною, 
О. Смирновою, Д. Ельконіним, Т. Піроженко. 

Аналіз наукового фонду засвідчує про ве-
лику кількість досліджень однак проблема на-
вчання дітей дошкільного віку мовленнєвого 
спілкування залишається однією із складних 
і найменш розроблених. Недостатньо уваги 
приділяється вивченню методичних аспектів 
організації і розвитку комунікативно-мов-
леннєвої діяльності дітей, реалізації мовлен-
нєвого спілкування вихователя як чинника 
комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей 
дошкільного віку.

Мета даної статті – проаналізувати на-
укові погляди на процес підготовки майбутніх 
вихователів до комунікативно-мовленнєвої ді-
яльності дітей дошкільного віку.

Виклад основного матеріалу. Дошкільна 
освітня установа – перша й найвідповідальні-
ша ланка в загальній системі народної освіти. 
Саме дошкільне дитинство є особливо сенси-
тивним до засвоєння мови. Тому процес мов-
ного розвитку розглядається в сучасній до-
шкільній освіті як загальна основа виховання 
й навчання дітей. Мова за своєю специфікою 
і соціальним значенням є явищем унікальним: 
вона є засобом спілкування, збереження й 
засвоєння знань, формою передачі інформа-
ції, частиною національно-духовної культу-
ри. Однією з головних цілей навчання мови 
є формування комунікативної компетенції, 
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пов’язаної з оволодінням усіма видами мов-
леннєвої діяльності й культурою мовлення. 
Оволодіння рідною мовою є одним з найваж-
ливіших надбань дитини в дошкільному ди-
тинстві, що обумовлює актуальність обраної 
нами теми курсового дослідження.

Мова та характер мовлення традиційно 
позначається як показник загальної культури 
людини, її розумового й особистісного розви-
тку. Ці елементи особистісної культури посі-
дають надзвичайно важливе місце в процесі 
становлення й розвитку особистості дитини, 
перш за все – дошкільника. Екстремальні 
темпи сучасного життя, глобалізація, з одно-
го боку, а з іншого – соціалізація вимагають 
успішної реалізації особистості, одним з ін-
струментів якої є розвитку мовлення – як осо-
бливої форми діяльності дитини, особливого 
результату її зусиль в освоєнні життєвого про-
стору. Через вищезазначені фактори, вимоги 
до рівня розвитку сучасної людини є високи-
ми не тільки у дорослих, але й у дітей. Сучас-
на дитина повинна не тільки засвоїти обсяг 
знань, але й успішно їх застосовувати, актив-
но поповнювати й уточнювати, коригувати 
в процесі практичного використання, а для 
цього потрібно піклуватися про своєчасне і 
повноцінне формування мовлення, оскільки 
це є основною умовою успішного виховання 
та навчання.

Дитині як носію мови необхідна територія 
мовного розвитку, без якої неможливе повно-
цінне інтелектуальне зростання. Ми погоджу-
ємось з дослідницею І. Луценко про те, що 
особливе місце в переліку самостійних видів 
дитячої діяльності належить спілкуванню, яке 
визначає ступінь зрілості дитини як суб’єкта 
життєдіяльності (Д. Ельконін, О. Запорожець, 
М. Лісіна). Діяльнісна природа спілкування 
відображена в понятті «комунікативна діяль-
ність» (О. Запорожець, М. Лісіна). Досліджен-
ня мовленнєвих аспектів спілкування дитини 
з дорослими й однолітками створили підстави 
для широкого використання в науковому обігу 
інтегрованого поняття «комунікативно-мов-
леннєва діяльність дітей дошкільного віку» [6].

Ми схиляємось до думки, що комуніка-
тивно-мовленнєва діяльність дітей старшого 
дошкільного віку – це мотивована, довільна, 

продуктивно-творча, самостійна, інтеракцій-
на, власне дитяча діяльність, породжена по-
требами і запитами дитинства і спрямована 
на встановлення і підтримку контакту, налаго-
дження взаємодії з дорослими й однолітками, 
в процесі якої діти розв’язують комунікатив-
но-мовленнєві завдання, що постають перед 
ними у конкретних ситуаціях мовленнєвого 
спілкування. У процесі діяльності дитина 
активно оволодіває способами комунікатив-
но-мовленнєвої взаємодії з дорослими й од-
нолітками, набуває досвіду вибору найбільш 
доцільних за певних обставин спілкування 
способів налагодження соціальної взаємодії, 
дружніх взаємин і власного самовираження у 
спілкуванні; розвиває й удосконалює здатнос-
ті сприймати, розуміти звернене до неї мов-
лення, планувати, породжувати і контролюва-
ти своє мовлення, вибірково і творчо засвоює 
мовні засоби. Її специфіка визначається кому-
нікативними потребами і мотивами, віковими 
особливостями оволодіння вербальними і не-
вербальними засобами спілкування, наявністю 
взаємозв’язків у становленні і розвитку форм 
та засобів спілкування, своєрідністю буття й 
внутрішнього світу дитини-дошкільника [1].

Професійно-педагогічну діяльність ви-
хователя закладу дошкільної освіти ми ви-
значаємо як дитиноцентристську діяльність, 
перебіг якої відбувається в спеціально орга-
нізованих процесах суб’єкт-суб’єктної вза-
ємодії і забезпечується зорієнтованими на 
дошкільне дитинство педагогічними техно-
логіями, дидактичними засобами, педагогіч-
ними, літературними джерелами, навчально-
розвивальним обладнанням.

Готовність вихователя закладу дошкільної 
освіти до професійної діяльності розглядаємо 
як цілісне особистісне утворення, що є єдніс-
тю особистісного і процесуального аспектів 
діяльності, в якому в оптимальному співвід-
ношенні поєднуються теоретичний і практич-
ний компоненти. Критеріями її оцінювання є 
сформованість ціннісно-мотиваційної сфери, 
дитиноцентристської спрямованості, здатнос-
ті до професійно-мовленнєвого спілкування, 
володіння теоретичними знаннями, методика-
ми, технологіями розвитку дитини дошкіль-
ного віку.
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Підготовку майбутніх вихователів до орга-
нізації комунікативно-мовленнєвої діяльності 
дітей старшого дошкільного віку схаракте-
ризовано як методологічно обґрунтований 
цілеспрямований процес, який відбувається 
В межах загальної професійно-педагогічної 
підготовки за напрямом «Дошкільна освіта» 
й відбиває її сутнісні характеристики. У про-
цесі теоретичного моделювання вона набуває 
специфічних рис, спричинених самостійною 
метою, завданнями, спеціально розробленим 
змістом, детермінованими педагогічними 
умовами, методиками їх реалізації.

Дослідження дало змогу визначити під-
готовленість до організації комунікативно-
мовленнєвої діяльності дітей старшого віку 
як індивідуальний результат професійної 
підготовки, що характеризується такими па-
раметрами: оптимальність щодо наявних 
суб’єкт-об’єктних умов професійного навчан-
ня; реальна спроможність до успішного вико-
нання діяльності за професійним стандартом 
(сформовані особисті якості, професійні цін-
ності, ставлення, теоретичні знання, практич-
ні вміння, навички); практична готовність до 
розв’язання професійних завдань з організації 
комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей в 
умовах закладу дошкільної освіти.

Відповідно до положень комунікативно-ді-
яльнісного підходу, професійно-педагогічна 
підготовка майбутніх вихователів до органі-
зації комунікативно-мовленнєвої діяльності 
дітей старшого дошкільного віку передбачає 
завдання оволодіння структурою особистіс-
но-розвивального професійно-мовленнєвого 
спілкування з дітьми; формування профе-
сійних комунікативно-мовленнєвих умінь; 
оволодіння суб’єкт-суб’єктною моделлю вза-
ємодії; розвиток особистісної схильності до 
практики мовленнєвого спілкування з дітьми; 
використання адекватних поставленим за-
вданням форм і методів експериментального 
навчання: комунікативні тренінги, моделю-
вання ситуацій спілкування, занурення сту-
дентів в активну комунікативно-мовленнєву 
взаємодію з дітьми. Отже, застосування його 
як методологічного принципу дало змогу ін-
тегрувати підходи до комунікативно-мовлен-
нєвого розвитку дітей дошкільного віку і про-

фесійно-педагогічної підготовки майбутніх 
вихователів, що зумовлено статусом спеціа-
лізованого мовленнєвого спілкування дорос-
лого з дитиною – комунікативного чинника її 
мовленнєвого розвитку [3].

Структуру особистісно-розвивального, 
професійно-мовленнєвого спілкування ви-
хователя з дітьми обґрунтовано як єдність 
просторового, емоційного, мовленнєвого, 
інтерактивного контактів. Функціями-ціля-
ми, що визначають стратегічні напрями його 
здійснення визначено: формування, розвиток 
і задоволення потреби дітей у мовленнєвому 
спілкуванні; комунікативну функцію як чин-
ник мовленнєвого розвитку та організації 
комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей; 
комунікативно-мовленнєву співучасть, спів-
дію у спілкуванні з дітьми; навчання мови і 
розвиток комунікативно-мовленнєвої діяль-
ності дітей; психологічну підтримку в спілку-
ванні з дітьми; розваги. Сферами їх втілення 
є: повсякденне спілкування вихователя з ді-
тьми (комунікативний діалог); інтимно-осо-
бистісне спілкування (інтимно-особистісний 
діалог); організація навчально-мовленнєвої 
діяльності (навчальний діалог); ділове співро-
бітництво (діловий діалог); дитяче дозвілля.

Реалізація визначених функцій зумовила 
необхідність теоретичного обґрунтування і 
визначення принципів організації професій-
но-мовленнєвого спілкування вихователя з 
дітьми. Під час теоретичного аналізу було 
розроблено методичні принципи організації 
професійно-мовленнєвого спілкування ви-
хователя з дітьми. Серед них провідними є: 
гуманізація комунікативних настанов педа-
гога; задоволення потреби дітей у спілку-
ванні, розвиток мотивів спілкування, інтер-
есів; досягнення особистісно-розвивального 
ефекту в процесі мовленнєвого спілкування 
вихователя з дітьми; приклад товариськос-
ті і рівноправності, конструктивна позиція у 
спілкуванні; діалогічна орієнтація у спілку-
ванні і діалогічність мовлення педагога, добір 
оптимальних мовленнєвих форм; дотримання 
професійної і мовленнєвої етики; встановлен-
ня емоційної довіри і підтримка позитивної 
атмосфери спілкування; пом’якшення, знят-
тя, компенсування засобами педагогічного 
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мовленнєвого впливу емоційної напруги, дії 
на дітей стресогенних чинників; врахування 
індивідуальних особливостей і ситуативного 
стану дитини у процесі комунікативно-мов-
леннєвої взаємодії.

Процес професійно-мовленнєвої вза-
ємодії вихователя з дітьми регулюють такі 
принципи: використання прийомів активного 
слухання і зворотного зв’язку в процесі спіл-
кування; урахування у виборі тактики спілку-
вання, плануванні та побудові педагогічного 
мовлення вікових особливостей дітей, рівнів 
розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь, 
навчальних завдань розвитку мовлення; на-
дання відповідно до віку дітей національно-
культурних зразків мовленнєвої комунікації і 
спілкування, використання методичних при-
йомів спільної мовленнєвої дії; емоційна на-
сиченість процесу мовленнєвого спілкування 
з дітьми, доцільне використання методичних 
засобів, спрямованих на їхнє розважання; 
вирішення завдань комунікативно-мовлен-
нєвого розвитку у процесі організації різних 
видів дитячої діяльності, мовленнєвий супро-
від предметно-практичної взаємодії з дітьми; 
втілення у педагогічне спілкування традицій 
українського родинного спілкування з дітьми 
і мовленнєвого етикету, збагачення професій-
ного мовлення кращими зразками усної на-
родної творчості; рефлексія вихователя щодо 
впливу власного стилю мовленнєвого спілку-
вання на розвиток комунікативно-мовленнє-
вої сфери дітей; контроль за якістю педагогіч-
ного мовлення [2]. 

Вивчення можливостей реалізації цілей-
функцій спілкування в різних видах контакту 
дало змогу виокремити основні групи інте-
грованих комунікативно-мовленнєвих умінь 
професійно-мовленнєвого спілкування вихо-
вателя з дітьми, а саме: вміння організовува-
ти просторовий, інтерактивний, емоційний та 
мовленнєвий контакти. Володіння просторо-
вим контактом передбачає вміння: подавати 
себе як мовленнєвого партнера; добирати дис-
танцію до співрозмовника; займати позицію 
«обличчям до обличчя» на рівні очей дитини; 
супроводжувати мовленнєвий контакт кон-
тактуванням очима, жестами, системою таке-
сичних прийомів (торкання, погладжування, 

пригортання, обійми); використовувати при-
йоми просторової організації спілкування для 
успішного перебігу мовленнєвого контакту.

Здійснення емоційного контакту передба-
чає вміння: відчувати емоційний стан кожної 
дитини і діяти відповідно до нього; викли-
кати в дитини довіру, прихильність до себе; 
бажання спілкуватися; «заряджати» дитину 
позитивними емоціями; забезпечувати дитині 
емоційну розрядку; розважати її; використо-
вувати прийоми емоційного впливу для ор-
ганізації і успішного перебігу мовленнєвого 
контакту.

Володіння мовленнєвим контактом охо-
плює вміння для здійснення орієнтувального 
етапу: орієнтуватися в умовах спілкування, в 
дитині, як у мовленнєвому партнерові, в умо-
вах педагогічного комунікативного завдання; 
здійснення моделювального етапу: вміння 
прогнозувати хід і результати мовленнєвого 
контакту; моделювати особливості розуміння 
дитиною зверненого до неї мовлення, сприй-
мання предметів і явищ довкілля; моделювати 
зміни, що мають відбутись у її мотиваційній 
сфері, світогляді, мовленні після контакту; 
кодувати бажані навчально-розвивальні і ви-
ховні зміни – планувати своє мовлення: до-
бирати зміст висловлювання, обирати адек-
ватну форму мовлення, мовні, інтонаційні й 
паралінгвістичні засоби; пов’язані з організа-
цією й управлінням мовленнєвим контактом. 
Вступний етап передбачає уміння налаго-
джувати контакт – залучати дитину до мов-
леннєвого спілкування через виклик довіри 
до себе, застосовувати прийоми просторової 
організації спілкування; основний змістовий 
етап – уміння зберігати і розгортати контакт 
через ініціювання предмета розмови і під-
тримку ініціативи дитини, динамічну зміну 
комунікативних позицій учасників контакту; 
спрямування розмови в потрібне русло, ви-
користання прийомів пристосування, зворот-
ного зв’язку, емоційного впливу, просторової 
організації спілкування; спрямування якостей 
і техніки педагогічного мовлення на здійснен-
ня мовленнєвого впливу, виконання професій-
ного комунікативно-мовленнєвого завдання; 
заключний етап як вдале завершення контакту 
охоплює вміння підсумовувати обговорювану 
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тему, закріплювати налагоджений емоційний і 
мовленнєвий контакти, їх позитивні наслідки.

Реалізація інтерактивного контакту перед-
бачає вміння викликати у дітей бажання до 
спільних мовленнєвих і практичних дій; ви-
користовувати мовленнєвий контакт у про-
цесі практичної діяльності дітей з метою 
організації навчально-мовленнєвих, комуніка-
тивно-мовленнєвих дій; організовувати мов-
леннєвий контакт під час спільної практичної 
діяльності з метою навчання дітей комуніка-
тивно-мовленнєвої взаємодії; налагоджува-
ти колективну діяльність дітей; у взаємодії 
здійснювати розвиток різних видів дитячої 
діяльності. Вміння, пов’язані з організацією 
комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей: 
мотиваційно-стимулювального спрямування 
(спонукати дітей до комунікативно-мовленнє-
вих дій, участі в діалозі та полілозі); органі-
заційно-регулятивного спрямування (органі-
зовувати різні форми навчання мови, перебігу 
комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей); 
надання національно-культурного зразка мов-
леннєвої комунікації і спілкування (на адап-
тивно-варіативному рівні використовувати 
мовні засоби і мовленнєві форми); навчально-
го спрямування і зворотного зв’язку: вміння 
використовувати методичні прийоми впливу 
на мовлення дітей, прийоми спільної комуні-
кативно-мовленнєвої дії; контрольно-корек-
ційного спрямування (контролювати та кори-
гувати комунікативно-мовленнєву діяльність 
дітей; емоційно-оцінного спрямування (оці-
нювати правильність і характер комунікатив-
но-мовленнєвих дій дітей, особистих досяг-
нень у комунікативно-мовленнєвій сфері) [2].

На проектувальному етапі дослідження 
було сконструйовано зміст підготовки май-
бутніх вихователів до організації комуніка-
тивно-мовленнєвої діяльності дітей старшого 
дошкільного віку та методичну систему його 
реалізації. Зокрема, розроблено міжпред-
метну логіко-дидактичну систему, структур-
но-логічні міжпредметні схеми навчальних 
дисциплін «Психологія загальна», «Дитяча 
психологія», «Педагогіка дошкільна», «До-
шкільна лінгводидактика», змістові модулі, 

програми спецкурсу та спецпрактикуму; ме-
тодичні способи емоційного впливу на цін-
нісно-мотиваційну сферу майбутніх вихо- 
вателів; форми і методи професійної підго-
товки; сформовано комплекси професійно  
спрямованих міжпредметних навчальних за-
вдань, проблемних комунікативно-мовленнє-
вих ситуацій, тестів, комунікативних тренін-
гів; створено модель підготовки майбутніх 
вихователів до організації комунікативно-мов-
леннєвої діяльності дітей старшого дошкіль-
ного віку, що обіймала чотири взаємопов’язані 
етапи: збагачувально-змістовий, мотиваційно 
-перетворювальний, креативно-діяльнісний, 
оцінно-рефлексивний. Головна ідея моделі: 
взаємопов’язане формування методичної, ко-
мунікативно-мовленнєвої підготовленості, 
ціннісної мотивації й дитиноцентрованості на 
визначених теоретико-методичних засадах [3].

Висновки. Отже, у ході дослідження вияв-
лено тенденції процесу ефективної підготов-
леності майбутніх вихователів до організації 
комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей 
старшого дошкільного віку, які виявляють-
ся у взаємозв’язках і взаємозалежностях між 
сформованістю ціннісно-мотиваційної сфери 
і вибором стратегії комунікативно-мовлен-
нєвої взаємодії з дитиною, сформованістю 
емоційно-ціннісного ставлення до дитини і 
вибором суб’єкт-суб’єктної моделі взаємодії 
з дитиною, станом відчуття психологічної 
близькості до світу дитинства і розвитком 
схильності до практики мовленнєвого спілку-
вання з дітьми, опануванням структури осо-
бистісно-розвивального професійно-мовлен-
нєвого спілкування й успішністю практичної 
реалізації завдань організації комунікатив-
но-мовленнєвої діяльності дітей старшого 
дошкільного віку, сформованістю теоретико-
методичних знань і здатністю до оцінно-реф-
лексивної діяльності.

До подальших напрямів дослідження за-
значеної проблематики маємо віднести пи-
тання, пов’язані з удосконаленням змісту про-
фесійної підготовки майбутніх вихователів до 
розвитку комунікативно-мовленнєвої сфери 
дітей дошкільного віку.
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ПРОФІЛАКТИКА ПІДЛІТКОВОЇ ВАГІТНОСТІ  
В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

У статті розглянуто  дослідження проблеми підліткової вагітності та її вплив на психічний 
та фізіологічний розвиток неповнолітніх дівчат. Проаналізовано вплив абортів на несформований  
підлітковий організм та причини ранніх статевих зв’язків. Запропоновано шляхи  профілактики 
підліткової вагітності в умовах загальноосвітньої школи.

Ключові слова: підліткова вагітність, статеве виховання, профілактика підліткової вагіт- 
ності.

В статье рассмотрены исследование проблемы подростковой беременности и ее влияние на пси-
хическое и физиологическое развитие несовершеннолетних девушек. Проанализировано влияние 
абортов на сформированный подростковый организм и причины ранних половых связей. Предложены 
пути профилактики подростковой беременности в условиях общеобразовательной школы.

Ключевые слова: подростковая беременность, половое воспитание, профилактика подростковой 
беременности.

The article deals with the research of the problem of adolescent pregnancy and its influence on the mental 
and physiological development of juvenile girls. The influence of abortion on the unformed adolescent organ-
ism and the causes of early sexual intercourse are analyzed. The ways of prevention of adolescent pregnancy 
in the conditions of a secondary school are offered.

Key words: adolescent pregnancy, sexual upbringing, prevention of adolescent pregnancy.

Серед сучасних педагогічних проблем од-
нією з суспільно важливих є початок раннього 
статевого життя серед неповнолітніх, що су-
проводжується зростанням кількості штуч-
ного переривання вагітності, розширенням 
діапазону венеричних захворювань, появою 
серед школярок матерів-одиначок. Проблема 
підліткової вагітності не належить виключ-
но до сфери охорони здоров’я, це соціальна 
проблема, глибоко пов’язана з питаннями со-
ціально-економічного розвитку країни, ген-
дерної рівності, бідності, криміногенною си-
туацією та станом освіти.

Дослідження останнього десятиліття свід-
чать про те, що вік початку сексуального життя 
підлітків знижується, причому інтенсивніше 
серед дівчат. Такі вчені, як Ломоносов М. В., 
Мід М., Мар’янчик Н. П. звернулися до про-

блеми підліткової вагітності досить давно. Су-
часні дослідники: Гурко Т.  А., Гуркін Ю.  А., 
Філіппова Г. Г. проаналізували причини й 
наслідки ранньої вагітності. Вітчизняними 
вченими в останнє десятиліття проведено 
дослідження у сфері соціально-педагогічної 
роботи з молоддю. Теоретичні основи соці-
ально-педагогічної роботи розкрито у працях 
Звєрєвої І., Коваль Л., Капської А., Міщик Л., 
Харченко С., Штефан Л. [4].

У світі щороку приблизно 16 мільйонів 
дівчаток у віці 15-19 років народжують ді-
тей. Ускладнення під час вагітності і пологів 
продовжують бути однією з основних при-
чин смертності серед дівчат-підлітків у віці 
15-19 років. Серед дівчат-підлітків спосте-
рігається високий рівень захворюваності та 
смертності в результаті нелегальних абортів.
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За інформацією ВООЗ, за минулий рік 
у світі кількість абортів у молодих леді у віці 
16-18 років було зареєстровано близько одно-
го мільйона. Вагітність у молодих дівчат ста-
новить найбільш велику кількість в усіх роз-
винених країнах, в яких сексуальні контакти 
найбільш поширені і доступ до них більш від-
критий. Це пов’язано з роздільною здатністю 
показу в будь денний час по різних телекана-
лах програм з сексуальним ухилом. Обсяги 
інформації та легкий доступ до неї мають не-
абиякий вплив на свідомість.   У результаті, на 
сьогодні понад 50 % підлітків розпочинають 
статеве життя у віці 14-16 років.

Незапланована вагітність створює певні 
проблеми для не сформованого організму під-
літка:

1. Психологічні проблеми. Найчастіше 
підлітки дізнаються про свою вагітність із за-
пізненням. Природна реакція – шок, сором, 
страх, паніка. Дівчатка не можуть самотужки 
впоратися з ранньою вагітністю, іноді вирі-
шують цю проблему за допомогою скоєння 
суїциду, нелегального аборту.

2. Фізіологічні проблеми. Чим молодша 
майбутня мама, тим більший ризик усклад-
нень і вірогідність патології як у неї самої, так 
і в майбутньої дитини. Діти матерів-підлітків 
мають меншу вагу при народженні, більше 
хворіють, частіше помирають ще немовлята-
ми. Вони повільніше розвиваються, частіше 
страждають від голоду, недоїдання і насиль-
ства. До того ж, існує велика ймовірність, що 
доньки матерів-підлітків теж завагітніють 
у юному віці.

3. Соціальні проблеми. Через ранню ва-
гітність дівчатка змушені кидати навчання, 
позбавляючи себе можливості подальшої 
освіти, самореалізації і кар’єри. Часто єди-
ною альтернативою для такої дівчинки-мами є 
державна допомога, розміри якої мізерні. Про 
створення повноцінної сім’ї мова практично 
не йдеться. А в дітей часто спостерігається 
запізнілий психосоціальний розвиток та інші 
порушення. Бо юна мама не розуміє, що необ-
хідно її дитині, і не усвідомлює важливість 
посмішки, ласки і вербальної комунікації зі 
своєю дитиною. Злість на суспільство вона 
часто переносить на дитину [1] .

Для підлітків усе просто, легко, приємно, 
а головне – природно, тому ця вікова категорія 
вважається найбільш незахищеною групою 
сексуально активного населення.

До групи ризику щодо початку раннього 
статевого життя відносяться:

1. Підлітки, схильні до агресії, запальності. 
2. Підлітки, у яких наявні проблеми в сім’ї: 

відсутність близьких емоційних стосунків 
між батьками і дітьми, відчуття порожнечі 
через відсутність батька тощо. Тож дівчатка 
шукають любов у сторонніх людей.

3. Підлітки, які заради експерименту за-
ймаються сексом. В основному їх партнером 
стає друг дитинства. Не на останньому місті 
стоїть елементарна цікавість. Це розповсю-
джена причина для початку статевого життя. 
Однак, за словами соціологів, деякі підлітки 
ще навіть не розуміють зв’язку між статевими 
відносинами і наслідками.

4. Підлітки, які з яких – то причин зазна-
ли фізичного або психологічного насильства 
з боку дорослого. Вони залякані і не можуть 
кому-небудь з рідних довіритися. В такій си-
туації може і навпаки проявлятися ворожне-
ча, недовір’я до чоловічої статі, страх перед 
близькими стосунками.

5. Акселерація підлітків. Взагалі, приско-
рення або затримане дозрівання впливає на 
формування самооцінки підлітка, емоційний 
комфорт, стосунки з однолітками. 

6. У стосунках з однолітками підлітки 
прагнуть самоствердження у «своїй» групі. 
Уживання алкоголю, наркотичних речовин, 
куріння, безладні статеві стосунки – це сво-
єрідний засіб утвердження в ролі «свого» чи 
«своєї» у групі однолітків.

7. Недостатній інтелектуальний розвиток, 
неприйняття будь-яких вимог батьків, педаго-
гів (корекційна робота), порушення статевої 
ідентифікації, недоліки у формуванні навичок 
статево-рольової поведінки  [3].

 Будь-яке з відхилень у статевій поведінці є 
негативним фактором, що може призвести до 
порушень у психіці підлітків. У будь-якому разі 
дитина не повинна залишатися на самоті зі сво-
їми переживаннями, сумніватися у власній по-
вноцінності, уникати спілкування з оточенням, 
втрачати повагу до самої себе як до особливості.
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На основі аналізу психолого-педагогічної 
літератури можна зробити висновок, що ста-
теве виховання та підготовка підлітків до са-
мостійного життя є одним з найважливіших 
завдань навчальних закладів. Щоб запобігти 
такому негативному явищу, як підліткова ва-
гітність, необхідно проводити профілактичну, 
інформаційно-просвітницьку роботу серед 
школярів.

Незалежно від фаху, який обирає молода 
людина, вона повинна насамперед упевнено 
почуватися у різних життєвих ситуаціях: умі-
ти вчасно зорієнтуватися, відчути особисту 
відповідальність за власні вчинки, стан свого 
здоров’я, активно впливати на події, що відбу-
ваються у її житті. Проте ці вміння не прихо-
дять самі по собі. Дівчатам та юнакам бракує 
життєвого досвіду, аби розібратися у склад-
них життєвих подіях, які відбуваються з ними 
на порозі дорослого життя. 

Статеве виховання і підготовка учнів до сі-
мейного життя – складова загального процесу 
виховної роботи загальноосвітніх, позашкіль-
них, професійно-технічних навчальних закла-
дів та сім’ї. Варто зазначити, що статеве ви-
ховання – це система педагогічних, медичних, 
правових заходів, спрямованих на формуван-
ня у дітей та підлітків правильного ставлення 
до питань статі та статевого життя. Статеве 
виховання має на меті сприяти гармонійному 
розвитку особистості, підготовці до майбут-
нього сімейного життя. Це одна із складових 
цілісного процесу виховної роботи у загаль-
ноосвітньому навчальному закладі та сім’ї. 
Необхідною, важливою умовою ефективності 
статевого виховання підлітків є єдиний підхід 
з боку батьків, педагогів, психологів, медпра-
цівників та інших [1].

Насамперед проблема статевого виховання 
потребує комплексного підходу, що базується 
на гуманістичних засадах і передбачає захист 
дітей та підлітків, надання їм допомоги у со-
ціальному самовизначенні, активному вхо-
дженні в суспільне життя, формування духо-
вних цінностей та навичок культури здоров’я. 
У здійсненні статевого виховання необхідно 
врахувати вікові особливості, прискорений 
статевий розвиток учнів, поширення нега-
тивних тенденцій у молодіжному середовищі 

(статева розпуста, проституція та злочинність 
на статевому ґрунті).

Дівчатка-підлітки мають отримувати «жі-
ноче виховання». Одним з найважливіших 
завдань є виховання лагідних, вимогливих, 
незламних і нетерпимих до зла і несправедли-
вості жінок. Найінтенсивнішу виховну роботу 
слід проводити з дівчатками-підлітками, орга-
нізм яких дозріває швидше, ніж у їхніх одно-
літків-хлопців.

Виняткове значення має формування 
у хлопчиків і дівчат почуття відповідальності 
за власні дії. Вони мають усвідомити, що роз-
почате у підлітковому віці статеве життя може 
зашкодити здоров’ю та стати причиною тра-
гедій у майбутньому.

При цьому велике значення має природна 
поведінка дорослих, тон спілкування, готов-
ність відповісти на всі без винятку запитан-
ня дитини, вміння пояснити важкі теми – це 
важливі умови статевого виховання. У цей 
період необхідно поглибити розглянуті рані-
ше питання сімейних стосунків. Значну увагу 
слід приділити правильній мотивації поведін-
ки людини у сфері взаємовідносин статей, з 
акцентом на соціальне їх значення. Потрібно 
формувати в підлітків переконання про необ-
хідність власного стилю поведінки і наявність 
внутрішньої постійної мотивації поведінки. 
Це виховує стійкість проти випадкових не-
сприятливих впливів [4].

Зокрема батькам, педагогам необхідно зна-
ти, що підлітковий вік (від 11-12 до 15-17 ро-
ків) – це період, коли відбувається перехід від 
дитинства до дорослості. Основними етапами 
формування дорослості є: виникнення у під-
літка потреби, щоб до нього ставилися як до 
дорослого, прагнення самостійності і бажан-
ня, щоб дорослі не втручалися в деякі сфери 
його життя, наявність власної лінії поведінки 
тощо. Неврахування таких загальних рис під-
літкового віку може спричинити виникнення 
конфліктів. У цей період відбувається функ-
ціональна перебудова більшості органів і сис-
тем організму: прискорений ріст, збільшення 
маси тіла, фізична, нервово-психічна актив-
ність, посилений обмін речовин, значне на-
пруження в роботі залоз внутрішньої секреції 
(особливо статевих)  [2].
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Враховуючи ці психолого-педагогічні ас-
пекти щодо дослідження  проблеми підліткової 
вагітності пропонується проведення позаклас-
них та виховних заходів для старшокласників, 
бесід з підлітками, які сприяють профілактиці 
підліткової вагітності та підвищують рівень їх 
статевого виховання. А також запропоновано 
впровадження в шкільну програму психоло-

го-педагогічного курсу «Етика і психологія 
міжстатевих взаємин», що має забезпечити 
системне засвоєння старшокласниками ба-
жаних моделей поведінки з протилежною 
статтю, сприяти засвоєнню певної суми знань 
про психологію чоловіка та жінки, захворю-
вань, які передаються статевим шляхом, на-
слідки ранніх статевих зв’язків та вагітності.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІМ’Ї  
ЯК ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
У статті розглядається виховний потенціал сім’ї як один із пріоритетних напрямків діяльнос-

ті майбутніх соціальних працівників. Потрібно дарувати дитині свою любов. Це почуття потрібне 
кожній дитині, інакше їй не стати повноцінною дорослою людиною. Любов – це найнадійніший фунда-
мент спокійного дитинства. 

Ключові слова: виховний потенціал, сім’я, любов, конфлікти між батьками та дітьми. 

В статье рассматривается воспитательный потенциал семьи как одно из приоритетных на-
правлений деятельности будущих социальных работников. Нужно дарить ребенку свою любовь.  
Это чувство необходимо каждому ребенку, иначе ему не стать полноценным взрослым человеком.  
Любовь – это надежный фундамент спокойного детства.

Ключевые слова: воспитательный потенциал, семья, любовь, конфликты между родителями и 
детьми.

The article deals with the educational potential of the family as one of the priority areas of activity for 
future social workers. You need to give your child his love. This feeling is necessary for every child, otherwise 
he will not become a full grown man. Love is the reliable foundation of a quiet childhood.

Key words: educational potential, family, love, conflicts between parents and children.

Немає жодної родини, де б не виникали 
конфлікти між батьками та їх дітьми. Пробле-
ма поколінь не нами придумана, і не в наших 
силах її вирішити. Вона була, є і буде – велика і 
нерозв’язна. Батьки завжди прагнуть нав’язати 
дитині певну лінію поведінки, яка найбіль-
ше відповідає їх принципам та ідеалам, але 
така політика далеко не часто призводить до 
бажаного результату. Діти не можуть у всьо-
му потурати батькам, так як кожна людина ін-
дивідуальна і має право на свою точку зору. 

Порівняно з іншими соціальними інститу-
тами сім’я має певні особливості, які істотно 
впливають на становлення особистості дити-
ни. У дошкільному віці, коли дитина найбіль-
шою мірою сприймає виховні впливи, саме 
сім’я стає першою об’єднуючою ланкою між 
дитиною і суспільством, саме вона формує 
власний спосіб життя, мікрокультуру, осно-
вою якої є цінності й елементи культури сус-
пільства [2; 3].

Сучасна українська сім’я часто не має 
змоги повною мірою реалізувати власний 
виховний потенціал. Це пов’язано як з осо-
бливостями суспільного виховання, так і з не-
гативними змінами в самій сім’ї: зниженням 
її інтегративності, конфліктними стосунка-
ми між подружжям, порушенням емоційних 
зв’язків між батьками і дитиною. Усе це за-
важає засвоєнню дитиною норм поведінки, 
моральних позицій, призводить до порушень 
в особистісному розвитку.

Мета нашого дослідження полягає в тому, 
щоб вивчити проблему стосунків батьків і ді-
тей.

В умовах відродження і розбудови соціаль-
ного, економічного і політичного життя укра-
їнської держави значні зміни відбуваються 
у сучасній системі виховання підростаючого 
покоління, де основне місце посідають нові 
підходи у створенні більш досконалої систе-
ми виховного процесу.
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На думку В. О. Сухомлинського «слово 
у матері має бути – ніжним, добрим, уважним, 
розумним, відчувати сердечком, а не дратівли-
вим, сварливим, злим – саме від його і зале-
жить виховання у дітей почуття «потрібнос-
ті» та відповідальності». Але жаль, що майже  
в кожній сім’ї, діти не чують тих лагідних, 
турботливих слів.

Культурологічний підхід до вивчення бать-
ківства представлений у працях Р. Бенедик-
та, М. Мід. Причини та характеристики над-
мірної опіки розкрито у працях російських 
(В. Брутман, М. Колпакова, Т. Нікітіна, В. Ра-
міх, Г. Філіпова) та вітчизняних (Н. Данилен-
ко, Н. Кодацька, О. Швець, Н. Яремчук) пси-
хологів і соціологів.

Кожного року, від 133 до 275 мільйонів ді-
тей стають свідками епізодів агресивної по-
ведінки між батьками та учасниками в цих 
конфліктах.

За даними дослідження МІКС, яке в Укра-
їні проводив Державний комітет статистики 
разом з ЮНІСЕФ, 61,2% дітей у віковій групі 
2-14 років зазнають щонайменше одного з ви-
дів психологічного чи фізичного покарання 
з боку своїх матерів або осіб, які здійснюють 
догляд за ними, або інших членів сім’ї. Крім 
того, 11% батьків вважають, що фізичне пока-
рання потрібно застосовувати до дитини.

«На жаль, у кожній країні, у кожній куль-
турі існують проблеми дітей і батьків. Те, 
що ви не бачите їх, не означає, що вони не іс-
нують», підкреслює голова ЮНІСЕФ в Укра-
їні Юкіе Мокуо. «Українське суспільство не 
може дозволити собі закрити очі на це. По-
бачте приховане».

Сучасна сім’я виступає сферою формуван-
ня і ареною практичного прояву ідеалів, світо-
гляду, інтересів людини. Через сім’ю форму-
ються первинні цінності орієнтації і соціальні 
рекомендації дитини.

Вивчення і аналіз виховного процесу по-
казали, що багато проблем виховання мораль-
но, естетично зрілої людини вирішується з 
великими труднощами тому, що батьки часто 
не володіють ефективними засобами і мето-
дами розвитку свідомості і поведінки особи, 
що формується. Саме тому цілеспрямоване, 
активне виховання і освіта дітей в сім’ї мі-

німальні, основні сили батьки віддають ма-
теріальному забезпеченню, а не духовному 
формуванню і розвитку дітей. За даними до-
сліджень в Україні в середньому працююча 
жінка за добу приділяє для виховання дітей 
16-18 хвилин, а у вихідні дні 30-35 хвилин  
[1; 2]. Духовне спілкування батьків з дітьми, 
їх спільні заняття, на жаль, залишаються не-
дозволеною розкішшю.

Низька культура суспільного життя і по-
двійна мораль, демографічність суспільства 
пагубне відбуваються на сімейному вихованні 
дітей, на зміцненні самих сімей.

Відомо, що контакти між батьками і ді-
тьми в сім’ї є одним із важливих напрямків, 
що потребує уваги діяльності будь-якого спе-
ціаліста, що працює у сфері психологічної 
допомоги особистості. Існують різні моделі 
допомоги сім’ї, які може використати спе-
ціалісти у роботі з сім’єю. В залежності від 
обраної моделі будуються програми корекції 
стосунків між батьками і дітьми. Домінують 
5 моделей допомоги сім’ї: педагогічна мо-
дель, психологічна модель, діагностична мо-
дель, соціальна модель та медична [2].

Спеціалісти виділяють такі причини непо-
розумінь:

Надмірна опіка – типова проблема дітей з 
благополучних сімей, особливо, якщо дитина 
в сім’ї одна. Батьки, бажаючи тільки добра, 
обмежують самостійність дитини, у той час, 
як вона вже відчуває себе особистістю, хоче 
хоч якось проявити себе. У такій ситуації 
потрібно зрозуміти, що рожеві окуляри, які 
батьки свідомо надягають на дитину, рано чи 
пізно доведеться знімати. При чому, чим піз-
ніше – тим болючіше. 

Недовіра – виникає в результаті слабкого 
зв’язку між батьками і дитиною. Батьки мало 
цікавляться життям дитини, а вона, у свою 
чергу, не прагне розкривати свої таємниці. 
Не знаючи, чого очікувати від свого нащадка, 
батьки готуються до всього, часто прокручую-
чи найгірші варіанти.

Комплекси – нереалізовані амбіції батьків. 
Наприклад, мати в дитинстві хотіла займатися 
гімнастикою, але у неї не було такої можли-
вості. Народивши дочку, вона віддає дівчинку 
в спортивну школу, мріючи таким чином реа-
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лізувати свою дитячу мрію. При цьому дочка 
може опиратися, але це мало допомагає. Ло-
гічно, що в такій ситуації ніхто не залишиться 
задоволений. Діти – це не другий шанс заново 
прожити своє життя. Образи і страхи батьків 
іноді стають причиною викривленого сприй-
няття світу у дітей, яке зберігається на все 
життя.

Недостатня увага – це досить поширено в 
молодих сім’ях: навчання, кар’єра, та й роз-
важитися хочеться, а з дитям може і бабуся 
посидіти. При нестачі батьківської уваги і 
любові діти починають вередувати, спеціаль-
но шкодити, щоб хоч якось звернути на себе 
увагу. І якщо з маленькою дитиною ще мож-
на впоратися, то підліток вже сповна «віддя-
чить» за брак спілкування в дитинстві. Саме 
в цьому складному віці він не підпустить до 
себе батьків, а іноді може накоїти дурниць «на 
зло». Все на світі заслуговує на увагу, але в 
першу чергу його заслуговують діти. 

Сучасна українська сім’я часто не має 
змоги повною мірою реалізувати власний 
виховний потенціал. Це пов’язано як з осо-
бливостями суспільного виховання, так і з не-
гативними змінами в самій сім’ї: зниженням 
її інтегративності, конфліктними стосунка-
ми між подружжям, порушенням емоційних 
зв’язків між батьками і дитиною. Усе це за-
важає засвоєнню дитиною норм поведінки, 
моральних позицій, призводить до порушень 
в особистісному розвитку.

Емоційний потенціал сім’ї має великі 
можливості виховного впливу на дитину. 
В поєднанні з ідейними настановами батьків 
емоційні фактори виступають основною пере-
думовою розвитку моральної гідності дитини. 
На основі позитивного оцінного ставлення 
батьків формується емоційно-ціннісне став-
лення дитини до себе – ставлення до свого 
«Я», потреба у повазі оточуючих.

Психологічний клімат сім’ї – це один із мо-
гутніх факторів емоційного впливу на дитину. 
Від атмосфери в сім’ї, морального обличчя 
батьків великою мірою залежать спрямова-
ність активності дитини, її позитивне або не-
гативне самопочуття, характер особистісних 
очікувань підростаючої особистості щодо 
оточуючих людей.

Під упливом «теплого» сімейного клімату, 
що базується на особистісній формі спілку-
вання дітей і дорослих, у дітей формується 
висока сприйнятливість до виховних упливів 
останніх. Діти, які виховуються в сім’ях із та-
ким кліматом, добре контактують з одноліт-
ками, виявляють доброзичливе ставлення до 
них, правильно реагують на вимоги виховате-
лів у дитячому садку. І навпаки, у поведінці 
дітей, які виховуються в так званих «небла-
гополучних» сім’ях, переважають негативні 
емоції, упереджене, здебільшого недобро-
зичливе ставлення до оточуючих. Такі діти 
схильні до афектів, що нерідко призводить до 
конфліктів з оточуючими. 

Також сила виховного впливу сім’ї полягає 
в тому, що батьки можуть формувати духовні 
потреби дитини, починаючи з перших років її 
життя. Формування потреб здійснюється зно-
ву-таки через вплив на емоційну сферу дити-
ни. Так, позитивне емоційне ставлення батьків 
до дитини, схвалення та заохочення її власної 
активності, в процесі якої максимально вияв-
ляються певні нахили та здібності, неухильно 
веде до підвищення рівня емоційно-цінніс-
ного ставлення дитини до себе. Підтримання 
самоповаги на рівні, який сформувався таким 
чином під упливом сім’ї, стає однією з провід-
них соціальних потреб дитини. У разі впливів 
оточуючого середовища, які можуть призвес-
ти до зниження самоповаги дитини, у неї ви-
никають негативні емоції.

Щоб цього не допустити – потрібно дару-
вати дитині свою любов. Це почуття потрібне 
кожній дитині, інакше їй ніколи не стати по-
вноцінною дорослою людиною. Любов – це 
найнадійніший фундамент спокійного дитин-
ства. Якщо це розуміють дорослі, дитина ви-
ростає доброю i щедрою людиною.

Щоб дитина відчула вашу турботу, ви по-
винні знайти особливий шлях до її серця i 
навчитися проявляти свою любов. Діти по-
різному відчувають любов, але кожна дитина 
цього потребує. Існує 5 способів її вираження:

• дотик;
• слова заохочення;
• час;
• подарунки;
• допомога.
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У дітей різні характери, i все вони 
сприймають по-різному. 3 кожною дити-
ною необхідно говорити на її рідній мові 
любові. Але для того, щоб успішно впро-
вадити даний шлях, нам необхідно ще раз 
підкреслити необхідність безумовного ко-
хання до дитини.

Таким чином, для того, щоб максимізувати 
позитивний і звести до мінімуму негативний 
вплив сім’ї на виховання дитини і подолати 
типові помилки сімейного виховання, необ-
хідно пам’ятати загальні внутрішньо-сімейні 
психологічні чинники, що мають виховне зна-
чення: 

- брати активну участь в житті сім’ї;
- завжди знаходити час, щоб поговорити з 

дитиною; 
- цікавитися проблемами дитини, вникати 

у всі виникаючі в її житті складності і допо-
магати розвивати свої вміння і таланти; 

- не чинити на дитину натиску, допомага-
ючи їй, тим самим, самостійно приймати рі-
шення;

- поважати право дитини на власну думку;
- вміти стримувати власницькі інстинкти 

і ставитися до дитини, як до рівноправного 
партнера, який просто поки що володіє мен-
шим життєвим досвідом.
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УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР ЯК ЗАСІБ  
ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ РОЗУМОВО  

ВІДСТАЛИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ
У статті розглянуто питання виховання культури мовлення у розумово відсталих школярів за-

собами української народної творчості. Проаналізовано особливості мовленнєвого розвитку та мов-
леннєвого спілкування школярів з інтелектуальною недостатністю. Обґрунтовано значення фоль-
клору для успішного виховання культури мовлення у розумово відсталих старшокласників.

Ключові слова: мовленнєва діяльність, культура мовлення, український фольклор.

В статье рассмотрены вопросы воспитания культуры речи в умственно отсталых школьников 
средствами украинского народного творчества. Проанализировано особенности речевого развития и 
речевого общения школьников с интеллектуальной недостаточностю. Обосновано значение фолькло-
ра для успешного воспитания культуры речи в умственно отсталых старшеклассников.

Ключевые слова: речевая деятельность, культура речи, украинский фольклор.

The article considers the promotion of a speech culture of mentally disabled pupils through Ukrainian 
traditional arts. There were analysed specifics of speech developing and communication of pupils with mental 
deficiency. Also was substantiated the importance of folklore for successful foster a speech culture of mentally 
disabled high school students.

Key words: speech activity, speech culture, Ukrainian traditional arts.

На сучасному етапі розвитку шкільної 
освіти в Україні однією з актуальних вбача-
ється проблема забезпечення ефективності 
навчально-виховного процесу, пошук таких 
засобів корекційно-педагогічного впливу 
на особистість дитини з порушенням пси-
хофізичного розвитку, які б забезпечували 
достатній для її успішної соціалізації та са-
мореалізації розвиток особистості в умовах 
перебування у шкільному навчальному закла-
ді. Одним із головних чинників гармонійного 
формування особистості є розвиток мовлення.

У процесі виховання культури мовлення 
розумово відсталих учнів необхідно врахо-
вувати такі чинники: порушення розуміння 
мовлення (заважають сприймати вербальну 
інформацію); нездатність самостійно уза-
гальнювати поведінкові дії, які стають осно-
вою їхніх переконань і регулюють поведінку; 
зниження критичності мислення та самокри-
тичності, підвищена навіюваність; невміння 
встановлювати зв’язки між мотивом учинку і 
його результатами; емоційна незрілість; пси-
хопатоподібні прояви поведінки [5, с. 65].

Проблема формування мовлення розумово 
відсталих учнів займає значне місце в дослі-
дженнях і психологів і педагогів, вирішальні 
питання виховання і навчання дітей в умовах 
спеціальної школи. Мова, виконує когнітивну, 
регулюючу і комунікативну функції, є «ка-
налом розвитку інтелекту» дитини, створює 
умови для корекції її пізнавальної діяльнос-
ті і забезпечує засобами для благополучної 
соціальної взаємодії з оточуючими людьми  
[2, с. 24].

Значна частина досліджень, які вивчали 
виховання культури мовлення у розумово 
відсталих школярів присвячується питанням 
про спільність основних закономірностей 
психічного розвитку в умовах нормального 
та порушеного онтогенезу, єдність когнітив-
ного та емоційно-чуттєвого, діяльнісного й 
культурологічного в розвитку особистості 
(Б. Ананьєв, В. Бондар, Л. Виготський, О. За-
порожець, Г. Костюк, О. Леонтьєв, В. Лубов-
ський, Н. Морозова, К. Платонов, В. Синьов 
та ін., положення про психологічні особли-
вості сприймання творів художньої літерату-
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ри (Л. Айдарова, Л. Виготський, О. Запоро-
жець, І. Зимня, О. Нікіфорова, П. Якобсон та 
ін.), прикладним розробкам вчених-дефекто-
логів із проблеми морального виховання осіб 
із порушеннями розумового розвитку (А. Бєл-
кін, М. Буфєтов, О. Вержиховська, О. Гаври-
лов, І. Григор’єва, В. Мачихіна, С. Ніколаєв,  
Л. Одинченко, Т. Пороцька, В. Синьов та ін.). 

Мета статті полягає полягає у теоретич-
ному обґрунтуванні виховання культури мов-
лення у розумово відсталих старшокласників 
засобами  української народної творчості.

Усна і писемна форми мовленнєвої діяль-
ності виступають основними засобами усві-
домлення знань, набуття вмінь практичного 
їх застосування, забезпечення мовленнєвої 
компетентності. Рівень мовленнєвої компе-
тентності розумово відсталих школярів за-
лежить від знань щодо особливостей усного 
і писемного мовлення, ознак і будови тексту, 
стилів і типів мовлення, опанування умінь 
орієнтуватися в ситуації спілкування, володі-
ти інтонацією, використовувати позамовні за-
соби, уважно слухати співрозмовника, повно 
викладати думку, аналізувати мовлення тощо 
(Л. Вавіна, Н. Кравець, В. Петрова та ін.).

Культура мовлення як складова загальної 
культури є одним із найважливіших показни-
ків цивілізованості, суспільства. Для повно-
цінного формування особистості необхідне 
забезпечення цілісного навчально-виховного 
процесу в усіх ланках освітньої системи. Од-
ним з основних завдань спеціальної школи є 
формування культури мовлення учнів, забез-
печення вміння змістовно грамотно (на всіх 
виучуваних рівнях – фонетичному, лексич-
ному, словотворчому, граматичному, право-
писному та стилістичному) обмінюватися 
думками. Обов’язок вчителя-словесника на-
вчити дітей вільно володіти мовою, що функ-
ціонує у двох формах – усній та письмовій 
[4, с. 21].

Успішність самостійного формування і 
оформлення змісту висловів розумово від-
сталими дітьми багато в чому визначається 
особливостями їх пізнавальної діяльності. 
Про те, що усне мовлення розумово відсталих 
учнів розвивається своєрідно і має ряд осо-
бливостей, які негативно впливають на успіш-

ність вчення, відомо завдяки дослідженням 
М. Гнєзділова, В. Петрової, Е. Разувай, Р. Ла-
лаєвої, К. Kpуглової та ін.:

- Словник у дітей з інтелектуальними вада-
ми збагачується дуже повільно. Адже засвоїти 
нове слово означає не лише запам’ятати його 
звучання, а й зрозуміти його зміст, опанувати 
ним як поняттям. Кожне слово, навіть назва 
конкретного предмета, несе в собі певне уза-
гальнення. Описана інтелектуальна операція 
є для дітей-олігофренів дуже складною. З цієї 
причини їхній словниковий запас, як актив-
ний, так і пасивний, виявляється у декілька 
разів меншим, ніж у нормальних однолітків 
[7, с. 45].

- До причин сповільненого розвитку мов-
лення дітей-олігофренів можна також від-
нести властивий їм загальний моторний не-
дорозвиток, який порушує процес дієвого 
активного знайомства з навколишнім світом і 
тим самим накопичення уявлень і відомостей 
про нього.

- Бідність словника призводить до непра-
вомірно частого вживання однієї й тієї самої 
групи слів, що робить мовлення одноманіт-
ним, шаблонним і неточним, створює трудно-
щі у спілкуванні розумово відсталої дитини 
з оточуючими її людьми. 

- Спостерігається неточність використання 
значення слі . У нормальних дітей значення 
слів засвоюються з досвідом, у процесі прак-
тичної діяльності. У дітей-олігофренів нако-
пичення досвіду здійснюється спотворено, 
сповільнено через недостатність когнітивних 
функцій, а також у зв’язку з властивою їм піз-
навальною пасивністю [2, с. 12].

- Значення навіть тієї невеликої кількості 
слів, якими вони користуються, часто виявля-
ються спотвореними, неточними, розмитими 
і неповними. Діти можуть довільно перено-
сити назву одного об’єкта на інший. Напри-
клад, називають лапи тварини ногами, дзьоб 
птаха – ротом. Порушення семантичних полів 
слів призводить до того, що школярі можуть 
не розрізняти поняття «форма» і «колір», «мі-
сяць» і «пора року» тощо. Бувають випадки, 
коли дитина взагалі неправильно розуміє сло-
во, яке використовує у власному мовленні: на-
зиваючи предмет, учень не впізнає його серед 
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інших. Це свідчить про наявність у лексиці 
беззмістовних слів.

- Дітям з розумовою відсталістю важко 
усвідомити багатозначність слів. Зазвичай 
вони засвоюють лише якесь одне значення, 
що ускладнює для них розуміння мовлення у 
тих випадках, коли слово використовується в 
іншому своєму значенні.

- Лише невелика частина слів, відомих 
учням допоміжної школи, використовується 
ними у власному мовленні. Причиною цьо-
го є недостатність розумової діяльності, піз-
навальна пасивність, звуженість вербальних 
контактів.

- Мовлення учнів з розумовою відсталістю 
складається з простих, непоширених, часто 
неповних і неправильно побудованих речень. 
Висловлювання можуть бути однослівними 
і мати синкретичний характер – коли одним 
словом позначається ситуація чи подія. У та-
кому випадку розповіді становлять ланцюжок 
із граматично однозначних речень. У зв’язку 
з невмінням диференціювати суб’єкт від дії, 
відокремити від дії об’єкт або знаряддя діти 
пропускають головні члени речення, не розу-
міють запитань до другорядних членів речен-
ня [3, с. 112].

Мовна практика розумово відсталих ді-
тей надзвичайно бідна і неякісна, але на пер-
ший план виступає недосконалість умінь, 
пов’язаних з використанням мови як засобу 
спілкування. Рівень мовленнєвого розвитку 
учнів спеціальної школи не лише не забезпе-
чує успішного засвоєння програмного матері-
алу будь-якого з учбових предметів, але навіть 
заважає їм успішно адаптуватися в шкільно-
му колективі, активно включатися в доступні 
форми взаємодії в соціумі.

В спеціальних школах, в учнів, в основно-
му не розвивається власне мовна складова ко-
мунікативних умінь. Це виражається в тому, 
що підлітки не проявляють самостійність у 
висловах: вони не можуть побудувати роз-
повідь на тему, що обговорювалася. У спон-
танному мовному спілкуванні старшоклас-
ники не самостійні: вони не можуть досягти 
поставленої мети, оскільки орієнтуються на 
умови мовної ситуації, що змінюються, відчу-
вають дефіцит лексичних одиниць, обмежені 

у виборі граматичних конструкцій, адекват-
них невербальних засобів спілкування. Тому 
ситуації спілкування підлітків між собою час-
то можна визначити як непродуктивні (спіл-
куючись не реалізують потреб, заради яких 
починають комунікацію, і не отримують задо-
волення від неї) [1, с. 68].

Ті ж особливості має спілкування розу-
мово відсталих школярів з дорослими, що не 
мають уявлення про особливості їх розвитку і 
не налаштовані допомагати дітям. Наприклад, 
неспроможними виявляються спроби дітей 
займатися в позашкільних кружках і секці-
ях; виникають проблеми з фахівцями в літніх 
оздоровчих установах, де найчастіше працю-
ють педагоги, що не мають дефектологічної 
освіти. Навіть відвідування театру або само-
стійний похід в магазин, спілкування з одно-
літком або з сусідкою у дворі не завжди бува-
ють успішними [2, с. 16].

Xарактерним для розумово відсталих шко-
лярів є дефіцит універсальних комунікатив-
них умінь (слухати співрозмовника, реагувати 
на його питання, починати, підтримувати і 
завершувати розмову, виражати власну точку 
зору, отримувати потрібну інформацію при 
читанні і слуханні, використовувати цю ін-
формацію у власних висловах, спілкуватися у 
письмовій формі) [7, с. 98].

Комунікативна спрямованість навчання 
виявляється в постановці адекватних цілей 
при організації учбової діяльності даних ді-
тей, у відборі змісту, виборі прийомів навчан-
ня, організації мовної діяльності учнів. Отже, 
спеціальне навчання у допоміжній школі 
сприяє подоланню вад граматичної будо-
ви мовлення дітей з розумовою відсталістю. 
Учні навчаються правильно будувати прості 
поширені речення, вживати різні граматичні 
конструкції. Проте самостійна вербалізація 
складних взаємовідношень залишається для 
них недоступною, тому важливо підключати 
дітей до читання літературних творів, зокрема 
народної творчості.

Народна педагогіка історично склалася 
у глибокій давнині. Вона існує стільки часу, 
скільки існує сам народ. Мистецтво слова на-
самперед втілилося в художній народній твор-
чості – у казках, легендах, епосі, приказках, 
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прислів’ях та інших пам’ятниках народної пе-
дагогіки. Усі види і жанри народної творчості 
у більшості своїй доступні, зрозумілі дітям за 
змістом і формою, наділені ігровими момен-
тами і легко сприймаються ними. Отже, фоль-
клорний матеріал є сприятливим ґрунтом, на 
основі якого можна здійснювати мовленнєву 
корекційну роботу [6, с. 32].

Фольклор у сучасному соціумі перекон-
ливо пояснюється незмінністю та повторю-
ваністю його жанрів впродовж століть, своїм 
неоціненним розвивальним та виховним між-
поколінним значенням у життєдіяльності ді-
тей. Тому дбаючи про мовленнєвий розвиток 
розумово відсталого школяра, педагог вико-
ристовує фольклорні форми як засіб досяг-
нення єдиної мети – виховання мовленнєвої 
особистості [1, с. 50].

Проблема розвитку  культури мовлення 
органічно пов’язана із сучасним осмисленням 
морального виховання, одним із провідних за-
собів якого вчені (Р. Русова, М. Стельмахович, 
В. Сухомлинський та ін.)визначають україн-
ський фольклор – невід’ємний компонент пе-
дагогічної культури України. 

Найпоширенішим засобом розвитку куль-
тури мовлення є українська казка, яка спри-
яє рішенню завдань розумового, морального 
й естетичного виховання. Казка – прозовий 
жанр усної народної поезії. Виховне і пізна-
вальне значення казки в житті дитини надзви-
чайно велике. Казка допомагає формуванню 
свідомості, певних моральних якостей, харак-
теру. Через таку форму роботи можна реалі-
зовувати багато навчальних, виховних, пізна-
вальних та розвивальних завдань [6, с. 29].

Ще одним важливим жанром українського 
прозового фольклору у вихованні культури 
мовлення розумово відсталих старшокласни-
ків є документальна проза, зокрема легенди та 
перекази, які за своїм змістом, формами пре-
зентації на уроках, діапазоном застосування, 
відрізняються від казок вірогідністю зобра-
женого, наявною частиною фантастичного й 
реального в них [1, с. 61]. 

Вінцем мудрості й досвіду минулих поко-
лінь є малі фольклорні форми народного мис-
тецтва (прислів’я, приказки тощо), які викону-
ють освітню, виховну й розвивальну функції. 

Тематика таких творів характеризується лег-
кістю сприймання, цікавим сюжетом й до-
ступністю змісту, їх вивчення відбувається 
без спеціально сформованих знань чи вмінь. 
Використовуючи у своїй промові прислів’я і 
приказки діти навчаються ясно, лаконічно, 
виразно висловлювати свої думки і почут-
тя, інтонаційно забарвлюючи своє мовлення, 
розвивається вміння творчо використовувати 
слово, вміння образно описати предмет, дати 
йому яскраву характеристику [6, с. 19].

Відгадування і вигадування загадок також 
впливає на різнобічний розвиток мовлення ді-
тей. Вживання для створення у загадці мета-
форичного образу різних засобів виразності 
(прийому уособлення, використання багато-
значності слова, визначень, епітетів, порів-
нянь, особливої ритмічної організації) спри-
яють формуванню образності мовлення дітей 
дошкільного віку. Загадки збагачують слов-
ник дітей за рахунок багатозначності слів, до-
помагають побачити вторинні значення слів, 
формують ставлення до переносному значен-
ні слова.

Вони допомагають засвоїти звуковий і 
граматичний лад мови, примушуючи зосеред-
итися на мовної форми і аналізувати її. Щоб 
викликати у дітей інтерес і потреба в доказі 
треба при відгадуванні загадок ставити перед 
дитиною конкретну мету: непросто відгада-
ти загадку, а довести, що відгадка правильна. 
Необхідно вчити дітей сприймати предмети 
і явища навколишнього світу у всій повноті 
і глибині зв’язків і відносин. Заздалегідь зна-
йомити з тими предметами і явищами, про які 
пропонуватимуться загадки. Тоді докази бу-
дуть більш обґрунтованими і повними.

Наступним підвидом поетичного фоль-
клору є українські народні пісні – ліричні по-
етично-музичні твори, в яких відбиті почуття, 
переживання, думки людини, пов’язані з її 
особистим життям, подіями в сім’ї, родинни-
ми взаєминами. Коли дитина співає, то зникає 
підвищена напруга дихальних, голосових і 
артикуляційних м’язів. Спів допомагає роз-
вивати силу голосу, чистоту його звучання і 
мелодику мовлення [1, с. 75].

Виховне значення колискової пісні в жит-
ті дитини надзвичайно велике. Через колис-
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кові дитина починає вслухатися і пізнавати 
звуки рідної мови. На основі текстів колис-
кових можна збагачувати мову дітей пестли-
вими словами, виховувати ніжність, доброту, 
лагідність. Діти, порушення мовлення яких 
обумовлені органічними ураженнями цен-
тральної нервової системи, є виснажливими, 
швидко втомлюються передусім у розумових 
видах діяльності. Вони можуть бути дратів-
ливими, збудженими, розгальмованими, не-
спокійними, непосидючими; їхній настрій 
швидко змінюється внаслідок емоційної не-
стійкості.

Граматична різноманітність колискових 
сприяє освоєнню граматичного ладу мовлен-
ня. Навчаючи дітей утворювати однокорене-
ві слова, можна використовувати ці пісні, так 
як в них створюються добре знайомі дітям 
образи. 

Усна народна творчість (часто використо-
вується термін «фольклор») узагальнює бага-
товіковий людський досвід, є носієм і втілен-

ням народної мудрості, народного світогляду, 
в ній відбивається національна психологія та 
національна свідомість народу. Вона бере ви-
токи з народних традицій, своїми коренями 
сягає в давнє минуле та забезпечує нерозрив-
ний взаємозв’язок між минулим і сучасним  
[7, с. 42].

Отже, українська народна творчість як 
мистецтво слова розкриває для розумово від-
сталих старшокласників дивовижний світ, на-
дає можливість пізнавати сутність людей та 
моральних цінностей. Письменники як май-
стри художнього слова намагаються так від-
творити різноманітність людських характерів, 
взаємин і безліч подій, щоб це стало в уяві 
школярів у вигляді живих картин і виклика-
ло в них відповідні почуття та переживання. 
Твори української літератури є засобом впли-
ву на процес формування основ моральної 
свідомості школярів, що зумовлює позитивні 
зміни у її когнітивній, емоційній і поведінко-
вій сферах.
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РЕАЛІЇ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ УКРАЇНИ
У статті розглянуто питання адаптації учнів і студентів, які переїхали з тимчасово окупованої 

території України (Криму та частини Луганської й Донецької областей) до мирних населених пунк-
тів країни з метою закінчити навчання в офіційно визнаних на міжнародному рівні навчальних за-
кладах. Це поставило в сучасній педагогіці нові завдання. Проблема в тому, що родина вищезгаданих 
дітей і молоді, не завжди патріотично налаштована. Буває, що переїжджають тільки заради того, 
щоб дитина отримала визнаний на міжнародному рівні документ про закінчення навчального закла-
ду, а бувають батьки-втікачі від окупантів, які переїхали, рятуючи своє життя і життя сім’ї. Іноді 
ці діти навчаються разом. На сьогоднішній день гостро стала необхідність знайти підхід до таких 
дітей та адаптувати їх в суспільство, виховати вільними громадянами, патріотами України.

Ключові слова: адаптація учнів і студентів, суспільство, патріоти.

В статье рассмотрен вопрос адаптации учеников и студентов, которые переехали с временно ок-
купированной территории Украины (Крыма и части Луганской и Донецкой областей) в мирные на-
селённые пункты страны с целью закончить обучение в официально признанных на международном 
уровне учебных заведениях. Это ставит в современной педагогике новые задачи. Проблема в том, что 
родня вышеупомянутых детей и молодежи не всегда патриотически настроена. Бывает, что переез-
жают только ради того, чтобы ребенок получил признанный на международном уровне документ об 
окончании учебного заведения, а бывают родители-беглецы от окупантов, которые переехали, спасая 
свою жизнь и жизнь семьи. Иногда эти дети учатся вместе. На сегодняшний день остро встала не-
обходимость найти подход к таким детям и адаптировать их в общество, воспитать свободными 
гражданами, патриотами Украины.

Ключевые слова: адаптация учеников и студентов, общество, патриоты.

In this atricle, it is considered the problem of adaptation of pupils and students, which had moved from 
temporarily occupied territory of Ukraine (Crimea, parts of Donetsk and Luhansk regions) to peaceful aeas of  
the country in order to complete their study in internationally recognized educational institutions. This puts 
new tasks in pedagogy. The problem is that the relatives of children and youth mentioned above are not always 
patriotic. Some move only to get an officially recognized diploma, while the others run away from occupiers 
saving their lives and lives of their children. Sometimes children of both categories study together. For today 
it is urgent to find an approach to such children and to adapt them to society, to educate them as free citizens 
and patriots of Ukraine.

Key words: adaptation of pupils and students, society, patriots.

В пункті 2.4 наказу Міністерства культури 
і туризму про затвердження переліку типів 
позашкільних навчальних закладів і Поло-
ження про позашкільний навчальний заклад 
вказано, що основними завданнями закладу 
є: виховання громадянина України; вільний 
розвиток особистості, виховання поваги до 
народних звичаїв, традицій, національних 
цінностей українського народу, а також інших 

націй і народів; виховання в учнів поваги до 
Конституції України,  патріотизму, любові до 
України, прав і свобод людини та громадяни-
на, почуття власної гідності [1].

Прекрасне завдання виховати гідних гро-
мадян України стоїть не тільки перед поза-
шкільними закладами, а перед всіма навчаль-
ними закладами починаючи від дитячого 
садочка і закінчуючи університетом. Великий 
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фронт роботи для педагогів України. З цим 
виникають деякі труднощі. Даються взнаки 
недостатні зусилля держави у сфері політики 
консолідації суспільства, формування актив-
ної громадянської позиції та національно-па-
тріотичної свідомості громадян України, осо-
бливо дітей і молоді [2]. 

В наш непростий час викладачі повинні 
прискіпливо виконувати основні завдання за-
кладів, не чекаючи додаткової команди згори. 
Є закони, які потрібно виконувати. Тим біль-
ше, що можливий саботаж деяких чиновників 
при впровадженні указу президента про стра-
тегію національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді. Не варто забувати і про п’яту 
колону. Ціль навчальних закладів не наштам-
пувати художників, інженерів, гуманітаріїв 
чи інших спеціалістів, а виплекати нове по-
коління всебічно розвинутих вільних творчих 
українців.

Нова проблема, ще досконало не вивчена, 
прийшла в педагогіку разом з війною. Реалії 
сьогодення полягають в тому, що Україна зна-
ходиться в стані неоголошеної гібридної ві-
йни з Росією. За останні чотири роки зміни-
лося місце України у світі і світовій культурі. 
Останнім часом в педагогіці активізувався 
ідеологічний вектор виховання.

З 2014 року до Києва і не тільки до столиці, 
а по всій країні в навчальні заклади прийшли 
діти зі сходу України і Криму. Сім’ї таких ді-
тей мають дуже різне матеріальне забезпе-
чення. Одні поселилися в гуртожитках, деякі 
на орендованих квартирах, а деякі придбали 
власне житло і перевели свій бізнес на нео-
куповану частину України. Мотиви зміни міс-
ця проживання в них також різні. В багатьох 
вихідців з тимчасово окупованих територій 
залишилися там родичі і вони підтримують 
з ними тісний зв’язок. Найчастіше, це люби-
ма бабця, яка пильнує «стереже» помешкан-
ня. Родичі, які залишилися там, піддаються 
ідеологічній обробці мізків ворогом. Через 
те вплив на вихованців йде як з одного, так і  
з другого боку.

Адаптації цих дітей варто приділяти осо-
бливу увагу. Іноді вони навчаються разом з ді-
тьми тих, хто втратив близьку людину в зоні 
АТО, патріота України. Такі реалії сучасної 

педагогіки, не кожен до них готовий. Дітки 
різні, але їх необхідно делікатно ввести в жит-
тя громади, навчити жити поряд один з одним. 
В цих дітей життя поділилось на те, що у них 
залишилось там, до війни, і як вони живуть 
зараз. Часто діти згадують школи, гуртки, 
художні школи, які відвідували там раніше, 
вчителів, що у них залишилось в колишньо-
му, довоєнному житті. У кожної дитини своя 
особиста історія, часто печальна. Їм нелегко, 
але потрібно адаптуватись в середовищі, яке 
не пережило тих же проблем, що й вони.

Батьки дітей з тимчасово окупованих те-
риторій України не всі мають проукраїнську 
громадянську позицію. Потрібно враховува-
ти, що в більшості випадків зміну місця про-
живання спонукало бажання дати дітям мож-
ливість отримати офіційний документ після 
закінчення навчання в навчальному закладі. 
В більшості такі діти відчувають себе інши-
ми, не такими, як всі. Деякі через це  стали 
«замкнутими», частіше у тих випадках, коли 
настрої в сім’ї протилежні настроям в на-
вчальному закладі. Деякі – навпаки хизуються 
своєю відмінністю. Наприклад: нова учениця 
в класі пропонує однокласникам вгадати звід-
ки її сім’я переїхала до Києва. Підкреслює, 
що це місто українське. Перша версія дітей – 
Крим. З другої спроби вгадали – Донецьк.  
Їм легко здогадатися, бо таких дітей в класі 
майже двадцять процентів. Потім ця нова уче-
ниця висловлює своє бажання, щоб не було ні 
російської, ні української мови в Україні, хай 
буде якась інша, аби не було війни.

Завдання педагога допомогти адаптува-
тись морально травмованим війною дітям у 
теперішніх умовах. Показати, що їх люблять 
і підтримують незалежно від позиції їхньої 
рідні. Вони «зациклені» на інформації з Росії, 
тому дуже потрібно показати, яка Україна ці-
кава, різна, яскрава. Постаратися змінити век-
тор світосприймання.

Трохи інша ситуація зі старшими дітьми і 
студентами, вони більш досвідчені і вміють 
приховувати своє відношення до політичної 
ситуації в країні. Хоч цей контингент також 
має труднощі в адаптації до україномовного 
середовища ще й по тій причині, що навіть 
в столиці України його важко знайти. Деякі 
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викладачі навчальних закладів не володіють 
державною мовою і не хочуть нею володіти. 
Саботують накази президента. Багато таких 
викладачів рекомендують своїм підопічним 
навчатися по підручниках, написаних ро-
сійською мовою ще при СРСР, або в Росії, 
бо не орієнтуються в сучасності і не мають 
інформації про українські видання. Патріо-
тично налаштовані студенти відмовляють-
ся від використання підручників виданих 
в Росії російською мовою, добиваються 
свого законного права отримати освіту дер-
жавною мовою. Проблема з українськими 
підручниками відчутна кругом, особливо в 
спеціалізованих навчальних закладах, на-
приклад, музичних школах, в яких викла-
дачі-методисти ніяк не спроможуться напи-
сати підручник рідною українською мовою. 
Такі реалії сьогодення.

Мета викладача – формування націо-
нально-культурної ідентичності, національ-
но-патріотичного світогляду, збереження та 
розвитку духовно-моральних цінностей Укра-
їнського народу [2].

Відомо, що великий вплив на формування 
світогляду має мистецтво, не останню роль  
відіграють в ньому і твори декоративно-при-
кладного мистецтва. Вони пов’язані як з мате-
ріальною, так і з духовною культурою.

Діти серед творів декоративного та при-
кладного мистецтва а також дизайну та ар-
хітектури знаходяться цілу добу, особливо 
городяни.  Мистецтво та дизайн дивляться 
на користувачів з моніторів комп’ютерів, як 
тільки ті виходять в інтернет.  Це, так само як 
і середовище, активно впливає на них. Тому 
важливо, щоб ці твори несли проукраїнські 
ідеї і традиції.

Образотворче мистецтво виконує числен-
ні функції – пізнавальну, комунікаційну, ес-
тетичну. Педагоги повинні популяризувати 
Українську естетику.

Завдання викладача не тільки виховувати 
патріотизм і помогти дітям зрозуміти і по-
любити рідне українське середовище, а ще 
прищепити обережне, упереджене ставлення, 
недовіру до підступного гібридного інформа-
ційного ворога. Не потрібно викликати в дітей 
ненависть. Це погане почуття, воно засліплює 

й труїть життя. Важливо навчити критично 
мислити і усвідомлювати, що існує жорсто-
кий ворог, від якого не варто чекати нічого до-
брого. Потрібно підходити зважено до спілку-
вання з кожним учнем чи студентом.

Заняття повинні бути радісні, засмучувати 
дітей невирішуваними проблемами сьогоден-
ня не потрібно. Всі ми знаємо про дію мис-
тецтва на підсвідомість, тому слід приділяти 
увагу позакласному вихованню дітей: студі-
ям, гурткам, школам естетичного виховання. 
В завданнях на уроках образотворчого мис-
тецтва потрібно звертати особливу увагу на 
композиційне та колористичне рішення. При-
щеплювати симпатії до одних співвідношень 
кольорів і відразу до інших. Ця методика не 
нова, але надійна. Негативних персонажів 
можна зафарбовувати в кольори, які ворог 
України використовує, як свою символіку. На-
приклад, жовто чорні смужки, як забарвлення 
оси, чи жука колорадського. Природа широко 
використовує попереджувальне забарвлення, 
ним комахи інформують, що вони небезпечні, 
мають жало, або отруйні.  До такого забарв-
лення потрібно відноситися обережно, з недо-
вірою. Так і триколор, має попереджати про 
ворожі наміри, викликати тривогу. До кольо-
рів прапора країни агресора варто закласти 
стійке несприйняття і відразу. 

Велику роль в створені творів образотвор-
чого мистецтва займає колір, особливо психо-
логічний аспект, виражений у властивостях 
кольору. Найкраще це видно в практиці де-
коративно-прикладного мистецтва, де колір 
завжди служить засобом, за допомогою яко-
го художник виражає своє світосприймання і 
почуття, викликає зворотні емоції у глядача. 
Колір грає роль метафори, тобто характеризує 
зображення через порівняння схожості з чи-
мось подібним.

Традиції української культури, зокрема 
образотворчого мистецтва донесли до нас 
і народні майстри. Знайомство з їхніми тво-
рами має велике значення при впровадженні 
теми патріотичного виховання. Наприклад, 
творами К. Білокур [3], М. Приймаченко [4], 
М. Тимченко та інших. Їхнє мистецтво під-
німає теми громадянського звучання, робить 
глибокий естетичний та ідейний вплив на ді-
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тей, допомагає по новому побачити своєрідно 
зображену  красу навколишнього світу.

Народна творчість має величезне значен-
ня в формуванні світогляду народу. Народна 
творчість включає в себе різні види художньої 
діяльності народу – поетичну творчість, теа-
тральне, музичне, танцювальне, декоративне, 
образотворче мистецтво. Народна творчість 
існує як сукупність численних видів мисте-
цтва. В народній творчості своє місце займає 
і декоративне мистецтво. Воно має особливу 
філософію й свою неповторну мову, яка єднає 
нас з навколишнім світом [5, с. 13]. Одним 
з етапів у формуванні в дітей любові до Укра-
їни, можна вважати накопичення дитиною 
впливу українського декоративно-прикладно-
го мистецтва та культури і звичаїв свого наро-
ду. Народне мистецтво – надзвичайно склад-
ний організм [5, с. 47].

Також варто звернути увагу на етнічне – це 
те, що пов’язане з належністю до певного на-
роду. У нинішній час увага до етносу, етнічних 
ознак надзвичайно велика. Спроба ворога по-
сварити східних і західних українців посилює 
цю цікавість. З одного боку, з появою таких 
засобів спілкування, як телефон, інтернет, по-
силюється вплив різних культур одна на одну, 
як наслідок, стираються границі між різними 
етнічними групами. З іншого боку, політичні 
конфлікти, дискримінація та таке інше веде до 
підсилення цієї границі між етнічними група-
ми. Перед нами постає проблема: як зберегти 
культурні цінності України, позбутися інфор-
маційного впливу ворога і бути «відкритими» 
до позитивного, загальнолюдського, нового.

Необхідно доносити інформацію грома-
дянам різного віку про видатних українських 
діячів науки, культури, мистецтва. Ознайом-
лювати з досягненнями українських вчених 
та творців мистецтва світового рівня, а також 
вихідців з України, які  мешкали і мешкають в 
різних куточках світу. Великий внесок в укра-
їнську науку і культуру зробили відомі укра-
їнські особи такі, як Ландау Лев Данилович, 
він поставив на світовий рівень теоретичну 
фізику в СРСР, Іван Марчук – відомий сучас-
ний художник, Стів Возняк – співзасновник 
компанії «Apple», Микола Леонтович – ство-
рив новорічну мелодію «Щедрик» в Америці 

вона відома під назвою «Колядка дзвонів», 
Міла Йович – відома акторка та багато-багато 
інших.

В основу системи національно-патріо-
тичного виховання покладено ідею розвитку 
української державності як консолідуючого 
чинника розвитку українського суспільства 
та української політичної нації. Важливу роль 
у просвітницькій діяльності посідає віднов-
лення історичної пам’яті про тривалі держав-
ницькі традиції України [6, с. 5 – 6].

З дня оголошення незалежності в Україні 
у мистецьких сферах поступово окреслили-
ся два основні полярно протилежні вектори. 
Перший з них, появу якого можна вважати 
цілком закономірною, був скерований на від-
родження і всебічне переосмислення явищ, 
пов’язаних з національними традиціями, на 
процеси заповнення «білих плям» і рестав-
рацію чисельних складників історії україн-
ського мистецтва , на пошук національного 
підґрунтя для його розвитку в сучасних обста-
винах. Другий вектор визначало насамперед 
швидке падіння «залізної завіси», реактивація 
раніше заборонених мистецьких течій, мето-
дів і форм вираження, прагнення до пізнання 
та адаптації актуальних, практично доти не 
відомих подій, які відбувалися у світовому 
мистецтві. Ситуацію утруднювало те, що на 
обидва вектори наклалися стійкі пережитки 
радянських часів, певні стереотипи творчості 
й суспільної поведінки художників, породже-
ні у минулі десятиліття [7, с. 5 – 6].

Не можна переоцінити вплив мистецтва на 
виховання особистості. Старше покоління ви-
ховане на радянському соцреалізмі. Це потріб-
но враховувати. Тому робота з учнями вклю-
чає в себе і співпрацю з батьками дітей. Батьки 
різні, з деякими виникають проблеми, але 
діти батьків не вибирають, тож потрібно шу-
кати можливість вирішення різних труднощів.

Є батьки, які цікавляться життям своїх ді-
тей, їх успіхами і досягненнями. Вони також 
мають своє власне уявлення, якою б хотіли ба-
чити свою дитину в майбутньому. Часом бать-
ки «підганяють» викладача, вимагаючи швид-
ких результатів. Бувають батьки-дилетанти, 
які стараються повчати вчителя. Тому, позна-
йомившись з дитиною і прийнявши її в шко-
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лу, потрібно починати співпрацю з батьками. 
Після уроків показувати, чого учні досягли, 
що намалювали, якщо це був урок образот-
ворчого мистецтва. Пояснювати мету уроку і 
техніку виконання образотворчої роботи, від-
повідати на запитання, які виникають, ділити-
ся враженнями і спостереженнями про дити-
ну. Потрібно завжди відмічати хороше і нове, 
що відбулось на уроці і в роботі учня, стави-
тись з повагою до твору і його автора. Тіль-
ки співпраця та взаємна повага повинні бути 
між батьками і викладачами. Тоді може ство-
ритися творча позитивна атмосфера в якій 
комфортно вчитися учням, передавати свій 
досвід викладачам, а батькам пишатись свої-
ми дітьми. Педагогам потрібно вносити свій 
вклад в формування суспільної свідомості.

Суспільна свідомість характеризується не 
лише своїм складом, але й станом, розкриття 
якого передбачає визнання домінуючих у ньо-
му форм свідомості (як наприклад, мистецтва 

в античному суспільстві, релігії в часи серед-
ньовіччя і т. ін.), домінантних ідей цих форм. 
Багато із зазначених утворень суспільної сві-
домості належать до її рівнів, серед яких ви-
діляють два: буденну і теоретичну свідомість. 
В основу цього членування покладені від-
ношення свідомості до практики, ступінь її 
узагальнення, глибина зв’язку з практичними 
основами життя. Буденна свідомість вплетена 
в практику, породжується саме в ній і слу-
гує її безпосереднім свідомим регулятивом  
[8, с. 390 – 391].

Отже педагогам є над чим працювати, щоб 
виховати наступне покоління громадян Украї-
ни гідними називатися українцями, які б не ді-
лилися на східних і західних. Якщо буде світ-
ло в душі, буде краса в людині. Якщо є краса в 
людині, буде гармонія в домі. Якщо є гармонія 
в домі, буде порядок в нації. Враховуючи су-
часні реалії, завдання педагогів творити гар-
монію і красу в серці дитини.
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В статье представлен анализ понимания сущности профессиональной компетентности педагога 
по материалам современных психолого-педагогических исследований. Выделены основные подходы к 
ее определению. Рассмотрены реализацию компетентностного подхода в системе высшего педагоги-
ческого образования.

Ключевые слова: компетентность, компетенция, профессиональная компетентность, образова-
тельная деятельность, компетентностный подход.

The article analyzes the understanding of the nature of professional teacher’s competence on materials 
of modern psychological and pedagogical research. The main approaches to its definition are determined. The 
realization of competency-based approach in higher pedagogical education is viewed.

Key words: competency, competence, professional competence, educational activities, competency-based 
approach.

На сьогодні проблема вдосконалення під-
готовки кадрів для закладів дошкільної освіти 
зумовлена економічними й соціокультурними 
змінами в українському суспільстві. Тому ви-
никла необхідність в якісно іншій підготовці 
педагога, що дає змогу поєднувати фундамен-
тальність професійних базових знань з інно-
ваційністю мислення і практико-зорієнтова-
ним, дослідницьким підходом до розв’язання 
конкретних освітніх проблем.

Розвиток сучасної системи дошкільної 
освіти багато в чому визначається професій-
ною компетентністю педагогів. Професійна 
компетентність – це інтегральна характерис-

тика педагога, здатного реалізовувати сучасні 
програми і технології, проявляти творчість, 
знаходити правильні рішення, діючи в зви-
чайних і нетипових ситуаціях. Компетентний 
педагог спроможний створювати умови для 
розвитку кожної дитини з урахуванням зді-
бностей і можливих перспектив її розвитку, 
готовий і здатний працювати в нових умовах.

Різні підходи до професійної компе-
тентності висвітлено в роботах В. Бонда-
ря, Н. Грохольської, І. Зязюна, В. Косарєва, 
А. Хуторського; фундаментальні основи про-
фесійно-педагогічної освіти були розроблені 
С. Батишевим, А. Бєляєвою, Е. Зеєром, П. Ку-
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брушко, В. Ледньовим, О. Маленко, О. Нови-
ковим, В. Шапкіним; засоби формування ком-
понентів професійної компетентності вивчали 
А. Вербицький, О. Дубасенюк, Н. Кулюткін, 
Е. Лузик, Л. Семушина, В. Скакун.

Дослідженню проблеми підготовки май-
бутніх вихователів у закладах вищої освіти 
присвячено праці багатьох науковців. Сучасні 
дослідження, що розкривають окремі аспекти 
підготовки фахівців дошкільного профілю, 
висвітлено в наукових працях Н. Денисенко, 
Н. Лисенко, З. Плохій, Г. Підкурганної та ін-
ших. Проблеми структури й змісту психолого-
педагогічної та фахової підготовки майбутніх 
вихователів розглядали Л. Артемова, А. Алек-
сєєва, Г. Бєлєнька, О. Богініч, Ю. Косенко, 
М. Машовець та інші. Ці дослідження дали 
змогу розглянути зміст і технологію форму-
вання професійної компетентності фахівця 
в умовах ступеневої освіти. Проте, на жаль, 
доводиться констатувати, що в сучасній пси-
холого-педагогічній літературі немає єдності 
ні в питанні визначення сутності зазначеного 
поняття, ні в його структурі, ні в змістовому 
наповненні.

В умовах сьогодення формується нова па-
радигма освіти, заснована на компетентніс-
ному підхіді, основу якої становлять поняття 
«компетенція» і «компетентність» і їх співвід-
ношення. Основною причиною трактування 
результату освіти у вищезазначених термі-
нах і, відповідно, введення компетентнісного 
підходу є їх обумовленість загальноєвропей-
ською та світовою тенденцією інтеграції, гло-
балізації світової економіки, а також стрім-
кими процесами гармонізації «архітектури 
європейської системи вищої освіти». Істотно, 
що поряд з універсалізацією перетворень в 
галузі ступенів, циклів навчання (доступене-
вого та післядипломного), рівнях ступенів для 
незакінченої вищої освіти, забезпеченні сту-
дентської та викладацької мобільності, між-
народного визнання ступенів, системі освіт-
ніх кредитів і їх упровадження, – Болонський 
процес передбачає і певну термінологічну 
уніфікацію. Це стосується таких термінів, як 
«компетенція» та «компетентність» [1].

Поняття «компетентність» з’явилося в  
60-70 рр. ХХ століття в західній, а в кінці 

1980-х рр. – у вітчизняній літературі. У цей 
час зароджується спеціальний напрям – ком-
петентнісний підхід до загальної та про-
фесійної освіти, вивчаються можливості 
компетентнісного підходу до педагогічної 
діяльності, виявляється відмінність між по-
няттями «компетентність» і «компетенція», 
робляться спроби оцінити педагогічну діяль-
ність на основі компетенцій.

Усі дослідники, які вивчали природу ком-
петентності та компетенцій, звертають увагу 
на багатосторонній, різноплановий і систем-
ний характер цих понять. На думку Н. Кузь-
міної, Л. Мітіної та інших, професійна компе-
тенція педагога – це:

– здатність діяти з урахуванням обмежень 
і приписів;

– знання, уміння, навички, способи і при-
йоми;

– ефективне застосування знань і вмінь;
– ціннісні орієнтації, мотиви, відносини;
– знання і досвід у тій чи іншій галузі;
– обізнаність у колі питань;
– рівень професіоналізму, креативність;
– якість, що забезпечує вирішення завдань 

[2].
Компетенція розглядається як загаль-

на готовність встановити зв’язок між зна-
нням і ситуацією, сформувати процедуру 
розв’язання проблеми. Деякі педагоги під 
компетенцією розуміють дещо відчужену, 
наперед задану вимогу до освітньої під-
готовки учня, а під компетентністю – уже 
сформовану в нього особистісну якість (ха-
рактеристику). 

Аналіз наукової літератури виявив такі під-
ходи до визначення поняття «компетенція»:

– компетенції – це парадигма практичної 
діяльності;

– компетенції – це рівень оволодіння про-
дуктивною діяльністю;

– компетенції – це об’єкти тестування ква-
ліфікації індивіда;

– компетенції – це конкретні стратегії 
успішної діяльності, спрямовані на забезпе-
чення вирішення завдань, подолання пере-
шкод і досягнення мети.

Професійна компетентність – це інтегра-
тивний особистісний ресурс, що забезпечує 
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успішну діяльність за рахунок засвоєних 
ефективних стратегій [3].

Основними рисами компетентнісного під-
ходу до підготовки фахівців є такі:

– загальносуспільна та особистісна зна-
чимість сформованих знань, умінь, навичок, 
якостей і способів продуктивної діяльності;

– чітке визначення цілей професійно-осо-
бистісного вдосконалення, виражених у пове-
дінкових й оціночних термінах;

– виявлення певних компетенцій, які також 
є цілями розвитку особистості;

– формування компетенцій як сукупності 
змістових орієнтацій, що базуються на засво-
єнні національної та загальнолюдської куль-
тури;

– наявність чіткої системи критеріїв вимі-
рювання, які можна обробляти статистични-
ми методами;

– надання педагогічної підтримки осо-
бистості, що формується, і створення для неї 
«зони успіху»;

– індивідуалізація програми вибору стра-
тегії для досягнення мети;

– створення ситуацій для комплексної 
перевірки умінь практичного використання 
знань і надбання цінного життєвого досвіду;

– інтеграційна характеристика проявів 
особистості, пов’язана з її здатністю вдоско-
налювати наявні знання, вміння і способи ді-
яльності в міру соціалізації й накопичення до-
свіду життєдіяльності [2].

На підставі аналізу теоретичних поло-
жень ми можемо виділити низку професій-
них компетенцій майбутнього вихователя 
закладів дошкільної освіти, що дають йому 
змогу здійснювати розвиток дітей дошкіль-
ного віку:

– соціальні компетенції – здатність особис-
тості обмінюватися інформацією, заявляти 
про свої потреби та інтереси, проявляти тер-
пимість до інших людей і їхніх думок, мати 
певну емоційною стійкістю, уміти надавати 
різноманітну допомогу іншим людям, брати 
участь в роботі команди;

– пізнавальні компетенції – самостійно 
обробляти інформацію, концентруватися на 
навчанні або роботі, переносити засвоєння 
способи навчання на нові ситуації, знаходити 

джерела інформації, самостійно обробляти, 
структурувати інформацію тощо;

– операційні компетенції – визначати цілі і 
порядок роботи, уміти протистояти непевнос-
ті та невизначеності, уміти приймати й утілю-
вати рішення, узагальнювати результати ро-
боти, визначати тимчасової регламент роботи;

– спеціальні компетенції – планувати мето-
ди розв’язання проблеми, здійснювати само-
контроль, бути професійно активним, уміти 
гнучко переорієнтовуватися в нових ситуаці-
ях, оцінювати й коригувати плани, виявляти 
помилки і знаходити адекватні способи їх усу-
нення [4].

Професійні компетенції є основою для 
впровадження в педагогічний процес компе-
тентнісного підходу, який дає змогу вихова-
телю закладів дошкільної освіти інтегрувати 
знання, уміння, навички та інтелектуальні 
здібності у процесі інноваційної діяльності 
та застосуванні на практиці сучасних освітніх 
технологій.

Реалізація компетентнісного підходу в сис-
темі вищої педагогічної освіти сприяє розгля-
ду проблеми якості підготовки фахівців під 
новим кутом зору. Базовим критерієм оцінки 
якості освіти виступає професійна компетент-
ність як «інтегральна характеристика фахівця, 
яка визначає його здатність вирішувати про-
фесійні проблеми і типові професійні завдан-
ня, що виникають в реальних ситуаціях про-
фесійної діяльності з використанням знань і 
життєвого досвіду, цінностей і схильностей». 
Здатність у цьому випадку розуміють не як 
схильність, а як уміння [2].

Професійні компетенції формуються в ді-
яльності і завжди проявляються в органічній 
єдності з цінностями людини, так як тільки 
за умови ціннісного ставлення до діяльності, 
особистісної зацікавленості досягається висо-
кий професійний результат.

Таким чином, педагогічна професія є од-
ночасно перетворювальною і керівною. Для 
того щоб управляти розвитком особистості, 
потрібно бути компетентним. Поняття про-
фесійної компетентності і професійних ком-
петенцій педагога виражають єдність його 
теоретичної і практичної готовності до здій-
снення педагогічної діяльності і характери-
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зують його професіоналізм. Професійні ком-
петенції майбутнього вихователя закладів 
дошкільної освіти – це багатофакторне явище, 
що включає в себе систему теоретичних знань 
учителя і способів їх застосування в конкрет-

них педагогічних ситуаціях, ціннісні орієнта-
ції педагога, а також інтеграційні показники 
його культури (мова, стиль спілкування, став-
лення до себе і своєї діяльності, до суміжних 
галузей знання тощо).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Артемова Л. В., Косенко Ю. М. Модель ступеневої підготовки фахівця дошкільної освіти у вищих 
навчальних закладах / Л. В. Артемова, Ю. М. Косенко // Психолого-педагогічні проблеми підготовки 
вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. до 
80-ї річниці НПУ імені М. П. Драгоманова. – Вип. 1. – К., 2000. – С. 84–86.

2. Бєлєнька Г. В . Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання : 
монографія / Г. В. Бєлєнька. – К. : Світоч, 2006. – 304 с.

3. Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Кова-
лев, В. Г. Панов. – М. : Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 с.

4. Заблоцька О.С. Компетентністний підхід як освітня інновація: порівняльний аналіз / О.С. За-
блоцька // Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки. Випуск 40. [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/2473/1/63-68.pdf.



42

№ 12 / 2017 р.
♦

Кошель В.М.
кандидат педагогічних наук,

старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти 
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Колянова В.А.
студентка факультету початкового навчання

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
Овчиннікова Н.В.

студентка факультету початкового навчання
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Тополь Е.В.
студентка факультету початкового навчання

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ  
КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

У статті розглядаються особливості формування здоров’язбережувальної компетентності у 
дітей дошкільного віку. Проаналізовано різні підходи до формування здоров’язбережувальної компе-
тентності у дітей дошкільного віку. Представлено класифікацію існуючих здоров’язбережувальних 
технологій. Визначено деякі шляхи та засоби формування здоров’язбережувальних технологій. Запро-
поновно реалізацію здоров’збережувальних технологій у закладі дошкільної освіти.

Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність, діти дошкільного віку, технологія.

В статье рассматриваются особенности формирования здоровьесберегающей компетентности у 
детей дошкольного возраста. Проанализированы различные подходы к формированию здоровьесбере-
гающей компетентности у детей дошкольного возраста. Представлена классификация существую-
щих здоровьесберегающие технологий. Определены некоторые пути и средства формирования здоро-
вьесберегающих технологий. Предложено реализацию здоровьесберегающих технологий в дошкольном 
учебном заведении. 

Ключевые слова: здоровьясберегающая компетентность, здоровьясберегающие технологии дети 
дошкольного возраста, здоровье, технология.

The article discusses the features of health saving competence forming in preschool childhood. Different 
approaches to health saving competence formation in preschool children have been analyzed. The classifica-
tion of health saving technology has been suggested. Ways and means of forming health saving technologies 
have been identified. Implementation of health saving technologies in preschool education has been proposed. 
Well known classifications of health saving technologies have been analysed .

Key words: health saving competence, preschool children, health, technology.

Постановка проблеми. Сучасна система 
освіти має на меті виховання здорової особис-
тості, яка дбає про своє здоров’я та здоров’я 
оточуючих, прагне вести здоровий спосіб 
життя і формувати його в молодого поколін-
ня. Водночас в останні роки спостерігається 
значне погіршення стану здоров’я дітей. Кіль-
кість абсолютно здорових дітей знизилась за 
останнє десятиріччя з 23% до 15%, збільши-
лась кількість дітей з хронічними захворю-
ваннями. Біля 20-27% дітей вважаються часто 
хворіючими.

Основними причинами такого стану є по-
гіршення екологічної ситуації, економічні про-
блеми в країні, падіння рівня життя населення, 
зниження рівня медичного обслуговування, 
прискорення темпу життя, збільшення наван-
таження на дітей тощо. Певне місце посіда-
ють фактори, пов’язані з недоліками освітньо-
го процесу, недостатньою обізнаністю дітей 
з  особливостями дотримання здорового спо-
собу життя. Педагоги недостатньо володіють 
системою теоретичних знань та практичних 
умінь щодо організації здоров’язбереження 
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в педагогічному процесі та формування у ді-
тей здоров’язбережувальної компетентності. 
Тому так гостро постають питання створен-
ня здоров’язберігаючого простору у закла-
ді дошкільної освіти. Виокремлені завдан-
ня будуть вирішені завдяки впровадженню 
здоров’язбережувальних технологій в освіт-
ній процес закладів дошкільної освіти.

Аналіз літератури (валеологічної, пси-
холого-педагогічної спрямованості) свід-
чить про те, що проблемами впровадження 
здоров’язбережувальних технологій, вихован-
ня здорового способу життя  цікавилось бага-
то науковців. У роботах І. Брехман, М. Гон-
чаренко, В. Горащук висвітлені питання 
формування культури здорового способу жит-
тя. Проблеми створення здоров’язберігаючого 
освітнього середовища та особливості реалі-
зації здоров’язбережувальних технологій роз-
глянуто в працях М. Безруких, Н. Захаревич, 
С. Лупаренко, О. Попов, П. Потейко. Про-
блемам виховання здорового способу життя 
у дошкільників, формування ціннісного став-
лення до здоров’я присвячено праці Т. Ан-
дрющенко, О. Іванашко, Н. Левінець та інші. 

Мета даної статті – проаналізувати науко-
ві погляди на поняття «здоров’збережувальні 
технології», визначити технології, які 
варто використовувати для формування 
здоров’язбережувальної компетентності у ді-
тей дошкільного віку.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні 
медицина неспроможна вирішити проблему 
з погіршення здоров’я, тому виникає питання 
проведення превентивної роботи, формуван-
ня усвідомленого ставлення до здоров’я і здо-
рового способу життя. Пропедевтична робота 
в даному напрямку лягає на плечі педагогів, і 
починати її потрібно вже в дошкільному віці. 
Виникають суперечливі питання: чи готові 
сучасні педагоги реалізовувати в освітньому 
процесі принципи здоров’язбережувальних 
технологій? Чи готові вони співпрацювати 
з медиками? Чи готові проектувати спільні 
дії з батьками по збереженню і зміцненню 
здоров’я дітей? 

Проблема навчання збереженню і зміцнен-
ню здоров’я є надзвичайно актуальною з огля-
ду на те, що:

1. Існує низький рівень мотивації на збе-
реження і зміцнення здоров’я. Людина не 
прагне взяти на себе відповідальність за своє 
здоров’я. Народжуючись здоровою, вона не 
усвідомлює цінність здоров’я до тих пір, доки 
не виникнуть якісь проблеми. Отримавши по-
легшення від лікаря, людина переконує себе у 
залежності свого здоров’я від медицини, зні-
має з себе відповідальність, перестає працю-
вати над собою.

2. Має місце «заговорювання» проблем 
здоров’я: обговорюючи якусь проблему, лю-
дина знімає внутрішню напругу. Реальна ді-
яльність щодо вирішення складної проблеми 
підміняється розмовами, роздумами на цю 
тему.

3. Звужується поняття «здоров’я». Існує 
біля 300 визначень даного поняття. В Уставі 
ВООЗ: «здоров’я – це стан повного фізично-
го, духовного і соціального благополуччя, а не 
лише відсутність хвороб і фізичних вад» [1].

Більшість педагогів розглядають здоров’я 
з точки зору фізичної складової, не беручи 
до уваги соціально-психологічну і моральну. 
Важливо розглядати здоров’я як багатогранне 
поняття, що включає фізичний, соціально-
психологічний і моральний аспект.

Дошкільний вік вважається найбільш важ-
ливим періодом у процесі формування особис-
тості дитини. У цьому віці найбільш інтенсив-
но розвиваються різні здібності, формуються 
моральні якості, риси характеру. Саме в цьому 
віковому періоді закладається і зміцнюєть-
ся фундамент здоров’я і розвитку фізичних 
якостей, необхідних для ефективної участі 
дитини в різних формах рухової активності, 
що у свою чергу створює умови для активно-
го формування і розвитку психічних функцій 
та інтелектуальних здібностей дошкільника. 
Саме тому використання в роботі закладів 
дошкільної освіти здоров’язбережувальних 
технологій може підвищити результативність 
освітнього процесу, сформує у педагогів і 
батьків ціннісні орієнтації, спрямовані на збе-
реження і зміцнення здоров’я дітей.

Важливим аспектом діяльності вихова-
телів закладів дошкільної освіти є різнобіч-
ний і гармонійний розвиток дітей, створення 
умов для збереження, зміцнення і відновлен-
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ня їхнього здоров’я, розвиток рухових та фі-
зичних якостей, формування у дошкільників 
здоров’язбережувальної компетентності, ос- 
новою якої є життєві навички, що сприяють 
фізичному, психічному, соціальному та ду-
ховному здоров’ю. Всі види діяльності ді-
тей у закладі дошкільної освіти мають бути 
«валеологічно обґрунтованими, тобто побу-
дованими з урахуванням базових потреб до-
шкільників: потреби у саморозвитку, грі, на-
слідуванні, набутті досвіду» [4, с. 9]. Одним із 
засобів вирішення даної проблеми є викорис-
тання здоров’язбережувальних технологій.

Єдиного визначення поняття «здоров’я- 
збережувальна технологія» не існує, хоча 
останнім часом дане поняття широко вико-
ристовується. Так, Л. Тіхомірова розглядає 
дане поняття «не як самостійну педагогіч-
ну технологію, а як якісну характеристику 
освітніх технологій» [2, с. 58], тобто поняття 
«здоров’язбережувальна» можна віднести до 
будь-якої педагогічної технології, яка у про-
цесі реалізації створює умови для збереження 
здоров’я основних суб’єктів освітнього про-
цесу – педагогів і дітей.

А. Мітяєва також здоров’збережувальні 
технології розглядає як сукупність тих прин-
ципів, методів, прийомів педагогічної робо-
ти, які, доповнюючи традиційні технології 
навчання і виховання, наділяють їх ознакою 
здоров’язбереження [5, с. 100].

І. Єрохіна розглядає здоров’збережувальні 
технології як «сукупність форм, методів і за-
собів, які спрямовані на досягнення опти-
мальних результатів у підтримці фізичного, 
психічного, етичного і соціального благопо-
луччя людини, формуванні здорового спо-
собу життя» [3, с. 165]. Ми вважаємо, що 
здоров’язбережувальні технології – це сукуп-
ність педагогічних прийомів, форм, засобів 
та методів, спрямованих на побудову психо-
логічно комфортного освітнього-виховного 
середовища в закладі дошкільної освіти, що 
сприяє формуванню здоров’язбережувальної 
компетентності у дітей. 

Таким чином, здоров’язбережувальні 
технології у дошкільній освіті – технології, 
спрямовані на розв’язання пріоритетного за-
вдання сучасної дошкільної освіти – завдання 

збереження, підтримки і зміцнення здоров’я 
суб’єктів педагогічного процесу в закладі до-
шкільної освіти: дітей, вихователів і батьків.

Здоров’язбережувальне навчання і ви-
ховання передбачають послідовну систему 
активних дій усіх учасників освітнього про-
цесу, спрямовану на створення здорового се-
редовища для формування таких життєвих 
навичок, які зумовлюють збереження і зміц-
нення здоров’я та орієнтують на утвердження 
цінності здоров’я, здорового способу життя, 
розвиток фізично й психічно здорової особис-
тості.

На сьогоднішній день провідними пси-
хологами, педагогами, медиками створено 
багато різних здоров’язбережувальних ме-
тодик, які можна класифікувати за деяки-
ми групами. Це медико-профілактичні, фіз-
культурно-оздоровчі технології, технології 
здоров’язбереження педагогів закладів до-
шкільної освіти, технології, спрямовані на 
забезпечення соціально-психологічного бла-
гополуччя дошкільників, валеологічної про-
світи дітей і батьків. Всі ці технології спря-
мовані, в першу чергу, на виховання фізично і 
психічно здорових дітей.

О. Ващенко класифікував існуючиі 
здоров’язбережувальні технології на такі 
типи:

 – здоров’язберігаючі – технології, що 
створюють безпечні умови для перебування 
дитини в закладі дошкільної освіти, ті, що 
вирішують завдання раціональної організа-
ції освітнього процесу (врахування вікових, 
статевих, індивідуальних особливостей та 
гігієнічних норм), відповідності розумового 
та фізичного навантаження можливостям ди-
тини;

 – оздоровчі – технології, спрямовані на 
вирішення завдань зміцнення фізичного 
здоров’я дітей (фізична підготовка, загарту-
вання, гімнастика, масаж, фітотерапія, аромо-
терапія, музична терапія);

 – технології навчання здоров’ю – гігієнічне 
навчання, формування життєвих навичок, ста-
теве виховання, профілактика травматизму;

 – виховання культури здоров’я – вихо-
вання особистісних якостей, які сприяють 
збереженню і зміцненню здоров’я, форму-
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ванню уявлень про здоров’я як цінність, 
посиленню мотивації на ведення здорового 
способу життя.

Сучасні здоров’язбережувальні технології, 
які використовуються в системі дошкільної 
освіти, відображають дві лінії оздоровчо-роз-
вивальної роботи: прилучення дітей до фі-
зичної культури, використання розвиваючих 
форм оздоровчої роботи.

Мета здоров’язбережувальних техноло-
гій у дошкільній освіті – забезпечення висо-
кого рівня здоров’я дітей дошкільного віку і 
виховання культури здоров’я як сукупності 
усвідомленого ставлення дитини до здоров’я і 
життя людини, знань про здоров’я і вмінь обе-
рігати, підтримувати і зміцнювати його, фор-
мування здоров’язбережувальної компетент-
ності, що дозволяє дошкільнику вирішувати 
задачі здорового способу життя і безпечної 
поведінки; задачі пов’язані з наданням еле-
ментарної медичної, психологічної самодо-
помоги і допомоги. Стосовно дорослих, мета 
здоров’язбережувальних технологій – спри-
яння становленню культури здоров’я, в тому 
числі культури професійного здоров’я вихова-
телів закладів дошкільної освіти, і валеологіч-
ної просвіти батьків.

Реалізація здоров’збережувальних техно-
логій передбачає: 

1) організацію освітнього середовища в за-
кладі дошкільної освіти за вимогами особис-
тісно-орієнтованого підходу; 

2) моніторинг рівня здоров’я дітей;
3) реалізацію діагностичних, корекційних 

і реабілітаційних заходів з дітьми залежно від 
групи здоров’я; 

4) створення комфортних умов перебуван-
ня в закладі дошкільної освіти для всіх дітей, 
в тому числі і з особливими потребами; 

5) вибір оптимальних технологій вихован-
ня і навчання з урахуванням віку, статі, індиві-
дуальних особливостей розвитку дитини; 

6) оптимізацію соціально-гігієнічних умов 
життєдіяльності дітей і педагогів.

У даній статті ми зупинимось лише на де-
яких здоров’язбережувальних технологіях, 
які сприяють формуванню здоров’язбере- 
жувальної компетентності у дітей дошкільно-
го віку.

Технології збереження і зміцнення 
здоров’я: стретчинг, ритмопластика, динаміч-
ні паузи, рухливі і спортивні ігри, сезонні за-
бавлянки, загартовування, релаксація, заняття 
естетичної спрямованості, пальчикова гімнас-
тика, гімнастика для очей, дихальна гімнас-
тика, гімнастика за Єфіменко, ортопедична 
гімнастика, фітбол-гімнастика, степ-аеробіка, 
використання елементів «хатхи-йоги», «бебі-
йоги».

Технології навчання здоровому способу 
життя: фізкультурні заняття, фізкультурні свя-
та, фізкультурні розваги, ігротренінги, ігроте-
рапія, комунікативні ігри, заняття «Здоров’я», 
самомасаж, точковий масаж, дитячий туризм, 
гендерне виховання, розвиток валеологічних 
умінь і навичок, виховання свідомого сприй-
няття правил безпечної поведінки.

Корекційні технології: арттерапія, музико-
терапія, казкотерапія, кольоротерапія, сміхо-
терапія, технології корекції поведінки, психо-
гімнастика, фонетична ритміка.

Вибір здоров’язбережувальних педаго-
гічних технологій залежить від програми, за 
якою працюють педагоги, конкретних умов 
закладу дошкільної освіти, професійної ком-
петентності педагогів, а також показників за-
хворюваності дітей.

Таким чином, дуже важливо, щоб кожна з 
технологій мала оздоровчу спрямованість, а ви-
користана в комплексі здоров’язбережувальна 
діяльність формувала б у дитини стійку моти-
вацію на здоровий спосіб життя, повноцінний 
різнобічний розвиток.

Збереження здоров’я в освітньому про-
сторі закладу дошкільної освіти спрямову-
ється на підвищення ціннісного ставлення до 
власного здоров’я і здоров’я дітей; на ство-
рення умов, які дають змогу не нашкодити,  
а покращити фізичне та психічне благопо-
луччя дітей і педагогів; на реалізацію мето-
дів, форм і засобів навчання відповідно до 
фізіологічно-психологічних принципів збе-
реження здоров’я; на впровадження системи 
заходів, що забезпечують гармонійний духо-
вний і фізичний розвиток, запобігають роз-
витку захворювань, а також діяльність, спря-
мовану на збереження та підвищення рівня 
здоров’я дітей.
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Висновки. Отже, використання в робо-
ті закладів дошкільної освіти здоров’язбе- 
режувальних технологій підвищить результа-
тивність освітнього процесу, сформує у педаго-
гів і батьків ціннісні орієнтації, спрямовані на 
збереження і зміцнення здоров’я дітей, якщо: 
будуть створені умови для коректування техно-
логій в залежності від конкретних умов і типу 
закладу дошкільної освіти; спираючись на ста-

тистичний моніторинг здоров’я дітей, будуть 
зроблені необхідні зміни в інтенсивність техно-
логічних впливів; буде забезпечено індивідуаль-
ний підхід до кожної дитини; будуть сформовані 
позитивні мотивації у педагогів і батьків.

До подальших напрямів дослідження за-
значеної проблематики маємо віднести питан-
ня, пов’язані з формуванням здорового спосо-
бу життя дітей дошкільного віку.
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Психологічне дослідження психологічних 
чинників виникнення конфліктних ситуацій 
у педагогічному процесі та умов їх поперед-
ження виступає важливою умовою забезпе-
чення належних умов організації та здійснен-
ня освітнього процесу сучасної школи. 

Актуальність таких пошуків зумовлена, 
по-перше, динамікою суспільно-культураль-
них змін, які істотно змінюють як психологію 
суспільства в цілому, окремих соціально-про-
фесійних груп, так і психологію кожної осо-
бистості. Учитель в такій ситуації змушений 
працювати в «мета плані» [7]: усвідомлювати 
ці об’єктивні зміни, їх вплив на власну осо-
бистість, а також на особистісний розвиток 
тих, із ким він професійно працює. По-друге, 
в сучасних умовах освіта виступає своєрідним 
механізмом переходу від тоталітарної культу-
ри, яка подавляє прояв індивідуальності лю-
дини до культури гідності з її орієнтацією на 
цінність кожної особистості. З огляду на це, 
вчитель повинен бути психологічно готовий 
до продуктивної педагогічної взаємодії з ви-
хованцями на основі гуманістичних і демо-
кратичних відносин. Гуманно зорієнтований 
педагогічний процес передбачає, насампе-
ред, опору на устремління дитини до розви-
тку, дорослішання і свободи, і ставить перед 

учителем, за словами Ш. Амонашвілі, задачу 
«олюднення середовища» навколо школя-
ра, яке забезпечується повагою до його осо-
бистості, педагогічним оптимізмом стосовно 
його можливостей та розумінням труднощів 
його становлення. По-третє, в організації 
освітнього простору школяра провідною за-
лишається роль особистості вчителя, а стиль і 
характер його спілкування – значимою модел-
лю для визначення індивідуально-суб’єктної 
форми позиціонування власного Я у системі 
різнопланових міжособистісних стосунків.

Постановка проблеми. Проблема кон-
фліктів має ґрунтовну традицію дослідження 
і численні напрацювання з приводу сутності, 
причин, структури, критеріїв типології, ета-
пів протікання, спрямованості, можливостей 
регулювання і попередження конфліктної 
взаємодії, пошуку конструктивних способів 
її подолання. Розглядаючи витоки конфлік-
тної взаємодії, дослідники (Анцупов О., Грі-
шина Н., Ємельянов С., Карамушка Л., Міті-
на Л. та ін.) співвідносять їх із суперечністю/
неузгодженістю мотиваційних, когнітивних, 
діяльнісних та організаційних чинників. При 
цьому в умовах спільної діяльності конфлікт 
може породжуватися порушенням як функці-
ональних, так і соціальних та психологічних 
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взаємозв’язків її суб’єктів [2]. Відповідно 
можна говорити про конфлікти ролей, бажань, 
норм поведінки, тощо.

Серед головних психологічних ознак кон-
фліктної взаємодії дослідники називають: зна-
чну психічну напруженість суб’єктів, неспро-
можність керувати емоціями, неадекватність 
оцінювання своїх і чужих дій, демонстрацію 
негативного (ворожого) ставлення до проти-
діючої сторони, акумуляцію всіх видів ак-
тивності на об’єкті впливу, перенесення кон-
фліктних стосунків із однієї взаємодії в іншу, 
актуалізацію потреб, які стають домінантни-
ми (Бондарчук О.І., Боришевський М.Й., Ва-
щенко І.В., Гірник А.М., Гураль У.М., О. Єр-
шов та ін.). Не дивлячись на таку своєрідну 
палітру ознак, конфліктна взаємодія завжди 
має перспективу продуктивного вирішення чи 
зняття суперечностей, що особливо важливо в 
умовах педагогічної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Педагогічні 
конфлікти розглядаються у психолого-педаго-
гічній літературі через призму розбіжностей 
цілей, інтересів, потреб, суперечностей, які 
виникають в результаті несприйняття інфор-
мації (мови, дії, образу, суб’єкта) в педагогіч-
ному процесі. Потенційно конфліктогенними 
педагогічними ситуаціями можуть виступати: 
1) ситуації діяльності (виникають із приводу 
ставлення учнів до навчання і якості виконан-
ня ним навчальних завдань); 2) поведінкові 
ситуації (суперечності з приводу порушення 
норм і правил поведінки); 3) емоційно-осо-
бистісні (зумовлені психологічними харак-
теристиками взаємодіючих суб’єктів) [6]. 
Їх розгортання до рівня конфліктних може 
зумовлюватися як ситуативними, так і осо-
бистісними чинниками. Невміння учнів 
об’єктивно оцінити ситуацію, схильність до 
амбіцій, завищення самооцінки, нестрима-
ність, запальність може виступати джерелом 
виникнення конфліктів. У свою чергу, ригід-
ність і стереотипність мислення, авторитар-
ність, поверховість розуміння учнів, «втеча» 
від вирішення соціально-перцептивних про-
блем з боку вчителя не менш негативно впли-
ває на протікання конфлікту[8].

Особливості педагогічних конфліктів зу-
мовлюються особливою професійною відпо-

відальністю учителя за правильне розв’язання 
ситуації, оскільки він виступає носієм соці-
ально-психологічних норм взаємодії; різни-
цею статусів учителя і учнів, що визначає їх 
позиції у спілкуванні; різницею соціально-
особистісного досвіду, що зумовлює різну 
ступінь відповідальності за помилки при їх 
розв’язанні; різним розумінням подій та при-
чин конфлікту, що породжує різні за змістом 
і глибиною переживання (Гураль У.М., Жу-
равльов В.І., Карамушка Л.М., Кушнірук Т.Д., 
Муханова О.П. та ін.). Професійна позиція 
вчителя покладає на нього обов’язок взяти 
ініціативу у вирішенні конфлікту, керуючись, 
при цьому, інтересами учня, що має певні 
труднощі особистісного становлення, адже 
будь-яка помилка вчителя може призводити 
до нових конфліктів, в які можуть включатися 
інші учні.

Найбільш типовими реакціями педагогів 
на конфліктні ситуації є: 1) «репресивні захо-
ди» – готовність здійснювати репресивні санк-
ції стосовно окремого учня чи класу в цілому; 
2) «ігнорування конфлікту» – намагання до 
витіснення неприємної ситуації і продовжен-
ня діяльності; 3) «рольовий вплив» спроба 
вирішити конфлікт впливом у межах своєї 
ролі; 4) «з’ясування мотивів» – настанова на 
розуміння мотивів учня; 5) «стимул до само 
зміни» – конфлікт сприймається вчителем як 
інформація для коректування власної поведін-
ки; 6) «рефлексія» – активізація переживань і 
роздумів стосовно конфлікту [3, с. 392]. Дослі-
дження засвідчують, що для вчителів із про-
фесійними проблемами, уявлення про власну 
ефективність значимо пов’язана з уміннями 
контролювати негативні події і ситуації, що 
виникають у взаємодії з учнями. Так, за дани-
ми Н. Грішиної, при виникненні конфліктної 
ситуації між педагогами і учнями, у двох ви-
падках із трьох, вчитель вдається до санкцій; 
у половині ситуацій педагоги використовують 
бесіду-переконання і майже у кожному деся-
тому випадку взагалі не реагують, оскільки 
не знають, як реагувати на складну ситуацію. 
Значно менше вчителі спрямовані на розумін-
ня мотивів поведінки учнів; переосмислення 
власної поведінки; адекватні рефлексивні пе-
реживання [2].
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Здатність до ефективної поведінки в кон-
флікті розглядається в сучасних досліджен-
нях як «конфліктологічна компетентність». 
Остання визначається рівнем розвитку обі-
знаності особистості про діапазон можливих 
стратегій поведінки в конфлікті і вмінь реалі-
зовувати ці стратегії у конкретній ситуації [9]. 
На думку Л. Петровської, вона виявляється 
у освоєнні позиції партнерства, співпраці на 
фоні володіння і іншими поведінковими стра-
тегіями [5]. Її важливою складовою дослідни-
ки називають фрустраційну толерантність, як 
здатність протистояти різним педагогічним 
труднощам і конфліктам, на основі адекватної 
оцінки реальної педагогічної ситуації і перед-
бачення продуктивного виходу з неї. У педаго-
гічній психології показано, що фрустрації вчи-
теля мають переважно деструктивний вплив 
на здійснення навчально-виховного процесу 
(Г.Б. Заремба, 1982). І, навпаки, успішне вико-
нання складних професійних задач без втрати 
психологічної адаптації підвищує рівень са-
моповаги вчителя і виступає важливим чин-
ником його професійної «Я-концепції» [4].

Нам видається продуктивним розгляд фру-
страційної толерантності вчителя як прояву 
його особистісної і професійної позиції та ак-
тивності по побудові стосунків у педагогічно-
му процесі, що розвивається на часі в рамках 
ціннісно-смислового підходу (Л.І. Рюмшина, 
С.Л. Братченко та ін.).

За словами Г. Асмолова, толерантність 
для учителя – це особлива якість його «спо-
собу буття» [1], а не тільки вимога профе-
сійної ролі чи комунікативна навичка. Фру-
страційну толерантність структурно можна 
представити в когнітивному, афективному і 
поведінковому вимірі. Когнітивний передба-
чає плюралізм індивідуальних сприймань і 
інтерпретацій, афективний – прийняття (а не 
подавлення) всієї палітри власних пережи-
вань і переживань Іншого, поведінковий – ре-
алізацію Я-висловлювання і Я-позиції, вміння 
узгоджувати позиції у спілкуванні і досягати 
компромісу. Системоутворюючим чинником 
їх цілісного функціонування виступають осо-
бистісні настанови, цінності і смисли осо-
бистості вчителя по відношенню до різних 
аспектів педагогічної діяльності, які визна-

чають зміст і характер його професійної по-
зиції. Такий підхід дозволяє конкретизувати 
зміст і форми психологічного забезпечення 
процесу формування педагогічної спрямо-
ваності на продуктивну взаємодію в умовах 
вузівської підготовки майбутнього вчителя, 
післядипломної освіти та самоосвітній його 
діяльності.

З огляду на актуальність та практичну зна-
чущість означеної проблеми, ми ставили за-
вдання дослідити особливості усвідомлення 
конфліктності педагогічної взаємодії, зокре-
ма через співставлення реальних та очікува-
них стильових стратегій спілкування учнів та 
вчителів. З цією метою ми використовували 
методику діагностики стилю поведінки осо-
бистості в конфліктній ситуації К. Томаса. 
Вона заснована на ідеї про те, що в будь-якому 
конфлікті кожний учасник оцінює свої інтер-
еси і співвідносить їх з інтересами Іншого. 
При цьому рівень спрямованості на власні 
інтереси, чи інтереси опонента зумовлюєть-
ся змістовними характеристиками предмету 
конфлікту, цінностями міжособистісних сто-
сунків та індивідуально-психологічними осо-
бливостями взаємодіючих сторін. На основі 
такого співвіднесення інтересів, особистість 
обирає певну стратегію поведінки, яка може 
виступати як уникнення, пристосування, спів-
робітництво, компроміс чи співпраця.

Окрім того, для вивчення особливостей 
комунікативних настанов учнів та вчителів 
на міжособистісну взаємодію, нами була роз-
роблена комплексна анкета, яка містила такі 
змістовні блоки: 

1) розуміння причин конфліктів учителями 
та учнями;

2) оцінка частоти виникнення конфліктів 
та ставлення до них;

3) оцінка реальної та очікуваної стратегії 
спілкування вчителя;

4) портрет «ідеального» вчителя в уявлен-
нях учнів та педагогів.

В опитуванні взяли участь старшокласни-
ки та вчителі загальноосвітніх шкіл м. Пол-
тави.

Узагальнення  результатів дослідження 
виявило, що найбільший відсоток опитаних 
нами учнів зорієнтований у побудові стосун-



50

№ 12 / 2017 р.
♦

ків із педагогом у конфліктних ситуаціях на 
стратегію уникнення, про що засвідчує най-
більше значення її рангової позиції, порівняно 
із іншими поведінковими стратегіями. Май-
же однакову значимість для школярів мають 
стратегії компромісу та співпраці і найменш 
вираженими є настанови на суперництво. 
Ці результати дозволяють попередньо гово-
рити про відносно пасивно-пристосувальний 
характер поведінкових стратегій старшоклас-
ників у конфліктних ситуаціях.

У розумінні вчителями та учнями ефектив-
ності педагогічної взаємодії та продуктивно-
го вирішення конфліктних ситуацій виявлені 
певні відмінності. Найбільш продуктивною, 
за оцінками вчителів, є компромісна страте-
гія поведінки вчителя, тоді як учні більше зо-
рієнтовані в своїх очікуваннях на співпрацю 
з боку вчителя. Серед опитаних учнів 44% 
віддають перевагу співпраці, тоді як серед 
учителів відповідні настанови виявлені лише 
у 20%. Найменша розбіжність оцінок учите-
лів і учнів виявлена по стратегії компромісу, 
яка відзначена ними як провідна у побудові 
стосунків. Найбільша розбіжність результатів 
виявлена при оцінюванні авторитарної пози-
ції вчителя. Так, за даними само оцінювання, 
лише 10,4% вчителів вважають авторитарний 
стиль поведінки найбільш ефективним для 
вирішення педагогічних конфліктів, тоді як за 
оцінками учнів, саме такий стиль спілкуван-
ня притаманний 22,5% педагогів. Аналогічні 
розбіжності виявлені в оцінках таких позицій 
як уникнення конфлікту. Якщо серед учителів 
лише 5,4% мають настанову на ухилення від 
конфлікту, то за оцінками учнів цей процент 
зростає до 20,8%. Тобто, на думку учнів, учи-
телі частіше демонструють закриту позицію, 
намагаючись «обійти» конфлікт, хоча школярі 
очікують більш активних дій педагога, які б за-
свідчували його зорієнтованість на співпрацю.

Серед найбільш частих причин конфлік-
тів обидві сторони однаково називають не-
виконання учнями навчальних обов’язків та 
порушення ними дисципліни – саме вони за-
йняли найперші рангові позиції у відповідях. 
Схожість результатів виявлена і за іншими 
показниками. Так і вчителі, і учні вважають, 
що неналежні вчинки учнів за межами школи 

дуже рідко виступають причиною конфлік-
тного спілкування. Це, певною мірою, засвід-
чує, що педагогічний вплив вчителя має ско-
ріше функціональний характер і обмежується 
ситуативно-рольовою взаємодією.

В системі образу «ідеального педагога», 
за оцінками вчителів, найбільшу значущість 
мають такі характеристики як рівень знань 
і якість викладання предмету та вміння роз-
поряджатися «владою», тоді як учні на перші 
позиції поставили вміння довірливо спілку-
ватися. Більшість учителів (78%) вважають, 
що конфліктність учня прямо не залежить 
від результативності його навчання, тоді як 
48% учнів взаємо пов’язують ці обставини. 
Аналізуючи свою позицію в конфліктних си-
туаціях, 84% вчителів виявили сумнів щодо її 
правильності і лише 8% – впевнено оцінюють 
як правильну. Зворотній розподіл даних, які 
ілюструють особливості налаштованості осо-
бистості до рефлексивного аналізу власної по-
ведінки в конфліктних ситуаціях, виявлений 
серед учнів. Так 76% школярів переконані у 
правильності своєї позиції і адекватності по-
ведінки в конфлікті і лише 12% учнів визнають 
її помилковою. При оцінюванні своєї комуні-
кативної обізнаності 40% вчителів виявили 
повну задоволеність своїми комунікативними 
вміннями, а серед учнів психологічну обізна-
ність із проблеми ефективного спілкування 
бажають розширити 64% учнів, повну байду-
жість до неї продемонстрували 12% школярів. 
У цілому результати проведеного досліджен-
ня засвідчують відкриту позицію учнів щодо 
набуття ефективного соціально-психологіч-
ного досвіду у побудові міжособистісних сто-
сунків; зорієнтованість на авторитетну роль 
учителя в організації педагогічної взаємодії 
на засадах співпраці; мотиваційну налаштова-
ність на підвищення власної комунікативної 
культури і конфліктологічної компетентності.

Висновки. Динамічні процеси, які відбу-
ваються на часі в українському суспільстві і 
змінюють його психологію, підсилюють по-
тенційну конфліктогенність освітнього серед-
овища і актуалізують, тим самим, значущість 
проблеми розвитку конфліктологічної компе-
тентності учителя. Це зумовлюється особли-
вою професійною відповідальністю учителя 
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за продуктивне розв’язання педагогічних 
конфліктів, яке б сприяло особистісному роз-

витку учнів, підтримувало їх устремління до 
дорослішання.
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ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ОСОБИСТІСНОЇ  
ТРИВОЖНОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

В статті розглянуто особливості психологічних механізмів особистісної тривожності, виокрем-
лено чинники тривожності, встановлено прояв особистісної тривожності підлітків різних вікових 
груп, наголошено на відмінностях досліджуваного явища за гендерною ознакою. Крім вказаного, вияв-
лено кореляційні зв’язки між теоретично-обґрунтованими чинниками особистісної тривожності, що 
засвідчило доцільність розробленої моделі, згідно якої, особистісна тривожність підлітка зумовлю-
ється особистісними, адаптаційними та мотиваційними психологічними чинниками.

Ключові слова: психологічні механізми; тривожність; особистісна тривожність; ситуативна 
тривожність; тривога.

В статье рассмотрены особенности психологических механизмов личностной тревожности, 
выделены факторы тревожности, установлено проявление личностной тревожности подростков 
разных возрастных групп, отмечено различия исследуемого явления по гендерному признаку. Кроме 
указанного, обнаружено корреляционные связи между теоретически обоснованными факторами лич-
ностной тревожности, показано целесообразность разработанной модели психологических факто-
ров личностной тревожности в подростковом возрасте, согласно которой, личностная тревожность 
подростка обусловлена личностными, адаптационными и мотивационными психологическими фак-
торами.

Ключевые слова: психологические механизмы; тревожность; личностная тревожность; ситуа-
тивная тревожность; тревога.

In the article features of psychological mechanisms of personal anxiety are examined, anxiety factors are 
identified, the manifestation of personality anxiety of adolescents of different age groups is established, dif-
ferences of the phenomenon under investigation are noted on the basis of gender. In addition, the correlation 
between theoretically grounded factors of personal anxiety was found, the expediency of the developed model 
of psychological factors of personal anxiety in adolescence was shown, according to which, the teen’s person-
ality anxiety is conditioned by personal, adaptive and motivational psychological factors.

Key words: Psychological mechanisms; anxiety; Personal anxiety; Situational anxiety; anxiety.

Актуальність. Актуальність обраної теми 
зумовлена тим, що багатосторонність дослі-
дження зазначеного явища в науці не охоплює 
всього спектру проблемних питань. Важли-
вим фактором, що підсилює проблематику 
актуальності зреалізованого дослідження 
психологічних механізмів особистісної три-
вожності як властивості особистості є необ-
хідність врахування її прояву та спеціфіки 
у віковій динаміці. 

У зазначеному контексті на особливу ува-
гу заслуговує підлітковий етап онтогенезу, 
оскільки саме він є періодом становлення та 
фіксації стійких психологічних властивостей 

особистості за рахунок подолання кризи іден-
тичності.

Досліджувана проблема полягає у відсут-
ності своєчасної психологічної допомоги під-
літкам із неадекватним рівнем особистісної 
тривожності, що зберігає можливість зриву 
в наступному віковому періоді, коли новий 
досвід вступає в резонанс із тривогами, які не 
отримали певного відреагування на попере-
дніх етапах розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Психологічні особливості тривожності 
поряд із чинниками її формування в підлітко-
вому віці вивчалися в працях Ю.В. Зайцева, 
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Ю.В. Клепач, А.В. Мікляєвої, П.В. Румянце-
вої, І.А. Ясточкіної та ін. 

Увага вищевказаних дослідників зосеред-
жувалась, головним чином, на внутрішніх 
чинниках тривожності, які в якості переду-
мов для її формування розглядали, поруч із 
внутрішним конфліктом, дисгармонійне са-
моставлення та соціально-психологічну де-
задаптацію. Серед зовнішніх чинників дослі-
джувалися порушення внутрішньосімейної 
взаємодії, низький соціально-економічний 
статус тощо. 

Емпіричні дослідження в науковому дис-
курсі, що стосуються більшою мірою вивчен-
ня психологічних детермінант, проявів триво-
ги, тривожності, певних страхів, охоплюють 
поряд із підлітковим, переважно дошкільний 
та молодший шкільний вік становлення осо-
бистості (Є. Калюжна, Н. Карпенко, Т. Ольхо-
вецька, Я. Омельченко, О. Скляренко, С. Ста-
вицька, Н. Шевченко). 

Наукові ж дослідження, що враховують 
саме специфіку навчання та виховання в за-
гальноосвітніх закладах нового типу, є нечи-
сельними, при цьому їх вибірку складають пе-
реважно представники підліткової спільноти, 
оскільки саме цей вік є найбільш психологіч-
но уразливим щодо проявів особистісної три-
вожності, враховуючи перебіг та подолання 
кризи ідентичності вікового етапу.

Отже, метою статті є теоретичне обґрун-
тування й емпіричне дослідження зв’язку між 
проявами особистісної тривожності у підліт-
ків різних вікових груп.

Виклад основного матеріалу. У психоло-
гічній літературі термін «тривожність» не має 
чіткого визначення. Це пов’язане із тим, що 
сама тривожність є багатозначною і стосуєть-
ся як стану особистості так і її риси.

Стійкі прояви тривожності прийнято нази-
вати особистісними і пов’язувати із наявністю 
в структурі особистості відповідної особис-
тісної риси (так званої «особистісної тривож-
ності»), як стійкої індивідуальної характерис-
тики, що відображає схильність суб’єкта до 
певної тривоги, припускає наявність у ньо-
го тенденції сприймати достатньо широкий 
спектр ситуацій як загрозливих, реагуючи на 
кожну з них відповідною реакцією. 

В якості схильності, особистісна тривож-
ність активізується при сприйманні певних 
стимулів, які розцінюються як небезпечні, 
пов’язані із специфічними ситуаціями загрози 
престижу людини, її самооцінці та самоповазі.

В ракурсі досліджуваної проблемати-
ки, пропонуємо дотримуватися визначення 
Л. Анн, за якою особистісна тривожність – це 
схильність індивіда до переживання триво-
ги, яка є емоційним станом. Саме цей стан 
характеризується суб’єктивними відчуттями 
напруги, неспокою, похмурих передчувань,  
а з погляду фізіології – активацією вегетатив-
ної нервової системи. Цей стан виникає як емо-
ційна реакція на стресову ситуацію і може бути 
різним за інтенсивністю і динамічністю в часі.

Натепер існує замало ґрунтовних емпірич-
них досліджень стосовно впливу особистісної 
тривожності на розвиток особистості, хоча 
вперше його зустрічаємо з часів філософсько-
го узагальнення С. Кьєркєгора, який вважав 
тривожність основним чинником, що визна-
чає історію всього людського життя. Пізніше 
ця точка зору розвивалася у філософській па-
радигмі екзистенціалістів і психоаналітиків.

Сучасні дослідження тривожності біль-
шою мірою спрямовані як на розрізненні 
ситуативної тривожності, пов’язаної із кон-
кретною зовнішньою ситуацією, так і особис-
тісної тривожності, що є стабільною власти-
вістю особистості. Крім цього – на розробку 
методів її аналізу, в якості результату взаємо-
дії особистості та її оточення.

У нашому науковому пошуку, приєднуємо-
ся до визначення Н.Є Аракєлова, за яким три-
вожність – це багатозначний психологічний 
термін, що описуює її як певний стан індивіда 
у конкретний момент часу, так і стійку власти-
вість будь-якої людини.

Крім зазначеного, слід наголосити, що фе-
номен тривожності має особистісну обумов-
леність і за направленістю свого вияву може 
виконувати як охоронні, мобілізуючі, так і де-
зорганізуючі функції. У випадках, коли рівень 
тривоги неадекватний ситуації, відбувається 
перенапруження регуляторних механізмів 
особистості, що, зазвичай, призводить до по-
рушень поведінкової регуляції та її невідпо-
відності ситуації.
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Як вказувалося вище, з метою визначен-
ня прояву особистісної тривожності в під-
літковому віці, наше емпіричне досліджен-
ня проводилося на базі двох груп, а саме 
учнів восьмих та десятих класів. Вибірка 
досліджуваних складала 100 осіб, розподіл 
відбувався за гендерною ознакою – 50 пред-
ставників чоловічої статі, 50 – жіночої. Ві-
ковий інтервал охоплених респондентів –  
14-17 років. 

В процесі дослідження, нами було викорис-
тано ряд психодіагностичних методик, таких 
як: мeтoдикa дiaгнocтики caмooцiнки рiвня 
тривoжнocтi Cпiлбeргeрa-Хaнiнa, мeтoдикa 
дiaгнocтики рiвня шкiльнoї тривoжнocтi 
Фiллiпсa, методика дослідження особистості 
FPI (Фрайбургський багатофакторний особис-
тісний опитувальник). 

Отримані психодіагностичні дані показа-
ли, що за результатами методики діагностики 
рівня шкільної тривожності Філіпса, серед 
50-ти учнів 8-го класу 9 мають високий рівень 
тривожності. В решти учнів високого рівня 
загальної тривожності виявлено не було. На-
томість, серед вибірки учнів 10 класів видзна-
чено, що 23 з них мають високий рівень три-
вожності. В решти 18 виявлено підвищений 
рівень тривожності, у 9 – низький.

Зазначені вище дані підтвердили резуль-
тати за наступною проведеною методикою 
діагностики самооцінки рівня тривожності 
Спілбергера-Ханіна в 10-х класах, серед яких 
переважає наявність підлітків з високим рів-
нем тривожності (ситуативна 64%, особистіс-
на – 70%). Натомість, серед підлітків восьмих 
класів переважає помірний та низький рівень 
тривожності.

За результатами Фрайбургського багато-
факторного особистісного опитувальника – 
FPI, в ході нашого дослідження, виявлено 
підвищений рівень тривожності підлітків 
10 класів за шкалами «невротичність», «ре-
активна агресивність», «відкритість», «емо-
ційна лабільність» та «маскулінність-фемінн-
ність». Серед підлітків 8 класів, з отриманих 
результатів методики, зазначені вище показ-
ники рівня тривожності знаходяться в нормі, 
окрім показника «емоційної лабільності», 
який показав високий результат.

Аналіз кореляційних зв’язків між шкалами 
застосованих методик та виокремленими нами 
чинниками особистісної тривожності, вказав 
на існування достатньої кількості прямих ко-
реляційних зв’язків між досліджуваними яви-
щами. Так, нам вдалося виявити позитивний 
кореляційний зв’язок у хлопців, на високому 
рівні значимості (р ≤ 0,1) зі спонтанною агре-
сивністю, роздратованістю, сором᾿язливістю 
та за шкалою «маскулінність-фемінність». 
Приблизно такий же, позитивний кореля-
ційний зв’язок було виявлено й у дівчат. Так 
само, як і у хлопців, сором᾿язливість та фе-
мінність корелює з тривожністю. Те ж саме 
стосується оберненого статистично значущо-
го взаємозв᾿язку з урівноваженістю. Втім, на 
відміну від хлопців, припускаємо, що у дівчат 
тривожність може бути зумовлена невротич-
ністю особистості.

Висновки та перспективи подальших 
наукових досліджень. Отже, в процесі еміпі-
ричного дослідження було визначено, що осо-
бистісна тривожність є невід’ємним фактором 
розвитку особистості, що визначає характер її 
адаптивної активності. Фіксуючись в струк-
турі особистісних властивостей, наприкінці 
підліткового періоду, тривожність стабілізу-
ється на індивідуальному рівні інтенсивності. 
Стабілізація особистісної тривожності в під-
літковому віці на індивідуальному рівні ін-
тенсивності детермінується й підтримується 
ступенем самоактивізації. Особистісна три-
вожність у підлітковому віці як індикатор 
варіативності індивідуальної перспективи ви-
конує функцію адаптаційної самоактивізації, 
доцільність, спрямованість і результативність 
якої виступають критеріями (найбільш репре-
зентативними якісними характеристиками) 
ефективності особистісного функціонування.

Домінантою мотиваційної сфери підліт-
ків, представленої потребами, мотивами, 
очікуваннями, ціннісними пріоритетами, 
прагненнями, цілями, виступає настанова 
на учбові та професійні досягнення. Спе-
цифіка мотиваційного домінування у під-
літків із контрастними рівнями особистіс-
ної тривожності визначається кількісною та 
змістовною відмінністю результатів, якими 
вони оперують. 
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Так, підлітки з високим рівнем особистісної 
тривожності переважно орієнтовані на особис-
тісний розвиток і самореалізацію, спілкування 
й задоволення потреби афіліації, самовдоско-
налення, соціальну та вікову нормалізацію. 

Помірно тривожні підлітки локалізують 
свої інтенції у матеріальній сфері, прагнуть 
розваг, самореалізації та самовдосконалення, 
потребують спілкування та афіліації. 

Підлітки з низьким рівнем тривожності ке-
руються настановою на спілкування, самовдос-
коналення, альтруїстичними мотивами, праг- 
неннями самореалізації, матеріальними інтер-
есами і потребою соціальної нормалізації. 

Функціональний механізм тривожності 
реалізується за рахунок його взаємозв’язку 

структурних елементів: акцептації мети, 
об’єктивації Я-зусиль, оцінювання резуль-
тату. 

В результаті проведеного досліджен-
ня, спираючись на виявлені високі показ-
ники особистісної тривожності у підлітків 
10-х класів, нами було розроблено практичні 
рекомендації щодо подолання неадекватного 
рівня особистісної тривожності. Окрім того, 
у роботі наведено психологічні рекомендації 
батькам щодо формування адекватної само-
оцінки підлітків. 

Перспективу подальних наукових пошуків 
вбачаємо у розробці корекційної програми з 
подолання високого рівня особистісної три-
вожності в підлітковому віці.
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Відмова матері від своєї дитини – форма 
девіантної поведінки – поширене соціально-
психологічне явище, яке стало надзвичайно 
актуальним у наші дні.

Гостра соціальна криза, що охопила нашу 
країну, позначилася не лише на матеріально-
му благополуччі, але і на моральному здоров’ї 
сім’ї. Сім’я – головна і природна система со-
ціального і біологічного захисту дитини – 
опинилася в кризовій ситуації. В Україні за 
роки її незалежності чисельність дитячого на-
селення зменшилась майже вдвічі.

Драматична доля дітей, що виросли в ін-
тернатах. Життя без родини в умовах тривалої 
соціальної ізоляції, в обмеженому, замкнуто-
му колективі звужує можливості формування 
особистості, сприяє згасання мотивації до 
морального та інтелектуального вдосконален-
ня. Особливо катастрофічна доля немовлят, 
які залишилися без матері відразу після на-
родження, оскільки саме в перші дні і місяці 
життя дитині найбільш необхідний постійний 
тілесний контакт з біологічною матір’ю.

Мета нашого дослідження полягає в тому, 
щоб вивчити проблему відмов від дітей. 

Культурологічний підхід до вивчення мате-
ринства представлений у працях Р. Бенедикта, 
М. Мід. Причини та характеристики девіант-

ного материнства розкрито у працях росій-
ських (В. Брутман, М. Колпакова, Т. Нікітіна, 
В. Раміх, Г. Філіпова) та вітчизняних (Н. Да-
ниленко, Н. Кодацька, О. Швець, Н. Яремчук) 
психологів і соціологів. Феномен самотнього 
материнства та ставлення сучасного суспіль-
ства до одиноких матерів аналізується в робо-
тах С.С. Данилової, М. Кіблицької. Причини 
виникнення проблеми материнства в непо-
вних сім’ях та особливості життєдіяльності 
одиноких матерів в кризових життєвих ситуа-
ціях, розкрито в роботах Т. Гурко, В. Деларю, 
М. Киблицької [2, с. 36].

«Сьогодні статистика невтішна. За роки 
незалежності країни дитяче населення змен-
шилось майже в 2 рази і сьогодні становить 
7,6 млн», – розповів Кулеба.

Як він зазначив, Україна зараз посідає 
186 місце у світі за показником народжуванос-
ті і 13 місце у світі – за показником вимирання 
нації. Майже 106 тис. дітей, або 1,5% усього 
дитячого населення країни, живуть і вихо-
вуються в інтернатах, але тільки 8%  з них є 
сиротами, решта 92% мають батьків. Кожні 
три дні 250 дітей потрапляють до інтернатних 
закладів переважно через бідність і неспро-
можність надати необхідні послуги для дити-
ни. Щонайменше 600 тис. дітей проживають 
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у неблагополучних родинах, і вони, по суті, 
«стоять у черзі» на потрапляння до інтернат-
них закладів [3].

 «За даними офіційною державною статис-
тикою, на 1 січня 2016 в Україні (без ураху-
вання окупованих територій сходу та Криму, 
де теж залишилися наші діти-сироти, і вони 
мають входити у статистику) 73 182 дітей-
сиріт. З них у Донецькій області – 4 709, у 
Луганській – 1 432 дитини», – сказав Вовк. 
Він підкреслив, що із загальної кількості 
(73 182 сиріт) лише 20-23 % – сироти, інші – 
діти, які сироти за живих батьків, діти, по-
збавлені батьківського піклування.[4]

Життя диктує свої правила і часом досить 
суворі. Іноді обставини складаються таким 
чином, що прийняти правильне рішення дуже 
складно. І потім: на ваш погляд це вимучене 
рішення буде здаватися правильним, а оточу-
ючі будуть мати свою точку зору щодо ньо-
го. З такими переживаннями і думками сти-
каються деякі з вагітних жінок, які постали 
перед болісним вибором – відмовлятися чи ні 
від своєї дитини після пологів. 

На думку В.И. Брутман, А.Я. Варга, 
В.Ю. Сидорова, відмова від материнства – 
форма девіантної поведінки, в основі якої 
лежить комплекс соціальних, психологічних, 
педагогічних та патологічних причин, які ді-
ють у сукупності та порушують механізми 
формування материнства [1]. 

Материнська поведінка (нормальна) – на-
правлена на збереження і розвиток фізично-
го, психічного і соціального здоров’я дитини. 
Девіантне материнство, з погляду Т. Мико-
вої, – це поведінка матері, яка не сприяє збе-
реженню здоров’я дитини, а, навпаки, така, 
яка перешкоджає, порушує й ускладнює 
нормальний процес її розвитку. Одна з го-
ловних причин такого феномену – це вплив 
соціокультурних чинників на формування 
материнської поведінки як до вагітності, так 
і після народження дитини. Значний вплив 
на формування девіантної материнської по-
ведінки справляють незадовільні соціальні 
умови – такі умови життєдіяльності індивіда 
в суспільстві, у процесі праці чи навчання, у 
рамках вільного часу, які не задовольняють 
його основних потреб. Важливим показни-

ком, що характеризує соціальні умови, в яких 
сьогодні проживає значна кількість сімей з 
дітьми в нашій країні, є низький рівень жит-
тя, що включає небезпечні умови праці, неза-
довільний рівень освіти та охорони здоров’я, 
високий рівень безробіття, невисокі доходи 
й незабезпеченість молодих сімей належни-
ми житловими умовами. Такі умови негатив-
но впливають на виховний потенціал сім’ї в 
цілому, а також на сприйняття жінкою свого 
статусу матері. 

Основні фактори формування девіантної 
материнської поведінки, які негативно впли-
вають на становлення материнської пове-
дінки, можна умовно поділити на три групи  
[1, с. 86]: 

• природно-біологічні (психофізіологічні 
особливості матері та/або дитини; соматичні 
захворювання); 

• соціально-культурні (соціально-культур-
не середовище, депривація, навчання, сімейне 
виховання, соціальні норми щодо материн-
ства); 

• економічні (економічне становище ро-
дини, доступні можливості соціальної інфра-
структури). 

Серед чинників, що впливають на розви-
ток материнського ставлення Д. Віннікот ви-
діляє здатність жінки бути доброю матір’ю, 
що формується на основі досвіду взаємодії 
з власною матір’ю, в грі, у взаємодії з малень-
кими дітьми в дитинстві, а також в процесі 
власної вагітності та материнства. Якість ма-
теринсько-дочірніх стосунків та їх вплив на 
материнську сферу жінки визначається, окрім 
прив’язаності, стилем їх емоційного спілку-
вання, участю матері в емоційному житті до-
чки. Важливим аспектом материнсько-дочір-
ніх стосунків вважається зміна цих стосунків 
з боку матері відповідно до вікових змін емо-
ційної сфери дочки (2, с. 70-98).

Причини відмови від новонароджених 
надзвичайно різноманітні. Відмови від мате-
ринства зумовлені складним взаємовпливом 
соціально-економічних, сімейних, моральних, 
психобіологічних та патологічних чинників. 

Найбільш висока розповсюдженість відмо-
ви від новонароджених серед:

– незаміжніх жінок; 
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– жінок із сім’ї з низьким матеріальним до-
статком; 

– тих, котрі не мають постійного житла; 
– неповнолітніх і тих, хто навчається; 
– осіб з кримінальним минулим; 
– випускниць сирітських закладів [1].
Г. Філіпова [2] визначає такі характерис-

тики жінок з порушеною готовністю до мате-
ринства: 

1) емоційна і психологічна незрілість, 
низька толерантність до стресів, нестрима-
ність афектів; неготовність до шлюбу через 
емоційну нестійкість, прагнення до незалеж-
ності, егоцентризм; 

2) зосередженість на власних проблемах, 
надмірне переживання відчуття несправедли-
вості та нестачі любові;

3) невирішеність дитячих та підліткових 
конфліктів; 

4) неповнота структури батьківської сім’ї; 
фіксуються факти розлучення та фізичного 
насильства в третьому чи четвертому поко-
лінні;

5) у родинній історії існує паттерн відмови 
від дитини;

6) емоційна залежність від матері, незва-
жаючи на те, що стосунки з нею можуть бути 
негативними;

7) агресивна, директивна і холодна харак-
теристика поведінки матері; мати або не знає 
про вагітність дочки, або виступає проти неї; 

8) дитина розглядається як джерело пси-
хологічних проблем, страху і тривоги; пси-
хологічна цінність дитини є заниженою і має 
декларативний характер.

Девіантне материнство є однією з найго-
стріших проблем сучасного суспільства і має 
тенденцію до постійного зростання. Девіант-

не материнство – поведінка жінки, яка запере-
чує формування позитивного образу дитини, 
не сприяє збереженню її здоров’я, а іноді й 
життя, порушує процес її нормального розви-
тку в пренатальному і перинатальному періо-
дах, що в подальшому утруднює процес нор-
мальної соціалізації дитини. 

Діти, позбавлені адекватного материн-
ського ставлення, вирізняються суттєвими 
відхиленнями в психічному розвитку, наслід-
ками яких у більшості випадків є розвиток 
підвищеної жорстокості та агресивності. Це 
утруднює соціалізацію таких дітей, призво-
дить до порушення поведінки і, в кінцевому 
результаті, впливає на ріст злочинності і на-
силля в суспільстві.

За словами  психологів, головні причи-
ни  відмови жінок від своїх немовлят – важке 
матеріальне становище, відсутність житла і 
самотність. Часто від молодої мами відверта-
ються рідні й близькі. Тому створюються  со-
ціальні центри, які надають допомогу жінкам, 
які перебуваються у складних життєвих об-
ставинах. 

Основні завдання таких  центрів: 
– створення належних психолого-педаго-

гічних і житлово-побутових умов для забез-
печення нормальної життєдіяльності осіб, що 
тимчасово у ньому проживають;

– надання безоплатних психологічних, 
соціально-педагогічних, правових, соціаль-
но-економічних, соціально-медичних, соці-
ально-побутових та інформаційних послуг 
мешканцям закладу;

– сприяння здобуттю особами, що тимча-
сово в ньому проживають, освіти, фаху, нави-
чок самостійного життя з дитиною поза меж-
ами центру, захист їх прав та інтересів.
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ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА  
НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ  

В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
У статті висвітлено проблему формування мовної особистості студента на засадах компетент-

нісного підходу в умовах реформування системи освіти України. Ґрунтовно проаналізовано різні 
концепції і підходи до тлумачення мовної особистості, досліджено її внутрішню компетентнісну 
структуру. З’ясовано доцільність врахування компетентнісного підходу до формування особистості 
студента багатопрофільного коледжу. Окреслено перспективи подальшого дослідження проблеми.

Ключові слова: мовна особистість, компетентнісний підхід, компетенція, компетентність, ме-
тодика навчання української мови.

В статье освещена проблема формирования языковой личности студента на основе компетент-
ностного подхода в условиях реформирования системы образования Украины. Основательно проана-
лизированы различные концепции и подходы к толкованию языковой личности, исследовано ее вну-
треннюю компетентностною структуру. Описано целесообразность учета компетентностного 
подхода к формированию личности студента многопрофильного колледжа. Определены перспективы 
дальнейшего исследования проблемы. 

Ключевые слова: языковая личность, компетентностный подход, компетенция, компетент-
ность, методика обучения украинскому языку.

The article is about the problem of formation of a student’s language identity on the basis of a competent 
approach in the conditions of reforming the education system of Ukraine. Various concepts and approaches to 
the interpretation of language identity are thoroughly analyzed, and its internal competence structure is in-
vestigated. The expediency of taking into account the competent approach to the formation of a student’s per-
sonality in a multi-disciplinary college has been found. Prospects for further study of the problem are outlined.

Key words: language identity, competency approach, competence, methodology of teaching the Ukrainian 
language.

Процес реформування системи освіти в 
Україні зумовив переорієнтацію у сучасній 
лінгводидактиці з різнобічно розвиненої осо-
бистості на більш конкретну необхідність 
формувати конкурентоспроможного пере-
довсім фахівця, який здатен вільно володіти 
державною мовою, доречно використовувати 
її засоби відповідно до мовленнєвої ситуації, 
дотримуватись норм професійного етикету, 
вільно орієнтуватися у потоці інформації, 
забезпечувати якісний рівень комунікації у 
професійній сфері, досягати комунікативної 
мети, орієнтуючись на різноманітні життє-
ві виклики. Перед сучасною освітою постає 

завдання – сформувати компетентнісну мов-
ну особистість, особливе значення надаючи 
практичній спрямованості навчання.

На сучасному етапі концептуальним напря-
мом освіти в Україні є компетентнісний підхід 
до формування її змісту і визначення техно-
логій. Впровадження в систему освіти Укра-
їни ключових компетентностей базувалося на 
численних дослідженнях зарубіжних вчених 
і спричинювало появу нових праць в україн-
ській лінгводидактиці. Нині активно досліджу-
ються різні аспекти компетентнісного підходу, 
один із яких – компетентнісне навчання укра-
їнської мови у багатопрофільному коледжі. 
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Компетентнісний підхід до навчання мови 
спрямований на розвиток базових предмет-
них компетентностей мовної особистості сту-
дента, передбачає створення внутрішніх мо-
тивів, що визначають готовність його до такої 
навчально-пізнавальної діяльності, в основі 
якої є компетентності; формування розумін-
ня суті мовно-мовленнєвих компетентностей, 
вироблення суб’єктивного досвіду застосу-
вання предметних компетенцій і предметних 
компетентностей у процесі мовленнєвих за-
вдань у різних навчальних і життєвих соці-
ально-комунікативних ситуаціях, використан-
ня рефлексії та аналізу власної діяльності, її 
результатів.

Проблеми формування мовної особистості 
висвітлено у працях лінгводидактів О. Горо-
шкіної, С. Карамана, О. Караман, О. Кучерук, 
Л. Мацько, Л. Мамчур, С. Омельчука, М. Пен-
тилюк, О. Семеног, Т. Симоненко тощо.

Сьогодення вимагає поєднання в людині 
фахівця і мовної особистості, відтак зміщення 
акцентів у мовленнєвій підготовці студентів 
багатопрофільного коледжу та занурення їх у 
професійний контекст. Тож актуальність до-
слідження зумовлена потребою узагальнення 
наукових розвідок учених-педагогів та лінгво-
дидактів щодо засад формування мовної осо-
бистості студента на компетентнісній основі 
та уточнення певних, важливих на думку ав-
торів, аспектів цього процесу.

Мета статті полягає у висвітленні пробле-
ми формування мовної особистості студента 
на засадах компетентнісного підходу в умовах 
реформування освіти України.

Досягнення вирішення поставленої мети 
передбачає розв’язання таких завдань:

• дослідити ступінь висвітлення проблеми 
у працях науковців;

• конкретизувати компетентнісні виміри 
мовної особистості студента;

• окреслити перспективи дослідження по-
рушеної у статті проблеми.

Сучасна лінгводидактика, в межах виник-
нення нової стратегії освіти, вагомого зна-
чення надає компетентнісному підходу до ви-
рішення проблем навчання української мови. 
Погоджуємось із думкою, що «провідною стає 
необхідність у підготовці грамотної людини з 

належним рівнем мовномовленнєвих компе-
тентностей, що ґрунтуються на системі знань 
про мову» [2, с. 35]. Зокрема, у Концепції 
нової української школи зазначено: «Компе-
тентність – динамічна комбінація знань, спо-
собів мислення, поглядів, цінностей, навичок, 
умінь, інших особистих якостей, що визначає 
здатність особи успішно провадити профе-
сійну та/або подальшу навчальну діяльність. 
Ключові компетентності – ті, яких кожен по-
требує для особистої реалізації, розвитку, 
активної громадянської позиції, соціальної 
інклюзії та працевлаштування і які здатні за-
безпечити особисту реалізацію та життєвий 
успіх протягом усього життя» [8, с. 10].

А. Веремчук підкреслює, що реалізація 
цього підходу «означає для педагогів і сту-
дентів поступову переорієнтацію доміную-
чої освітньої парадигми з переважною тран-
сляцією на освоєння знань, умінь, навичок, 
створенням умов для оволодіння комплексом 
компетенцій, що сприяють формуванню осо-
бистості, здібностей адаптуватися в умовах 
соціально-політичного, ринково-економіч-
ного, інформаційного і  комунікаційного на-
сиченого простору» [1, с. 64-65]. Зауважимо, 
що вирішення цього завдання потребує кон-
кретизації компетентнісної структури мовної 
особистості студента, яка викликає чимало 
дискусій серед науковців. У цьому контексті 
слушним є зауваження Л. Лічман, яка наголо-
шує на тому, що «саме компетентністний під-
хід дозволяє перетворювати концепт «мовної 
особистості» з теоретико-аналітичного кон-
структу на прагматичний інструмент мовної 
освіти» [4, с. 120].

Погоджуємось із думкою Н. Шульжук про 
те, що мовну особистість покликані формува-
ти усі навчальні заклади. Держава вимагає від 
ВНЗ плекати інтелектуальну мовну особис-
тість, яка б могла свій інтелект представити за 
допомогою зв’язного літературного унормо-
ваного мовлення [10, с. 31]. 

Таке бачення проблеми сформулювалось 
під впливом сучасних здобутків вітчизняної 
лінгвосинергетики. Зокрема, ми поділяємо 
думку Т. Домброван щодо доцільності пере-
ходу у сучасному лінгвістичному знанні від 
дихотомії «мова – мовлення» до тріади [3], 
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тобто вважаємо за доцільне використовувати 
у лінгводидактиці таку тріаду: «мова – мов-
лення – комунікація», квінтесенцією якої й 
вважаємо мовну особистість, на основі чого 
виділяємо у її структурі мовну, мовленнєву  
й комунікативну компетентності як ключові.

Тож пропонуємо таку компетентнісну 
структуру мовної особистості (схема 1):

У процесі розроблення теоретичного ас-
пекту побудованої схеми ми керувалися но-
вітніми досягненнями лінгводидактики та 
педагогіки, а тому услід за провідними на-
уковцями у цих галузях (О. Горошкіною, 
О. Караман, С. Караманом, М. Пентилюк та 
ін.), розуміємо під «компетенцією» коло пи-
тань (знань), у яких обізнана особистість, а 
під «компетентністю» – уміння цими знання-
ми користуватись.

Побудована схема ґрунтується на складо-
вих мовної особистості, визначених О. Го-
рошкіною [9, с. 7–8], а також складових 
комунікативної компетентності, окресле-
них Л. Мамчур [5, с. 40], та враховує компе-
тентності, якими повинна володіти будь-яка 
конкурентоспроможна всебічно розвинена 

особистість, конкретизовані з огляду на про-
блематику нашого дослідження.

Багатопрофільний коледж покликаний 
виховати грамотно мислячу людину, яка во-
лодіє системою знань і розвиненими комуні-
кативними здібностями, що дають змогу їй 
репрезентувати себе через мовлення. Процес 
формування мовної особистості студента ба-
гатопрофільного коледжу проходить поетап-
но, послідовно і безпосередньо пов’язаний 
з розвитком інтелектуальних здібностей. 
«Формування мовної особистості – це по-
стійний і тяглий (не фрагментарний), сине-
стезійно-синергетичний процес, у якому 
домінують когнітивно-інтелектуальні та кре-
ативно-діяльнісні чинники» [6, с. 33] – наго-
лошує Мацько. Студент багатопрофільного 
коледжу в процесі навчання української мови 
має оволодіти такими компетентностями:

• Ключовими:
Мовною:
 – уміти користуватись словниками різних 

типів;
 – знати специфіки різних жанрів усного 

мовлення;

Схема 1. Компетентнісна структура мовної особистості студента
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 – знати основні лінгвістичні поняття з кур-
су української мови;

 – володіти знаннями про основні одиниці 
мови та їх стилістичні можливості;

 – знати та вміло використовувати основні 
пунктуаційні та орфографічні правила україн-
ської мови;

 – знаходити вивчені пунктограми та орфо-
грами, пояснювати їх, знаходити і виправляти 
пунктуаційні та орфографічні помилки. 

Мовленнєвою:
 – знати особливості різних функційних 

стилів і типів  мовлення;
 – уміти грамотно, послідовно та логіч-

но висловлювати свою думку; 
 – вміти оперативно застосовувати зна-

ння і вміння у конкретних мовленнєвих 
ситуаціях;

 – уміти створювати монологічні вислов-
лювання різних типів, стилів, жанрів з ура-
хуванням мовленнєвої ситуації;

 – уміти дотримуватись норм українського 
мовленнєвого етикету.

Комунікативною:
 – уміти комунікативно виправдано корис-

туватись виражальними засобами мови;
 – уміти ділитись здобутою інформацією 

залежно від комунікативної ситуації;
 – оперувати мовознавчою термінологією 

у різних комунікативних процесах;
 – вміти логічно і послідовно доводити 

власну думку під час професійної та соціаль-
но-побутової комунікації;

 – уміти вислухати співрозмовника;
 – уміти ставити запитання.

• Загальними:
Конфліктною:
 – уміти не ставати причиною конфліктів;
 – уміти долати конфліктні ситуації;
 – уміти розв’язувати проблеми.

Емоційною:
 – уміти з’ясовувати зв’язок між думками, 

почуттями і реакціями;
 – уміти правильно сприймати відмінність 

поглядів людей на одну й ту ж проблему;
 – уміти розуміти почуття й турботи інших 

людей, розділяти їх.
Соціальною (Soft-skills):

 – володіти дискусійними навичками;

 – уміти швидко й чітко встановлювати 
особистісні цілі;

 – уміти переконливо й аргументовано до-
водити власну думку;

 – уміти ділитися своїми знаннями з ін- 
шими;

 – уміти працювати у команді;
 – уміти нестандартно вирішувати постав-

лені завдання.
Самоосвітньою: 

 – уміти самостійно здобувати знання, пра-
цювати з навчальною літературою;

 – уміти здійснювати самоаналіз власних 
здобутків;

 – уміти слідкувати за саморозвитком і са-
мовдосконаленням.

• Предметними:
Соціолінгвістичною:
 – мати уявлення про соціальне значення 

української мови;
 – уміти користуватися мовними виражаль-

ними засобами залежно від виконуваної соці-
альної ролі у конкретній ситуації спілкування;

 – уміти оптимально підбирати синтаксич-
ні конструкції для вираження своєї думки 
в умовах перебування у конкретному соціаль-
ному середовищі.

Лінгвокультурною:
 – оперувати знаннями про роль україн-

ської мови у культурній спадщині українсько-
го народу й інших народів світу;

 – використовувати знання культурних осо-
бливостей українського народу, його звичаїв 
та традицій у процесі комунікації;

 – розширювати знання українських при-
казок, прислів’їв, фразеологічних зворотів та 
комунікативно виправдано використовувати 
їх у конкретній мовленнєвій ситуації.

Проблема формування мовної особистості 
студента на компетентнісній основі пов’язана 
насамперед з перебудовою та реформуванням 
системи освіти в Україні. Сучасне суспільство 
вимагає конкурентоспроможного фахівця, 
який зможе реалізувати себе повною мірою 
у системі комунікації, а отже вагомого значен-
ня набуває конкретизація компетентностей у 
структурі мовної особистості, необхідних для 
вирішення цього завдання як підґрунтя для 
успішної реалізації нової освітньої стратегії.
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Перспективу подальшого дослідження 
вбачаємо у системі роботи над розвитком у 
студентів ключових і предметних компетент-
ностей, формуванню їх мовної особистості 

на комунікативній основі з використанням 
новітніх та перспективних підходів до на-
вчання української мови у вищих закладах 
освіти.
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ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ПРАВОСВІДОМОСТІ 
У статті розкривається структура правосвідомості, що функціонує як єдина динамічна систе-

ма, змістом якої є система правових знань, переконань і почуттів, котрими майбутній юрист керу-
ється, здійснюючи професійну діяльність.

Ключові слова: правосвідомість, правосвідомість студентів-правознавців, структура правосвідо-
мості, функціональна структура правосвідомості.

В статье раскрывается структура правосознания, функционирует как единая динамическая си-
стема, содержанием которой является система правовых знаний, убеждений и чувств, которыми бу-
дущий юрист руководствуется, осуществляя профессиональную деятельность.

Ключевые слова: правосознание, правосознание студентов-правоведов, структура правосозна-
ния, функциональная структура правосознания.

The article reveals the functional structure of consciousness, which functions as a single dynamic system, 
the content of which is the system of legal knowledge, beliefs and feelings, which the future lawyer is guided 
by, exercising professional activities.

Key words: justice, the lawyers students’ sense of justice, the structure of consciousness, the functional 
structure of justice.

З урахуванням основних особистісних 
характеристик людини, змістом яких є від-
ношення, мотиви, інтелект, емоційно-вольова 
сфера, стає можливим визначити правосві-
домість студента як особистісну структуру, 
котра включає в себе правові знання, оці-
нювальне відношення до права, вміння кон-
струювати правову поведінку відповідно до 
діючого законодавства; як основу правової за-
хищеності студентів у майбутній професійній 
діяльності та громадському житті; як складну 
структуру, що складається з компонентів: ког-
нітивного, правостворюючого, поведінкового, 
котрі будуть цілеспрямовано розвиватися в їх 
діалектичній єдності.

Дослідженням проблеми правосвідомості 
займалися багато дослідників із різних науко-
вих галузей: філософи, психологи, педагоги, 
соціологи, правознавці.

Явище правосвідомості його структура 
та функції досліджуються в роботах В. Му-
хіна, О. Петришина, О. Мурашина, Ю. Дмі-
трієнко, Т. Бачинського, А. Бови, В. Вой-
това, І. Голосніченка, О. Губаря, М. Цвіка, 
В. Ткаченка, Ю. Калиновського, М. Кельма-
на, О. Кобець, О. Пастушенка, П. Рабінови-
ча, О. Скакун та ін.

Різним аспектам правосвідомості та її 
формування у майбутніх фахівців присвяче-
на низка дисертаційних досліджень, а саме: 
В. Войтов «Соціально-філософський зміст 
правосвідомості», І. Дарманська «Правова 
підготовка майбутніх вчителів початкової шко-
ли в умовах ступеневої освіти», І. Запорожан 
«Педагогічні основи правовиховної роботи з 
молодшими школярами», П. Зеленков «Про-
цес формування правосвідомості особистос-
ті як об’єкт соціологічного дослідження», 
Я. Кічук «Соціально-педагогічні умови фор-
мування правосвідомості майбутніх учителів 
у педагогічних коледжах», О. Кобець «Осо-
бливості категоріальної структури правосві-
домості юриста», Н. Коваленко «Формування 
правосвідомості і правової культури студентів 
в Україні», П. Макушев «Професійна право-
свідомість і правова культура дільничного 
інспектора міліції (шляхи формування і удо-
сконалювання)», В. Мухін «Професійна пра-
восвідомість: особливості, функції», О. Фат-
хутдінова «Правова освіта організаційної 
свідомості особистості: теоретико-методоло-
гічний контекст» та ін.

У змісті правосвідомості виокремлюють 
такі оціночні судження щодо: права і зако-
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нодавства (принципів, норм, інститутів, га-
лузей); правової поведінки особи, їх груп та 
об’єктів діяльності (злочинності, правопо-
рушень, правопорушників); правоохоронних 
органів (суду, юстиції, прокуратури, органів 
внутрішніх справ, адвокатури, нотаріату та 
їх діяльності); власної поведінки з точки зору 
визначення її як правомірної чи протиправної 
[1, с. 238].

Найбільш повною, на нашу думку, функ-
ціональна класифікація правосвідомості 
представлена у дисертаційному дослідженні 
В. Мухіна. Досліджуючи професійну право-
свідомість, її функції автор поділяє на дві гру-
пи: 1) функції, що забезпечують сприйняття 
правової дійсності; 2) функції, що забезпе-
чують зворотній активний вплив на правову 
дійсність. До першої групи автор відносить 
наступні функції: 1) пізнавальна, котра сприяє 
отриманню, накопиченню та засвоєнню знань 
про правові явища відповідно до поставленого 
прагматичного завдання; 2) оціночна – сприй-
мання певних правових явищ на основі аксіо-
логічного підходу; 3) прогностична  функція 
полягає у можливості передбачати майбутній 
стан правової системи, виходячи з комплек-
су явищ і процесів, що впливають на право-
ву сторону життєдіяльності суспільства та 
держави. До другої групи В. Мухін відносить 
такі функції: 1) регулятивна функція здійснює 
організаційний вплив на власну поведінку та 
поведінку інших людей; 2) нормореалізацій-
на функція забезпечує вплив на процес впро-
вадження правових норм у суспільне життя; 
3) нормотворча функція виступає джерелом 
зародження та створення будь-якої норми пра-
ва та правопорядку; 4) функцію моделювання: 
можливість формування різних моделей пове-
дінки в юридично значущих ситуаціях; 5) пра-
вовиховна функція забезпечує вплив на пра-
вову культуру суспільства, суспільних груп та 
індивідів; 6) ідеологічна функція передбачає 
розробку правової ідеології; 7) контрольна 
функція здійснює контроль за якістю правово-
го регулювання; 8) консультативна функція – 
це надання юридичної допомоги громадянам; 
9) функція забезпечення соціального парт-
нерства: вирішення соціальних конфліктів 
мирним цивілізованим шляхом за допомогою 

норм права; 10) функція захисту прав і сво-
бод людини; 11) комунікативна функція слу-
гує базисом для соціальної взаємодії людей, 
встановлення контактів, передачі інформації 
й можливості управління іншими; 12) функ-
ція ефективного та економного використання 
правових засобів забезпечує планування юри-
дичної діяльності, адекватне визначення спів-
відношення між наявними ресурсами та очі-
куваним результатом; 13) функція розвитку 
демократії – легітимація фундаментальних 
цінностей політичного режиму; 14) функція 
забезпечення у прийнятті самостійних рішень 
на основі внутрішніх переконань; 15) функція 
сприяння адекватному та грамотному вислов-
люванню власних думок, суджень, умовиводів 
забезпечує розвинене професійне юридичне 
мислення; 16) фіксація, зберігання та накопи-
чення професійного досвіду – це функція, що 
сприяє розвитку професіоналізму; 17) функ-
ція гуманізації юридичної діяльності забезпе-
чує втілення верховенства права; 18) функція 
подолання юридичних колізій [2, с. 10-11].

Правосвідомість, маючи складну структу-
ру, функціонує у суспільному житті як єдина 
динамічна система. особливість структури 
правосвідомості полягає в тому, що вона від-
носиться до числа явищ, котрі не можуть бути 
розкритими в якійсь одній системі уявлень. 
Необхідно, принаймні, кілька перерізів, щоб 
показати складну структуру правосвідомості.

Н. Коваленко, вивчаючи проблеми форму-
вання правосвідомості та правової культури 
студентської молоді, пропонує наступні кри-
терії та показники їх сформованості: інтелек-
туальний (знання основних правових понять 
і норм); оцінний (оцінка явищ правової дій-
сності з позицій законності, справедливості 
та доцільності); емоційний (позитивні чи не-
гативні емоції з приводу явищ правової дій-
сності); мотиваційно-ціннісний (правове вдо-
сконалення; морально-ціннісна мотивація в 
процесі засвоєння правових знань; відношен-
ня до права й до закону); вольовий (прагнення 
і внутрішня готовність студентів до розвитку 
правосвідомості та правової культури; здат-
ність проявити духовний імунітет до вчинен-
ня правопорушень); поведінковий (діяльність 
студентів на творчий розвиток стимулювання 
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його професійної активності; законність, ак-
тивність, результативність, діяльність у засто-
суванні правових норм) [3, с. 56]. 

В. Мухін, вивчаючи проблеми формуван-
ня професійної правосвідомості, пропонує 
в структурі правосвідомості виділяти три 
компоненти [1, с. 24]: 

1. Когнітивний (раціонально-ідеологіч-
ний) компонент правосвідомості забезпечує 
певний запас правових знань у майбутніх про-
фесіоналів. 

2. Емоційно-психологічний компонент 
представляє сукупність настроїв, почуттів 
і переживань, у яких виражене відношення 
до права та відображено правову дійсність у 
чуттєво-емоційній формі. 3. Практичний ком-
понент правосвідомості відображає її дієвий 
характер і характеризується стійким відно-
шенням до правової дійсності.

Я. Кічук, котрий розглядає проблеми фор-
мування правосвідомості майбутніх учителів 
у педагогічних коледжах, у структурі право-
свідомості виділяє такі критерії та показники 
сформованості правосвідомості: 

1. Змістовий (знання права та правові пе-
реконання). 

2. Емоційно-оцінний (відношення особис-
тості до явищ правового порядку крізь призму 
поведінкових установок). 3. Діяльнісно-функ-
ціональний (готовність майбутнього вчителя 
до ціннісно-правової діяльності громадсько-
педагогічного характеру) [5, с. 14].

О. Ковальська теоретично обґрунтувала 
і розробила модель управління правовою 
освітою учнів загальноосвітніх шкіл, виді-
ливши концептуальний, змістовий та техно-
логічний компоненти, що реалізуються че-
рез предметно визначений зміст діяльності 
на стратегічному, тактичному, оперативно-
му, рефлексивному рівнях управління, за-
безпечуючи системну взаємодію суб’єктів 
та ефективну реалізацію управлінського ци-
клу щодо здійснення правової освіти учнів 
у ЗНЗ [4, с. 8].

Професійна правосвідомість – це право-
ва свідомість юристів, яка формується в про-
цесі професійної підготовки та під час здій-

снення практичної юридичної діяльності, що 
включає в себе програмні правові знання та 
предметно-ділове ставлення до права, котре 
проявляється в уміння грамотно застосувати 
правові норми та якісно використати право-
ві знання. Розглядаючи індивідуальну право-
свідомість майбутніх спеціалістів по праву як 
динамічне особистісне утворення, її струк-
туру ми представляємо у вигляді комплексу 
взаємопов’язаних компонентів, які забезпечу-
ють її цілісність:

1. Когнітивний компонент представляє со-
бою комплекс соціально-правових та юридич-
них знань, котрими володіє майбутній юрист, 
знання основних нормативно-правових до-
кументів, регламентуючих професійну діяль-
ність юристів.

2. Правостворюючий компонент характе-
ризується емоційним станом (емоції, почуття, 
переживання) майбутнього юриста, що ви-
ражає його емоційно-ціннісне ставлення до 
права й законодавства, ціннісний показник 
усвідомленості майбутнім юристом необхід-
ності соціально-правової діяльності. Даний 
компонент характеризує пріоритет права як 
загальнолюдську цінність в структурі цін-
нісно-змістової сфери майбутнього юриста, 
прояв нетерпимості до різного роду правопо-
рушень українського законодавства, правову 
відповідальність.

3. Поведінковий компонент – правова по-
ведінка майбутнього юриста, навички при-
йняття юридичних рішень у професійних та 
особистісних ситуаціях, захист прав, свобод, 
інтересів клієнтів.

Таким чином, теоретичний аналіз пробле-
ми правосвідомості, її змісту та специфіки, 
дозволяє розглядати індивідуальну правосві-
домість як динамічне особистісне утворення, 
що забезпечує здатність майбутнього юриста 
до орієнтації й самовизначення в правовому 
просторі на осиної правових знань, умінь і на-
вичок; оцінного ставлення до права, правових 
установок і ціннісних орієнтацій. В структу-
ру правосвідомості майбутніх спеціалістів по 
праву ми включили когнітивний, правоство-
рюючий та поведінковий компоненти. 
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ВОСЬМИКЛАСНИКІВ ЯК ОСНОВА  
У ФОРМУВАННІ  СОЦІОКУЛЬРУНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У статті висвітлено питання формування соціокультурної компетентності учнів 8 класу через 

впровадження соціальних ролей на уроках української мови. Надана чітка класифікація соціальних 
ролей та приклади застосування їх на уроках вивчення синтаксису простого речення. 

Ключові слова: соціокультурна компетентність, соціальні ролі, 8 клас.

В статье освещены вопросы формирования социокультурной компетентности учащихся 8 класса 
путем внедрения социальных ролей на уроках украинского языка. Предоставленная четкая класси-
фикация социальных ролей и примеры применения их на уроках изучения синтаксиса простого пред-
ложения.

Ключевые слова: социокультурная компетентность, социальные роли, 8 класс.

The article is devoted to the question of formation of social and cultural competence of pupils of grade 
8 through introduction of social roles in Ukrainian language lessons. The article provides a clear classifica-
tion of social roles and examples of their use in simple syntax learning lessons.

Key words: sociocultural competence, social roles, grade 8.

Актуальність. Нова освітня парадигма 
визначає сприймати учня як суб’єкта освіт-
ньої діяльності, передбачає створення умов 
для самовиховання й самовдосконалення, 
особистісного зростання й творчого само-
вираження кожного громадянина України.  
Сучасна школа покликана виховати поколін-
ня, здатне оберігати й примножувати цінності 
національної й світової культур, накопичені 
людством у ході історії З огляду на визначені 
завдання, домінантами мовної освіти повинні 
стати культурні й соціальні цінності. А отже, 
соціокультурна компетентність

Постановка проблеми. Рідна мова, що 
сама по собі вже є найважливішою людською 
цінністю, забезпечує засвоєння загальнолюд-
ських і національних цінностей, культурних 
норм узаємодії в соціумі, правил соціальної по-
ведінки. Передумовою соціалізації й самореа-
лізації особистості вважають компетентність. 
Що є основою компетентнісного підходу.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання): дати визначення соціо-
культурній компетентності та її структурних 
елементів; визначити механізм формування 
соціокультурної компетентності через соці-

альні ролі; класифікувати соціальну роль та 
її види.

Дослідник Ян ван Ек трактує соціокуль-
турну компетентність як «здатність до адек-
ватної взаємодії у ситуаціях повсякденно-
го життя, підтримки соціальних контактів»  
[2, с. 95]. 

М. Байрам і Ж. Зарат, вважають, що соціо-
культурна компетентність – це здатність до 
взаємодії з іншими, пізнання їх способу життя 
[1; с. 35]. 

Згідно з баченням О. Жорнової, це рівень 
знань соціокультурного контексту викорис-
тання мови; характеристику досвіду спілку-
вання й використання мови в різноманітних 
соціокультурних ситуаціях [5, с. 95]. 

П. Сисоєв, виокремлює два взаємопов’язані 
компоненти соціокультурної компетентнос-
ті – соціальний і культурний. Як бачимо, тлу-
мачення переважно вивищують соціальний 
компонент соціокультурної компетентності, 
який «базується на знаннях конкретних со-
ціальних умов спілкування [6, с. 10]». Ово-
лодіння цими знаннями дає змогу сучасному 
підліткові, учневі 8 класу, усвідомлено засто-
совувати знання соціального й культурного 
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контекстів з метою входження в соціум і ви-
значення свого місця в ньому.

Соціокультурну компетентність вважаємо 
важливим фактором соціалізації восьмиклас-
ника в суспільстві. У соціальній педагогіці тер-
мін «соціалізація» визначають як формування 
соціальної ролі особистості в умовах набуття 
досвіду соціальної взаємодії та засвоєння со-
ціальних цінностей, які учні засвоюють саме  
у віці дванадцяти-тринадцяти років [3, с. 4]. 

У результаті аналізу наукової літератури 
з’ясовано, що компоненти соціокультурної 
компетентності взаємопов’язані через понят-
тя культурного й соціального контекстів, й 
оволодіння ними має відбуватися комплексно. 
Культурний контекст передбачає знання реа-
лій, спільних для всього народу-носія, а соці-
альний – знання соціальних умов спілкуван-
ня, прийнятих на конкретному історичному 
етапі розвитку суспільства

Соціалізація восьмикласників формує со-
ціокультурну компетентність їх. Цей науко-
вий напрям презентований в рольовій теорії 
особистості, яка базується на концепціях ро-
льових теорій Дж. Міда, Я. Морено, Е. Берна, 
Дж. Келлі та інших. В Україні рольова теорія 
особистості перебуває у полі зору досліджень 
П. Горностая, З. Мірошник. 

Соціальна роль – досить широке поняття. 
Воно поєднує в собі великий спектр проявів 
поведінки людини: від ситуативних ролей, 
що є лише схематизованими формами комуні-
кації, до життєвих ролей, які стали стійкими 
формами соціальної поведінки та діяльності 
людини і фактично є проявом особистості, 
тобто соціальне «Я» індивіда. Саме процес 
формування життєвих ролей особистості 
можна розглядати як соціалізацію і як розви-
ток особистості [4, с. 22]. 

Учені-соціологи не мають одностайної 
думки щодо класифікації ролей У лінгводи-
дактиці не розроблено методичних рекомен-
дацій, щодо проектування соціальних ролей у 
практику вчителів-словесників. 

На основі принципів класифікації соці-
альних ролей, розроблених П. Горностаєм, 
виокремимо ролі, важливі для роботи з фор-
мування соціокультурної компетентності у 
8 класі. 

Існує чотири виміри соціальних ролей:
– особистісно-соціальний (визначає місце 

ролі в соціально-індивідуальному дуалізмі);
– життєво-часовий (визначає функціону-

вання ролей в психологічному часі і їх зв’язок 
з тимчасовими характеристиками, життям 
людини);

– поведінковий (визначає функціювання 
ролей у поведінковому «просторі»);

– нормативно-функційні (об’єднує ролі, 
у яких переважає інструментальний харак-
тер чи ролі, пов’язані з особистісним сенсом і 
життєвими цінностями) [4, с. 112].

До собистісно-соціального виміру нале-
жать такі конструктиви:

1. «Особистісні ролі-Соціальні ролі» – це 
характеристики ролей, які виражають залеж-
ність рольової поведінки або від особистісних 
мотивів, або від соціальних нормативів і очі-
кувань.

Для практичного розігрування таких ролей 
на уроці української мови, варто запропону-
вати учням картки з прикладами соціальних 
чи особистісних ролей, як-от: мати, домогос-
подарка, бізнесмен, дідусь, українець тощо. 
Кожен учень, отримавши роль, має дати від-
повіді на три запитання (Хто я? Яка моя зо-
внішність та риси характеру? Чим я допома-
гаю своїй сім’ї, країні, суспільству?), радимо 
використати прості речення, ускладнені одно-
рідними членами.

2. «Індивідуальні-Групові» – ролі, які ви-
значаються включенням індивіда в структуру 
групи або відносною незалежністю від неї. 

Для функціонування цих ролей на уроці 
необхідно розподілити клас на декілька груп: 
учні, робітники, пенсіонери, депутати, пред-
ставники субкультури байкерів. Кожна група 
висуває свої чотири вимоги для покращення 
власного життя до представників інших груп. 
Відповіддю на пропозиції має стати групова 
домашня робота з використанням односклад-
них простих речень.

3. «Характерні-Міжособистісні» – ролі, які 
є особливостями поведінкових характеристик 
особистості або задані міжособистісними від-
носинами. 

Для реалізації цього виду ролей на уро-
ці української мови у 8 класі запропонуємо 
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учням діалогічні ситуації на зразок: допомо-
жи старенькій бабусі обрати в супермаркеті 
продукти українських виробників; допоможи 
дівчинці, яка приїхала на екскурсію в столи-
цю, купити пам’ятний подарунок; допоможи 
хлопчику, який плаче, знайти дорогу до дому 
тощо.

Життєво-часовий вимір:
1. «Життєві-Театральні» – зв’язок ролей 

з життєвим сценарієм особистості або штуч-
ність, театральність ролей, яку слід розуміти 
метафорично, як зовнішню рольову або теа-
тральну маску.  

Ці ролі можна реалізувати за рахунок еле-
ментів психодрами на уроці, але таке завдання 
має випереджувальний характер.  Клас ділимо 
на дві групи. У кожній групі є лідер, лише він 
має заздалегідь приготований текст, решта – 
імпровізують в залежності від ситуації ліде-
ра. Саме він звертається до кожного у процесі 
свого виступу і лише тоді решта групи може 
висловити свою думку. Наприклад, лідер – 
українець, який живе у Росії. У процесі своєї 
зв’язної розповіді він звертається до матері, 
батька, однокласників, перехожих з рядом за-
питань: чи можу я вважати себе українцем, 
якщо живу тут? Чи правильним є те, що я го-
ворю російською мовою? Чи можна вважати 
мене патріотом України? Як би ви вчинили на 
моєму місці? Тощо.

2. «Зрілі-інфантильні» – ролі, які відпові-
дають певним стадіям вікового розвитку, роз-
винені, сформовані або відстаючі від них, тоб-
то відповідні більш раннім віковим періодам, 
ніж паспортний вік. 

Для реалізації таких ролей на уроці клас 
ділимо на чотири групи. Кожна група – це 
родина. Учитель обирає ролі для учнів: тато, 
мати, бабуся, дідусь, хлопчик 12 років, ді-
вчинка 4 років тощо. Учням пропонуємо за-
питання, відповідають по колу. З ким з вашої 
родини вам подобається спілкуватися, чому? 
Кого з родини ви прагнете уникати, чому? 
Кому ви довіряєте секрети, аргументуйте? 
На кого б хотіли бути схожими, чому? Вико-
ристовуйте прості речення ускладнені зворо-
тами.

Поведінковий вимір визначає функціюван-
ня ролей в поведінковому «просторі».

1. «Зовнішні -внутрішні» ролі, які реалізо-
вані в актах поведінки або в уяві індивіда. 

Пропонуємо восьмикласникам життєві си-
туації. Ставимо запитання: «Як ти вчиниш у 
такій ситуації, чому?» Учні дають відповідь 
на запитання письмово, використовуючи по-
ширені прості речення. 

2. «Явні-тіньові» розвинені ролі і витіснен-
ня (репресовані, заборонені, блоковані) ролі. 

Пропонуємо учням ситуації, у яких одно-
часно приховано дві ролі: і явну, і тіньову. 
Учень повинен скласти монолог про запро-
поновану професію за роллю, з використан-
ням складених дієслівних та іменних при-
судків. Пропонуємо такі ролі: «Лікар, який 
палить, не хоче позбуватися поганої звички, 
чому?». «Досвідчений вчитель не вміє стри-
мувати емоції, підвищує голос на учнів. Чи 
треба йому бути педагогом?». «Матір, яка ви-
користовує лайливі слова. Чи можна її назва-
ти гарною?» тощо. Так учень зможе виділити 
для себе гарні і погані риси, побачить до чого 
тяжіє саме він.

Нормативно-функціональний вимір визна-
чає:

1.«Конструктивні-деструктивні» ролі, які 
здійснюють творче або, навпаки, руйнівний 
вплив на особистість або міжособистісні та 
суспільні відносини. 

Покажіть учням декілька соціальних ре-
клам: про мову, про ранні статеві відносини, 
про наркотики чи паління. Завдання: кожен 
учень обирає рекламу, яка його найбільше 
вразила, уявляє, що минуло 10 років і  він го-
ловний герой відео. Дає відповіді на такі запи-
тання, використовуючи односкладні речення: 
як змінилося твоє життя за ці роки? чому? чи 
не шкодуєш ти, що обрав саме такий життє-
вий шлях. 

2.«Функціональні – ціннісно-смислові» 
ролі, в яких переважає інструментальний ха-
рактер або ролі, пов’язані з особистісним сен-
сом і життєвими цінностями. 

Для аналізу життєвих цінностей запро-
понуймо восьмикласникам гру «Крамничка 
чарівника». Умова: уявіть, що ви потрапили 
у крамницю, де можна придбати потрібну 
людині роль (матір, батько, учитель, першо-
класник, патріот, боєць, шахрай, водій). Дай 
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відповіді на питання: яку роль у чарівни-
ка попросив би ти? Назви декілька причин 
чому ти вважаєш, що саме ця роль тобі по-
трібна? В окрему підсистему слід віднести 
навчальні рольові конфлікти. За допомогою 
їх можна створювати ситуаційні диспути чи 
дискусії.

Висновки. Формування соціокультурної 
компетентності на уроках української мови 
має відбуватися за певним алгоритмом, що 
містить мету навчання на кожному з етапів й 
передбачає виконання певних мовних і мов-
леннєвих вправ.

Отже, визначальним фактором компетент-
ної мовної особистості восьмикласника є со-
ціокультурний підхід до навчання мови, який 
здійснюється  під  час  реалізації соціокуль-
турної змістової  лінії. Застосування  на  уро-
ках  синтаксису  цілеспрямованої  методики 
формування соціокультурної  компетентності  
учнів,  яка  включає спеціальну  систему  вправ  
і  завдань,  тексти  соціокультурної  тематики, 
інноваційні  методи  навчання,  сприяє  опти-
мізації  процесу  навчання, підвищує  мотива-
цію  їх щодо  вдосконалення  власної  загальної  
культури й  культури  спілкування зокрема.  
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ 
В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У статті розглянуті питання дослідження формування здорового способу житті молоді в умовах 
вищого навчального закладу, проаналізовані причини погіршення стану здоров’я молоді, розкривають-
ся сучасні наукові дослідження з означеної проблеми. Пропонується зміст  та  результати досліджен-
ня, спрямованого на вивчення базових компонентів здорового способу життя, розкривається система 
виховної роботи вищого навчального закладу, яка складається з взаємопов’язаних етапів, а саме: мо-
тиваційно-підготовчого, мотиваційно-пізнавального, мотиваційно-рефлексівного.

Ключові слова: здоровий спосіб життя, базові компоненти здорового способу життя, система ви-
ховної роботи, вищий навчальний заклад.

В статье рассмотрены вопросы исследования формирования здорового способа жизни в условиях 
высшего учебного заведения, проанализированы причины ухудшения состояния здоровья молодежи, 
раскрываются современные научные исследования данной проблемы, направленные на изучение ком-
понентов здорового способа жизни, раскрывается система воспитательной работы высшего учебного 
заведения, состоящей из взаимосвязанных этапов, а именно: мотивационно-подготовительного, мо-
тивационно-познавательного, мотивационно-рефлексивного.

Ключевые слова: здоровый способ жизни, базове компоненты здорового способа жизни, система 
воспитательной работы, высшее учебное заведение.

The article deals with the study of the formation of a healthy way of life of young people in higher edu-
cation institutions, analyzed the reasons for the deterioration of the health of young people, reveals modern 
scientific research on the identified problem. The content and results of the research aimed at studying the 
basic components of a healthy lifestyle, the system of educational work of a higher educational institution, 
which consists of interconnected stages, namely: motivational-preparatory, motivational-cognitive, motiva-
tional-reflexive.

Key words: healthy lifestyle, basic components of a healthy way of life, system of educational work, higher 
educational institution.

Актуальність статті. Метою професійної 
освіти в Україні є підготовка висококваліфіко-
ваного фахівця, конкурентоспроможного на 
ринку праці, що працює за фахом на рівні сві-
тових стандартів. Основна увага акцентується 
не тільки на підвищенні професійної якості 
студентської молоді, але й на їх особистісно-
му зростанні, збагаченні  життєвого досвіду 
духовними цінностями, формуванні найкра-
щих людських якостей: совісті, порядності, 
інтелігентності, працелюбності. 

Особливого значення набуває формування 
гармонійно розвиненої, суспільно активної, 
фізично досконалої, здорової особистості. 
Здоров’я є провідним чинником, що визначає 
не тільки гармонійний розвиток, але й успіш-
ність оволодіння студентом професії, ефек-
тивність професійної діяльності.

На жаль, останнім часом спостерігаєть-
ся постійне погіршення стану здоров’я на-
селення та молоді зокрема. У зв’язку з цим 
виникає необхідність формування у студен-
тів здорового способу життя, готовності до 
нього, а це, в свою чергу, вимагає орієнта-
ції системи освіти на навчання і виховання, 
що сприяє збереженню здоров’я. Зниження 
рівня здоров’я і фізичної працездатності у 
студентської молоді є наслідком значного 
психоемоційного навантаження, порушень 
гігієнічного режиму дня і харчування. Сфор-
мувати ставлення до здоров’я як найваж-
ливішої цінності, дати необхідні для життя 
кожного індивідуума знання з валеології, 
навчити дотримуватися здорового способу 
життя – основне завдання сучасної педаго-
гічної освіти [3].
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Постановка проблеми. Значна роль у 
особистісному розвитку майбутнього профе-
сіонала належить системній, ефективній ор-
ганізації виховній роботі у вищому навчаль-
ному закладі. Саме від організаторських та 
особистісно-професійних якостей педагогів 
залежить вектор особистісного становлення 
майбутніх спеціалістів і, особливо, фахівців 
педагогічного спрямування. 

Аналіз наукових досліджень. В до-
слідженнях у галузі теорії виховання та 
проблем виховання у вищій школі (І. Бех, 
Є. Бондаревська, Н. Гузій, А. Деркач, І. Ісаєв, 
В. Кан-Калик, М. Киященко, С. Кульневич, 
А. Мудрик, Г. Троцко) розроблено теорети-
ко-методологічні засади навчально-виховної 
роботи зі студентською молоддю у ВНЗ, роз-
крито органічний зв’язок професійного і 
особистісного розвитку майбутніх фахівців 
(А. Алексюк, С. Вітвицька, І. Зязюн, В. Кан-
Калик, М. Нікандров, В. Сластьонін), розгля-
нуто теоретичні аспекти професійної куль-
тури викладача та основи його педагогічної 
майстерності і духовної культури.

Вивчення та аналіз ряду вітчизняних і 
зарубіжних наукових досліджень свідчить, 
що проблема ролі та місця куратора, його 
діяльність в академічній групі та функціо-
нування інституту кураторів розкривається 
в працях В. Алфімова, Р. Абдулова, В. Бази-
левича, Е. Бердникової, О. Винославської, 
С. Гури, Б. Кабарухіна, І. Калачова, О. Кли-
менко, Є. Коцюби, С. Новикова, М. Мартино-
вої, Л. Філінської, Є. Хрикова, І. Соколової, 
М. Соловей, В. Філіпова та ін. [2; 4].

На жаль, наша педагогічна наука майже 
не має відпрацьованих наукових підходів 
щодо обґрунтування теоретико-методологіч-
них засад здоров’язберігаючої  виховної ді-
яльності.

У зв’язку з цим для нас велику цінність 
становлять фундаментальні роботи М. Амо-
сова, Г. Апанасенка, I. Аршавського, В. Вол-
кова, Т. Данилюк, Л. Звиняковського, М. Са-
ричева, що присвячені медико-біологічним 
особливостям зміцнення здоров’я підростаю-
чого покоління.

В. Бобрицька, М. Болотова, I. Брехман, 
Є. Булич, Е. Бєлік, М. Гончаренко, М. Гриньо-

ва, I. Муравов  присвятили свої праці валеоло-
гії – науці про здоров’я людини.

Сучасні напрями формування навичок 
здорового способу життя у студентів вищих 
навчальних закладів розроблені Н. Завиді-
вською. На її думку, нова концепція фізкуль-
турно-спортивної політики має орієнтуватися 
саме на формування здорового способу життя.

У дисертаційному дослідженні Н. П’ясець- 
кої розглядається проблема формування вале-
ологічної культури майбутніх учителів у ви-
щих закладах освіти. Проблемі ролі фізичної 
культури в зміцненні здоров’я та формуванні 
здорового способу життя у 80-90-ті рр. XX ст. 
присвятили свої праці Амосов М., Борзов В., 
Волошин А., Головко Д., Єфименко А., Ко-
ротченко А., Зелінський А., Клопов I., Тулен-
ков Н., Романовський А., Телегуз К., Ольхо-
вик Ю., Півненко А.

Формулювання цілей статті. Визначити   
актуальність проблеми формування здорового 
способу життя студентської молоді, розкрити 
зміст дослідження, спрямованого на вивчення 
базових компонентів здорового способу жит-
тя студентів, розкрити взаємопов’язані ета-
пи реалізації формування здорового способу 
життя молоді  в умовах вищого навчального 
закладу.

Виклад основного матеріалу. У зв’язку 
з незаперечною актуальністю викладених по-
ложень ми провели спеціальні дослідження, 
які були спрямовані на вивчення динаміки 
розповсюдження різноманітних захворювань 
у студентському середовищі, рівня сформова-
ності базових компонентів здорового способу 
життя, соматичного здоров’я, функціональ-
них можливостей їх організму та ролі кура-
тора групи у формуванні здорового способу 
життя студентів. 

Методика охоплювала такі методи як ан-
кетування (закриті та відкриті анкети), со-
ціологічне опитування, аналіз офіційних ста-
тистичних даних, глибинне інтерв’ювання, 
спостереження. 

Аналіз плану роботи академії, планів ви-
ховної роботі кураторів груп, документації 
інституту кураторства засвідчив, що робо-
та в академії щодо здоров’язберігаючій та 
здоров’язміцнюючій діяльності ведеться на 
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достатньому рівні, проте вона вимагає більш 
системного підходу.

В процесі дослідницької діяльності нами 
була розроблена система виховної роботи 
щодо формування здорового способу життя 
студентів. Ця система реалізується протягом 
трьох етапів, кожен з яких має певне змістове 
наповнення. 

Під час формування у студентів здоров’я і 
здорового способу життя повинні мати місце 
три етапи реалізації системи виховної роботи, 
яка включає в себе мотиваційно-підготовчий 
етап, мотиваційно-пізнавальний і мотивацій-
но-рефлексивний етапи.

Розробляючи систему роботи, ми спирали-
ся на ряд виховних принципів:

1. Принцип єдності, свідомості і поведін-
ки: 

– формування у студентів позитивного 
ставлення і стійкого інтересу до здорового 
способу життя;

– стимулювання свідомого виконання 
основних компонентів здорового способу 
життя в процесі навчання, праці, відпочинку і 
різних видів повсякденної діяльності та здій-
снення самоконтролю;

2. Принцип поєднання педагогічного ке-
рівництва з ініціативою і самостійністю;

3. Врахування індивідуальних особливос-
тей студентів;

4. Принцип єдності вимог і координації дій 
усіх учасників виховного процесу;

5. Принцип міцності засвоєння знань, 
умінь і навичок [1].

Таким чином, система виховної роботи 
щодо формування здорового способу життя у 
студентів базується на соціально обумовленій 
цілісності активно взаємодіючих учасників 
оздоровчого процесу (куратора, психолога, 
батьків, медичних працівників), духовних і 
матеріальних факторів, спрямованих на фор-
мування в умовах вищого навчального закла-
ду і поза його межами фізичного і психічного 
здоров’я особистості, здатної до саморозвит-
ку і вдосконалення [6].

На першому мотиваційно-підготовчому 
етапі експериментальної роботи реалізуєть-
ся мотиваційний компонент, без якого на-
вчально-оздоровча діяльність студентів буде 

неусвідомленою й не стане їх самостійною і 
творчою діяльністю, а тому буде збуджувати-
ся тільки зовнішніми мотивами, отже, не буде 
сприяти психофізичному розвитку в аспекті 
формування здорового способу життя.

Ми запропонували у зміст мотиваційного 
компоненту наступні складові:

– використання соціальної реклами;
– використання демотиваційних плакатів;
– проведення бесід та зустрічей з колишні-

ми наркоманами та курцями;
– відвідування лікувальних закладів, бесі-

ди з лікарями;
– індивідуальне консультування психоло-

га.
На другому мотиваційно-пізнавальному 

етапі нашої системи ми здійснювали змісто-
вий компонент без якого навчально-виховна 
й оздоровча діяльність не вирішує проблему 
необхідного узагальнення засвоєного матері-
алу, аналізу виконаної навчально-оздоровчої 
роботи, виокремлення оптимальних засобів, 
методів, програм, методик, вказівок, реко-
мендацій, педагогічних технологій, оцінки 
результатів формування у студентів здоров’я 
і здорового способу життя, без чого немож-
лива корекція й удосконалення педагогічних 
технологій і систем відкритого типу, що ви-
користовуються.

Ми включили у змістовий компонент дано-
го етапу такі види робіт:

– бесіди з лікарями; 
– зустрічі зі спортсменами та відомими 

людьми;
– інформування батьків;
– перегляд та обговорення науково-попу-

лярних фільмів;
– тематичні виховні години;
– індивідуальне консультування.
Навчально-виховна й оздоровча діяль-

ність у структурі третього мотиваційно-
рефлексивного етапу є гарантом реалізації 
такої педагогічної системи, у якій студенти 
виступають суб’єктом навчання, соціальної 
трансформації мотивів, потреб, формування 
творчого мислення у сфері здорового спосо-
бу життя.

Під час роботи на третьому етапі в діяль-
нісний компонент ми запровадили:
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– проведення акцій на підтримку здорово-
го способу життя (туристичні походи, участь 
у спортивних змаганнях тощо);

– участь у волонтерському русі;
– організація та участь у гуртку аеробіки;
– виготовлення плакатів, стінгазет, конкурс 

на кращий демотиватор;
– читання та колективне обговорення книг 

Алана Карра «Быстрый способ бросить ку-
рить», «Быстый способ бросить пить»;

– відвідування та активна участь у тема-
тичних заходах (День боротьби зі СНІДом, 
День відмови від паління);

– участь у конкурсах на кращу статтю в 
академічні газети з проблеми здорового спо-
собу життя;

– проведення тематичних годин та вечорів 
з проблеми формування здорового способу 
життя.

Спираючись на принцип єдності вимог 
і координації дій усіх учасників виховного 
процесу, ми намагались підтримувати тісний 
зв’язок з родинами студентів. Нами були про-
ведені тематичні батьківські збори на тему 
«Традиції здорового способу життя у моїй 
родині», де батьки ділилися досвідом щодо 
дотримання здорового способу життя в ро-
динах. Піднімались проблеми валеологічного 
харчування, організації активного відпочинку. 
загартування та профілактики шкідливих зви-
чок.

Частим гостем в групі була психолог ака-
демії, яка проводила тестування та анкетуван-
ня з даної проблематики, психотренінги.

Після завершення роботи по реалізації усіх 
трьох етапів формування здорового способу 
життя у студентів ми провели повторну діа-
гностику. Як виявилося, проведена робота на-
мітила позитивні тенденції впливу розробленої 
нами системи виховної роботи щодо форму-
вання здорового способу життя студентів.

Результати дослідження свідчать про те, 
що завдяки створеній системі роботи по ви-
хованню здорового способу життя у студен-
тів  сформувалася досить стійка мотиваційна 
спрямованість до збереження здоров’я, під-
вищилися знання і уміння щодо оздоровчих 
дій, зріс рівень гігієнічної культури. Водночас 
підвищився рівень здорового способу життя 
у сім’ях, де самі студенти стали його ініціа-
торами.

Висновки. Формування здорового спосо-
бу життя – складний, багатогранний процес, 
що потребує спільних зусиль якомога більшої 
кількості людей, різних організацій, і переду-
сім вищими навчальними закладами. Резуль-
тати досліджень та процес їх інтерпретації 
дозволяє переконливо стверджувати, що роз-
робка спеціальних принципів проектування 
та впровадження в освітнє середовище ви-
щого начального закладу системи роботи по 
формуванню здорового способу життя через 
інститут кураторства, дають позитивні ре-
зультати інтегрованого впливу освітнього 
середовища у формуванні здорового способу 
життя, психічного та соматичного здоров’я, 
культури здоров’я як особистісно-соціальної 
цінності студентської молоді.
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ДИСЦИПЛІНА «ДОДАТКОВІ КУРСИ ТА ПОЗАКЛАСНА  
РОБОТА З МАТЕМАТИКИ» У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ  

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
У статті проаналізовано питання доцільності теоретичної та методичної підготовки майбут-

ніх учителів математики щодо організації та проведення різних видів позакласної роботи з мате-
матики. Визначено мету та основні завдання спецкурсу «Додаткові курси та позакласна робота з 
математики» у фаховій підготовці майбутніх вчителів математики. Розглянуто зміст навчальної 
дисципліни «Додаткові курси та позакласна робота з математики».

Ключові слова: фахова підготовка, майбутні вчителі математики, факультатив, курс за вибо-
ром, позакласна робота.

В статье проанализированы вопросы целесообразности теоретической и методической подго-
товки будущих учителей математики по организации и проведению различных видов внеклассной 
работы по математике.  Определены цели и основные задачи спецкурса «Дополнительные курсы и 
внеклассная работа по математике» в профессиональной подготовке будущих учителей математи-
ки.  Рассмотрено содержание учебной дисциплины «Дополнительные курсы и внеклассная работа по 
математике».

Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущие учителя математик, факультатив, 
курс по выбору, внеклассная работа.

The article analyzes the expediency of theoretical and methodological preparation of future mathematics 
teachers in organizing and conducting various types of extra-curricular mathematics work.  The purpose and 
main tasks of the special course «Additional courses and extracurricular work on mathematics» in the profes-
sional training of future teachers of mathematics are determined.  The contents of the discipline «Additional 
courses and extracurricular work in mathematics» are considered.

Key words: professional training, future teachers of mathematics, elective, elective course, extra-
curricular work.

Актуальність статті. Підготовка випус-
кника школи до самореалізації у житті є од-
ним із пріоритетів інноваційних процесів в 
освіті. У концепції «Нова українська школа» 
визначено, що «будуть широко застосовувати-
ся методи викладання, засновані на співпра-
ці». Такими методами вважаються «ігри, про-
екти – соціальні, дослідницькі, експерименти, 
групові завдання тощо» [1]. Безумовно, реа-
лізації даних освітніх реформ покладено та-
кож і на вчителів загальноосвітніх шкіл. Тому, 
починаються зміни у фаховій підготовці май-
бутніх учителів, у тому числі й учителі мате-
матики. 

У проекті стандарту підготовки бакалаврів 
спеціальності 014.04 Середня освіта (Матема-
тика) визначено «цілі навчання: формування 
професійних компетентностей майбутніх учи-
телів математики основної (базової) середньої 

школи» [2]. Серед переліку компетентностей 
випускника визначено таку фахову компе-
тентність як «здатність ефективно планувати 
та організовувати різні форми позакласної ро-
боти з математики». Формування даної здат-
ності здійснюється у процесі вивчення мето-
дичних дисциплін. Узагалі, це є тільки одна 
обов’язкова дисципліна з циклу професійної 
підготовки – «Теорія та методика навчання 
математики». 

Аналіз навчальних програм дисциплін, що 
стосуються методики навчання математики, 
показав недостатність розгляду питання ме-
тодики організації та проведення різних форм 
позакласної роботи з математики. Здебіль-
шого викладається тема «Позакласна робота 
і факультативні заняття з математики». У ній 
розкриваються питання форм і методів поза-
класної роботи. Поверхнево розглядаються 
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такі види позакласної роботи з математики 
як математичний гурток, тиждень математи-
ки, математичні вечори, КВК, математичні 
олімпіади, математична преса, математичні 
екскурсії, громадський огляд знань, шкільні 
наукові конференції, підготовка учнями до-
повідей, творів, математичних моделей тощо. 
Але, на нашу думку, це є недостатнім, для 
формування у майбутніх учителів математики 
«здатність ефективно планувати та організо-
вувати різні форми позакласної роботи з ма-
тематики» [2].

Постановка проблеми. Вважаємо за до-
цільне розширити програму методичних 
дисциплін у темі позакласної роботи з мате-
матики. Або вводити як окремий спецкурс 
пов’язаний з методикою організації та про-
ведення факультативів, курсів за вибором та 
різних традиційних та інноваційних форм по-
закласної роботи.

Метою даної статті є виклад теоретичних 
аспектів програми навчальної дисципліни 
«Додаткові курси та позакласна робота з ма-
тематики».

Виклад основного матеріалу. Програма 
спецкурсу «Додаткові курси та позакласна 
робота з математики» складена відповідно 
до проекту освітньо-професійної програми 
підготовки бакалаврів,спеціальності «014 Се-
редня освіта (Математика)» [2].

Вважаємо, що предметом вивчення спецкур-
су є теорія і методика організації та проведен-
ня додаткових курсів допрофільної підготовки 
та профільного навчання, позакласної роботи 
з математики в основній та старшій школі.

Спецкурс пов’язаний з такими дисциплі-
нами як педагогіка, методика навчання ма-
тематики, технологія профільного навчання, 
додаткові розділи методики навчання матема-
тики тощо.

Метою викладання є: надання студентам 
методичних знань щодо організації та мето-
дики проведення додаткових курсів, факуль-
тативів та позакласної роботи з математики в 
основній та старшій школі в умовах реаліза-
ції до профільної підготовки та профільного 
навчання; формування загальних та фахових 
компетентностей майбутніх учителів матема-
тики.

Основними завданнями вивчення дисци-
пліни «Додаткові курси та позакласна робота 
з математики» є 

– поглиблення знань студентів щодо ролі 
та завдань додаткових курсів, факультативів 
та позакласної роботи з математики в умовах 
диференціації навчання;

– розкриття основних принципів організа-
ції позакласної роботи з математики та мето-
дики її проведення;

– формування здатності аналізувати нор-
мативно-правові документи щодо організації 
та проведення додаткових курсів, факультати-
вів допрофільної підготовки та профільного 
навчання;

– формування здатності організовувати та 
проводити позакласну роботу з математики;

– формувати здатність аналізувати, систе-
матизувати та оцінювати навчально-методич-
ну інформацію за для використання її в орга-
нізації позакласної роботи з математики;

– формування здатності розробляти мето-
дичне забезпечення для факультативних за-
нять та курсів по вибору для допрофільної 
підготовки та профільного навчання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної 
програми студенти набувають загальні та фа-
хові компетентності.

У процесі вивчення навчальної дисциплі-
ни «Додаткові курси та позакласна робота» 
майбутні вчителя математики повинні знати:

– роль, завдання та види факультативних 
занять та позакласної роботи з математики;

– перелік нормативно-правових докумен-
тів, що регламентують діяльність вчителя 
математики з організації та проведення додат-
кових курсів та позакласної роботи з матема-
тики;

– основні вимого щодо розробки навчаль-
но-методичного забезпечення факультативних 
занять та позакласної роботи з математики;

– основні положення методики організації 
та проведення факультативів та позакласної 
роботи з математики.

У процесі вивчення навчальної дисциплі-
ни «Додаткові курси та позакласна робота» 
майбутні вчителя математики повинні вміти:

– шукати, аналізувати та критично обро-
бляти навчально-методичний матеріал за для 
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розробки та впровадження методичного за-
безпечення факультативів та позакласної ро-
боти з математики;

– аналізувати, проектувати, впроваджува-
ти та вдосконалювати навчально-методичне 
забезпечення факультативних занять та поза-
класної роботи з математики;

– планувати та організовувати позакласну 
роботу з математики, досліджувати резуль-
тативність позакласної роботи, робити ви-
сновки про ефективність використовуваних 
методів, прийомів та засобів навчання та ви-
ховання.

Програма навчальної дисципліни склада-
ється з двох змістових модулів. Розглянемо 
зміст кожного.

У перший змістовний модуль «Психолого-
педагогічні засади організації та проведення 
додаткових курсів та позакласної роботи з ма-
тематики» входить:

Тема 1. Роль та значення додаткових курсів 
та позакласної роботи з математики.

Поняття додаткових курсів та позаклас-
ної роботи з математики. Основні завдання 
додаткових курсів та позакласної роботи з 
математики. Загальнопедагогічні та особли-
ві принципи організації додаткових курсів 
та позакласної роботи з математики. Харак-
теристика напрямків позакласної роботи з 
математики. Нормативно-правові засади, що 
регламентують позакласну роботу з матема-
тики. 

Тема 2. Форми організації позакласної ро-
боти з математики та особливості їх прове-
дення.

Означення різноманітних форм позаклас-
ної роботи та різні підходи до їх класифікації. 
Види групової позакласної роботи з матема-
тики. Фронтальні форми позакласної робо-
ти. Індивідуальні форми позакласної роботи. 
Традиційні та інноваційні форми та методи 
позакласної роботи з математики. Факульта-
тиви та елективні курси.

Тема 3. Реалізація навчально-виховних 
цілей засобами позакласної роботи з матема-
тики.

Реалізація допрофільної підготовки та 
профільного навчання під час факультатив-
них занять з математики. Позакласна робота 

з математики як засіб імплементації наскріз-
них ліній навчання у математику. Виховний 
потенціал додаткових курсів та позакласної 
роботи з математики. Розвиток самостійності 
та активності учнів на позакласних та факуль-
тативних заняттях з математики. Педагогічні 
можливості розвитку пізнавальної активності 
та підвищення рівня мотивації учнів засобами 
позакласної роботи. Розвиток дослідницьких 
та математичних здібностей учнів у процесі 
позакласної роботи з математики.

Другий змістовий модуль «Методика орга-
нізації та проведення додаткових курсів та по-
закласної роботи з математики» включає:

Тема 4. Методичні особливості традицій-
них та інноваційних форм та методів поза-
класної роботи з математики.

Методичні особливості традиційних форм: 
математичні гуртки; математичні вікторини; 
математичні олімпіади; математичні бюлетені 
та стінгазети; математичні вечори; математич-
ні КВК та турніри; тижні математики тощо. 
Факультативи та курси за вибором допро-
фільної підготовки та профільного навчан-
ня. Квест-технології. Тренінги. Математичні 
ігри. Проектні технології.

Тема 5. Теоретичні засади розробки на-
вчально-методичного забезпечення традицій-
них та інноваційних форм позакласної роботи 
з математики

Пошук та аналіз дидактичного матеріалу 
для організації та проведення різних форм 
позакласної роботи з математики. Застосуван-
ня інформаційно-комунікаційних технологій 
під час організації та проведення додаткових 
курсів та позакласної роботи з математики. 
Розробка методичного забезпечення для ор-
ганізації та проведення позакласної роботи з 
математики. Технологія розробки та затвер-
дження навчально-методичного забезпечення 
факультативів та курсів за вибором допро-
фільної підготовки та профільного навчання.

Тема 6. Оцінка ефективності додаткових 
курсів та позакласної роботи з математики.

Основні аспекти контролю за організаці-
єю та проведенням додаткових курсів та по-
закласної роботи з математики. Рівні прове-
дення додаткових курсів з математики. Рівні 
активності та діяльності учнів на додаткових 
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курсах з математики. Критерії якості прове-
дення додаткових курсів допрофільної під-
готовки та профільного навчання. Аналіз та 
самоаналіз додаткових курсів та позаклас-
ної роботи з математики. Інноваційні методи 
оцінки ефективності проведення додаткових 

курсів та позакласної роботи з математики 
(рефлексія, ігрові методики тощо).

Основними формами організації навчання 
є лекції, лекції-дискусії, практичні заняття, 
самостійна робота та виконання індивідуаль-
них завдань.

Таблиця 1
ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ  

«ДОДАТКОВІ КУРСИ ТА ПОЗАКЛАСНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ»

№ 
з/п Завдання

1

1. Опрацюйте самостійно та законспектуйте теоретичні питання:
1.1. Загальнопедагогічні та особливі принципи організації додаткових курсів та позакласної роботи 
з математики. 
1.2. Характеристика напрямків позакласної роботи з математики. 
2. Проаналізуйте нормативні документи щодо організації та проведення додаткових курсів та поза-
класної роботи в основній школі. Зробіть узагальнення.
3. Підготуйте перелік рекомендованих Міністерством освіти і науки України додаткових курсів  
5-9 класах.

2

1. Опрацюйте самостійно та зробіть загальну таблицю групових, фронтальних та індивідуальних 
форм позакласної роботи з математики.
2. Підготуйте доповідь на тему «Сучасні форми та методи позакласної роботи з математики».
3. Підберіть приклади позакласних занять з математики, що організовані у груповій, фронтальній та 
індивідуальній формі (за журналом «Математика в рідній школі», газетою «Математика в школі», 
Інтернет-ресурсами).

3

1. Опрацюйте самостійно та законспектуйте теоретичні питання:
1.1. Розвиток самостійності та активності учнів на позакласних та факультативних заняттях з мате-
матики. 
1.2. Педагогічні можливості розвитку пізнавальної активності та підвищення рівня мотивації учнів 
засобами позакласної роботи. 
1.3. Розвиток дослідницьких та математичних здібностей учнів у процесі позакласної роботи з 
математики.
2. Проаналізуйте та зробіть узагальнення щодо реалізації навчально-виховних цілей засобами поза-
класної роботи з математики.

4

1. Опрацюйте самостійно та законспектуйте питання щодо методичних особливостей традиційних 
форм позакласної роботи з математики (математичні гуртки; математичні вікторини; математичні 
олімпіади; математичні бюлетені та стінгазети; математичні вечори; математичні КВК та турніри; 
тижні математики тощо). 
2. Підберіть приклади позакласних занять з математики, що організовані у традиційній та іннова-
ційній формі (за журналом «Математика в рідній школі», газетою «Математика в школі», Інтернет-
ресурсами).
3. Підберіть приклад програми математичного гуртка. Проаналізуйте методику організації та про-
ведення. Підберіть дидактичне забезпечення (за журналом «Математика в рідній школі», газетою 
«Математика в школі», Інтернет-ресурсами).

5

1. Підготуйте доповідь на тему «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час 
організації та проведення додаткових курсів та позакласної роботи з математики».
2. Підберіть приклади позакласних занять з математики з використанням інформаційно-комуні-
каційних технологій (за журналом «Математика в рідній школі», газетою «Математика в школі», 
Інтернет-ресурсами).

6. 

1. Підготуйте доповідь щодо методів оцінки ефективності проведення додаткових курсів та поза-
класної роботи з математики: рефлексія, математичні ігри тощо.
2. Підберіть приклади рефлексивних та ігрових вправ для оцінки ефективності проведення додатко-
вих курсів та позакласної роботи з математики (за журналом «Математика в рідній школі», газетою 
«Математика в школі», Інтернет-ресурсами).
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Орієнтований перелік завдань для само-
стійної роботи студентів викладені у табли- 
ці 1.

Орієнтований перелік індивідуальних за-
вдань наступний:

1. Розробка програми математичного гурт-
ка для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів.

2. Розробка фрагментів методичного забез-
печення для факультативних курсів та курсів 
за вибором (допрофільна підготовка).

3. Розробка фрагментів методичного забез-
печення для факультативних курсів та курсів за 
вибором для класів різних напрямків та профілю.

Висновки.  Отже, вважаємо, що викладе-
на авторська програма спецкурсу допоможе у 
формування фахової компетентності майбут-
ніх учителів математики. Дасть можливість 
здобути майбутніми вчителями математики 
знань та умінь щодо методики організації та 
проведення додаткових курсів та позакласної 
роботи з математики.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,  

ИМЕЮЩИХ БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ ДОСТУП  
К СОВРЕМЕННЫМ ГАДЖЕТАМ

В статье автор анализирует проблему зависимости от виртуальных компьютерных развле-
чений и мультфильмов в дошкольном возрасте. Представлены некоторые этапы коррекционной 
программы, которая была успешно проведена в психологической консультации в период с февраля по 
июль 2017 года. Дано краткое рассмотрение эффективных приемов и их обоснование. 

Ключевые слова: виртуальный мир, коммуникация, зависимость, Интернет, агрессия, гипереак-
тивность. 

У статті автор аналізує проблему залежності від віртуальних комп’ютерних розваг та 
мультфільмів у дошкільному віці. Представлені деякі етапи корекційної програми, яка була успішно 
проведена у психологічній консультації у період з лютого по липень 2017 року. Дано короткий розгляд 
ефективних прийомів та їх обґрунтування.

Ключові слова: віртуальний світ, комунікація, залежність, Інтернет, агресія, гіперактивність.

In the article the author analyzes the problem of dependence on virtual computer entertainment and car-
toons at preschool age. Some stages of the correctional program are presented, which was successfully carried 
out in psychological counseling during the period from February to July 2017. A brief discussion of effective 
methods and their justification is given.

Key words: virtual world, communication, dependence, the Internet, aggression, hyperactivity.

Актуальность. В последние десятилетия 
ученые констатируют значительные измене-
ния парадигмы межличностного общения. 
Так, среди подростков постепенно обесцени-
вается понятие коллективной игры – соревно-
вание за «честь двора». Коммуникация приоб-
ретает виртуальную направленность, а игры в 
реальном времени служат лишь дополнением 
к играм виртуальным. Зачастую можно уви-
деть такую картину: группа подростков, на-
ходясь рядом, играет в одну и ту же игру на 
смартфонах и время от времени подростки 
обмениваются короткими комментариями от-
носительно своих успехов или неудач в игре 
[1, с. 5-10]. 

Многие люди и вовсе перестали общать-
ся в реальном мире. Некоторые из них ис-
пытывают невыносимые страдания, прово-
дя часть своего драгоценного времени за 
работой в коллективе, после чего бегут в 
свой виртуальный мирок и начинают жить 
настоящей жизнью, где их выдуманная лич-

ность что-то значит. Другие же полностью 
перебрались из мира реального в виртуаль-
ный [6].

Несомненно, виртуальный мир имеет мно-
жество привлекательных аспектов, однако он, 
как и любая зависимость, влечет за собой пси-
хологический сбой, результатом которого ста-
нет одиночество, социальная изоляция и ряд 
других проблем 

Постановка проблемы. И все же, каким 
бы привлекательным не казался виртуальный 
мир – наиболее серьезные опасности он несет 
детям [2, с. 233-237; 3]. 

Интернет молодеет. Эта фраза полностью 
отражает проблему, с которой столкнулись 
множество мам и пап по всему миру.  Незна-
ние правил поведения в виртуальном мире, 
постоянная занятость на работе и уже сфор-
мировавшаяся зависимость от мессенджеров 
и социальных сетей среди новоиспеченных 
родителей влечет за собой полное отсутствие 
контроля за маленькими гостями, пришед-
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шими в яркий волшебный мир лишь одним 
глазком подглядеть, что там все время делают 
мама и папа [5]. 

Большинство родителей не знают и не хо-
тят знать, чем занимается их ребенок в ком-
пьютере. Они дают ему в руки смартфон и с 
гордостью сообщают всем родственникам 
и знакомым, что малыш сам умеет заходить 
на ютуб, смотрит там видео и даже научился 
скачивать игры. Последствия такого агрессив-
ного знакомства с виртуальным миром часто 
бывают непредсказуемы. Нет точных данных, 
сколько детей в возрасте до 6 лет имеют от-
клонения в интеллектуальной, поведенческой 
и коммуникативной сферах. Зачастую таких 
данных нет, потому что мы являемся свиде-
телями первой виртуальной волны, захлест-
нувшей мир. Первой потому, что родители 
2-6 летних малышей знакомились с виртуаль-
ными развлечениями постепенно и многие из 
них начали это делать не ранее 14 лет. Совре-
менные же малыши с самого рождения имеют 
доступ к нескончаемому потоку интерактив-
ных развлечений из телевизора и смартфона 
своих родителей [4].  

Поэтому, когда мы видим четырехлетнего 
малыша с отклонениями в речевой или ком-
муникативных сферах мы должны понимать, 
что именно родители ответственны за раз-
витие своих детей, а так уж вышло, что со-
временные родители отличаются чрезвычай-
но высокой толерантностью к смартфонам, 
компьютерным играм и другим виртуальным 
развлечениям, в которые они, не задумываясь, 
погружают своих двухлетних малышей. 

Постановка задания. Далее будет при-
ведено описание и анализ коррекционных 
методик, которые были использованы для ре-
абилитации шестилетнего мальчика, которого 
привела в нашу консультацию его мама. Стоит 
отметить, что большая часть коррекционного 
материала будет исключена и оставлены лишь 
наиболее эффективные методики, которые по-
зволили добиться результатов.  

Петя. 
1. В консультацию обратилась мама ше-

стилетнего мальчика Пети (имя изменено) 
со следующими проблемами: Петя в послед-
ние несколько лет стал проявлять агрессию 

ко всем окружающим. Он не может играть 
со сверстниками на улице, не в состоянии 
ходить в детский садик потому, что в ходе 
общения с детьми либо он начинает с ними 
драться, либо они бьют его. Он дерется со 
своей бабушкой, угрожает ей и постоянно 
твердит, что подрастет и обязательно ее 
убьет. Издевается над дедушкой, который 
очень мягок с ним. Плюется в маму, если она 
пытается его воспитывать. Кроме того, 
он чрезвычайно активен, часто находится в 
приподнятом состоянии и требует повышен-
ного внимания.  

В ходе общения с мамой выяснилось, что 
подобное поведение у мальчика начало про-
являться с двух лет, когда от них ушел отец 
ребенка. Со слов мамы, папа уехал в другую 
страну и все эти годы общается с сыном на 
расстоянии по скайпу. Также было замечено, 
что Петя не понимает, что такое личное про-
странство и совершенно не умеет общаться. 
Он использует приемы, которые видел в муль-
тфильмах, постоянно вторгаясь в интимную 
зону ко всем, кто с ним разговаривает. Петя 
подносит свои руки к лицу, шепчет на ухо, 
обхватывая голову собеседника, абсолютно 
не знает правил поведения в детском коллек-
тиве и руководствуется только собственны-
ми желаниями. Кроме того, он очень сильно 
зависим от мамы и нуждается в одобрении 
всех своих действий с ее стороны. Делает он 
это стремительно, подбегая к ней и хватая ее 
лицо двумя руками. Часто целует ее в губы. 
Из рассказа самой мамы выяснилось, что по-
сле ухода папы спят они только вместе, хотя 
у Пети есть своя комната, во сне Петя иногда 
неумышленно кладет руку на ее грудь, а ког-
да они просыпаются, просит поцеловать его в 
губы, что мама и делает каждое утро. 

После некоторого изучения проблемы, 
ряда бесед с Петей и его мамой выяснилось, 
что все свободное время Петя проводит за 
мультфильмами и компьютерными играми, а 
так как в садик он не ходит и на улице мамы 
при его появлении уводят своих детей подаль-
ше, то он практически все время проводит или 
с мамой, которая не работает, или с бабушкой 
и дедушкой. И если бабушка еще пытается 
что-то изменить, прибегая к жестким ограни-
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чивающим действиям, то дедушка разрешает 
Пете все, что тот хочет. Дедушка с бабушкой 
достаточно состоятельны, поэтому Петя ча-
сто требует новые игрушки и за каждый свой 
хороший, с его точки зрения, поступок хочет 
получить подарок. 

В ходе анализа проблемы выяснилось, 
что Петя играет в компьютерные игры на мо-
бильном телефоне мамы, на ее планшете, на 
домашнем компьютере и вообще везде, где 
только может. Во время игры он очень агрес-
сивен и в случае, если у него не получается 
выиграть, может ударить маму или дедушку. 

После проведения тестирования выясни-
лось, что у Пети наблюдается высокий уро-
вень гипереактивности и агрессии, также у 
него есть поведенческие отклонения, среди 
которых непонимание, полный отказ и непри-
ятие общественных правил. В качестве двух 
основных причин подобных нарушений пси-
холог посчитал попустительство со стороны 
мамы, когда она разрешала сыну вести себя 
так и делать то, что ему хочется первые пять 
лет его жизни и уход из семьи отца, место ко-
торого так агрессивно пытается занять Петя. 

Так как у Пети наблюдалась комплексная 
проблема: у него был высокий уровень агрес-
сии, гипереактивности и значительные пове-
денческие отклонения, было принято реше-
ние начать с изменения режима дня. 

В первую очередь необходимо было сокра-
тить время, которое Петя проводит за компью-
терными играми и просмотром мультфильмов 
с 10 до 1-2 часов. Появившееся время потра-
тить на прогулки на воздухе и совместные 
игры. Также маме Пети были даны рекомен-
дации в самое ближайшее время записать его 
на посещение какого-либо кружка, в котором 
не нужно выполнять агрессивные действия, 
как-то авиа-моделирование, рисование (Петя 
очень любит Лего, а также часто по часу рису-
ет на большом листе танки) и др. 

С первых же посещений маме даны были 
жесткие рекомендации убрать сына из своей 
интимной зоны. В первую очередь это каса-
лось поцелуев и сна. Так как в комнате кро-
ме кровати был еще диван, мама придвинула 
его к своей кровати и стала ложить Петю на 
него. Со временем понемногу отодвигая его 

от кровати и в будущем должна была пере-
вести сына в отдельную комнату. В то же 
время, так как между мамой и Петей была 
прочная связь, психолог порекомендовал 
воспользоваться этим и в ситуациях, когда 
Петя был напуган, раздражен или чрезвы-
чайно агрессивен – попытаться крепко об-
нять его и успокоить. 

Далее Петю необходимо было научить об-
щаться со сверстниками, для этого маме даны 
были рекомендации приводить его на площад-
ку, где играли другие дети. Петя сидел рядом 
с мамой и какое-то время наблюдал за детьми. 
Так у Пети со временем должен был закре-
питься поведенческий шаблон, по которому 
общаются большинство его сверстников. 

Кроме этого, в доме были введены новые 
правила, у Пети появился распорядок дня и 
новые обязанности. Так, Петя должен был 
начать просыпаться, завтракать и ужинать в 
определенное время, после выполнения сво-
их небольших повседневных обязанностей он 
мог пол часа посмотреть мультфильмы (кото-
рые заранее одобрил психолог). Было принято 
решение полностью исключить компьютер-
ные игры и назначить Пете несколько обяза-
тельных дел по дому, которые он должен был 
выполнять в определенное время. 

После проведения дополнительных те-
стовых методик психолог предложил маме 
в повседневную жизнь Пети ввести систему 
оценивания его поведения. Для этого нужно 
было завести три карточки: зеленого, желтого 
и красного цвета. Так мама в своей сумке всег-
да носила эти три карточки и показывала их 
Пете: красную – если Петя проявлял агрессию 
и вел себя плохо; желтую – если Петя спорил 
и не хотел слушаться и зеленую – если Петя 
сделал что-то хорошее. За зеленые карточки 
в конце недели Петя получал поощрения, а за 
желтые и красные мама могла назначить ему 
дополнительную работу или сократить время 
за мультфильмами. Для начала психолог пред-
ложил ограничить число выдаваемых карто-
чек до 5-7 в день. 

Также с Петей проводились релаксацион-
ные упражнения, целью которых было нау-
чить Петю контролировать свои эмоции. Пси-
холог использовал дыхательную гимнастику, 



84

№ 12 / 2017 р.
♦

которую должна был утром и вечером делать 
с Петей его мама.

Следующим этапом была коррекция пове-
дения. Спустя месяц после начала коррекци-
онной программы психолог порекомендовал 
маме выходить с Петей на улицу к другим де-
тям. Петя играл с ними в подвижные игры, но, 
когда он слишком увлекался игрой, мама под-
ходила к нему и говорила слова: «Стоп игра». 
Это означало, что Петя должен был прервать-
ся и немного посидеть. Поначалу это вызвало 
у мальчика бурную реакцию, но, когда мама 
стала применять эту фразу в обиходе чаще, он 
понял, чего от него хотят. 

Коррекция поведения сопровождалась кор-
рекцией гипереактивности. Спустя две неде-
ли посещения психолога Петя стал посещать 
кружок рисования. Ему очень понравилось 
подолгу сидеть и улучшать свои рисунки. Все 
свои работы он приносил психологу. 

Со временем желание играть за компью-
тером практически полностью исчезло. Петя 
научился идти на контакт со сверстниками, 
однако полностью исключить конфликты, 
возникающие из-за его постоянного вторже-
ния в личную зону других людей, не удалось. 
При этом Петя начал понимать, что причиной 
конфликтов становится его поведение, а не то, 
что все окружающие дети плохие. Со време-
нем Петя стал спокойнее. Ему понравилось 
посещать кружок рисования.

В целом главным результатом стало то, что 
Петя научился контролировать свое поведе-
ние, а его мама стала более внимательно от-
носиться к реальным потребностям ребенка. 
Они стали больше гулять, завели домашнего 
питомца и спустя три месяца посещения пси-
холога Петя решился помириться с бабушкой. 
Он смог пойти в обычную школу и продол-
жил вместе с мамой работать над своими про-

блемами. Через полгода Петю удалось угово-
рить переселиться в отдельную комнату, что 
сделало его более самостоятельным и ответ-
ственным. 

Выводы. Вопрос, что ждет наше общество 
в ближайшем будущем, остается открытым. 
И, несмотря на все вышесказанное, в совре-
менной психологии нет единого мнения от-
носительно того, оказывает ли негативное 
влияние на формирование личности в до-
школьном возрасте просмотр мультфильмов 
и компьютерные игры. Приводятся довольно 
противоречивые факты и зачастую обе сто-
роны бывают правы, поскольку абсолютное 
большинство детей после активной бомбар-
дировки маминым смартфоном все же спо-
собны пойти в школу, однако существует не-
большая группа деток, имеющих настолько 
серьезные отклонения в перцептивной сфе-
ре, что они не в состоянии наладить обще-
ние с другими детьми. У некоторых из них 
полностью или частично отсутствуют эм-
пирические знания об окружающей среде. 
В межличностной коммуникации они копи-
руют поведение любимых героев мультфиль-
мов, что способствует формированию посто-
янных конфликтов в детском саду и младшей 
школе. 

Как подтверждает наша психологическая 
практика, такие дети имеют значительные от-
клонения в интеллектуальной, поведенческой 
и многих других сферах, именно в результате 
бесконтрольного доступа к анимационным и 
виртуальным ресурсам. Вина же за это, по на-
шему мнению, всецело лежит на родителях, 
которые приводят к психологу детей в на-
столько запущенном состоянии, что порой по-
верить в то, что перед нами стоит четырехлет-
няя милая девочка, а не замороженный зомби, 
практически невозможно. 
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В статье рассмотрены структурные особенности дистанционных учебных программ в Универси-
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The article deals with the structural features of distance learning programs in the universities of Great 
Britain. The theoretical principles of distance training of teachers are considered. The basic characteristics 
of educational activity are determined.
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Метою статті є визначити структуру на-
вчальних програм, її особливості дистанцій-
ного навчання в університетах Великої Брита-
нії.

Навчальні програми в університетах Ве-
ликої Британії модульно структуровані, що 
передбачає поділ навчальної дисципліни на 
логічно замкнені блоки, що називають моду-
лями, у межах яких вивчають новий матеріал 
і проводять контрольні заходи для перевірки 
його засвоєння. Залежно від профілізації й 
рівня кожного студента, педагогічних цілей 
зміст та обсяг модулів різняться. Завдяки та-
кому підходові виникає змога створювати ін-
дивідуальні програми навчання. 

Основні особливості цих програм: модуль-
ність організації навчального матеріалу, що 
сприяє гнучкості програми (можливості отри-
мати сертифікат, диплом чи ступінь магістра 
залежно від опанованих модулів і кількості 
одержаних залікових модулів) та вможливлює 
інтеграцію модулів суміжної спеціальності, а 
отже, оптимізує комбінаторність модулів про-
грами. Крім того, навчальні програми фахів-
ців й аналогічні програми очного навчання 

повністю ідентичні за обсягом, структурою, 
змістом, методами навчання, лише інколи мо-
жуть мати несуттєві відмінності (наприклад, 
додатковий модуль).

Різниця між такими програмами полягає в 
способі навчання – переважно он-лайн (на базі 
веб, Інтернету) із певними інституційними (на 
прикладі окремих шотландських університе-
тів) та професійними (на прикладі окремих 
спеціалізацій) відмінностями. Крім того, осо-
бливістю програм ДН є спосіб і засоби спілку-
вання (електронна пошта, відеоконференція, 
форум, чат та ін.). Аналіз навчальних планів 
і програм побудовані за модульними програ-
мами з одночасною спрямованістю на інте-
грацію навчальних предметів. Модернізація 
змісту професійно-педагогічної підготовки 
відбувається через зближення теоретичних і 
методичних аспектів, посилення інтеграції 
теоретичних дисциплін педагогічного циклу.

Програма університету передбачає, що 
студент засвоюватиме 60 кредитів щороку й 
отримає ступінь бакалавра, засвоївши 360 кре-
дитів за 6 років. Ступінь магістра студент має 
право отримати, опанувавши 180 кредитів за 3 
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роки. «Інтенсивність навчання» з одержанням 
60 кредитів за один рік названа навчанням із 
повною зайнятістю. Існує навчання з частко-
вою зайнятістю, коли студент оволодіває лише 
30 кредитами кожного навчального року.

Незважаючи на різноманітність змісту на-
вчальних програм у дистанційних курсах, 
більшість із них є достатньо ефективними, 
слухачі вважають здобуття освіти за допомо-
гою відео- й аудіоапаратури та спілкування в 
інтерактивному середовищі, яке імітує стан-
дартні аудиторії, аналогічним до традиційного. 

У системі дистанційного навчання освіт-
нього закладу передбачено такі потенційні 
види забезпечення [3, с. 120]:

‒ програмне – узгоджене з потребами ВНЗ 
та студентів віртуальне навчальне середови-
ще, мережеві системні, комп’ютерні навчаль-
ні програми, інструментальні середовища для 
розроблення навчальних програм;

‒ технічне – персональні та мережеві 
комп’ютери, комп’ютери для організації сер-
вера, обладнання для відеоконференц-зв’язку 
тощо; 

‒ інформаційне – зафіксовані на паперових 
або на електронних носіях конспекти лекцій, 
навчально-методичні посібники, підручники, 
довідники, а також бази даних, оперативних 
відомостей, навчальні програми, розроблені 
чи адаптовані до віртуального освітнього се-
редовища закладу; 

‒ методичне – методики, рекомендації сто-
совно оперування технологіями дистанційно-
го навчання, зважаючи дидактико-психологіч-
ні аспекти; 

‒ організаційне – нормативні документи; 
державні установи, які регламентують струк-
туру організації, що пропонує дистанційне 
навчання, а також організації, яка є осередком 
контролю якості ДН, ліцензує програми дис-
танційного навчання.

Важливо наголосити на модульності орга-
нізації змісту програми підготовки фахівців у 
британських університетах. Для переорієнта-
ції підготовки (перенесення центру підготов-
ки з коледжу до школи), забезпечення її де-
мократичності та ефективності відповідно до 
нових вимог, навчальні плани та програми по-
будовані за модульним принципом. Основні 

ознаки навчальних планів і програм, структу-
рованих за модульним принципом, такі:

‒ плани та програми підготовки зорієнто-
вані на розвиток самостійної діяльності сту-
дента, який формує власну програму навчан-
ня згідно зі своїм здібностями та інтересами;

‒ гнучкий навчальний план дає змогу сту-
дентові в разі необхідності обрати іншу га-
лузь поглибленого вивчення відповідно до 
професійних інтересів, беручи до уваги попит 
на спеціалістів цього профілю;

‒ навчальний план передбачає два рівні – 
звичайний (ordinary) і підвищений (advanced), 
залежно від здібностей студента, охоплюючи 
широкі або вузькоспеціалізовані курси підго-
товки;

‒ навчальний план не пропонує повторен-
ня засвоєного матеріалу, увага зосереджена на 
накопиченні нових знань;

‒ навчальний план складається з дирек-
тивної (інваріантної) частини, а також із ва-
ріативної – залежно від специфіки дисциплін 
спеціалізації [1, с. 103‒104]. 

Вартий уваги той факт, що інколи навчаль-
ний план представляє невелику кількість мо-
дулів (5-6, із них останній – написання магіс-
терської роботи), але модулі великі за обсягом, 
опанування кожного з них розраховане на ці-
лий семестр, або оволодіння наступним моду-
лем можливе лише за умов вивчення попере-
днього, або навчання поділене на певні етапи, 
кожен із яких містить один обов’язковий мо-
дуль та один вибірковий. 

Модулі спроектовані для студентів-магі-
странтів, які мають певний досвід роботи; 
зміст модулів стосується їхньої професійної 
сфери діяльності: вхідний матеріал пред-
ставляє теми, підходи, теорії, підкріплені за-
вданнями, далі студенти повідомляють про 
автентичний досвід викладання мови, окремі 
труднощі аналізують під час загального об-
говорення (завдяки дискусійним форумам 
он-лайн, де беруть участь як вітчизняні, так і 
закордонні студенти), добираючи правильний 
варіант їх розв’язання; автентичний досвід 
суттєво збагачує зміст модуля.

Плани та програми більше зорієнтовані на 
індивідуалізацію й змістову диференціацію 
завдань навчання. За цим принципом побу-
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дований процес ефективного (effective) на-
вчання студента у вищому освітньому закладі  
[2, с. 103-104].

Модульність організації навчальних про-
грам та їхня комбінаторність дають змогу, крім 
обов’язкових і вибіркових курсів, залучати до 
програмного загалу зовнішні ресурси у вигля-
ді масових відкритих освітніх курсів, що за 
останні кілька років стають усе популярніши-
ми завдяки ґрунтовному змісту, доступній ін-
формації, відомим професорам-авторам таких 
курсів. Масові відкриті дистанційні курси мо-
жуть існувати як раціональна альтернатива за-
галом дистанційній освіті, оскільки курси від-
криті й безкоштовні для всіх охочих, а також 
як органічне доповнення традиційних дистан-
ційних програм підготовки з широким спек-
тром додаткової до основної програми інфор-
мації для тих, хто бажає поглибити свої знання.

Основні навчальні програми університетів 
великої Британії характеризуються за кілько-
ма критеріями: вступні вимоги, зміст і струк-
тура (типологія модулів, кількість кредитів 
й ін.), методи оцінювання, особливості на-
вчальної діяльності й спілкування, віртуальне 
навчальне середовище, тривалість навчання, 
оцінювання знань і навичок, набута кваліфі-
кація.

Програми дистанційного навчання запро-
поновані в багатьох інститутах і спеціалізо-
ваних компаніях, репрезентують численні 
спеціальності, що охоплюють підготовку пе-
дагогів та підвищення кваліфікації освітян.

Більшість модулів університети надають 
засобами ДН, причому як для студентів очної 
форми навчання, так і для тих, хто навчається 
повністю дистанційно, на бакалаврському й 
магістерському рівнях. Окремо взяті модулі та 
програми в цілому відповідають вимогам і по-
казникам, зазначеним у третьому розділі доку-
мента Агентства із забезпечення якості освіти 
«Код якості для вищої освіти Великої Брита-
нії» [5]. Це засвідчує постійну модернізацію 
змісту модулів і програм загалом. Крім того, 
університети виокремлюють низку джерел із 
вільним доступом для викладацького складу.

Університети Великої Британії, окрім тра-
диційного предметного підходу, почали про-
понувати «комбіновані курси»; на домінантну 
роль у ВЗО стали претендувати інтегровані 
дисципліни («Педагогічна психологія та роз-
виток дитини», «Курс із виховання та освіти», 
«Соціальні аспекти педагогіки») [4].

В сучасних структурних особливостях 
дистанційних навчальних програм універси-
тетів великої Британії схарактеризовано осно-
вні елементи успішної організації дистанцій-
ного навчання, як-от: нормативно-правова 
база / педагогічні цілі й стратегії, заклади дис-
танційного навчання, організаційні форми / 
моделі дистанційного навчання, контингент 
студентів, кваліфіковані викладачі, належна 
матеріально-технічна база (апаратне і про-
грамне забезпечення), навчальні матеріали / 
електронні навчальні курси тощо.

Дистанційні програми британських уні-
верситетів дають змогу зробити певні узагаль-
нення та виокремити основні суперечності 
між наявним станом дистанційної підготовки 
магістрів педагогічних спеціальностей в уні-
верситетах та можливостями використання 
нагромадженого досвіду підготовки магістрів 
педагогіки в університетах засобами дистан-
ційного навчання.

Отже, дистанційна освіта у Великій Бри-
танії не вичерпує всіх аспектів проблеми. 
Перспективи подальшого розвитку пору-
шеного питання можуть бути пов’язані зі 
з’ясуванням особливостей організації дис-
танційного навчання в освітніх закладах різ-
ного типу; порівнянням вітчизняних і зару-
біжних технологій дистанційного навчання; 
студіюванням тенденцій розвитку дистан-
ційного навчання в інших країнах Європи 
та країнах інших континентів, що останнім 
часом також активно впроваджують цю фор-
му здобуття освіти; розробленням новітніх 
форм і методів дистанційної освіти, пошуком 
нових шляхів підготовки магістрів педагогі-
ки в університетах засобами дистанційно-
го навчання для досягнення рівня світових 
стандартів дистанційної підготовки.
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ЗВ’ЯЗОК РІЗНИХ АСПЕКТІВ САМОТНОСТІ  
З ПСИХОЛОГІЧНИМ БЛАГОПОЛУЧЧЯМ  

ТА САМОРОЗВИТКОМ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
У статті розглянуто зв’язок різних аспектів феномену самотності, психологічного благополуччя 

та саморозвитку осіб юнацького віку.  Проаналізовано особливості переживання самотності юнака-
ми, виявлено позитивний зміст переживання самотності у зв’язку з рівнем благополуччя та потен-
ційним ресурсом саморозвитку у юнаків. Емпірично встановлено зв’язок між цими феноменами. 

Ключові слова: самотність, психологічне благополуччя, саморозвиток, юнацький вік.

 В статье рассмотрена связь различных аспектов феномена одиночества, психологического бла-
гополучия и саморазвития лиц юношеского возраста. Проанализированы особенности переживания 
одиночествав юношеском возрасте, выявлено позитивное содержание переживания одиночества, 
коррелирующее с уровнем психологического благополучия и потенциальным ресурсом саморазвития.  
Эмпирическим путем подтверждена связь между указанными феноменами.

Ключевые слова: одиночество, психологическое благополучие, саморазвитие, юношеский возраст.

The article deals with the relationship of various aspects of the phenomena of loneliness, psychological 
well-being and self-development of adolescents. The features of the experience of loneliness in adolescence 
are analyzed, the positive content of the loneliness experience is correlated with the level of psychological 
well-being and the potential resource of self-development. Empirically confirmed the connection between these 
phenomena.

Key words: loneliness, psychological well-being, self-development, age of the youth.

Актуальність. Феномен самотності остан-
нім часом почав привертати особливу увагу в 
зв’язку з ускладненням світосприйняття осо-
бистості в умовах швидкоплинного та мінли-
вого ритму життя. Особливо молоді все важче 
самовизначитися в такому світі: виникають 
проблеми із самореалізацією, міжособистіс-
ними стосунками, зникають міжпоколінні 
зв’язки, втрачаються кордони між особистіс-
тю і соціальним середовищем [7, c. 43]. 

Проблема самотності спостерігається на 
різних вікових періодах і має свої особливості 
на різних етапах життєвого шляху особистос-
ті. Важливість дослідження проблеми само-
тності в юнацькому віці обумовлена тим, що 
саме в цей віковий період самотність вперше 
переживається і серйозно усвідомлюється 
людиною. Це пов’язано, перш за все, з ін-

тенсивним розвитком рефлексії та переходом 
на новий рівень самосвідомості, з потребою 
визначити свої соціальні ролі і позиції щодо 
власного розвитку і в основних сферах між-
особистісних стосунків, тобто з завданнями 
соціального і особистісного самовизначення 
[8, с. 19].

У буденній свідомості самотність, зазви-
чай, асоціюється, з болісними переживаннями, 
чимось негативним, соціально неприйнятним, 
що підриває основи життєдіяльності. Психо-
логічне трактування феномену самотності 
як хворобливого емоційного стану призвело 
до нівелювання цінності самотності в якості 
ресурсу змін та саморозвитку особистості, 
який може позитивно впливати на її життя і 
психологічне благополуччя. Але в останній 
час з’явилися наукові дослідження, які дозво-
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ляють розглядати самотність і як позитивний 
ресурс саморозвитку особистості [6, c. 4].

Метою статті виступає теоретичне об-
ґрунтування та емпіричне дослідження 
зв’язку різних аспектів самотності з психоло-
гічним благополуччям та саморозвитком осіб 
юнацького віку.

В якості об’єкту даного дослідження об-
рано феномен самотності у осіб юнацького 
віку, предметом – різні аспекти переживання 
самотності у зв’язку із психологічним благо-
получчям та рівнем саморозвитку осіб юнаць-
кого віку.

Виклад основного матеріалу. Виходячи з 
аналізу класичних підходів, концепцій і теорій 
можна говорити, що  більшість із них тради-
ційно розглядає самотність крізь призму сус-
пільних відносин і у зв’язку з їх деформацією 
(К. Маркс, Ф. Ніцше, Д. Рисмен, Е. Фромм, 
В. С. Соловйов, Н. Ф. Федоров, Н. А. Бердяєв, 
С. Л. Франк та ін.). Найбільшу популярність 
серед психологічних теорії отримали підхо-
ди до розуміння самотності зарубіжних авто-
рів: психодинамічний (З. Фрейд, Дж. Зілбург, 
Г. Салліван, Е. Фромм, Ф. Фромм-Рейхман); 
інтеракціоністський (Р. Вейс); «інтимний» 
(Дж. Дерлега, Т. Маргуліс.); когнітивний 
(Л. Енн Пепло, М. Міцелі, Б. Мороші); фено-
менологічний (К. Роджерс); екзистенціальний 
(Ж.-П. Сартр, А. Камю, І. Ялом, К. Мустакас).

Методологічне значення даних концепцій 
для нашого дослідження полягає в тому, що 
на основі їх аналізу стало можливим виокрем-
лення самотності в її суб’єктивному аспекті, 
визначення власного підходу до вивчення фе-
номену самотності, в якому відображається 
розуміння самотності не тільки як детермі-
нанти деформованого розвитку особистості, 
про що свідчить рівень психологічного благо-
получчя, але і як потенційного ресурсу само-
розвитку особистості.

Як стверджує вчена Є. Є. Рогова «саме осо-
бливості переживання самотності по різному 
визначають перспективи життя людини, і що 
ці особливості, в свою чергу, самі залежать 
від ступеня усвідомлення і спрямованості до 
своїх ресурсів і можливостей». Як зазначає 
дослідниця, «переживання самотності може 
стати ситуацією, що сприяє розвитку людини, 

стимулюючи появ рефлексії з приводу влас-
ного життя і перспектив особистісного розви-
тку» [8, с. 18]. 

Об’єктивна сторона самотності – це сус-
пільні відносини і факти, які набувають в 
певних умовах деформованого характеру 
(аномія, відчуження, ізоляція). Інакше, ка-
жучи, об’єктивний аспект самотності – це ті 
умови, які призводять до самотності, ство-
рюють для неї «сприятливе середовище». 
Суб’єктивна сторона самотності (або – влас-
не самотність) – переживання особистості, 
обумовлене деформацією її зв’язків з різними 
аспектами дійсності, відносно незалежне від 
об’єктивних умов і володіє як позитивним, 
так і негативним потенціалом [6, с.13].

Видатні науковці Д. О. Леонтьєв та 
Є. М. Осін висувають феномен самотності 
в двох суперечливих аспектах. Негативний 
аспект самотності – болісне переживання 
нестачі близьких відносин, розуміння (со-
ціальна самотність) та позитивний аспект 
самотності – готовність або здатність до 
усамітнення, що розуміється як умова осо-
бистісного зростання, творчої активності 
(позитивна або екзистенціальна самотність). 
Різниця між цими видами самотності поля-
гає не тільки в їх феноменологічному емо-
ційному забарвленні, але і в свідомому від-
ношенні людини до них: в першому випадку 
самотність розглядається як нестача чогось 
необхідного, що перешкоджає росту, у дру-
гому – як можливість, що сприяє зростанню. 
Загальним для двох видів самотності є їх по-
ведінковий аспект, що полягає в зниженні 
кількості контактів з іншими людьми і сту-
пеня участі в соціальних групах і заходах, 
завдяки чому термін «самотність» застосову-
ється до обох феноменів [4, с. 321].

О. В. Неумоєва зазначає, що позитивний 
зміст самотності (самотність як ресурс) поля-
гає в тому, що вона є невід’ємною частиною 
становлення індивідуальності людини і, в 
цілому, процесу соціалізації. Позитивний по-
тенціал самотності реалізується в наступних 
її функціях: функція самопізнання; функція 
становлення саморегуляції; функція творчос-
ті і самовдосконалення; функція стабілізації 
психофізичного стану; функція захисту «Я» 
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людини від деструктивних зовнішніх впливів 
[6, с. 13].

Негативний характер самотності (само-
тність як проблема) проявляється наступним 
чином: остання має властивість підпоряд-
ковувати собі інші психічні процеси і стани; 
порушує внутрішню цілісність особистості; 
може виступати в якості механізму психоло-
гічного захисту; веде до формування надо-
чікувань і переоцінки вкладу іншої людини 
у власний розвиток. Діалектичне розуміння 
зв’язку між негативним і позитивним аспек-
тами самотності дозволяє говорити про те, що 
за певних умов (усвідомлення самотності, ак-
тивна позиція по відношенню до неї, досвід 
подолання труднощів, вмотивованість само-
тності) негативні прояви самотності можуть 
набути позитивного характеру [6, с. 14].

Самотність в юнацькому віці пов’язана 
з основними процесами і феноменами само-
свідомості, впливає на формування ставлення 
до себе (емоційні прояви самотності), уявлень 
про себе (когнітивні прояви самотності), на 
характерологічні особливості і вибір способів 
поведінки (поведінкові прояви самотності).

Як вважає  О. В. Неумоєва-Колчеданце-
ва, самотність пов’язана з основними жит-
тєвими подіями особистості (відділення від 
батьківської сім’ї, розширення контексту со-
ціальних відносин, планування свого майбут-
нього, встановлення інтимно-особистісних 
відносин) і завданнями розвитку особистості 
в юнацькому віці [7, с. 45-47].

Важливо зазначити, що однією з основних 
психологічних умов готовності суб’єкта до 
самозміни є відчуття і усвідомлення ним по-
треби в самозміні і особистісному зростанні. 
Така потреба, на нашу думку, в юнацькому 
віці вже назріла. Адже особистісне самовиз-
начення, актуальне для цього віку, в сучасній 
психології розглядають як основу самодетер-
мінації власного розвитку. Крім того, в юнаць-
кому віці всі складові самосвідомості набува-
ють достатньої зрілості. 

Саморозвиток, на думку низки психоло-
гів, починається з підліткового віку, але сту-
дентський вік є найбільш сензитивним пе-
ріодом для професійного та особистісного 
саморозвитку. У підлітковому віці пізнання 

спрямоване на окремі властивості і риси ха-
рактеру, в юнацькому ж віці переглядається 
особистість в цілому, що сприяє сприйняттю 
цілісності і унікальності своєї особистості, 
орієнтації на майбутнє, самопізнання і само-
розвитку юнаків. Найголовнішими новоутво-
реннями в юнацькому віці є: розвиток світо-
гляду, утворення цілісного уявлення про себе 
або «Я-концепції», формування життєвих 
планів, розвиток процесів особистісного та 
професійного самовизначення [5, с. 143].

У дослідженні Я. Р. Шаріпової проведений 
аналіз і порівняння самотності в підлітковому 
і юнацькому віці. Вона виявила, що існують, 
як якісні, так і кількісні відмінності в пережи-
ванні самотності в юнацькому та підлітково-
му віці. Як і в дослідження Л. І. Дементій і 
О. М. Коротєєвої, виявлено, що в підлітково-
му віці самотність виникає рідше, ніж в юнос-
ті. За думкою Я. Р. Шріпової це може бути 
пов’язано з підвищеною увагою молодих лю-
дей до свого внутрішнього світу і прагненням 
до усамітнення. Вона зазначила, що в юнаць-
кому віці зазвичай в стан самотності входить 
сум, в підлітковому віці – нудьга. Також був 
виявлений взаємозв’язок з ціннісною сфе-
рою особистості і переживанням самотності. 
У підлітковому віці самотність виникає через 
відсутність друзів і любові, а в юнацькому – 
через відсутність активного діяльного життя 
[9, с. 258].

Юнацький період займає особливе місце 
в формуванні особистості в процесі соціаліза-
ції у зв’язку зі здійсненням вибору професії, 
системи цінностей тощо. Це обумовлює більш 
детальне вивчення процесу саморозвитку осо-
бистості в юнацькому віці, особливо тому, що 
саме в цьому віці відбуваються процеси само-
пізнання і самовизначення [3, c. 137].

У контексті самотності та саморозвитку 
також слід звернути увагу на рівень психоло-
гічного благополуччя особистості, якщо в тій 
чи іншій мірі є показником переживання по-
зитивних аспектів самотності та потенційним 
ресурсом саморозвитку осіб юнацького віку. 

Психологічне благополуччя особистос-
ті в психології визначають як «динаміч-
ну характеристику особистості, яка вклю-
чає суб’єктивні і психологічні складові, що 
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пов’язані з адаптивною поведінкою», як 
«стійку властивість особистості, де доміну-
ють позитивні емоції, присутні тісні взаєми-
ни, суб’єктна залученість в життєдіяльність, 
осмисленість життя і позитивна самомоти-
вація» [1, с. 72], як «інтегральний показник 
ступеня спрямованості людини на реалізацію 
основних компонентів позитивного функ-
ціонування, а також ступеня реалізованості 
цієї спрямованості, суб’єктивно виражається 
в відчутті щастя, задоволеності собою і своїм 
життям» [11, с. 102]. 

К. Ріфф розглядає психологічне благопо-
луччя як «базовий суб’єктивний конструкт, 
що відображає сприйняття і оцінку свого 
функціонування з точки зору вершини по-
тенційних можливостей людини». Авторка 
виокремила основні конструкти психологіч-
ного благополуччя, такі як самоприйняття, 
особистісне зростання, автономія, компе-
тентність в керуванні середовищем; пози-
тивні стосунки з оточуючими, наявність жит-
тєвих цілей, «які можуть досягати різного 
ступеня вираженості, визначаючи тим самим 
унікальність цієї структури у кожної люди-
ни» [14, с. 367]. 

Дослідники П. П. Фесенко і Т. Д. Шеве-
ленкова, спираючись на структурну модель 
К. Ріфф, розрізняють актуальне і ідеальне пси-
хологічне благополуччя, що надає можливість 
отримати інформацію не тільки про змістовні 
риси особистості, її самооцінку і сприйняття, 
а й про «часовий аспект переживання власно-
го благополуччя «тут і зараз», яке усвідомлене 
в порівнянні з ретроспективною оцінкою сво-
го минулого життєвого досвіду і ідеальною 
оцінкою бажаного» [11, с. 105]. 

Отже, базуючись на теоретичному аналізі 
підходів до розуміння самотності, ми спира-
ємось на наступне визначення: «самотність – 
це переживання, що викликає комплексне і 
гостре відчуття, яке виражає певну форму са-
мосвідомості, та вказує на дисгармонію між 
реальними відносинами і зв’язками особис-
тості та її внутрішнім світом« [10, 158]. 

Варто зазначити, що наше дослідження 
базується на визначенні суб’єктивного від-
чуття самотності як такого, що не є тотожним 
фізичній самотності, тобто ізоляції, та не ви-

значається кількістю і глибиною соціальних 
зв’язків індивіда [13, c. 230].

Оскільки багатогранність феномену са-
мотності розкриває як позитивний, так і не-
гативний (деструктивний) його аспекти, то 
основою для нашого дослідження обрано ви-
сновки представників екзистенціального під-
ходу, які визначають самотність як життєву 
даність буття. Тобто, зустріч із самотністю 
вбачається неминучою для будь-якої людини, 
а вплив даного переживання на подальший 
розвиток особистості залежить від того, як 
ця особистість ставиться та які ресурси зна-
ходить у самотності [12, с. 357].

У нашому досліджені ми припускаємо, що 
самотність може слугувати позитивним фак-
тором, про що може свідчити рівень психоло-
гічного благополуччя, а саме ресурсом щодо 
саморозвитку особистості у студентському 
віці.

Психологічне благополуччя в даній роботі 
розглядається як актуальне переживання, що 
залежить від внутрішніх оцінок особистос-
ті, сприйняття свого функціонування з точки 
зору використання потенційних можливостей 
в перспективі і ретроспективі [10, с. 106].

У психології в даний час не існує єдиного 
підходу до феномену саморозвитку, визначен-
ня його суті, утворення синонімічного поля 
подібних понять. Рядом авторів феномен роз-
глядається як внутрішня, глибинна потреба 
особистісного зростання, що веде людину по 
життю і вимагає додаткового усвідомлення, 
головним чином, в разі виникнення психоло-
гічних проблем, недоступних для самостій-
ного рішення. Інші автори наполягають на 
відрефлексованості, усвідомленості і само-
стійній регуляції процесу саморозвитку, що 
призводить до його розгляду і в позитивному, 
і в негативному контексті. У нашій роботі ми 
будемо спиратися на погляди вченої С. Б. Ку-
зікової щодо саморозвитку як позитивного 
феномену та актуалізованого, усвідомленого 
і самокерованого процесу особистісних змін 
[2, с. 104].

Саме юність – час вибору життєвого шля-
ху. У юності відбувається оволодіння профе-
сією, з’являється можливість створення своєї 
сім’ї, вибір стилю і свого місця в житті. Для 
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юнацького віку характерна спрямованість у 
майбутнє. Це період стабілізації особистості. 
У цей час складається система стійких погля-
дів на світ і своє місце в ньому – світогляд. 
Провідною діяльністю в юнацькому віці ви-
ступає професійне та особистісне самовизна-
чення, що включає розвиток та усвідомлення 
своїх потреб (бути дорослим, спілкуватись, 
працювати, змінити установки та орієнтації) 
та готує особистість до майбутнього доросло-
го життя. Найбільшого значення в юнацькому 
віці набуває саме інтимно-особистісне спілку-
вання. В цей період відбувається емансипація 
від дорослих та пошук себе, що супроводжу-
ється страхом самотності [3, с. 39, 75].

Теоретичний огляд різноманітних науко-
вих досліджень дозволяє нам стверджувати, 
що  проблеми самотності та саморозвитку ак-
туалізуються саме в юнацькому віці та мають 
тісний взаємозв’язок. Особи юнацького віку 
починають розуміти  або ж відчувати значи-
му позитивну роль самотності в становленні 
своєї особистості і можуть свідомо вибирати 
самотність. Активність юнаків по відношен-
ню до самотності носить конструктивний, 
глибоко вмотивований характер. До такого 
вибору ведуть новоотуворення, потреба в са-
мопізнанні і самовизначенні.

Виходячи із теоретичного аналізу нами 
було висунуте припущення про те, що існує 
зв’язок між різними аспектами самотності, 
психологічним благополуччям та рівнем са-
морозвитку у осіб юнацького віку.

Ми припускаємо, що:
1) Якщо у осіб юнацького віку переважа-

ють позитивні аспекти переживання почуття 
самотності, то буде спостерігатись високий 
рівень психологічного благополуччя та само-
розвитку.

2) Якщо у осіб юнацького віку переважа-
ють негативні аспекти переживання почуття 
самотності, то буде спостерігатись низький 
рівень психологічного благополуччя та само-
розвитку.

Для досягнення мети дослідження та пере-
вірки гіпотез, нами було проведено емпіричне 
дослідження на базі факультетів психології, 
прикладної математики та юридичного фа-
культету Дніпровського національного уні-

верситеті імені Олеся Гончара. У дослідженні 
прийняли участь 63 студента віком від 18 до 
23 років.

Для проведення емпіричного досліджен-
ня нами були застосовані наступні психо-
діагностичні методики: «Диференціальний 
опитувальник переживання самотності» 
(Є. М.  Осін, Д. О. Леонтьєв, 2013), «Диспози-
ційна характеристика саморозвитку особис-
тості» (С. Б. Кузікова, 2011), «Шкала психо-
логічного благополуччя» (К. Ріфф; в адаптації 
Т. Шевелєнкової та Т. Фесенко, 2005).

З метою верифікації отриманих результа-
тів, емпіричні дані дослідження були обро-
блені з використанням дескриптивної статис-
тики та математико-статистичного критерію 
кореляції r-Пірсона. 

Результати дослідження. За результатами 
дослідження різних аспектів самотності, пси-
хологічного благополуччя та саморозвитку 
особистості юнацького віку, нам було вста-
новлене наступне (табл. 1).

Результати опитування свідчать про те, що 
респонденти у своїй більшості переживають 
на низькому рівні почуття ізоляції, самовід-
чуття самотності, переживання відчуженості, 
дисфорія самотності і загальне почуття само-
тності. Це свідчить про те, що у студентів на-
явні близькі контакти та значущі зв’язки з ото-
чуючими людьми, вони не констатують себе 
як самотніх людей, будучи у стані самотності 
не відчувають негативних емоцій та болісного 
переживання почуття самотності.

Також у респондентів виявлено середній 
рівень за шакалами «самотність як проблема», 
«потреба у компанії», «радість усамітнення», 
«залежність від спілкування», «психологічне 
благополуччя» та «саморозвиток».

Отримані дані свідчать про оцінку само-
тності респондентами як нейтральної, віднос-
ну незалежність від спілкування, достатній 
рівень прийняття самотності і усамітнення, 
відносно спокійне переживання почуття са-
мотності та здатність його переживати, а не 
уникати. Середній рівень психологічного 
благополуччя, виявлений у експерименті, вка-
зує на суб’єктивне самовідчуття цілісності і 
усвідомленості опитуваними власного життя, 
а середній рівень саморозвитку означає наяв-
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ність достатнього ступеню актуалізованого, 
усвідомленого і самокерованого процесу осо-
бистісних змін.

Високий рівень показників за шакалами 
«ресурс усамітнення» та «позитивна само-
тність» свідчать про продуктивні аспекти 
усамітнення, здатність опитуваних творчо 
використовувати періоди самотності для са-
мопізнання та саморозвитку. Це означає, що 
респонденти переживають позитивні емоції 
в ситуаціях усамітнення, вміють цінувати їх  і 
прагнуть усвідомлено приділяти час наодинці 
із самим собою.

Результати кореляційного аналізу, пред-
ставлені у таблиці, свідчать про те, що існує 
позитивний статистично значущий зв’язок 
між такими шкалами як «психологічне благо-
получчя» та «ізоляція» (r=0,378; p=0,01), «са-
морозвиток» та «ізоляція» (r=0,274; p=0,05), 
а також «саморозвиток» та «відчуження» 
(r=0,323; p=0,01).

Тобто існує залежність між психологіч-
ним благополуччям особистості та відсутніс-
тю осіб, з якими наявний близький контакт. 
Дану залежність можна трактувати у осіб 
юнацького віку як таку, що свідчить про ба-
жання сепарації від близьких стосунків, здо-
буття автономності та незалежності, що під-
вищує рівень психологічного благополуччя 
(табл. 2).

Аналогічне стосується і рівня саморозвит-
ку: це зниження значущих та близьких контак-
тів, на які потрібно витрачати особистісний 
ресурс, веде до використання даного ресурсу 
з метою саморозвитку. І навпаки – чим більше 
приділяється уваги саморозвитку, тим мен-
ше у респондентів вистачає сил та енергії на 
близькі стосунки. 

Також було встановлено негативний ста-
тистично значущий зв’язок між результата-
ми дослідження за шкалою «психологічне 
благополуччя» та «самовідчуття» (r=-0,46; 
p=0,01), «відчуження» (r=-0,475; p=0,01),  «за-
гальна самотність» (r=-0,512; p=0,01); та шка-
лою «саморозвиток» і «загальна самотність»  
(r=-0,266; p=0,01).

Отримані результати свідчать про те, що 
у разі констатації власного «образу Я» рес-
пондента як самотнього, відчуженого, пере-

живаючого недостачу емоційної близькості, 
значущих оточуючих людей, рівень його пси-
хологічного благополуччя буде спадати, і на-
впаки – при рості рівня психологічного бла-
гополуччя особистість не буде відчувати себе 
самотньою людиною, переживати болюче 
відчуття самотності, пов’язане з недостачею 
близьких стосунків.

Також можна припустити, що у разі гли-
боких негативних переживань почуття са-
мотності юнаки не можуть зосередитись на 
розвитку власної особистості, їм не вистачає 
ресурсу, вони не відчувають надійності з боку 
оточуючих близьких. І навпаки – при зосеред-
жені на саморозвитку молоді люди втрачають 
значущі близькі контакти та набувають нега-
тивного емоційно-забарвленого переживання 
самотності.

Отже, висунуті нами гіпотези були під-
тверджені частково, а саме при високому 
рівні показників психологічного благополуч-
чя та високому рівні саморозвитку у юнаків 
спостерігається низький їх рівень за шкалами 
«ізоляція», «самовідчуття» та «загальна само-
тність» і навпаки.

Висновки. У даному дослідженні здій-
снено теоретичний аналіз літературних дже-
рел, у ході якого описано основні поняття та 
розглянуто підходи до визначення феномену 
самотності, психологічного благополуччя 
та саморозвитку. У результаті аналізу науко-
вих публікацій було виявлено, що самотність 
може набувати як негативних, так і позитив-
них аспектів, про що свідчить рівень благопо-
луччя особистості, а також може бути потен-
ційним ресурсом саморозвитку особистості у 
юнацькому віці.

Для підтвердження виявлених психологіч-
них особливостей було проведено емпіричне 
дослідження, у ході якого було встановлено, 
що у респондентів юнацького віку наявні 
близькі контакти та значущі зв’язки з оточу-
ючими людьми, вони не констатують себе як 
людей самотніх, перебуваючи у стані само-
тності не відчувають негативних емоцій та 
болісного переживання почуття самотності. 
Обстежені нами студенти оцінюють власну 
самотність як нейтральну, мають відносну не-
залежність від спілкування, достатній рівень 
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прийняття самотності і усамітнення, відносно 
спокійно переживають почуття самотності та 
здатні його переживати, а не уникати. Також 
опитувані володіють продуктивними аспекта-
ми усамітнення, здатністю творчо використо-
вувати періоди самотності для самопізнання 
та саморозвитку. Наші досліджувані пережи-
вають позитивні емоції в ситуаціях усамітнен-
ня, вміють цінувати їх  і прагнуть усвідомлено 
приділяти час наодинці.

Юнаки та дівчата мають середній рівень 
психологічного благополуччя, що вказує на 
суб’єктивне самовідчуття цілісності і усві-
домленості опитуваними власного життя, 
а середній рівень саморозвитку означає до-
статню ступінь актуалізованого, усвідомле-
ного і самокерованого процесу особистіс-
них змін.

Також було встановлено кореляційні 
зв’язки між певними аспектами переживання 
самотності, психологічним благополуччям та 
рівнем саморозвитку. Аналіз результатів свід-
чить про те, що існує залежність між рівнем 
психологічного благополуччя особистості та 
відсутністю осіб, з якими в останніх наяв-
ний близький контакт. Зниження значущих та 
близьких контактів, на які потрібно витрачати 
особистісний ресурс, веде до використання 
даного ресурсу з метою саморозвитку. І на-
впаки – чим більше приділяється уваги само-

розвитку, тим менше вистачає сил та енергії 
на близькі стосунки. 

У разі констатації власного «образу Я» 
респондента як самотнього, відчуженого, пе-
реживаючого недостачу емоційної близькос-
ті, значущих оточуючих людей, його рівень 
психологічного благополуччя буде спадати, і 
навпаки – при рості рівня психологічного бла-
гополуччя, особистість не буде відчувати себе 
самотньою людиною, не буде переживати бо-
лючого відчуття самотності, пов’язаного з не-
достачею близьких стосунків.

Також можна припустити, що у разі гли-
боких негативних переживань почуття са-
мотності юнаки не можуть зосередитись на 
розвитку власної особистості, їм не вистачає 
ресурсу, вони не відчувають надійності в ото-
чуючих близьких. І навпаки – при зосеред-
жені на саморозвитку молоді люди втрачають 
значущі близькі контакти та набувають нега-
тивного емоційно-забарвленого переживан-
ня самотності. Отже, висунуті нами гіпотези 
були підтверджені частково.

Перспективи подальших досліджень ми 
вбачаємо в пошуку зв’язків між суб’єктивним 
переживанням самотності, екстраверсією-ін-
траверсією, емоційною стійкістю, стратегіями 
подолання та самовідношенням особистості, 
що дозволить більш повно охарактеризувати 
профіль самотньої молодої особи.
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СПЕЦИФІКА КОГНІТИВНОЇ СФЕРИ ХВОРИХ-ЛІКВІДАТОРІВ 
АВАРІЇ НА ЧАЕС, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ  

НА ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ
У статті розглянуто питання дослідження когнітивної сфери хворих-ліквідаторів аварії на 

ЧАЕС, які страждають на дисциркуляторну енцефалопатію. Проаналізовано психологічну специфіку 
когнітивної сфери та особистості ліквідаторів внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Ключові слова: когнітивна сфера, дисциркуляторна енцефалопатія, особистість, аварія на ЧАЕС, 
якість життя.

В статье рассмотрены вопросы исследования когнитивной сферы больных-ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС, страдающих дисциркуляторной энцефалопатией. Проанализирована психологическая спец-
ифика когнитивной сферы и личности ликвидаторов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Ключевые слова: когнитивная сфера, дисциркуляторная энцефалопатия, личность, авария на 
ЧАЭС, качество жизни.

The article deals with the research of the cognitive sphere of the Chernobyl Nuclear Disaster liquidators 
who suffer from dyscirculatory encephalopathy. The psychological features of the cognitive sphere and per-
sonality of the liquidators in the result of the Chernobyl accident have been analyzed.

Key words: cognitive sphere, dyscirculatory encephalopathy, personality, accident at ChNPS, quality of 
life.

Актуальність статті. Проблема психіч-
ного здоров’я в пізньому віці актуальна не 
тільки для кожної конкретної людини, але і 
для суспільства в цілому. Це обумовлено де-
кількома факторами. По-перше, літній і старе-
чий вік складають практично половину жит-
тя сучасної людини. Зміни у віковому складі 
населення більшості країн проявляються не 
тільки збільшенням середньої тривалості 
життя, але і помітним зростанням частки літ-
ніх і старих в суспільстві. Україна належить 
до демографiчно старих країн свiту. Частка 
населення старше 60 років становить 21,5% з 
прогнозованою тенденцiєю до її подальшого 
підвищення [5]. По-друге, особи похилого та 
старечого віку з легкістю можна віднести до 
групи ризику з виникнення психічних розла-
дів. Це пов’язано як з фізіологічними проце-
сами, що відбуваються в організмі з певного 
віку, і судинними порушеннями, так і з психо-
логічними і соціальними факторами. 

Аварія на Чорнобильській АЕС відбула-
ся 26 квітня 1986 року, а отже, вік більшості 
з залучених до процесу ліквідації вже пере-
тнув межу у 60 років. Враховуючи специфіку 

психологічного стану ліквідаторів внаслідок 
перенесеного стресу, вони, як ніхто інший, 
схильні до розвитку захворювань серцево-
судинної системи. Прикладом такого захво-
рювання може служити дисциркуляторна 
енцефалопатія, основними проявами якої є 
специфічні порушення когнітивної сфери.

Постановка проблеми. Екологічні, в тому 
числі радіаційні, катастрофи призводять, крім 
фізичних і біологічних змін у навколишньому 
середовищі, до значних психологічних на-
слідків. Аварія на ЧАЕС стала справжньою 
трагедією і призвела до підриву соціальних 
систем і традиційного способу життя. Резуль-
тати обстеження учасників ліквідації наслід-
ків аварії на Чорнобильській АЕС показують, 
що більшість з них знаходиться в стані під-
вищеного стресу. У них виявляються підви-
щена дратівливість, запальність, вразливість, 
невпевненість в собі, недовірливість, пасив-
ність, у багатьох – порушення сну, нав’язливі 
страхи, розгубленість, занепокоєння, відчуття 
наближення лиха. Типовою формою компен-
сації подібних наслідків у цих людей є вихід 
у світ внутрішніх переживань. Такі наслід-
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ки мають яскраво виражений психологічний 
характер і ніяк не пов’язані з опроміненням, 
проте зачіпають когнітивну сферу особистос-
ті [9].

Когнітивна сфера – це частина психіки лю-
дини, пов’язана з її пізнавальними процесами 
і свідомістю, що включає в себе знання лю-
дини про світ і про саму себе. До пізнаваль-
них процесів відносять відчуття, сприйняття, 
пам’ять, увагу, мислення та уяву. Когнітивні 
функції можуть погіршуватися як з віком, так 
і в результаті травматичних порушень нерво-
вої системи, радіаційних, психоневрологіч-
них або нейродегенеративних захворювань 
[1; 7; 8]. 

Одним з найпоширеніших нейродегенера-
тивних захворювань є дисциркуляторна ен-
цефалопатія – ураження головного мозку, що 
виникає в результаті хронічного повільно про-
гресуючого порушення мозкового кровообігу 
різної етіології. Ядром клінічної картини дис-
циркуляторної енцефалопатії та її відмінною 
рисою є когнітивні порушення. Спектр цих 
розладів досить широкий – від мінімально ви-
ражених ознак до деменції [4]. 

Основні критерії ступеня прояву когні-
тивних порушень умовно поділяють на три 
стадії. Перша стадія характеризується по-
гіршенням пам’яті (переважно на поточні 
події), підвищенням розумової втомлюва-
ності, дратівливістю, розладом сну. Працез-
датність хворих збережена або знижена, со-
ціальна й побутова активність в основному 
збережена. Друга стадія характеризується 
поглибленням когнітивних порушень, зна-
чним зниженням працездатності. Нерідко 
на цій стадії розвивається легка підкіркова 
або псевдобульбарна симптоматика. Для 
третьої стадії характерні різноманітні сту-
пені деменції [4]. 

Слід зазначити, що психодіагностичне 
обстеження входить до клінічної програми 
діагностики дисциркуляторної енцефалопатії, 
а наявність когнітивних і/або емоціонально-
афективних порушень є одним з необхідних 
критеріїв постановки діагнозу [2].

Формулювання мети. Оцінити стан ког-
нітивної сфери, а саме: пам’яті, уваги та аб-
страктного мислення, та особистісної спе-

цифіки відібраного контингенту; визначити 
зв’язок між рівнем порушення когнітивної 
сфери внаслідок дисциркуляторної енцефало-
патії та якістю життя. 

Виклад основного матеріалу. В експе-
рименті з дослідження особливостей когні-
тивної сфери брали участь 72 людини (58 чо-
ловіків і 14 жінок) у віці від 52 до 76 років, 
які є пацієнтами відділення для хворих Чор-
нобильського контингенту терапевтичного, 
неврологічного профілю та психосоматичної 
патології КЗ «Дніпропетровської обласної 
клінічної лікарні імені І.І.Мечникова». 

Для досягнення мети даного досліджен-
ня нами було обрано наступні методики: 
1) для оцінки стану когнітивних функцій: 
а) монреальська шкала (Montreal Cognitive 
Assessmnet – МоСА) – Nasreddine Z.S., 1996; 
б) міні-схема дослідження психічного стану 
(Mini-Mental State Examination – MMSE) – 
Folstein M.F., Folstein S.E., McHugh P.R., 1975; 
в) тест «Логічні закономірності» – Lippman, 
1995; 2) для оцінки особистості: а) особис-
тісний опитувальник Айзенка (Eysenck’s 
Personality Inventory – EPI) – Eysenck H.J., 
1963 (адаптація Шмєльова А.Г., Похиль-
ка В.І., 1985); б) тест ситуаційної та особистіс-
ної тривожності (State-Trait Anxiety Inventory, 
STAI) – Spielberger C.D. 1972 (адаптація Ха-
ніна Ю.Л.); 3) для оцінки якості життя: а) ін-
декс життєвої задоволеності – Neugarten А.О., 
1961 (адаптація Паніної Н.В., 1993); а також 
особисто розроблена анкета для відібраного 
контингенту [3;6]. 

Результати анкетування показали, що 
79,1% опитуваних мають середню спеціальну 
освіту, 16,6 % – вищу освіту та 4,3% – серед-
ню освіту. Усі досліджувані обраного кон-
тингенту мають широкий спектр хронічних 
захворювань (найбільша частка припадає на 
захворювання серцево-судинної системи та 
шлунково-кишкового тракту) та переважна 
більшість відмічає, що ці захворювання роз-
винулися після аварії на ЧАЕС. На питан-
ня щодо якісних змін у житті після аварії 
66,6% відповіли, що їх життя змінилося в гір-
шу сторону, 33,4% – в кращу. 

Найбільшу важкість у досліджуваних осіб 
викликало виконання завдань тесту логічних 
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закономірностей Ліппмана, в якому їм було 
запропоновано продовжити числові ряди. 
80,5% показали результат, що відповідає де-
фекту логічного мислення (або високому 
рівню перевтоми), інші 19,5% впоралися із 
завданням та показали результат нижче се-
реднього рівня розвитку логічного мислення. 
За результатами тестування за особистісним 
опитувальником Айзенка у 97% осіб виявив-
ся високий рівень за шкалою нейротизму. 
Щодо характеристик особистості, то 22,2% 
показали себе як глибокі інтроверти, 48,6% – 
як схильні до екстраверсії та 29,2% – як екс-
траверти. Аналізуючи результати за тестом 
Ч.Д.Спілбергера та Ю.Ханіна, нами було 
встановлено, що у 90,2% хворих відмічаєть-
ся високий рівень особистісної тривожності. 
Рівень ситуаційної тривожності коливається і 
є низьким у 42,8%, помірним – у 34,7% та ви-
соким – у 22,5%. За оцінкою психічного стану 
та когнітивних функцій 72,2% досліджуваних 
показали результати за шкалою MMSE в меж-
ах 24-28 балів та за монреальською шкалою в 
межах 22-26 балів, що відповідає преддемент-
ним когнітивним порушенням, а результати 
27,8% досліджуваних відповідають деменції 
легкого ступеня. Що стосується індексу жит-
тєвої задоволеності, то 97,2% опитуваних ма-
ють низький рівень задоволеності власним 
життям.  

Висновки, зроблені в результаті дослі-
дження. Вивчення когнітивних порушень у 
осіб похилого та старечого віку має велике 

значення в нашому сьогоденні. Особливо це 
стосується пацієнтів, хворих на дисциркуля-
торну енцефалопатію, головними проявами 
якої є специфічні зміни у когнітивній сфері. 
Ступінь вираженості прояву когнітивних по-
рушень значно збільшується в разі наявнос-
ті психотравматичних подій або хронічного 
стресу, що характерно для ліквідаторів аварії 
на Чорнобильській АЕС. Це яскраво помітно 
після проведеного нами дослідження, адже 
основний масив обраного контингенту пока-
зав результат, що відповідає преддементним 
когнітивним порушенням або деменції легко-
го ступеня. Особистісні характеристики до-
сліджуваних також мають певну специфіку, 
адже 97% осіб показали високий рівень не-
йротизму. Хворі-ліквідатори проявили себе 
емоціонально лабільними, з низьким рівнем 
самоповаги та високою особистісною три-
вожністю. Результати опитування за індексом 
життєвої задоволеності показали низький рі-
вень задоволеності якістю життя у ліквідато-
рів аварії на ЧАЕС. 

Подальше вивчення теми та поглиблене 
дослідження специфіки порушень когні-
тивної сфери та особистісних характерис-
тик хворих-ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які 
страждають на дисциркуляторну енцефало-
патію, є перспективним для розробки мето-
дів психопрофілактики та психологічної до-
помоги ліквідаторам, особам, евакуйованим 
з радіаційно забруднених територій, а також 
переселенцям. 
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ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ  
СУЇЦИДАЛЬНОГО РИЗИКУ В ПІДЛІТКІВ

У статті розкриті індивідуально-психологічні передумови суїцидального ризику у підлітків. По-
казано, що індивідуальне відображення в психіці кожної зовнішньої стресової ситуації і будь-якої 
об’єктивної ситуації, формування відношення індивіда до цієї ситуації і готовність реагувати на неї 
залежить від індивідуально-психологічних чинників, таких як агресія та перфекціонізм. 

Ключові слова: індивідуально-психологічні передумови, суїцид, підліток, суїцидальний ризик, агре-
сія, перфекціоналізм.

В статье раскрыты индивидуально-психологические предпосылки суицидального риска у под-
ростков. Показано, что индивидуальное отражение в психике каждой внешней стрессовой ситуации 
и любой объективной ситуации, формирование отношения индивида к этой ситуации и готовность 
реагировать на нее зависит от индивидуально-психологических факторов, таких как агрессия и пер-
фекционизм.

Ключевые слова: индивидуально-психологические предпосылки, суицид, подросток, суицидальный 
риск, агрессия, перфекционализм.

The article reveals the individual psychological preconditions of suicidal risk for adolescents. It is shown 
that the individual reflection in the psyche of each external stress situation and any objective situation, the 
formation of the individual’s attitude to this situation and the willingness to respond to it depend on individ-
ual psychological factors such as aggression and perfectionism.

Key words: individual psychological preconditions, suicide, adolescent, suicidal risk, aggression, 
perfectionism.

Як стверджує статистика, Україна займає 
4 місце у Європі за кількістю самогубств. 
За даними Державного комітету статистики, 
на 100 тис. осіб припадає 22 самогубства. 
Смерть від суїциду займає друге місце в Укра-
їні після природної смерті та смерті від зо-
внішніх причин. Якщо говорити про дитячі 
суїциди, то більшість з них скоєно підлітка-
ми віком до 14 років. Однак соціологи ствер-
джують, що офіційна статистика самогубств 
значно відрізняється від реальних цифр  
(в 2-4 рази), оскільки в неї потрапляють тіль-
ки явні випадки. При цьому ніким не фіксу-
ються випадки невдалих спроб самогубства, 
яких у 7-10 разів більше.

Суїцид є реакцією підлітка на стресові си-
туації та кризи. А особистісні та характероло-
гічні особливості часто відіграють провідну 
роль у формуванні суїцидальної поведінки, 
відповідно, підвищуючи або пригнічуючи су-
їцидальний ризик. Наразі немає чіткого уяв-
лення про індивідуально-психологічні пе-

редумови суїцидального ризику у підлітків, 
тому обрана тема є актуальною. 

Суїцидальний ризик – ступінь ймовірнос-
ті виникнення суїцидальних мотивів, форму-
вання суїцидальної поведінки і здійснення 
суїцидальних дій. Ступінь вираженості суїци-
дального ризику (ймовірність здійснення су-
їциду) можна визначити шляхом зіставлення 
суїцидогенних і антисуїцидальних факторів 
особистості, а також ступенем впливу індиві-
дуально-психологічних чинників.

До основних завдань цієї статті слід від-
нести розкриття особливостей суїцидальної 
поведінки у підлітковому віці та дослідження 
індивідуально-психологічних передумов суї-
цидального ризику у підлітків. 

До особливостей суїцидальної поведінки 
підлітків відносять наступне:

1) недостатньо адекватну оцінку ними на-
слідків своїх суїцидальних дій через відсут-
ність чіткого уявлення про «незворотність» 
смерті;
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2) відсутність в цьому віці чітких відмін-
ностей між дійсними суїцидальними наміра-
ми і демонстративно-шантажними діями;

3) невідповідність між зовнішнім приво-
дом і реакцією на цей привід;

4) опосередкований вплив несприятливо-
го, психотравмуючого мікросоціального се-
редовища (сім’ї, школи, найближчого оточен-
ня однолітків);

5) наявність взаємозв’язку самогубств і су-
їцидальних спроб з деякими відхиленнями від 
норми поведінки: втечами з дому, інтернату, 
прогулами уроків, раннім курінням, випадка-
ми алкоголізму, наркозалежності, конфліктни-
ми відносинами з батьками, дрібними право-
порушеннями тощо [1; 3]. 

Суїцидальна поведінка є слідством соці-
ально-психологічної адаптації особистості 
в умовах актуального мікросоціального кон-
флікту, може бути зумовлена психологічни-
ми кризами, недоліками соціалізації. Відомо, 
що для підлітків групи ризику перш за все 
характерні наступні показники: негативний 
загальний стан настрою, занижені самооцін-
ка та самосприйняття, акуратність, емоційна 
нестабільність, ознаки депресії, викривлена 
Я-концепція, явні виражені ознаки аутоагре-
сії, самообвинувачення, тощо [1]. 

Представлений перелік індивідуально-
психологічних характеристик особистості, 
що визначають суїцидальну поведінку під-
літка далекий від завершення та системати-
зації. В даний час фахівцями не розроблено 
однозначного психологічного профілю осо-
бистості суїциденту і не визначено характер-
ний комплекс тих особистісних якостей, який 
з високим ступенем корелює з суїцидальним 
ризиком. Разом з тим можна окремо виділити 
такі передумови суїцидальної ризику в підліт-
ковому віці, як агресія та перфекціоналізм, які 
і визначали цілі нашого дослідження та вибір 
дослідницького інструментарію.

Спосіб реагування на психологічно не-
сприятливі умови залежить від особистісних 
характеристик. Агресія, як загальний фон 
особистості підлітка, значною мірою викрив-
ляє та гіперболізує інтенсивність стресового 
подразника [6]. А надмірний перфекціонізм, 
як складова особистості, не дозволяє задо-

вольнятись існуючими умовами [2]. Перфек-
ціоналісти також схильні відчувати безна-
дійність, психологічну біль, стрес, схильні до 
зверхузагальнення і формі емоційного пер-
фекціонізму, який обмежує готовність дола-
ти суїцидальні спонукання і наміри. Саме ці 
факти дозволили зробити припущення про ві-
рогідність їх зв’язку з суїцидальним ризиком.

Метою проведеного дослідження стало 
емпірично дослідити індивідуально-психоло-
гічні передумови суїцидального ризику у під-
літків. 

Концептуальна гіпотеза дослідження при-
пускає, що існують певні індивідуально-пси-
хологічні передумови, які зумовлюють виник-
нення суїцидального ризику.

Дослідження проводилось на базі ЗОШ 
№ 6 м. Синельниково, Дніпропетровської об-
ласті, СЗШ № 83 м. Дніпро, приватна ЗОШ 
№ 5 м. Дніпро. У досліджені взяли участь 
62 учні: 34 юнаки та 28 дівчат у віці від 13 до 
16 років. 

Для дослідження були застосовані такі 
психодіагностичні методики:

1) опитувальник суїцидального ризику Ра-
зуваевої Т.Н. для діагностики суїцидального 
ризику у підлітків;

2) багатовімірна шкала перфекціонізму 
Хьюитта-Флетта (адапт. Грачева І. І.) для ви-
мірювання характеру та рівня вираженості 
перфекціонізму у підлітків;

3) тест агресивності Почебут Л. Г. для до-
слідження характеру та загального рівня агре-
сивності підлітків. 

Методика дослідження перфекціонізму 
влючає у себе 3 шкали: перфекціонізм направ-
лений на себе, перфекціонізм направлений на 
інших, соціально предписаний перфекціонізм. 
Методика дослідження агресії влючає такі 
шкали як вербальна агресія, фізична агресія, 
предметна агресія, емоційна агресія, само-
агресія (аутоагресія). Суїцидальний ризик був 
оцінений за загальною (сумарною) шкалою.  

За отриманими результатами проведено 
кореляційне дослідження із застосуванням 
кореляційного коефіцієнта r-Пирсона. Статис-
тична обробка результатів дослідження здій-
снювалась із застосуванням статистичного 
пакета IBM SPSS Statistics 22. 
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Підтвердження висунутої гіпотези можли-
ве у тому випадку, якщо між досліджуваними 
змінами (суїцидальний ризик, агресія, пер-
фекціонізм) будуть зафіксовані статистично 
значущі кореляційні взаємозв’язки.

Наявність статистично значущих коре-
ляційних взаємозв’язків між показниками 
суїцидального ризику та характеристиками 
агресивності та перфекціонізму буде статис-
тичним обгрунтуванням припущення про ін-
дивідуально-психологічну детермінацію суї-
цидального ризику підлітків.

Корреляційний метод в якості методу ста-
тистичного оцінювання в’язку досліджуваних 
ознак дозволив вивчити відношення (зв’язок) 
між змінними. Незважаючи на те, що наяв-
ність кореляції змінних досліджень не гово-
рить про причинно-наслідковий залежність 
між ними, вона дає можливість висунути таку 
гіпотезу. Відсутність ж кореляції дозволяє від-
хилити гіпотезу про причинно-наслідковий 
зв’язок змінних [3] (табл. 1).

Якісний аналіз тісноти та характеру коре-
ляційних взаємозв’язків індивідуально-пси-
хологічних характеристик перфекціонізму, 
агресії та показників суїцидального ризику 
підлітків дозволив сформувати розуміння 
взаємної обумовленості досліджуваних ха-
рактеристик.

Отримані численні статистично достовірні 
кореляційні зв’язки між досліджуваними па-
раметрами мають як прямий, так і зворотно 
пропорційний характер і відносяться до зна-
чимих і стійких закономірностей (p ≤ 0,01). 

Так, підлітки, які мають високий рівень 
суїцидального ризику (22%) проявляють фі-
зичну та вербальну агресію, значно частіше, 
ніж інші види агресії (емоційна, предметна), 
а самоагресія виявляється домінуючою.

Фізична агресія передбачає використання 
фізичної сили, спричинення тілесних пошко-

джень (як іншим, так і самому собі). Вербаль-
на агресія означає використання словесних 
образ. 

При яскраво вираженій самоагресії   під-
літок не перебуває в мирі та злагоді з собою, 
у нього відсутні або ослаблені механізми 
психологічного захисту, він виявляється без-
захисним перед зовнішнім середовищем. Пе-
ребуваючи в такому стані людина підвержена 
впливу будь-яким стресовим факторам, які 
підвищуюсь суїцидальний ризик, а характер 
розрядки самоагресії (аутодеструктивні дії) є 
передумовою суїциду.

Перфекціоналізм направлений на себе ви-
явився характерним для підлітків з високим 
рівнем суїцидального ризику у більшій мірі, 
ніж перефекціоналізм направлений на інших, 
або соціально-предписаний перфекціоналізм. 
Невідповідність власним ідеалам робить під-
літка чутливим до цього, а неможливість ви-
правити зовнішні обставини значною мірою 
фруструє підлітка. Безжальні вимоги бути 
досконалим пов’язані з почуттям безнадії і 
самогубством.  Перфекціонізм можна охарак-
теризувати як завищені вимоги до своєї діяль-
ності, що поєднуються із надмірно критични-
ми оцінками своєї поведінки. Перфекціонізм 
супроводжує відчуття непотрібності, встанов-
лення недосяжних цілей, прояву більшої ува-
ги до точності та акуратності.

Перфекціоністи ніколи повністю не за-
доволені своїми досягненнями і регулярно 
відчуваючи розчарування після завершення 
виконання завдання, так як, на їхню думку, 
«могли б зробити краще». Прагнення до до-
сконалості може змусити людину вчинити са-
могубство через те, що він звинувачує себе в 
розриві між реальним життям і його власними 
очікуваннями. Також, перфекціонізм можна 
розглядати як бар’єр для щастя, що підвищує 
суїцидальний ризик.

Таблиця 1
Значущі кореляційні зв’язки між досліджуваними змінними

Перфекціонізм Вид агресії

Перфекціонізм  
направлений на себе Фізична Вербальна Самоагресія

Високий рівень суїцидального ризику 0,291* 0,481* 0,252* 0,571*
Примітка: метод К. Пирсона – p ≤ 0,01*.
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Таким чином, до передумов суїцидаль-
ного ризику слід віднести такі індивіду-
ально-психологічні характеристики, як 

самоагресія, фізична та вербальна види 
агресії, перфекціонізм направлений на 
себе. 
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