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РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ УЯВИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
ЗАСОБАМИ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНІК МАЛЮВАННЯ 

У статті надано теоретичне обґрунтування проблеми розвитку творчої уяви у дітей дошкільно-
го віку. Розкрито залежність між ступенем розвитку творчої уяви дитини та її особистісних якос-
тей. Автором подано методику роботи з дошкільниками з метою розвитку їх творчої уяви засобами 
нетрадиційних технік малювання.

Ключові слова: емоційно-чуттєва сфера, творча уява, нетрадиційні техніки малювання, уміння 
та навички.

В статье подано теоретическое обоснование проблемы развития творческого воображения у де-
тей дошкольного возраста. Раскрыто зависимость между степенью развития творческого воображе-
ния ребенка и его личностных качеств. Автором подано методику работы с дошкольниками с целью 
развития их творческого воображения посредством нетрадиционных техник рисования.

Ключевые слова: эмоционально-чувственная сфера, творческое воображение, нетрадиционные 
техники рисования, умения и навыки.

The article provides a theoretical justification for the development problem creative imagination in pre-
school children. The relationship between the degree of development of a child’s creative imagination and its 
personal qualities is revealed. The author presents a method of working with preschoolers in order to develop 
their creative imagination by means of non-traditional drawing techniques.

Key words: emotional and sensual sphere, creative imagination, psychological and pedagogical condi-
tions, non-traditional drawing techniques, skills and abilities.

Актуальність питання. Законом України 
«Про дошкільну освіту» задекларовано курс 
створення сприятливих умов для особистісно-
го становлення і творчої самореалізації кожно-
го дошкільника. Сучасний заклад дошкільної 
освіти має забезпечувати розвиток у вихо-
ванців образних форм пізнання світу (сприй-
мання, наочно-образного мислення, розвиток 
уяви як передумови креативності) через дитя-
чі види мистецької діяльності; оволодіння об-
разними засобами фіксації здобутого досвіду 
та його використання для розв’язання нових 
життєвих задач (формування сенсорних ета-
лонів, наочних моделей); формування дитячої 
творчості, вміння не лише репродукувати, але 
й створювати та реалізовувати власні задуми, 
спиратись на власний життєвий досвід, чуттє-
ві та практичні враження; розвиток почуттів, 
емоційної сприйнятливості. 

У працях Р. Арнхейма, Г. Григор’євої, 
Т. Доронової, Н. Дяченко, Т. Казакової, Т. Ко-
марової, В. Косминської, К. Крутій, В. Кот-
ляра, І. Ликової, О. Половіної, Л. Редькіної, 
Н. Сакуліної, О. Трусової, Н. Халєзової та 

інших вчених відстоюється думка про те, що 
на сучасному етапі реформування дошкільної 
освіти важливо змінити форми і принципи 
здійснення освітньої діяльності. Вихователь 
повинен не тільки навчати дітей, але й допо-
магати їм розвиватись, стати організатором їх 
образотворчої діяльності. 

Специфіка мистецької діяльності дошкіль-
ників полягає в обмеженості її технологічного 
аспекту, що поєднується з невичерпною дитя-
чою фантазією та буянням уяви. Самобутність 
останніх становить сутність дитячої творчос-
ті. С. Русова вважала, що дитина сама по собі 
є митець; нам же треба допомогти цим мис-
тецьким нахилам виявитись, аби не зіпсувати 
дитячу фантазію. Тож послідовність освітньої 
роботи в різних видах мистецької діяльності 
здійснюється за наступним алгоритмом: вихо-
вання емоційно-чуттєвої сфери та створення 
умов для розвитку уяви – засвоєння елемен-
тарної інформації – оволодіння уміннями та 
навичками (технічними прийомами, засобами 
художньої виразності кожного виду образот-
ворчого мистецтва) – творча самореалізація 
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дитини (образотворення у різних видах мис-
тецької діяльності, через різноманітні техні-
ки, у роботі з різним матеріалом). 

Постановка проблеми. Дошкільний 
вік – період інтенсивного розвитку творчих 
здібностей дітей, безупинного фантазування, 
розмаїття задумів. Саме у цей період актуаль-
ним стає пошук сучасних ефективних методів, 
що націлені на розвиток пізнавальної актив-
ності, творчої уяви й самостійності дитини. 

Розробка нових стратегій формування осо-
бистості дошкільника засобами мистецтва 
ґрунтується на дослідженні закономірностей 
розвитку їх творчих процесів. Уява тради-
ційно розглядається як один з найбільш важ-
ливих когнітивних процесів, що входять до 
будь-якого творчого акту. Саме в ній, на думку 
О. Кочерги, можна побачити той вузол «афек-
ту й інтелекту», що пов’язує емоційне й інте-
лектуальне життя кожного дошкільника [1]. 

На думку Л. Венгера, своєрідність освіт-
ньої діяльності дітей дошкільного віку по-
лягає в тому, що її основа – формування зді-
бностей, а знання, уміння й навички варто 
підбирати виходячи з того, що вони можуть 
дати для розвитку дитини. Тобто необхідний 
пошук таких інноваційних освітніх техноло-
гій, за умови упровадження яких, уява більш 
або менш успішно розвивалася б не під час 
цілеспрямованого навчання дошкільників 
різним видам образотворчої діяльності, а та-
ких, в яких були б передбачені завдання, що 
безпосередньо спрямовані на розвиток най-
більш істотних механізмів їх уяви. Такі під-
ходи повинні містити спеціальні завдання, 
що сприяли б активізації творчих здібнос-
тей, загальних для усіх видів образотворчої 
діяльності дошкільників. 

Актуальність даної проблеми й обумовила 
вибір теми нашого дослідження: «Розвиток 
творчої уяви дітей дошкільного віку засобами 
нетрадиційних технік малювання».

Метою даної статті є теоретичне обґрун-
тування проблеми розвитку творчої уяви до-
шкільників; розкриття залежності між сту- 
пенем розвитку творчої уяви дітей та їх особис-
тісних якостей; опис алгоритму роботи з до-
шкільниками з метою розвитку їх творчої уяви 
засобами нетрадиційних технік малювання.

Виклад основного матеріалу. Дошкільне 
дитинство – синзетивний період для розвитку 
творчої уяви. Д. Дьюї, В. Штерн стверджували, 
що уява дитини багатша ніж уява дорослого, 
тоді як Л. Виготський, С. Рубінштейн, наголо-
шували на відносності високого рівня дитячої 
уяви, який можна оцінювати лише в порівнянні 
з темпом розвитку інших психічних процесів. 

Найбільш ефективною для розвитку твор-
чої уяви у дошкільників засобами нетра-
диційних технік малювання є інноваційна 
педагогічна технологія «Теорія Розв’язання 
Винахідницьких Завдань» Г. Альтшуллера 
(далі – ТРВЗ). ТРВЗ – це універсальна орга-
нізаційно-педагогічна та методична система, 
яка дозволяє поєднувати предметно-пізна-
вальну діяльність з методами активізації та 
розвитку мислення, а також творчого ви-
рішення навчальних і соціальних завдань. 
За В. Волкановою, технологія ТРВЗ для до-
шкільників є технологією колективних ігор і 
занять з детальними методичними рекомен-
даціями. Основу технології становлять ігри- 
заняття, під час яких діти знайомляться 
з навколишнім світом, вчаться виявляти су-
перечливі властивості предметів, явищ і 
розв’язувати ці суперечності, і які передбача-
ють самостійний вибір дитиною теми, матері-
алу та виду діяльності [2, с.1 24]. 

Стосовно дитини концепція ТРВЗ понад 
усе ставить принцип природовідповідності, 
згідно з яким педагог, навчаючи дитину, по-
винен знати і враховувати її природу. Так, ре-
зультати психолого-педагогічних досліджень 
свідчать про те, що у період 3–6 років творча 
уява та фантазія дитини сягають найвищого 
розвитку. Е. Кріс і К. Кюбі, З. Фрейд, К. Хор-
ні та інші науковці прямо пов’язували творчі 
процеси з особливостями розвитку особис-
тості. Науковцями виявлено деякі особливос-
ті розвитку творчої уяви дітей дошкільного 
віку, пов’язані з якостями їхньої особистос-
ті: рівнем розумового розвитку; специфікою 
спілкування з дорослими й однолітками;  
особливостями сформованості їх емоційно-
мотиваційної сфери; оцінкою та самооцін-
кою навколишнього; рівнем домагань.

Водночас ТРВЗ спирається на положення 
Л. Виготського про те, що дошкільник при-
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ймає програму навчання тією мірою, якою 
ця програма стає його власною [2, с. 125]. 
Б. Неменський вважає, що розвиток творчих 
здібностей вимагає спеціального механізму – 
своїх навичок, свого тренажу. І вчити цьому 
необхідно із дошкільного віку – коли дитина 
найбільш до цього прихильна, і цьому поло-
женню пора стати педагогічною аксіомою.

Цілеспрямоване керівництво розвитком 
уяви дошкільників доцільно здійснювати за 
наступним алгоритмом, що включає декілька 
основних напрямків. Перший напрямок при-
пускає, що діти спочатку навчаться викорис-
товувати образ, що спирається на предмет-за-
мінник за окремими ознаками подібності. При 
цьому дорослий використовує відомий у ТРВЗ 
метод синектики, автором якого є В.-Д. Гордон. 
Вихователем у роботі з дітьми застосовується 
метод прямої аналогії (червоне коло – яблуко, 
полуниця). Потім дітей навчають оперувати з 
образами, побудованими за принципом «вклю-
чення», коли задана ознака (наприклад, сірий 
колір) повинна бути пов’язана не з предметом 
(зайчиком), а з широким контекстом (з карти-
ною, де сіре – тільки невелика частинка), за-
стосувавши при цьому метод компонентної 
(структурної) аналогії. При цьому доцільно 
навчати дітей малювати, використовуючи не-
традиційні техніки малювання, а саме: техніку 
друкування печаткою, поролоном, відбитками 
мильних бульбашок, за трафаретом; гумкою 
по фону, що підготовлений простим олівцем, 
передаючи предмети сірого кольору; акварел-
лю у поєднанні з сіллю; свічкою [3, с. 4-5].

Другий напрямок, що ґрунтується на да-
них досліджень Л. Венгера, – наочне моделю-
вання. З метою розвитку творчої уяви засто-
совують наступну систему взаємопов’язаних 
дій: формування позитивної мотивації щодо 
вирішення творчих завдань, спрямованих на 
розвиток уяви дітей у процесі малювання; 
переконати їх у тому, що фантазувати корис-
но; стимулювати фантазію дошкільників за 
допомогою спеціально підібраних запитань: 
«Що відбудеться, якщо в тебе виростуть кри-
ла? Куди б ти полетів? Намалюй себе з кри-
лами» тощо.

1. Творча діяльність уяви перебуває 
в прямої залежності від багатства й роз-

маїтості колишнього особистого досвіду 
дитини. Найбільш ефективним засобом на-
копичення знань про оточуючий світ є спо-
стереження, під час яких провідним засобом 
розвитку творчої уяви дітей є метод Л. Тол-
стого (щоденний опис предмета з погляду 
іншого предмета: розповісти про зиму, якщо 
ти – сніговик; дерево – з погляду листя). 
Інші види завдань вводять поступово, у на-
ступній послідовності: вільне фантазування 
(намалювати дивний кавун, усередині якого 
знаходяться льодяники); збільшення – змен-
шення (мурашка стала велетнем); виклю-
чення деяких якостей тварини (вовк не їсть 
м’яса); додавання об’єктам неживої природи 
здатностей і якостей живих істот (сонечко 
має оченята і вміє посміхатись); додавання 
об’єктам неживої природи надзвичайних 
властивостей (камінець вміє перетворюва-
тись на тварин сірого кольору, наприклад, 
мишу, їжака); антропоморфізм (травичка 
розмовляє як людина); додавання одного або 
декількох фантастичних властивостей одній 
людині (дитині) або багатьом людям (дітям); 
перетворення людини (дитини) на будь-який 
об’єкт; придумайте фантастичне гніздечко, 
яке звив ... їжачок або горобчик; «Як мені 
повезло, що ... (наприклад, на ялинці не рос-
туть рум’яні яблучка)»; фантастичне дро-
блення (апельсин розпався на часточки й ...). 
Як правило, дитині пропонують намалювати 
образ уявлюваного предмета нетрадиційним 
способом за допомогою природних форм; 
муляжів фруктів, тканини, целофану, паль-
ців і долонь, гофрованим картоном, зім’ятим 
папером.

2. Можна уявити і намалювати те, що сам 
не бачив, але про що чув або читав, напри-
клад, уявити розпечені піски пустелі, а потім 
зобразити їх за допомогою техніки ТРВЗ ма-
лювання на вологому папері.

3. Зміст уявлюваних предметів або явищ 
залежить від наших почуттів у момент фанта-
зування. І навпаки, предмет фантазії впливає 
на наші почуття. 

К. Ушинський радив зробити серйозне 
навчання цікавим, вважаючи це одним з най-
важливіших завдань навчання. Л. Венгер за-
уважує, що те, що пропущено через гру, діти 
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засвоюють не так, як те, про що вони тільки 
чули від дорослих або спостерігали самі. Ди-
тина переживає найяскравіші почуття саме 
під час гри. У своєму творчому розвитку до-
шкільник вирішує різноманітні ігрові завдан-
ня: відтворює зовнішній вигляд і властивості 
предмета по пам’яті; відгадує предмет за сло-
весним описом властивостей і ознак; навча-
ється розрізняти невизначені графічні форми 
(чорнильні плями, карлючки, хмари), впізна-
ючи в них різні знайомі предмети або об’єкти; 
комбінує й сполучає в одному предметі влас-
тивості й ознаки інших предметів і об’єктів; 
переносить дії, застосовувані до одного пред-
мета на іншій; придумує сюжетне оповідання 
про який-небудь об’єкт; знаходить дії, проти-
лежні за значенням, а потім дорослий може 
запропонувати дітям закріпити результати у 
малюнку, використавши нетрадиційні техніки 
малювання. Так, у роботі з дітьми доцільно 
застосовувати ігри типу «вигадай і намалюй» 
(малювання фантастичних персонажів, не-
існуючих предметів та істот). Також їм про-

понується «оживити» будь-що за допомогою 
домальовування [1, с. 26-128]. 

Висновки. Використання нетрадиційних 
способів зображення дозволяє значно урізно-
манітнити підходи до розвитку творчої уяви 
дошкільників у процесі зображувальної ді-
яльності, індивідуалізувати цю роботу, вра-
ховуючи особистісні характеристик кожного 
вихованця. 

Перспективи подальших досліджень. 
Проведене дослідження не вичерпує по-
рушеної проблеми. З метою подальшого 
підвищення якості роботи щодо розвитку 
творчої уяви дошкільників важливо погли-
блено вивчити можливості використання не-
традиційних технік малювання у поєднанні 
з використанням дитячої художньої літера-
тури та українського народного фольклору.  
Це дозволяє розвивати їх уяву, перетворюю-
чи її з вільної («коли я хочу щось малювати») 
на творчо спрямоване фантазування («коли 
мене просять щось намалювати») і шукати 
механізми, які сприяють цьому. 
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старші викладачі кафедри фортепіано

Харківської гуманітарно-педагогічної академії

УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЧЕРЕЗ 

ОПАНУВАННЯ МЕТОДОМ ШВИДКОГО НОТОЧИТАННЯ
У статті розглядаються методи швидкого, професійного орієнтування у фактурі фортепіанного 

акомпанементу, які націлені на удосконалення фахової компетентності майбутніх педагогів-музи-
кантів.

Ключові слова: нотна фактура, акомпанемент.

В статье рассматриваются методы быстрой, профессиональной ориентации в фактуре фортепи-
анного аккомпанемента, которые нацелены на усовершенствование профессиональной компетент-
ности будущих педагогов-музыкантов.

Ключевые слова: нотная фактура, аккомпанемент.

Methods of quick professional orientation in the texture of piano accompaniment which are aimed at the 
improvement of professional competence of future music teachers are described in the article.

Key words: musical texture, accompaniment.

Постановка проблеми. Вчителі музич-
ного мистецтва мають бути різнобічно осві-
ченими педагогами, володіти багатьма про-
фесійними навичками, набутими в процесі 
опанування цілого ряду музичних дисциплін. 
Серед них чинне місце займає дисципліна 
«Акомпанемент», метою занять з якої  є на-
дання студентам можливості набути вміння, 
необхідні педагогу-музиканту, а саме навички 
швидкого орієнтування у фактурі фортепіан-
ного акомпанементу, здатність до виконав-
ської свободи при трактуванні партій аком-
панементу, вміння орієнтуватися у нотному 
матеріалі, обираючи найбільш зручний ви-
клад, що допомагатиме дітям при співі.

У статті представлені методичні рекомен-
дації, у яких висвітлено та обґрунтовано прак-
тичні поради щодо більш ефективної роботи 
майбутніх учителів музичного мистецтва 
закладів дошкільної та загальної середньої 
освіти з дітьми у якості концертмейстерів. Ко-
ристуючись такими рекомендаціями студенти 
змогли б належним чином оволодіти навичка-
ми швидкого орієнтування у фактурі фортепі-
анного акомпанементу до дитячого пісенного 
матеріалу. У методичних рекомендаціях сис-
тематизовані основні принципи ноточитання, 
докладно описані переваги якісного та гра-
мотного сприймання нового нотного тексту, 

що є результатом аналізу багаторічної практи-
ки авторів та їхньої  педагогічної діяльності 
зі студентами-музикантами. Отримані знання 
та їх практичне втілення дадуть змогу майбут-
нім фахівцям більш ретельно підійти до такої 
розповсюдженої галузі професійного піанізму 
у педагогічній справі, як акомпанемент, нада-
дуть впевненості у своїй майстерності.

Метою статті є викладення перевірених 
багаторічною практикою методів, які допо-
можуть майбутнім педагогам-музикантам ви-
хованню навичків, необхідних для швидкого 
та грамотного орієнтування у нотному тексті. 

Виклад основного матеріалу. Першоос-
новою для такої роботи з музичним матеріа-
лом мають бути елементарні знання з нотної 
грамоти, вільного орієнтування у ключових 
альтераціях, швидкого визначення тональнос-
ті твору, точного сприйняття ритмічних по-
значень тощо. Зміцнити та удосконалити свої 
навички та вміння допоможе якнайчастіше 
звертання до нотних текстів різної складнос-
ті, систематичність та послідовність читання 
з листа супроводу до вокальних творів.

Досить часто можна зустрітися з таким 
фактом, коли піаніст, виконуючий на належ-
ному рівні складний сольний репертуар, при 
ознайомленні з новим твором затрачує багато 
часу, щоб отримати хоча б приблизне про ньо-
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го уявлення. Як би ми розцінили досвідченого 
драматичного актора, якому просте грамотне 
читання нової п’єси завдало би таких вели-
ких труднощів? Звичайно, навчитися читати 
нотний текст значно складніше, ніж словес-
ний. І не тільки тому, що живу мову, передану 
словами, ми засвоюємо з раннього дитинства, 
в той час як музичне сприйняття розпочина-
ється пізніше і не є постійним змістом нашої 
розумової діяльності. До того ж, тому, хто 
читає словесний текст приходять на допомо-
гу чіткий розподіл мови на слова, розділові 
знаки, використання заголовних букв, абзац-
ний відступ тощо. Всі ці прийоми смислового 
розподілу словесного тексту дають вже при 
поверховому погляді чітке сприйняття думки 
автора. Наскільки складнішим до сприйнят-
тя є новий нотний текст, можна собі наочно 
уявити, якщо взяти із підручника з граматики 
спеціально підібрані уривки для вправ із роз-
становки розділових знаків. За такими умова-
ми важко зрозуміти словесний текст. А якщо 
до цього виключити розподіл мови на слова, 
то такий текст не можна було б прочитати без 
розшифрування. В нотному запису відбува-
ється щось схоже на цей приклад. Групуван-
ня нот шляхом розстановки ребер відображає 
метричний розподіл, але не об’єднує ноти за 
інтонаційно-смисловим значенням. Ліги, які 
використовуються з цією метою, одночасно 
слугують і для продовження протяжності зву-
ків, і для розстановки штрихів, тобто позбав-
лені однозначності.

Це і є причиною досить розповсюджено-
го засобу читання нотного тексту нота за 
нотою. Такий механічний засіб ноточитання, 
при якому смислові  зв’язки звуків музикан-
том не сприймаються, Жан-Жак Руссо описав 
ще у 1767 році у своєму «Музичному слов-
нику». Він писав, що музикант, який добре 
відчуває фразу, акцент має музичний смак, а 
той, хто не бачить і не сприймає нічого, крім 
окремих нот, звуків, долей такту, інтервалів 
і не поглиблюється у смисл фраз є горе-му-
зикантом. У Німеччині подібних музикантів 
називають «поглинателями нот». За цим спо-
собом ноточитання гальмується музичне мис-
лення, до того ж і не активізується, пов’язана 
з мисленням, музична пам’ять.

Які ж рекомендації треба надати майбут-
ньому фахівцю-музиканту, щоби читання 
нот стало осмисленим актом? Відповідь буде 
такою: читання нотного тексту є одночас-
ним читанням музичного змісту. Для цього 
читання нот треба розподілити на музично-
смислові відрізки, розпочинаючи з простіших 
інтонаційних мотивів і закінчуючи музични-
ми фразами, періодами. Складність такого 
завдання полягає в тому, що при читанні сло-
весного тексту смислові відрізки відобража-
ються шляхом розстановки розділових знаків, 
тоді як працюючи з нотним матеріалом це має 
робити сам музикант. Піаністу треба швидко 
згрупувати ноти за смисловою принадністю 
(мелодійною, гармонійною) і у такому зв’язку 
їх сприймати. Це одразу активізує музичне 
мислення і музичну пам’ять, надає імпульс 
творчій уяві музиканта. Введення у дію та-
ких здібностей у процесі сприйняття нотного 
тексту є сильним фактором щодо утворення 
слухових уявлень, тобто найпершою умовою 
перетворення нотних знаків у музику. Такий 
засіб сприйняття нотного тексту називаєть-
ся комплексним. У такий спосіб створюється 
економія у самому механізмі сприйняття, спи-
раючись на те, що значна частина нотного тек-
сту у будь-якому музичному творі утворюєть-
ся з типових зв’язків, які об’єднують значну 
кількість нот, і тому, подібно до читання вже 
відомих слів і граматичних обертів, упізнаєть-
ся одразу. Велике значення при комплексному 
сприйнятті твору має й та обставина, що при 
цьому виправляється неприроднє співвідно-
шення між темпом сприйняття і відтворення, 
яке виникає при механічному читанні нот. 
Таке читання нота за нотою приводить про-
цес сприйняття до невластивої для мислення 
загальмованості і роздрібненості, позбавляє 
музичне мислення його керуючої ролі.

Наочно це можна відчути, коли перене-
сти такий характер темпу сприйняття на чи-
тання словесного тексту. Для цього у картоні 
треба прорізати маленький отвір, завбільшки 
з букву, і повільно його пересувати. Смисл 
прочитаного у такий спосіб тексту буде дуже 
складно зрозуміти, не говорячи вже про мож-
ливості виразного читання. Піаніст, який грає 
від ноти до ноти, знаходиться у аналогічному 
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положенні. При такому загальмованому про-
цесі музична пам’ять утворює лише випадко-
ві зв’язки, часто неправильні, які не можуть 
викликати у слуховому уявленні навіть еле-
ментів музичного образу. Труднощі у цьому 
напрямку ще більше зростають при розборі 
нотного тексту кожною рукою окремо. У цьо-
му випадку до слуху доходять лише окремі, 
розірвані частини мотиву, гармонії, які роз-
поділені між двома руками і тому позбавле-
ні усякого музичного смислу. Для швидкого 
орієнтування у новому нотному тексті такий 
спосіб є непридатним.

Читання і сприйняття тексту подумки за-
вжди є швидшим, ніж його відтворення. Слу-
хова уява виникає на основі зорового сприй-
няття певного відрізку нотного тексту майже 
миттєво і утримується музичною пам’яттю 
на протязі усього часу відтворення його на 
фортепіано. Під час виконання вступає в дію 
слуховий контроль, який перевіряє й корегує 
гру у відношенні точності виконання задумки. 
Ясно, що при комплексному підході до читан-
ня нотного тексту найважливішим завданням 
є розподіл тексту на комплекси звуків, що 
утворює осмислену сполуку. Одночасне охо-
плення таких звуків викликає слухову уяву, 
яка на початку занять носить лише загальний 
характер, але швидко розвивається. Така уява 
легко зміцнюється музичною пам’яттю. Одні-
єю з найбільш розповсюджених форм типових 
зв’язків є зв’язок звуків у гармонічному плані 
і зв’язок гармонічних комплексів між собою.

У відношенні проблеми акомпанементу, 
можливості втілення на фортепіано повної 
гармонії є головною перевагою, яка визна-
чає його ведучу роль серед акомпануючих 
інструментів, тому правильне, точне читан-
ня гармонії є для піаніста, який у своїй фахо-
вій діяльності займається акомпануванням, 
найважливішим. Вміння швидко визначити 
загальну гармонічну основу у найбільш про-
стому вигляді надає можливість швидкого 
охоплення значного комплексу звуків. В той 
час як піаніст, який користується механічним 
засобом читання нота за нотою, схожий на лю-
дину, яка за деревами не бачить лісу, піаніст, 
осмислено гуртуючий звуки, охоплює одразу 
не тільки їхній смисловий загал, але й вираз-

ну роль кожного з них у виконанні загального 
інтонаційного завдання. 

Комплексне сприйняття звуків, утворю-
ючих загальну гармонію, треба розпочинати 
з ранніх етапів навчання гри на фортепіано. 
Це треба робити на найпростіших зразках. 
Ще більшу активність музичного мислення і 
пам’яті стимулює одночасне охоплення гар-
монічних комплексів. Типові форми таких 
з’єднань (за типом кадансів), які утворили-
ся шляхом довгого відбору, несуть і музичну 
форму і зміст. Тому такий спосіб читання мож-
на порівняти з читанням граматичних обертів.

Спростивши гармонічну тканину за ра-
хунок виключення складності ритмічних 
пульсацій, ми отримуємо легку до сприй-
мання гармонічну послідовність, яка швид-
ко запам’ятовується. Тримаючи в пам’яті цю 
гармонійну опору в тісному вигляді, легко 
не тільки прочитати характерний ритм, але 
й створити динамічний план зростання звуч-
ності на певній відстані. При програванні 
таким засобом акордів гармонічної основи 
корисно прослідкувати мелодійний рух басу. 
Утворення у слуховій уяві зв’язку руху басів 
є одним з головних засобів виконання штриха 
legato і всієї фактури музичної фрази вцілому. 
Збереження у слуховій уяві мелодії басу до-
помагає створювати і зміцнювати зв’язки усіх 
компонентів музичної фрази, тобто, за вира-
зом Ф.-Е. Баха, «думати наспівно». Для того, 
щоб створити в уявленні сприйняття такої 
послідовності як цілої, корисно програти її у 
простому викладі без ритму у прискореному 
темпі. У цьому випадку прискорення можна 
порівняти з тим, як при зменшенні розмірів 
предмету для зорового сприйняття збільшу-
ється його охоплення в цілому (шляхом від-
далення від предмету). В техніці ноточитання 
такий засіб допомагає реінтеграції цілісної ін-
тонації, яка при нотному запису розпалася на 
окремі частини. При стискуванні у часі кіль-
кість переходить у якість і інтонація у слухо-
вій уяві виникає як ціле.

Можна помітити, що після такого про-
гравання фігурації виконуються вільніше та 
впевненіше. Це пояснюється тим, що ство-
рення узагальнюючого уявлення всієї звуч-
ності послідовності надає благодатні умови 
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для руху звуків та їх правильного співвідно-
шення, подібно до того, як уявлення про слово 
забезпечує правильну артикуляцію окремих 
фонем, а уявлення про фразу – вільне чергу-
вання слів. Прийом стискання гармонічної 
фактури допомагає більш наочному уявленню 
про її динамічний розвиток, допомагає дове-
денню до кульмінації. При достатньому тре-
нуванні таке уявлення виникає подумки без 
попереднього програвання і є одним з важ-
ливих умов швидкого орієнтування у новому 
музичному тексті. Також корисно програвати 
гармонічну послідовність з точним дотри-
манням тривалості кожного акорду. Вияв-
лення такого внутрішнього ритму гармоніч-
ного фону допоможе також більш вдумливому 
виразному виконанню фігурації. Для трену-
вання у читанні нотного тексту, викладеного 
на трьох і більше нотних станах, швидке  ви-
значення гармонічної основи є необхідною ви-
могою. У таких вправах знаходять практичне 
застосування ті знання, які студент отримує 
на заняттях з теорії і гармонії. Велику користь 
щодо швидкого орієнтування у нотному тексті 
надає комплексне сприйняття і у відношенні 
мелодійних зв’язків. Мелодійний рух швидше 
сприймається, якщо ноти подумки групують-
ся відповідно до їхньої музично-смислової 
принадності. Завдяки більш швидкому сприй-
няттю групи нот, студент в силу своїх музич-
них здібностей надає звукам якості музичної 
думки – природні акценти, динаміку, ритміч-
ний рух. Утворена таким шляхом слухова уява 
легко асоціюється із зоровим уявленням по-
слідовності клавіш, яка відповідає музичній 
уяві. При повторній зустрічі з такою самою 
або схожою інтонацією студент легко впіз-
нає її і вже не потребує повторного її розбо-
ру. У цьому процесі значну роль, так само як 
і при сприйнятті гармонічного змісту , грають 
такі типові зв’язки, як секвенційні утворення, 
мелодійні варіанти, мотиви, утворені за прин-
ципом мелізмів, гамоподібні послідовності, 
мелодійні рухи за акордовими звуками, рухи 
у паралельних інтервалах тощо.

Важливим фактором вільного виконання 
на фортепіано нового музичного тексту, окрім 
утворення попереднього слухового уявлення, 
є чітке зорове уявлення клавіш на яких буде 

відтворена музична думка. Таке зорове уяв-
лення має бути теж комплексним, тобто треба 
сприймати не тільки ту клавішу, яка програ-
ється у даний момент, а цілу картину клавіш. 
Утворення такої зорової уяви значно полег-
шується наявністю чорних і білих клавіш, 
що придає клавішній картині певну характер-
ність і чітке зображення. Для швидкого орі-
єнтування у розташуванні клавіш Ф.-Е. Бах 
у «Досвіді викладання правильного способу 
гри на клавікорді» рекомендує грати в тем-
ряві п’єси, які вже вивчені напам’ять.

Що стосується аплікатури, то при читанні 
нового нотного тексту не слід застосовувати 
жорсткі правила. Постійна аплікатура потріб-
на при довгому розучуванні твору. Слід заува-
жити, що комплексний метод, з його охоплен-
ням цілої серії клавіш, звичайно допомагає 
природному пальцеставу.

Особливий розділ техніки ноточитання 
відповідає за читання з листа, тобто виконан-
ня незнайомого твору без попереднього озна-
йомлення, але при цьому у найбільш повно-
му та грамотному виконанні. Досить часто у 
читанні з листа хочуть бачити головну ознаку 
професіоналізму. Але у роботі з дітьми існує 
особлива специфіка: перш ніж знайомити ді-
тей з новим твором, треба ретельно його опра-
цювати. Студентам, майбутнім викладачам 
музичного мистецтва, читання з листа корис-
но практикувати якнайчастіше.

Увесь процес ноточитання потребує ви-
сокої організації його деяких сторін, склад-
ного розподілу уваги. Коли на фортепіано 
виконується одна частина тексту, одночасно 
читається наступна. У якості відпрацюван-
ня таких здібностей можна використовувати 
вправи на швидке запам’ятовування спочатку 
невеликих окремих інтонацій (акордів, поспі-
вок) і виконання їх напам’ять, а потім і більш 
об’ємних відрізків нотного тексту. Звичайно 
у таких вправах слід користуватися комплек-
сним методом сприйняття і пропонувати для 
запам’ятовування групи нот, об’єднаних за-
гальним смислом.

Саме читанням з листа слід займатися 
лише після того, як студент досягнув певного 
рівня у швидкому і обміркованому орієнту-
ванні у тексті, тобто коли він звик знаходити 



13

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

смислові розподіли тексту, подумки групува-
ти ноти за їхніми смисловими зв’язками. При 
цьому складність фактури твору для читан-
ня з листа має бути меншою, ніж завдання з 
орієнтування у нотному тексті з попереднім 
розбором його структури. Для ознайомлення 
з повною фактурою вокального твору з аком-
панементом фортепіано найбільш доступним 
шляхом є програвання партії соліруючого го-
лосу у супроводі гармонійної основи партії 
акомпанементу. При цьому створюється до-
статньо ясне уявлення про твір вцілому.

Дані рекомендації стануть у нагоді викла-
дачам та студентам ЗВО за напрямом підго-
товки «Музичне мистецтво», практикуючим 
музикантам, учителям музичного мистецтва 
ЗДО та ЗЗСО.

Висновки. Оволодіння навиками швид-
кого орієнтування у фактурі фортепіанного 
акомпанементу є дуже важливою частиною 
усвідомлення майбутнього педагога-музикан-
та як фахівця-професіонала. Користуючись 

комплексним методом сприйняття нотного 
тексту, вчитель музичного мистецтва зможе 
одразу визначити музичний зміст твору, гар-
монічну та мелодичну лінію, ступінь важко-
сті для опанування його дітьми. Такий метод 
ноточитання допоможе фахівцю швидко озна-
йомитись та обрати новий сучасний пісенний 
матеріал для занять, ефективно організувати 
освітньо-пізнавальну діяльність тих, хто на-
вчається, і тим самим здійснювати цілеспря-
мований педагогічний вплив на дітей. Різно-
манітний за змістом програмний матеріал, 
поданий яскраво концертмейстером, створює 
педагогічні умови, які певним чином мають 
виховувати у дітей естетичний смак, поширю-
вати світогляд, дають поштовх до емоційно-
ціннісного зростання. Слідуючи методичним 
рекомендаціям, поданим у статті, майбутній 
фахівець покращить свою фахову компетент-
ність, отримає базу, необхідну для подальшо-
го самостійного удосконалення такого твор-
чого процесу, як акомпанування.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ ЛЮДЕЙ  
У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

У статті розглянута динаміка зміни поведінки людей, які опинились у штучно або природньо 
створених умовах скупчення людей. Проаналізовано психологічний зміст понять «натовп», « надзви-
чайна ситуація». Розглянуто фактори, які впливають на зміну поведінки індивіда та запропоновано 
альтернативні засоби виходу з надзвичайної ситуації.

Ключові слова: стрес, натовп, фрустрація, паніка.

В статье рассмотрена динамика изменения поведения людей, оказавшихся в искусственно или 
естественно созданных условиях скопления людей. Проанализировано психологическое содержание 
понятий «толпа», «экстремальная ситуация». Рассмотрены факторы, влияющие на изменение по-
ведения индивида и предложен альтернативные способы выхода из чрезвычайных ситуаций.

Ключевые слова: стресс, толпа, фрустрация, паника.

The dynamics of changes in the people’s behavior in artificially or naturally created congestions is 
discussed in the article. The psychological content of the concepts “crowd”, “extreme situation” has been 
analyzed. The factors affecting the changes in the behavior of are discussed and the alternative ways of 
leaving the emergency situations have been proposed.

Key words: stress, crowd, frustration, panic.

Актуальність статті. Проблема зміни по-
ведінки людини в критичні моменти завжди 
привертала увагу психологів, які намагалися 
обснувати ті фактори, які впливають на психі-
ку особистості під час надзвичайних ситуацій. 
При цьому, визначення такої ситуації було і за-
лишається неоднозначним. Наприклад, термін 
«напружені ситуації» було введено М.І. Дья-
ченко, Л.А. Кандибович та В.А. Пономарен-
ко, визначенням «крайні умови» оперувала 
Л.Г. Дика, а про «складні ситуації» згадува-
лось у працях А.В. Либина. Різницю між тер-
мінами «стресова ситуація» та «надзвичайна 
ситуація» було проаналізовано австрійським 
вченим Г. Сельє та вітчизняним – А.Ф. Май-
диковим. Терміном «екстремальні ситуації» 
користуються такі автори як: Т.А. Немчин, 
В.Г. Андросюк, В.І. Лебедєв, Г.В. Суворов, 
М.П. Мінгалієва, Т.С. Назарова та В.С. Ша-

поваленко. Також цим питанням займались 
психіатри, які намагались простежити зміни 
у корі головного мозку людини заради визна-
чення того, як саме один і той же фактор, на-
приклад, паніка може змінювати психіку, та 
поведінку людини. Актуальність проблеми 
поведінки людей у надзвичайних ситуаці-
ях з кожним роком загострюється, оскільки 
саме визначення її особливостей дає можли-
вість бути обізнаним та зберегти своє життя.

Постановка проблеми. Кожному члену 
суспільства притаманне індивідуальне ви-
раження емоцій та переживань, тому реакція 
на подразники може проявлятись по-різному. 
Поведінкові особливості під час надзвичай-
них ситуацій через надлишок викиду гормо-
нів можуть кардинально змінювати природу 
поведінки людини, хід її дій та думок. Проте 
лише 1-2% людства притаманні неординарні 
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вчинки. Теоретичний аналіз літератури дає 
можливість класифікувати фактори впливу 
на поведінку в надзвичайних ситуаціях та ви-
значити основні особливості поведінкових 
реакцій, які є характерними для більшої кіль-
кості населення.

Оскільки об’єктом нашого дослідження 
були визначені особливості поведінки людини 
під час надзвичайних ситуацій, а предметом – 
певні фактори, що обумовлюють поведінку 
людей, які потрапили у таку ситуацію, ми по-
ставили за мету визначити систему факторів, 
які впливають на зміну поведінки у надзви-
чайній ситуації та запропонувати програму 
дій у разі виникнення такої ситуацій. 

Виклад основного матеріалу. В психоло-
гії існує досить велика кількість підходів до 
вивчення поняття «надзвичайна ситуація». 
Кожен дослідник описує це поняття з різних 
боків, але узагальнюючи усі знайдені пояс-
нення, ми обрали для оперування визначення 
про стан системи життєдіяльності, який є не-
безпечним для життя і здоров’я та несприят-
ливим для функціонування психіки людини і 
може викликати напруженість. [9;14], а також 
має ряд характеристик.

По-перше, ця ситуація є крайньою та впли-
вовою у розумінні людини, тому виходить за 
межі діапазону її можливостей. По-друге, такі 
ускладнені умови діяльності, суб’єктивно 
сприймаються і оцінюються людиною як важ-
кі та небезпечні. Також варто зауважити, що 
надзвичайна ситуація веде до появи стану 
динамічної неузгодженості і вимагає макси-
мальної мобілізації ресурсів організму. В ба-
гатьох випадках, ситуація викликає негативні 
функціональні якості стану, порушення пси-
хологічної регуляції діяльності, і, тим самим 
знижує ефективність діяльності. Більш того, 
людина стикається з неможливістю реалізації 
своїх мотивів, прагнень, цінностей та інтер-
есів. Саме це і пояснює той факт, чому люди-
на фактично «опускає руки» і не використовує 
ресурси організму на повну [9;17].

Проте, аналіз поведінки особистості, надає 
можливість виділити такі її форми прояву, як 
імпульсивність, пасивність та активність.

Перша, імпульсивна форма поведінки ви-
ражається в схильності діяти без достатнього 

свідомого контролю, під впливом зовнішніх 
обставин або в силу емоційних переживань. 
[7] Імпульсивність характерна для дітей мо-
лодшого шкільного віку та підлітків. Проте, 
у дорослих вона виникає тоді, коли вони не 
має чіткого плану дій. Через необізнаність та 
переживання за власне життя, імпульсивні дії 
призводять до необоротних наслідків. Для 
цієї форми реагування характерна фрустра-
ційна поведінка, коли почуття перестають 
бути стабільним і переходять певний «поріг 
терпимості», в той час, як негативні почуття 
захоплюють свідомість людини і дезоргані-
зовують її. Але, на відміну від розчарування, 
фрустраційна поведінка не пригнічує людину 
до стану безсилля. Навпаки, дозволяє і далі 
боротися за конкретну ідею чи поставлену 
мету. При імпульсивному способі реагування 
людина бурхливо та емоційно переживає ту 
чи іншу ситуацію, реагує на неї неадекватно і, 
як правило, терпить фіаско. Це най розповсю-
джена форма поведінки під час надзвичайних 
ситуацій. [3;156] Саме через імпульсивні дії 
однієї людини, починають ланцюгом страж-
дати інші, оскільки людина з таким проявом 
поведінки є егоїстичною і рятуючи своє жит-
тя, причиняє шкоду іншим. Через відсутність 
логіки у діях, хаос, паніку та необдуманість, 
як правило, імпульсивність призводить до за-
гибелі [9;25].

При пасивному способі, навпаки, людина 
як би відключається, відсторонюється від си-
туації, впадає в емоційно заморожений стан. 
[1] Пасивність пов’язана з інертним станом 
нервової системи, який проявляється в безді-
яльності, байдужості, безініціативності в ді-
яльності по відношенню до зовнішніх впли-
вів. Як правило, така форма поведінки грає 
злий жарт, люди не піддаються масовій пані-
ці, не вчиняють необдуманих дій, але й вони 
нічого не роблять для того, щоб врятуватись. 
Коли 11 вересня 2001 року у Нью – Йорку те-
рористи захопили пасажирський авіалайнер 
та здійснили удар по всесвітньо відомим ве-
жам – близнюкам, люди, які працювали всере-
дині веж в офісах, бачили дим, бачили, що все 
рушиться, але залишались на своїх робочих 
місцях, повільно збирались, складали доку-
менти, вимикали ПК. При пасивній поведінці 
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психіка людини відмовляється приймати той 
факт, що є загроза життю, при цьому,факт за-
гибелі приймається також без заперечень. 

При активній поведінці дії людини харак-
теризується ініціативністю, пошуком виходу 
з положення, що створилося, прагненням по-
долати наявні труднощі та знайти точку опо-
ри в собі і в інших. [1] Саме такі люди мають 
шанс вижити та ще й зорієнтувати інших на 
порятунок, оскільки спираються на раціо-
нальне мислення та адекватність дій. Люди 
з активною формою поведінки є лідерами 
від природи і здатні привести до порятунку, 
в першу чергу себе, а вже потім, маючи якості 
лідера, інших [9;24].

За період XX – XXI сторіч було проведе-
но безліч експериментів, які визначили екзо-
генні та ендогенні чинники, що діють на пси-
хіку людини під час надзвичайних ситуацій. 
Ззовні виділялись явні ознаки емоційного по-
трясіння, а внутрішньо, підкоркові структури 
свідчили про те, що це незвичайна реакція на 
зовнішні подразники. Отже, до факторів, що 
впливають на зміну поведінки під час екстре-
мальних ситуацій, можна віднести: 

1) нервову система, як головний фактор, 
який регулює поведінку індивіда. Від її інерт-
ності, або навпаки збудливості залежить фор-
ма поведінки, яку людина буде виявляти в за-
лежності від ступеня тяжкості ситуації;

2) гормони стресу, які виділяють наднир-
кові структури: адреналін, норадреналін та 
кортизол. При виділенні адреналіну збільшу-
ється частота серцевих скорочень, підвищу-
ється тиск, відбувається стимуляція нервової 
системи. При цьому людині хочеться більше 
рухатися, відбувається викид емоцій. Це від-
бувається під час стресу, незалежно від того, 
чи викликаний стрес зовнішніми або вну-
трішніми факторами. Від цього й історії, що 
людина перестрибує височенний паркан, від-
штовхує груду каміння і т.д. Гормон норадре-
налін супроводжує стрес, паралельно збіль-
шує рухову активність. Класичним прикладом 
може бути ситуація, коли людина, нервуючи, 
не може всидіти на місці. Вплив норадрена-
ліну відзначається і на сенсорне сприйняття, і 
ступінь активності мозку та може давати зне-
болюючий ефект. Він є свого роду анальгети-

ком. Ось чому людина, яка перебуває в стані 
афекту, протягом короткого часу здатна забути 
про біль [5];

3) характер та темперамент людини, як 
вроджена властивість людської психіки, та 
одиниця психодинамічної організації пси-
хічної діяльності, що визначає реакцію лю-
дини на інших людей та на події, що з нею 
відбуваються. Темперамент тісно пов’язаний 
із структурою нервової системи, отже стиль 
поведінки холерика та флегматика в кри-
тичній ситуації будуть суттєво відрізнятися.  
Характер є сукупністю індивідуальних якос-
тей особистості і також відіграє важливу роль 
у формуванні поведінки [8;6];

4) дефекти органів чуття та кінцівок, бо 
людям з обмеженими можливостями в прин-
ципі складніше вижити у таких ситуаціях. 
Адже у більшості випадків, для того, щоб вря-
туватись необхідно докласти фізичних зусиль. 
А життя тих людей, які мають дефекти орга-
нів чуттів залежить від оточуючих. Людина, 
яка, наприклад, має проблеми зі слухом може 
не почути сирену, а людина з дефектом зору 
не буде знати елементарно у якій бік рухатися;

5) недостатню інформаційну обізнаність, 
оскільки люди в повсякденному житті на-
віть не замислюються над тим, як потрібно 
діяти в тій чи іншій критичних ситуаціях. 
Саме незнання, що робити і як діяти приво-
дять людей у стопор. Адже, якщо б щорічно 
проводились вчення, як і що потрібно роби-
ти, наприклад, під час пожежі у ТЦ, то жертв 
було б набагато менше. 

Викладені вище факти вимагають скон-
центрувати увагу на 3 основних правилах по-
ведінки під час надзвичайних ситуацій:

 1. Зберігайте спокій. Як би це не було ба-
нально, але це дуже важливо. Спокій є кордо-
ном між життям і смертю, так як втрачаючи 
душевну рівновагу людина починає робити 
необдумані вчинки, які можуть привести до 
загибелі.

2. Обміркуйте свої дії. Не слід вживати ні 
в якому разі необдуманих кроків. Для цього 
слід заздалегідь ознайомитися з загальними 
правилами дії в певній надзвичайної ситуації.

3. Складіть план реагування. Ще до виник-
нення НС слід ознайомитися з місцевістю і 
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з’ясувати можливі катаклізми та надзвичайні 
ситуації, які можуть статися тут, щоб проду-
мати детально як діяти при настанні реальної 
НС. Цей особистий план реагування повинен 
включати в себе такі прості і важливі пункти, 
як: місце укриття в разі небезпеки, шлях ева-
куації або відступу, якщо евакуаційний вихід 
заблокований та метод евакуації [9;149].

Висновки. Вибір теми для нашого теоре-
тичного дослідження був зумовлений, в пер-
шу чергу, актуальністю проблеми та тим фак-
том, що надзвичайні ситуації трапляються у 
сучасному суспільстві значно частіше, ніж це 
було 30-50 років тому. Нами було обране ви-
значення надзвичайної ситуації, в контексті 
якого ми працювали, та проаналізовано базові 
форми поведінкових реакцій, що є характер-
ними для надзвичайних ситуацій, а саме – ім-
пульсивність, активність і пасивність та роз-

глянуто специфіку та особливості їх прояву. 
На основі аналізу теоретичних джерел також 
було систематизовано та виділено основні 
фактори, що впливають на поведінку людини 
під час надзвичайних ситуацій а також обу-
мовлюють певні стратегії поведінки в таких 
ситуаціях, та визначено загальні моделі бажа-
них поведінкових реакцій у ситуаціях,що вва-
жаються надзвичайними. 

Проте, нами було розглянуто та деталі-
зовано лише певну теоретичну частину осо-
бливостей, які вивчалися вітчизняними та 
зарубіжними вченими у межах поставленої 
проблематики. Тож, перевірка теоретичних 
положень емпіричним шляхом та розробка 
тренінгових програм, що стосуються стра-
тегій ефективної поведінки в надзвичайних 
ситуаціях, зумовлює перспективи нашого по-
дальшого дослідження. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ  
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ  

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»
У статті розглянуто питання педагогічних технологій та методів, які використовує викладач 

під час проведення практичного заняття з дисципліни «Основи охорони праці». Проаналізовано мето-
дику: педагогічні технології, кейс-метод, метод проектів на яких ґрунтується формування позитив-
ної мотивації до безпеки життєдіяльності та профілактики травматизму на робочому місці.

Ключові слова: педагогічні технології, методи,методика, охорона праці, будівельна галузь.

В статье рассмотрены вопросы педагогических технологий и методов, которые использует пре-
подаватель во время проведения практического занятия по дисциплине «Основы охраны труда». 
Проанализированы методику: педагогические технологии, кейс-метод, метод проектов на которых 
основывается формирования положительной мотивации к безопасности жизнедеятельности и про-
филактики травматизма на рабочем месте.

Ключевые слова: педагогические технологии, методы, методика, охрана труда, строительная 
отрасль.

The article deals with the issues of pedagogical technologies and methods used by the teacher during the 
practical training in the discipline "Fundamentals of Occupational Safety". The methodology is analyzed: 
pedagogical technologies, case-method, the method of projects on which the formation of positive motivation 
for the safety of life and prevention of workplace injury is based.

Key words: pedagogical technologies, methods, methods, labor protection, construction industry.

Актуальність статті. Безпека працівника, 
його життя та стан здоров’я у процесі вироб-
ництва сформовано як один з провідних прин-
ципів у державній політиці України у галузі 
охорони і безпеки праці. Забезпечення без-
пеки кваліфікованого робітника на робочому 
місці, пріоритет життя.

В наш час надважливими та актуальни-
ми на виробництві будь-якої форми власнос-
ті є проблема впровадження безпечних умов 
праці через формування творчого, активного, 
відповідального та самостійного майбутнього 
кваліфікованого робітника, оскільки питання 
безпеки життя та охорони праці проходить че-
рез усю систему його професійної діяльності.

Особливої ваги набуває ця проблема в кон-
тексті професійної підготовки майбутніх учи-

телів з дисципліни «Основи охорони праці», 
адже сучасні вимоги до викладання потребу-
ють нових методів, форм та технологій під час 
проведення практичних занять з учнями.

Предмет «Основи охорони праці» – це 
обов’язкова нормативна дисципліна, яка го-
тує майбутнього педагога. Мета вивчення 
предмету – формування та використання на 
практиці у кваліфікованих необхідного рівня 
знань, вмінь, навичок  з правової та організа-
ційної сфери, основ фізіології, , виробничої 
санітарії, гігієни праці, безпеки процесів пра-
ці і пожежної безпеки.

Існуюча небезпека, на нашу думку, 
пов’язане з певними чинниками. Так, праців-
никам не вистачає професійної компетентнос-
ті, кваліфікаційної мобільності, а також все 
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ще «діють» установки і правила поведінки 
тоталітарного минулого, за якими безпекою 
та життям робітників нехтували заради «ве-
ликої мети». Отже, не викликає сумніву акту-
альність та доцільність формування культури 
безпеки професійної діяльності в майбутніх 
фахівців під час практичних занять у закладах 
професійної освіти.

Аналіз попередніх досліджень. Відомі 
дослідження змісту економічних і соціальних 
особливостей охорони праці досліджували 
такі науковці, як: М. П. Гандзюк, Є. О. Геврик, 
Г. Г. Гогіташвілі, В. Ц. Жидецький, П. О. Із-
уїта та Л. П. Керб, економічної і соціальної 
ефективності заходів які спричиняють поліп-
шення умов і охорони праці повинні бути ак-
туальними і мати значення щодо поліпшення 
існуючих методик, адже, попри широку низ-
ку  праць на цю тематику, окремі її аспекти 
не повністю  розроблені і проаналізовані [1]. 
Зараз в Україні можна спостерігати  знижен-
ня рівня загального травматизму, проте якщо 
порівнювати з високорозвиненими країнами 
світу травматизм все одно лишається надви-
соким. Економічний стан в країні пов’язаний 
з аваріями, травмами, професійними за-
хворюваннями. На виробництві отримують 
травми більш ніж 23-25 тис. фахівців, і також 
1200-1300 зі смертельними наслідками; по-
над 7 тис. співробітників мають професійні 
захворювання; втрати робочого часу у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності, яка 
пов’язана з травматизмом на виробництві, до-
сягають мільйонів робочих днів. Надвисокий 
травматизм  у поєднанні з смертельними на-
слідками можна спостерігати у агропромис-
ловості, вугільній промисловості, на будівни-
цтві та транспортній галузі [1; 3].

Особливе занепокоєння викликає стан охо-
рони праці на малих підприємствах, де рівень 
травматизму значно вищий, ніж на підприєм-
ствах інших секторів економіки [2].

Формулювання цілей статті. Метою да-
ного дослідження є експериментальна пере-
вірка методики проведення практичного за-
няття «Безпека понад усе!».

Виклад основного матеріалу. 
Існує два фактори, що визначають безпеку 

на робочому місці, — це безпечна техніка та 

безпечна поведінка людини. При цьому біль-
ше половини нещасних випадків відбуваєть-
ся через небезпечну поведінку, помилки по-
страждалих. Людина, що виконувала роботу, 
чогось не помітила, не врахувала, не перед-
бачила, з чимось не впоралась, поквапилась. 
Цьому слугували необачність, неуважність, 
бажання до вільної поведінки, схильність до 
конфліктів, нестриманість, надмірна само-
впевненість, схильність до ризику, неповага 
до норм і правил, слабкі професійні якості. 
Більше того, люди в процесі трудової діяль-
ності нерідко й умисно порушують добре ві-
домі їм правила, наражаючи себе на небезпеку 
[4], що свідчить про низьку культуру дотри-
мання працюючими правил техніки безпеки.

З метою активізації навчання на практич-
них заняттях нами було запропоновано синтез 
різних технологій який був названий «Безпека 
понад усе» в силу специфіки теми навчальної 
дисципліни, а також особливостей його про-
ведення. 

Вивчення значної кількості різноманітних 
інтерактивних методів дало нам змогу віді-
брати з наявного обсягу та виокремити інтер-
активні технології проведення  практичного 
заняття у майбутніх кваліфікованих робітни-
ків будівельного профілю, а саме: проектного 
навчання, кейс-техологію й імітаційно-ігрову.

Запропоновані технології органічно по-
єднались у проведенні практичного заняття з 
дисципліни «Основи охорони праці».

Зупинимось детальніше на кожній з них:
Інтерактивні технології стимулюють роз-

виток творчих здібностей у результаті ак-
тивної спільної навчальної діяльності. Осо-
бливо слід зауважити, що активність – це не 
спонтанний прояв особистості, а соціальне 
утворення, яке черпає ресурси у спілкуванні 
та діяльності. Як показують дослідження, ак-
тивність у співпраці завжди дуже високо роз-
цінюється особистістю. Спільна діяльність 
для учнів необхідна не тільки в цілях обміну 
інформацією, набуття досвіду. Головне по-
лягає в тому, що людина бачить себе в іншій 
людині, як у дзеркалі, коригуючи цим і влас-
ну поведінку. Саме тому необхідно відзначи-
ти також функцію соціалізації інтерактивних 
методів навчання. Активність учнів забезпе-
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чує їм соціальну значимість, від неї залежить 
успіх спільної справи. Це школа колективних 
відносин, що пробуджує в учнів весь спектр 
переживань, пов’язаних з конкуренцією і лі-
дерством, взаємовідносинами з людьми, ви-
рішенням професійних і особистих проблем.

Отже, для проведення практичного занят-
тя з дисципліни «Основи охорони праці» учні 
підготують групові проекти, які нададуть їм 
змогу самостійно поглибити теоретичні осно-
ви профілактики травматизму та професійних 
захворювань, набути фахового досвіду май-
бутньої праці. У ході виконання проекту май-
бутні будівельники одержують важливий для 
наступної адаптації до власної професійної 
діяльності досвід розв’язання модельних або 
реальних завдань, виробничих ситуацій на бу-
дівельних підприємствах. Разом з технологією 
проектного навчання для формування знань, 
умінь і навичок у майбутніх кваліфікованих 
робітників будівельного профілю доцільно 
використовувати також і кейс-технологію.

Технологія активного проблемно-ситуа-
ційного аналізу, заснована на навчанні через 
вирішення конкретних завдань – ситуацій (рі-
шення кейсів – case-study). Так, С. Шумська 
та Т. Бучинська наголошують, що кейс – це: 
опис реальної ситуації, включаючи проблему, 
яку необхідно розв’язати; ситуація, зазвичай 
викладена з точки зору учасника подій, яко-
му належить прийняти рішення, що має бути 
обговорене слухачами; можливість створення 
в аудиторії атмосфери прийняття рішення по 
конкретній ситуації з урахуванням наявних 
можливостей та ризиків; матеріал для прове-
дення детальних подальших досліджень. [5]. 
До кейсів відносять конкретні ситуації, ко-
трі спеціально розробляються викладачем на 
основі фактичного матеріалу з метою їх по-
дальшого розбору під час навчальних занять. 
Використання кейс-технології для проведен-
ня практичного заняття  у майбутніх кваліфі-
кованих робітників будівельного профілю є 
особливо значущим, оскільки в професійній 
практиці вони піддаватимуться впливам різ-
них небезпечних ситуацій. А оскільки гото-
вих рішень на питання – як треба поводитися 
в тій чи іншій позаштатній ситуації – немає, 
тому створення на уроках різних проблемних 

виробничих ситуацій дасть змогу майбутнім 
робітникам знайти набагато більше варіан-
тів успішного розв’язання їх під час власної 
професійної діяльності. Приклад застосуван-
ня кейс-технології для вивчення причино-на-
слідкових зв’язків із проблеми «Безпека на 
будівельному майданчику» та формування в 
учнів компетентності – прихильність до без-
пеки майбутніх будівельників. Педагогічна 
кейс-технологія – це навчання дією. Суть її 
полягає в тому, що засвоєння знань і форму-
вання вмінь є результатом активної самостій-
ної діяльності учнів із вирішення протиріч, 
в результаті чого і відбувається творче ово-
лодіння професійними знаннями, навичками, 
вміннями та розвиток розумових здібностей. 
Серед застосованих у кейс-технології мето-
дів, що активізують навчальний процес, ви-
окремлюють: метод ситуаційного аналізу (ме-
тод аналізу конкретних ситуацій, ситуаційні 
завдання та вправи тощо); метод інциденту; 
метод ситуаційно-рольових ігор; метод сорту-
вання ділової кореспонденції; ігрове проекту-
вання; метод дискусії тощо. 

У експерименті приймали участь студенти 
2 груп 2 курсу спеціальності «Будівництво та 
цивільна інженерія» Вінницького транспорт-
ного коледжу, (всього 44 особи) було залучено і 
розділено на контрольну та експериментальну 
групи. Після цього було проведено анкетуван-
ня з контрольною групою, яке показало рівень 
їхньої мотивації щодо вивчення основ охорони 
праці та запобіганню травматизму на підприєм-
стві, а також обізнаності в запобіганні травма-
тизму на робочому місці. Залежно від ступеня 
оволодіння навчальним матеріалом розрізня-
ють три рівні його засвоєння та вміння оперу-
вати ним: низький (споживацький); середній 
(репродуктивний); високий (продуктивний).

У контрольній групі брали участь 21 сту-
дент, а експериментальній 22 студента.

Нижче у таблиці показано рівні сформова-
ності мотивації щодо безпеки життєдіяльнос-
ті та профілактики травматизму на робочому 
місці, яка підтверджує позитивну динаміку 
використання методики проведення практич-
них занять  з дисципліни «Основи охорони 
праці» у студентів Вінницького транспортно-
го коледжу. 
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Діаграми розподілу рівнів сформованості 
мотивації студентів до безпеки життєдіяль-
ності та профілактики травматизму на робо-
чому місці експерименту та після нього.

Діаграми розподілу студентів рівнів сфор-
мованості мотивації до здорового способу 
життя серед контрольної і експериментальної 
групи (рис. 1).

Як видно з таблиці приріст серед студентів 
контрольної групи склав: низький -5%; серед-
ній +4%; високий залишився без змін. Серед 
студентів експериментальної групи же спо-
стерігався приріст: низький -14,5%; середній 
+10,6%; високий +8,6%.

Розрахунки відображені у діаграмах переко-
нують, що у переважної більшості студентів як 
експериментальної так і контрольної групи до 
впровадження методики спостерігалося домі-
нування кількості студентів із середнім рівнем 
мотивації і формування основ безпеки праці.

Дослідження проводилося в чотири етапи:
1 етап –  констатувальний експеримент 

у вигляді анкетування студентів.
На запитання – «чи проводилися практич-

ні заняття подібного типу» 27% студентів від-
мітили що ознайомлені з таким типом занять, 
73% вказали що не знають ніколи не були за-
лучені до подібних практичних занять.

Таблиця 1
Рівні сформованості мотивації до безпеки життєдіяльності та профілактики  

травматизму на робочому місці.

Рівні

Контрольна група Експериментальна група
До  

експерименту
Після  

експерименту Динаміка
До  

експерименту
Після  

експерименту Динаміка
осіб % осіб % осіб % осіб %

Високий 3 14,2 3 14,3 +0 2 9,1 4 18,1 +8,6
Середній 13 61,9 14 66,6 +4 15 68,1 17 77,2 +10,6
Низький 5 24,8 4 19 -5 5 22,7 1 4,5 -14,5
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Рис. 1. Діаграми розподілу рівнів сформованості мотивації у% серед студентів
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На запитання, – «чи подобається студентам 
викладання матеріалу на заняттях» 48% відпо-
віли, що подобається, а 52% вказали що не дуже 
подобається. 36% зазначили що їм подобаєть-
ся відвідувати заняття, 64% зазначили що їм не 
дуже подобається бути присутнім на заняттях.

2 етап – підготовка та проведення форму-
вального експерименту нашого дослідження 
у вигляді практичного заняття «Безпека понад 
усе!» з дисципліни «Основи охорони праці».

3 етап – повторне анкетування.
42% зазначило, що їм подобається відвід-

увати заняття, 58% вказало, що не дуже охоче 
ходять на заняття. 72% респондентів ствердно 
заявило що їм сподобався метод проведення 
семінарського заняття «Безпека понад усе!», 
24% вказали що дане семінарське заняття 
може проводитися з ними 4% зазначило що 
їм не сподобався Безпека понад усе!». На 
думку 78% респондентів доцільно проводити 
змними практичні заняття з використання пе-
дагогічних технологій, зокрема технологією 
проектного навчання «Безпека понад усе!», 
22% вказали що дане практичне заняття має 
право на існування.

На запитання, – «Що вам сподобалося, або 
не сподобалося на практичних заняттях «Без-
пека понад усе!» –  були отримані такі відпо-
віді (рис. 2).

4 етап – інтерпретація отриманих резуль-
татів.

У результаті проведеного дослідження 
можна стверджувати, що проведене практич-
ного заняття «Безпека – понад усе!» є при-
йнятним для студентів їх залученню у на-
вчання. 76% студентів, з якими проводилося 
заняття, відповіли, що їм дуже сподобалося 
дане заняття і, якби його проводили з ними, 
у них був би більший стимул навчатися у ко-
леджі. Ці студенти зазначили у співбесіді що 
таким чином вони мають змогу висловитися, 
всі були залучені, всі їх потреби були задо-
волені, вони отримали задоволення від на-
вчання і відчули бажання до засвоєння знань.  
4% респондентів відповіли, що їм не подо-
бається такий вид проведення занять, при 
детальному розборі їх анкет, а також під час 
співбесіди з ними біло виявлено вкрай низьку 
мотивацію до навчання і значну недисциплі-
нованість щодо навчання.

Колеги, яким вдалось спостерігати за хо-
дом занять, відмітили що проведення даного 
практичного заняття є досить ефективним і 
сприяє активізації навчально-пізнавальної ді-
яльності студентів, їх мотивації та залученню 
до дискусії.

Таким чином за результатами аналізу екс-
периментальних даних ми можемо зробити 
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висновки, що запропонована методика суттє-
во збільшує позитивну мотивацію студентів 
до охорони праці.

Такі результати дають підстави вважати, 
що експериментальна методика забезпечує 
підготовку до безпечної професійної діяль-
ності, оскільки вміння створювати авторські 
творчі проекти в ієрархії основ безпеки праці 
дозволяють передбачити та запобігти трав-
матизму на робочому місці, що відображає 
універсальні принципи й основи безпеки про-
фесійної діяльності, здатні створити загальну 
картину безпеки професійної сфери, визначи-
ти місце і роль запобіжних засобів у ній.

Висновки, зроблені в результаті дослі-
дження. Отже, одним з пріоритетних завдань 
освіти в галузі безпеки є формування в май-
бутніх фахівців позитивної мотивації засно-
ваної на глибокому усвідомленні принципів 
безпечного перетворення навколишнього 
середовища та найголовніших цінностей – 
здоров’я та життя людини. Наведена вище ме-
тодика: педагогічні технології, кейс-методи, 

метод проектів на яких ґрунтується форму-
вання позитивної мотивації до безпеки жит-
тєдіяльності та профілактики травматизму 
на робочому місці – професійної діяльності 
майбутніх кваліфікованих робітників, засвід-
чують необхідність, важливість і доцільність 
прискіпливого педагогічного аналізу шляхів 
розв’язання цього педагогічного завдання. 
Нами був проведений констатувальний та 
формувальний експерименти з контрольними 
та експериментальними групами студентів  
Вінницького транспортного коледжу спеці-
альності «Будівництво та цивільна інжене-
рія». Експеримент показав позитивну ди-
наміку рівнів сформованості мотивації до 
безпеки життєдіяльності та профілактики 
травматизму на робочому місці. Вибірка скла-
дала 43 студента, серед них 21-контрольна 
група і 21 студент – експериментальна група. 
Анкетування студентів до та після проведення 
експерименту показало, що студенти високо 
оцінили форму, методи та технології проведе-
ного з ними практичного заняття.
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ГО «КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ КОЗАЦТВА» –  
ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НАШОГО СУЧАСНИКА
У статті обґрунтована актуальність використання складових козацької спадщини для форму-

вання ряду ключових компетентностей у нашого сучасника. Автори розповідають про просвітницьку 
діяльність та проекти «Київської Академії Козацтва», співзасновниками та керівниками якої вони 
являються. В даній роботі представлені результати досліджень психологічної готовності у наших 
сучасників до сприйняття козацької етнокультурної спадщини як фактору формування у них ключо-
вих освітніх, виховних, соціальних та інших компетентностей.

Ключові слова: Київська Академія Козацтва, компетентність, просвітницька діяльність, козаць-
ка спадщина, козацький етнокультурний простір.

В статье обосновано актуальность использования составляющих казацкого наследия, для фор-
мирования ряда ключевых компетентностей у нашего современника. Авторы рассказывают о про-
светительской деятельности и проектах «Киевской Академии Казачества», соучредителями и 
руководителями которой они являются. В данной работе представлены результаты исследований 
психологической готовности у наших современников к восприятию казацкого этнокультурного на-
следия как фактора формирования у них ключевых образовательных, воспитательных, социальных 
и других компетентностей.

Ключевые слова: Киевская Академия Казачества, компетентность, просветительская деятель-
ность, казацкое наследие, казацкое этнокультурное пространство.

The article substantiates the relevance of using the components of the Cossack heritage to form a number 
of key competencies of our contemporary. The authors talk about the educational activities and projects of the 
"Kiev Academy of Cossacks", the co-founders and leaders of which they are. This paper presents the results of 
studies of the psychological readiness of our contemporaries for the perception of the Cossack ethno-cultural 
heritage as a factor in the formation of their key educational, social and other competencies.

Key words: Kiev Academy of Cossacks, competency, educational activities, Cossack heritage, Cossack eth-
no-cultural space.

Актуальність. Історія кожного народу, як 
і життя людини, має героїчні, трагічні, щас-
ливі і нещасливі сторінки. В історичному ми-
нулому українського народу було таке непо-
вторне і легендарне явище як козацтво [15]. 
Козацтво зробило великий внесок у розвиток 
культури і духовності нашого народу [1].

Постановка проблеми. Ми вважаємо, що 
кожному мешканцю України, потенційному 
козацькому нащадку, необхідно мати більш 

детальне уявлення про історію феномену ко-
зацтва [4], так як саме «козацтву, цьому уні-
кальному явищу світової історії, належить 
найвидатніше місце в історичному розвитку 
нашої країни. Протягом кількох століть воно 
відігравало провідну роль в усіх сферах істо-
ричного буття нашого народу, взявши на себе 
здійснення найважливіших завдань, що стоя-
ли перед ним» [1]. Як пише О. М. Апанович 
[1; 2], видатний історик і дослідниця козаччи-



25

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

ни: «Козаки ніколи не прагнули завоювати чу-
жих земель, покорити чужі народи! Вони за-
хищали свою землю, свою родину, свою віру. 
Це були лицарі, люди особливі – і фізично, і 
духовно, і інтелектуально» [1; 2].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Козацтву присвячені наукові праці бага-
тьох сучасних вчених України, ближнього та 
далекого зарубіжжя, а саме: О. М. Апанович, 
С. А. Ауски, С. Д. Бабишина, Б. Ф. Ведмедки, 
Збігнєва Вуйцика, Л. Винара, А. А. Гордеє-
ва, О. Т. Губко, B. C. Задунайського, Карсте-
на Кумке, Т. Каляндрука, В. Г. Кузя, Мицика 
Ю. А., Наливайка Д. С., І. Огієнка, Н. Поля-
кової, Є. Н. Приступи, Ю. Г. Руденка, Вла-
дислава Серчика, Френка Сисина, В. А. Смо-
лія, М. Г. Стельмаховича, Б. М. Ступарика, 
Т. Г. Таїрової-Яковлевої, Владислава Томкеви-
ча, Ф. Г. Турченко, О. М. Уліщенко, І. Ф. Фе-
доренко, Тереси Хинчевської-Геннель, Т. Чух-
ліба, Г. К. Швидько та ін. [1; 2; 3; 15; 18; 22; 
25–27] Інформація про козацтво в загальних 
рисах введена в курс програм історії для се-
редніх загальноосвітніх, середньо-спеціаль-
них, професійно-технічних та вищих навчаль-
них закладів України [19].

Виклад основного матеріалу. На хвилі 
стрімко зростаючого інтересу до козацької 
тематики з’явилась необхідність у створенні 
єдиної просвітницької козацької структури, 
що узагальнює всі історичні відомості та су-
часні тенденції популяризації наукового зна-
ння про козацтво та яка розглядає його як 
історичний, так і сучасний феномен для ви-
ховної роботи. Такою організацією стала ГО 
«Київська Академія Козацтва», яка є про-
світницьким етнокультурним простором для 
шанувальників козацької історії [7] і розгля-
дає все населення нашої країни як нащадків 
козацтва [8].

Київська Академія Козацтва (далі – КиАК) 
[6] створила широкомасштабний історико-ет-
нокультурний проект «Козацтво як суспіль-
ний стан…» [20], науково-просвітницький 
проект «Козацька Світлиця» [5; 6], культур-
но-просвітницький проект «Клуб Козацького 
дозвілля» [9], етнокультурний проект «Школа 
Берегині Козацького роду» [11], науково-про-
світницький проект «Клуб «Гармаш» [21].

Власна назва, всі проекти та контент ГО 
«Київська Академія Козацтва» захищені 
у відповідності з законодавством України про 
інтелектуальну власність [5-8].

В процесі роботи над проектами [6; 8; 9] 
Київської Академії Козацтва нашими спеціа-
лістами були сформульовані основні складові 
поняття козацької спадщини, її матеріальної 
та нематеріальної компоненти [8], та визначе-
ні шляхи її популяризації через просвітниць-
ку діяльність [14] серед населення.

Автори взяли за мету розглянути в даній 
публікації питання, надважливе в нашій сучас-
ній освіті і, зокрема, в освіті протягом життя, – 
формування ключових компетентностей у на-
шого сучасника в процесі вивчення елементів 
козацької спадщини в козацькому етнокультур-
ному просторі [7], створеному на базі КиАК, а 
саме: навчально-пізнавальну компетентність, 
вміння вчитися протягом життя; інформа-
ційну, історичну, ціннісно-смислову, виховну, 
соціальну, громадянську, загальнокультурну, 
етнокультурну компетентності; компетент-
ність обізнаності та самовираження у сфері 
культури, компетентність ініціативності, 
комунікативну компетентність, спілкування 
державною та іноземними мовами, інформа-
ційно-цифрову, математичну, основні компе-
тентності у природничих науках і технологі-
ях, компетентність екологічної грамотності 
та здорового життя [14; 16].

Компетентність – це володіння люди-
ною відповідною компетенцією, яка включає 
її особистісне ставлення до неї та предмету 
діяльності [14]. Для формування всіх складо-
вих компетентностей наших мегакомпетент-
нісних проектів ми використовуємо наступну 
схему (мал. 1) [14], яку в нашому випадку вва-
жаємо результативною.

Аналіз результатів комплексного широко-
масштабного дослідження [8; 9; 12; 13; 21] 
щодо популяризації козацької спадщини по-
казав, що необхідна кропітка робота щодо 
формування та розвитку у нашого сучасника 
наступних компетентностей: навчально-піз-
навальної, вміння вчитися протягом життя, 
інформаційної та історичної [14; 16].

Активна участь наших сучасників, шану-
вальників козацької спадщини, у діяльності 
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всіх проектів КиАК [5; 9; 11; 21] допоможе 
не тільки здобути та розширити знання про 
козацьке життя-буття, але й «відпочити ду-
шею», приємно і з користю провести час на 
різноманітних науково-просвітницьких, куль-
турно-просвітницьких, етнокультурних та 
інших заходах козацького етнокультурного 
простору КиАК [7], отримуючи безцінний до-
свід живого міжособистісного спілкування за 
козацькою тематикою [10]. Ми підтримуємо 
зв’язки для міжособистісного спілкування, 
звертаємося до традиційних цінностей, при-
таманних нашому народові, який має таку 
багату культуру, величезний скарб якої скла-
дається з цінностей, надбаних багатьма по-

коліннями [4; 10]. Такий підхід сприятиме 
формуванню громадянської, соціальної ком-
петентності; компетентності обізнаності 
та самовираження у сфері культури, етно-
культурної компетентності; комунікативної 
компетентності з антидеприваційною функ-
цією, компетентності ініціативності, ком-
петентності спілкування державною та 
іноземними мовами; інформаційно-цифро-
вої, математичної компетентності; осно-
вних компетентностей у природничих науках 
і технологіях, компетентності екологічної 
грамотності та здорового життя [14; 16] 
в процесі вивчення елементів козацької спад-
щини в козацькому етнокультурному просторі.

Мал. 1. Послідовність формування компетентнісного досвіду

Мета

Проектування 
конкретної 
діяльності

. 

Виконання 
конкретної 
діяльності

Співпадіння 
результатів Аналіз

Компетент
нісний 
досвід

Авторський опитувальник «Дослідження готовності нашого сучасника до сприйняття козацької 
етнокультурної спадщини  як фактору формування ключових компетентностей» 

(Волошина А. Л., Сичевська Л. Є., Олійник Л. Г.)
1. Чи викликають у Вас захоплення історії про славне воїнство козацьке? Так (84%).  

Ні (16%).
2. Чи хотіли б Ви проводити вільний час в середовищі шанувальників козацької історії та ба-

гатої етнокультурної спадщини козацтва, брати участь у тематичних вечірках, етнокультурних 
святах в клубах козацького дозвілля тощо?  Так (76%). Ні. (24%).

3. Чи готові Ви розглядати козацькі етнокультурні заходи як форму сімейного дозвілля?   
Так (71,5%). Ні (28,5%).

4. Якими дійствами, на Вашу думку, мають бути наповнені заходи в етнокультурному ко-
зацькому просторі, аби вони були насичені та цікаві нашому сучаснику? (Можете відмітити 
декілька варіантів).
 Пісні; (2%)
 Вірші; (1%)
 Танці; (1,5%)
 Ігри; (3%)
 Фільми; (1%)
 Розповіді про цікавинки козацької буваль-

щини; (11,5%).
 Зустрічі з сучасними нащадками козаків- 

характерників; (0,5%)

 Частування стравами козацької кухні; 
(37,5%)

 Організація аматорських міні-спектаклів  
з перевдяганням в козацький одяг; (1,5%)

 Спільне виготовлення козацьких оберегів; 
(11%)

 Спільне святкування козацьких свят; 
(29,5%).

 Інше (вкажіть).
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Для оптимізації підготовки та 
проведення різноманітних науко-
во-просвітницьких, культурно-
просвітницьких та етнокультур-
них заходів на козацьку тематику, 
ми вирішили вивчити стан пси-
хологічної готовності нашого 
співвітчизника до сприйняття 
козацької етнокультурної спад-
щини як фактору формування 
ключових компетентностей. Для 
цього були використані наступні 
емпіричні методи психологіч-
ного дослідження: анкетування, 
опитування, бесіда та інтерв’ю. 
Ми провели неупереджене опи-
тування серед учнівської та ро-
бітничої молоді, друзів Київської 
Академії Козацтва та більш ши-
рокого загалу наших співвітчиз-
ників різних вікових груп, які не 
мають спеціальної підготовки за 
вищевказаною тематикою [8; 21].

Результати: відповіді на пи-
тання № 1 викликають оптимізм 
та надію – більше 4/5 респонден-
тів дали ствердну відповідь – 84% 
(мал. 2). Це свідчить про правиль-
ність вибраного напряму роботи і 
може допомогти у формуванні ці-
лого ряду освітніх та психологіч-
них компетентностей [14; 16]. 
Також це вказує на необхідність 
проводити масову роботу з мо-
лоддю за козацькою тематикою, 
адже це буде значно поліпшувати 
їх духовно-психологічний стан, 
виховувати їх у дусі козацького 
лицарства, братства та взаємо- 
допомоги. 

Відповіді на питання № 2 вка-
зують на бажання трохи більше, 
ніж ¾ респондентів мати від-
ношення до сучасного козаць-
кого етнокультурного просто-
ру – проводити вільний час в 
середовищі шанувальників ко-
зацької історії та багатої етно-
культурної спадщини козацтва, 

Так - 85,7% 

Ні - 14,3% 

Чи захоплюєтесь Ви хоробрістю та відважністю козаків?

Так - 76% 

Ні - 24% 

Чи хотіли б Ви проводити вільний час в середовищі шанувальників 
козацької історії та багатої етнокультурної спадщини козацтва... ?

Так - 71,5% 

Ні - 28,5% 

Чи готові Ви розглядати козацькі етнокультурні заходи як форму 
сімейного дозвілля?

Мал. 2. Діаграма «Відповіді на питання №  1»

Мал. 3. Діаграма «Відповіді на питання №  2»

Мал. 4. Діаграма «Відповіді на питання №  3»
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брати участь у тематичних вечірках, етно-
культурних святах в клубах козацького до-
звілля тощо – так – 76%, ні – 24% (мал. 3). 
Це дозволяє нам говорити про етногенетичну 
пам’ять про козацтво та прагнення опитаних 
до своїх етнокультурних коренів, що сприя-
тиме формуванню у наших співвітчизників 
навчально-пізнавальної та етнокультурної 
компетентності, компетентності обізна-
ності та самовираження у сфері культури, 
соціальної компетентності; комунікатив-
ної компетентності з антидеприваційною 
функцією живого спілкування.

Відповіді на питання № 3 показують, що 
71,5% опитаних готові розглядати козацькі 
етнокультурні заходи як форму сімейного до-
звілля (мал. 4). Це вкотре свідчить про висо-
ку психологічну готовність респондентів до 
пізнання козацької спадщини, а також про 
етногенетичну пам’ять наших співвітчизни-
ків та про те, що більшість населення Укра-
їни справді є козацькими нащадками, адже 
недарма навіть в гімні України є слова «…
ми, браття, козацького роду». Ми вважаємо, 

що це сприятиме формуванню у наших спів-
вітчизників компетентності ініціативності, 
обізнаності та самовираження у сфері куль-
тури, етнокультурної компетентності; со-
ціальної та комунікативної компетентності 
з антидеприваційною функцією, компетент-
ності спілкування державною та іноземними 
мовами та ін.

Щодо дійств, якими мають бути наповнені 
заходи в козацькому етнокультурному просто-
рі (відповіді на питання № 4), більшість рес-
пондентів віддала перевагу варіантам «час-
тування стравами козацької кухні», «спільне 
святкування козацьких свят» та «розповіді 
про цікавинки козацької бувальщини» – 
37,5%, 29,5% та 11,5% відповідно (мал. 5). Це 
свідчить про високу психологічну готовність 
опитаних до пізнання козацької етнокультур-
ної спадщини та дозволяє формувати наступ-
ні компетентності: компетентності обізна-
ності та самовираження у сфері культури, 
етнокультурну компетентність; навчально-
пізнавальну компетентність, вміння вчитися 
протягом життя, інформаційну та історич-

Пісні - 2% 

Вірші - 1% 

Танці - 1,5% 

Ігри - 3% Фільми - 
1% 

Розповіді про 
цікавинки - 11,5% 

Зустрічі з 
сучасними 
нащадками 

1% 

Частування 
стравами козацької 

кухні 
38% 

Організація 
амат.спектаклів 

2% 

Спільне 
виготовлення 

коз.об. 
11% 

Спільне святкування 
козацьких свят 

30% 

Якими дійствами, на Вашу думку, мають бути наповнені заходи
в етнокультурному козацькому просторі?

Мал. 5. Діаграма «Відповіді на питання № 4» 
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ну компетентності; соціальну та комуніка-
тивну компетентності.

Ми вважаємо, що використання складо-
вих козацької спадщини в козацькому етно-
культурному просторі КиАК в процесі освіти 
протягом життя сприятиме формуванню ряду 
ключових компетентностей у нашого сучас-
ника: навчально-пізнавальної, вміння вчитися 
протягом життя, інформаційної, історич-
ної, ціннісно-смислової, виховної, соціальної, 
громадянської, загальнокультурної, етно-

культурної компетентності; компетентнос-
ті обізнаності та самовираження у сфері 
культури, компетентності ініціативності, 
комунікативної компетентності, спілкуван-
ня державною та іноземними мовами, осно-
вних компетентностей у природничих науках 
і технологіях, компетентності екологічної 
грамотності та здорового життя та інших.

Висловлюємо щиру вдячність всім рес-
пондентам, що приймали активну участь 
у дослідженні.
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КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНІКИ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

У статті розглянуто сутність комунікативної компетентності, що лежить в основі комуніка-
тивної взаємодії, визначено її роль для фахівців з соціальної роботи. Розроблено модель комунікатив-
ної взаємодії фахівця з соціальної роботи з клієнтом, побудованої на основі двостороннього зворотного 
зв’язку. Охарактеризовано класичні теорії міжособистісної взаємодії, що лежать в основі формуван-
ня комунікативних технік фахівця з соціальної роботи у процесі його взаємодії з клієнтом. Побудова-
но ієрархію комунікативних технік взаємодії фахівця з соціальної роботи з клієнтом.

Ключові слова: фахівець з соціальної роботи, комунікативна взаємодія, комунікативна техніка, 
комунікація, соціальна взаємодія.

В статье рассмотрена сущность коммуникативной компетентности, которая лежит в осно-
ве коммуникативного взаимодействия, определена ее роль для специалистов по социальной работе. 
Разработана модель коммуникативного взаимодействия специалиста по социальной работе с клиен-
том, построенная на основе двусторонней обратной связи. Охарактеризованы классические теории 
межличностного взаимодействия, лежащие в основе формирования коммуникативных техник специ-
алиста по социальной работе в процессе его взаимодействия с клиентом. Построена иерархию комму-
никативных техник взаимодействия специалиста по социальной работе с клиентом.

Ключевые слова: специалист по социальной работе, коммуникативное взаимодействие, коммуни-
кативная техника, коммуникация, социальное взаимодействие.

The article deals with the essence of communicative competence, which underlies communicative interac-
tion, defines its role for social work professionals. The model of communication interaction of the social work 
specialist with the client, based on two-way feedback, was developed. The classical theories of interpersonal 
interaction that underlie the formation of communicative techniques of a social work specialist in the process 
of his interaction with the client are characterized. A hierarchy of communication techniques of interaction 
of a specialist in social work with a client is constructed.

Key words: social work specialist, communication interaction, communication technology, communica-
tion, social interaction.

Актуальність статті. В останній час на-
уковці у психологічних та педагогічних працях 
все більше торкаються проблем спілкування 
та комунікативної взаємодії у сфері соціальної 
роботи. Це пов’язане в основному з актуаліза-
цією необхідності людей опановувати нові ко-
мунікаційні технології та засоби обміну інфор-
мацією. Крім того, для фахівців соціономічних 
професій, якими виступають фахівці з соці-
альної роботи, спілкування розглядається як 
основний інструмент професійної діяльності, 
що посилює актуальність даного дослідження.

Питання формування комунікативних тех-
нік і прийомів у діяльності фахівців з соціаль-
ної роботи є одними з найрозповсюдженіших, 
оскільки є першочерговими у їх професійній 
діяльності. Тому на сьогодні наявний зна-
чний арсенал публікацій у цьому напрямі. 

Серед класиків психологічної та соціологіч-
ної наук у напряму міжособистісної цікавими 
є наукові доробки З. Фрейда, Дж. Хоманса, 
Р. Якобсона, Дж. Міда, М. Вебера, Г. Блуме-
ра, Е. Гофмана, В. Проппа, Е. Берна, П. Блау, 
К. Юнга, М. Фуко, П. Бурдьє, К. Леві-Стро-
са та ін. Серед сучасних науковців у напрямі 
дослідження комунікативних технік фахівців 
з соціальної роботи можна відмітити таких, 
як Н. Волкова, В. Курбатов, Т. Михайлова, 
К. Ремізова, С. Тетерський,  та ін. Проте по-
при значний науковий доробок малодослідже-
ними, на думку автора, залишаються питання 
правильної систематизації вказаних комуніка-
тивних технік. 

Постановка проблеми. Спроби система-
тизувати комунакативні техніки, що викорис-
товуються фахівцями з соціальної роботи, є 
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численними, але результати такої системати-
зації, на нашу думку, досить перевантажені 
інформацією у напряму деталізації таких тех-
нік буквально на одиничні прийоми, що ніве-
лює сам принцип систематизації та спотво-
рює результати. Вважаємо, що ієрархія технік 
має носити більш узагальнюючий характер, а 
застосовувані приоми носити індивідуальний 
характер та підбиратись під конкретну про-
блему клієнта. У зв’язку з цим актуалізується 
проблема пошуку найбільш узагальненого, 
але достовірного групування комунікативних 
технік фахівців з соціальної роботи. 

Формулювання цілей статті. Мета статті 
полягає у побудові моделі комунікативної вза-
ємодії фахівця з соціальної роботи з клієнтом, 
а також у систематизації та побудові ієрархії 
комунікативних технік та прийомів консуль-
тативної допомоги, що використовуються у 
практиці фахівців з соціальної роботи. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Основу формування комунікативної 
техніки та прийомів консультативної допо-
моги майбутніх фахівців соціальної роботи 
становить комунікативна компетентність. 
В сучасній педагогічній науці комунікативна 
компетентність означає якість особистості, її 
поведінку, що проявляється у процесі взаємо-
дії з іншими людьми, у здатності спілкуватися 
[2, с. 68]. В цілому з даний вид компетент-
ності означає не володіння будь-якою психо-
логічною позицією в якості найкращої, а ви-
користання комплексу таких позицій. Уміння 
застосовувати особистісні можливості у про-
цесі соціальної взаємодії є одним з показників 
зрілості у цій компетентності.

Ключовим аспектом формування комуні-
кативної компетентності є так званий соціаль-
ний інтелект, тобто стійка здатність розуміти 
як самого себе, так і оточуючих, заснована на 
специфіці розумових процесів та реагування, 
а також прогнозуванні міжособистісних по-
дій. Формуванню соціального інтелекту спри-
яє розвиток спостережливості – здатності 
спостерігати за іншими людьми, розуміти їх 
своєрідність та виробляти на цій основі техні-
ку спілкування [4, с. 59-60].

Розвиток комунікативної компетентності 
у фахівців з соціальної роботи здійснюється 

на етапі навчання у вищій школі за допомо-
гою відповідних методів навчання, адже їм 
необхідно володіти спеціальними навичками 
спілкування, уміти вибудовувати партнер-
ські взаємини з клієнтом, з представниками 
державних служб та організацій. Необхідні 
також навички вирішення проблемних ситу-
ацій, розробці планів дій, оцінці вчинків клі-
єнтів тощо. Оволодіння вказаними комуніка-
тивними навичками здійснюється поступово 
на всьому етапі навчання та практикується 
спочатку на близькому оточенні, потім на ко-
легах по навчанню, а вже пізніше – на клієн-
тах. З часом такі навички трансформуються в 
індивідуальний професійний стиль.

Фахівець з соціальної роботи виступає сьо-
годні у якості посередника між державними 
структурами, що носять функції соціального 
призначення, та особистістю, яка потребує 
соціальної допомоги. При цьому, як відмічає 
А. Бакуліна, соціальний працівник має воло-
діти різними техніками спілкування, оскільки 
його робота з різними людьми набуває інди-
відуальних ознак та залежить від конкретних 
ситуацій клієнтів [1]. 

К. Ремізова визначає соціальну роботу як 
«вид діяльності, націленої на сприяння лю-
дині та суспільству в досягненні благополуч-
чя», яка, в свою чергу, «має сприяти розвитку 
особистості соціального працівника, його 
здатності неодмінно зберігати оптимізм та 
позитивний емоційний настрій, що видаєть-
ся професійно значимою умовою у вирішенні 
проблем інших людини» [3, с. 159]. Крім того, 
науковиця наголошує, що соціальний праців-
ник має відрізнятися здібностями забезпечен-
ня міжособистісних відносин, заснованих на 
взаємодопомозі, дружбі, корпоративній куль-
турі серед колег, що є провідною ознакою 
успішної реалізації професійної діяльності. 

Професійний сенс формування комуніка-
тивних технік і прийомів соціальної роботи 
полягає в тому, щоб надати допомогу люди-
ні у складній життєвій ситуації, допомогти 
їй успішно адаптуватися до не завжди спри-
ятливих умов соціуму, гармонічно та безкон-
фліктно взаємодіяти з ним. У цьому контексті 
С. Тетерський підкреслює важливість форму-
вання у соціального працівника якості добре 
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орієнтуватися у складних ситуаціях, розуміти 
психологічні зв’язки між людьми, уміти ви-
будовувати комунікативний процес [6]. Від-
повідно спілкування є основним джерелом ін-
формації для соціального працівника, а його 
комунікації розглядаються з урахуванням 
особистісних та психологічних особливостей 
партнерів по спілкуванню. 

Розуміння того, що нерозвинутість кому-
нікативних якостей створює ряд соціальних 
ускладнень у роботі соціального працівника 
(емоційне виснаження, посилення агресив-
ності та конфліктності, зменшення стресостій-
кості тощо), стимулює фахівця працювати над 
собою вже на етапі здійснення професійної 
діяльності, у той час як навчання цим якостям 
у процесі оволодіння спеціальністю робить їх 
більш підготовленими професіоналами. Тому 
вважаємо, що правильно побудована система 
навчання технікам комунікативної взаємодії є 
однією з важливих умов надання якісних со-
ціальних послуг більш високого рівня. 

Досліження показало, що для ефективної 
комунікації фахівця з соціальної роботи і його 
клієнта дуже важливого значення набуває на-
явність постійного зворотного зв’язку, обу-
мовленого тим, що вказані суб’єкти взаємодії 
розуміють один одного. Нестійкий зворотний 
зв’язок веде до погіршення якості спілкуван-
ня та взаємодії. 

У цьому контексті у психології та соціо-
логії науковцями виділено три позиції осо-
бистості у процесі комунікації – відкрита, від-
сторонена та закрита. Відкрита позиція являє 
собою чітке усвідомлення та переказ думок 
співрозмовника, відсторонена – демонструє 
підкреслену нейтральність, а закрита – перед-
бачає замовчування своєї точки зору на дум-
ки співрозмовника [3, с. 160]. Ураховуючи це, 
зворотний зв’язок буде найбільш ефективним 
за умови відкритої позиції, коли співрозмов-
ними можуть вільно висловлювати свої дум-
ки, почуття, емоції тощо.

Ще однією особливістю комунікативної 
взаємодії можна вважати наявність у клі-
єнта свого власного набору цінностей, ду-
мок, поглядів, переконань, які соціальному 
працівнику ні в якому разі не потрібно на-
магатися докорінно змінювати, а також роз-
глядати клієнта тільки через призму своїх 
установок [5]. Тому досить цінною профе-
сійною якістю фахівця з соціальної роботи 
можна вважати рефлексію та уміння поста-
вити себе на місце клієнта, зрозуміти його 
позицію та поведінку. При цьому саме за-
вдяки двосторонньому зв’язку процес його 
взаємодії з клієнтом дозволяє отримати не 
тільки необхідну інформацію від нього, але 
і показати йому реакцію на таку інформа-
цію, урахувати можливі наслідки сприйнят-

ЗВОРОТНИЙ 
ЗВ’ЯЗОК

Відкрита позиція 
комунікативної 

взаємодії

ФАХІВЕЦЬ З 
СОЦІАЛЬНОЇ 

РОБОТИ
КЛІЄНТ

Набір цінностей, 
думок, поглядів, 

переконань

Повідомлення 
Сприйняття та 

прийняття

Реакція на інформацію 
від клієнта, формування 

цілі взаємодії з ним

Соціально-
психологічна 

допомога

Рис. 1. Модель комунікативної взаємодії фахівця з соціальної роботи з клієнтом 
(авторське бачення)
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КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНІКИ В РОБОТІ 
ФАХІВЦЯ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Невербальна 
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3. Слухання

4. Мовчання

5. Прояснення

6. Рефлексивна 
вербалізація

7. Інтерпретація
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ДОПОМІЖНІОСНОВНІ
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Пасивної 
комунікації

Таблиця 1
Світові теорії міжособистісної взаємодії, що покладені в основу сучасних технік  
комунікативної взаємодії фахівців з соціальної роботи (узагальнено автором)

Назва теорії Коротка змістовна характеристика Основні представники

Теорія соціальної дії В основі взаємодії лежать міжособистісні одиничні дії,  
на яких і будується комплексна взаємодія.

М. Вебер, П. Сорокин,  
Т. Парсонс

Теорія соціального 
обміну

Особистості взаємодіють між собою на основі свого досві-
ду. При цьому вони намагаються оцінити можливі плюси і 
мінуси (винагороди і витрати) від такого спілкування, тобто 
в основі взаємодії лежить взаємно набута вигода.

Дж. Хоманс, П. Блау

Психоаналітична 
теорія

Сильний вплив на міжособисісну взаємодію чинять уявлен-
ня про людей, відносини і суспільство, отримані  
у ранньому дитинстві, а також конфлікти, пережиті в цей 
період життя.

З. Фрейд.

Символічний  
інтеракціонізм

Характер взаємодії особистостей між собою та відношення 
один до одного в значній мірі визначається тим значенням, 
якого вони надають цим людям. Поведінка інших людей 
сприймається особистістю саме так, як вона сама її розуміє.

Дж. Мід, Г. Блумер

Управління  
враженнями

Ситуації взаємодії особистостей подібні драматичним спек-
таклям, де актори намагаються створювати та підтримувати 
сприятливі враження 

Е. Гофман

Трансактний аналіз
Взаємодія людей залежить від тих позицій, які вони займа-
ють в суспільстві, або від тих соціальних ролей, які вони 
хочуть виконувати (діти, батьки, друзі тощо).

Е. Берн

 Рис. 2. Систематизація комунікативних технік фахівців  
з соціальної роботи (авторський підхід)

тя такої реакції, сформувати цілі соціальної 
взаємодії з клієнтом. 

Розглянута модель комунікативної взаємо-
дії схематично представлена на рис. 1.

Проблема комунікативної взаємодії є до-
сить поширеною серед науковців уже трива-
лий час. В результаті їх плідних досліджень 
на сьогодні сформовано досить багато підхо-
дів до формування технік такої взаємодії. Най-

більш розповсюджені з них грунтуються на 
комунікативних моделях З. Фрейда, Дж. Хо-
манса, Р. Якобсона, Дж. Міда, М. Вебера, 
Г. Блумера, Е. Гофмана, В. Проппа, Е. Берна, 
М. Бахтіна, П. Блау, К. Юнга, М. Фуко, П. Бур-
дьє, К. Леві-Строса та ін. Характеристика най-
більш відомих наведена у табл. 1.

Ураховуючи різноманітність відомих на 
сьогодні комунікативних теорій, представ-



35

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

лених у табл. 1, розуміємо, що доцільність 
їхнього використання у роботі фахівця з со-
ціальної роботи диктується конкретними жит-
тєвими ситуаціями клієнтів, їх відкритістю 
або навпаки закритістю, масштабами їх про-
блем, характером та масштабом соціальної 
допомоги, яку вони потребують. 

Саме на основі вказаних теорій сучасна 
психологічна наука сформувала цілий арсенал 
комунікативних технік, з яких найбільш роз-
повсюджені у практиці фахівців з соціальної 
роботи систематизовано нами на рис. 2.

Розподіл технік на основні та допоміжні 
обумовлений частотою їх використання у про-
цесі комунікативної взаємодії. Зокрема, без 
основних технік комунікація не обходиться 
взагалі, оскільки людину, з одного боку, тре-
ба вислухати, іноді з паузами для формування 
кращого уявлення про проблему, а з іншого, 
давати їй поради, брати активну участь у об-
говоренні її проблем і т.і. У той же час, допо-
міжні техніки використовуються не завжди та 
є доречними лише в окремих випадках.

Розглядаючи техніку невербальної комуні-
кації, актуальними у соціальній роботі у про-
цесі комунікативної взаємодії вважаємо на-
ступні види комунікаці:

 – візуальні (кінезія, вираз обличчя, по-
ложення голови, поза, погляд, шкірні реакції 
(почервоніння, побіління), проксеміка);

 – акустичні (пов’язані з мовою (інтонація, 
паузи),не пов’язані з мовою (сміх, плач, ка-
шель і т.і.);

 – тактильні (торкання, потискання руки, 
обійми, цілунки);

 – ольфакторні (приємні та неприємні за-
пахи навколо, природні та штучні запахи лю-
дини).

Досить ефективною комунікативною тех-
нікою вважається саме вербальна взаємодія, 
завдяки якій на основі бесід, діалогів, перего-
ворів відбувається обмін думками, почуттями, 
емоціями та переживаннями між фахівцем з 
соціальної роботи та клієнтом.

Серед техніки «слухання» надаємо пере-
вагу таким технікам: активне слухання, емпа-
тичне слухання, техніка «малої бесіди» (про 
сім’ю, хоббі, погоду, дрібниці), техніка слу-
хання за технологією «Павук» (підтримка, ак-
тивація, з’ясування, коментар).

Загалом же, набір технік комунікативної 
взаємодії фахівців з соціальної роботи з клієн-
тами носить індивідуальних характер та може 
не обмежуватися вказаними на рис. 1 техніка-
ми. Фахівець у міру необхідності має сам орі-
єнтуватися у доцільності тих чи інших технік 
і прийомів комунікативної взаємодії у кожній 
конкретній ситуації.

Висновки, зроблені в результаті дослі-
дження. Таким чином, систематизація та по-
будова ієрархії комунікативних технік кон-
сультативної допомоги, що використовуються 
у практиці фахівців з соціальної роботи, до-
зволила сформувати загальне уявлення про 
важливість їх умілого використання на прак-
тиці. Перспективою подальших досліджень 
встановлено формування механізму комуніка-
тивної взаємодії фахівця з соціальної роботи з 
клієнтом з урахуванням ступеня тяжкості про-
блеми, що вирішується.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ  
ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ В СІМ’Ї

У статті досліджено питання про «сімейний конфлікт», його характеристика, психологічні чин-
ники, причини та фактори, що можуть впливати на виникнення конфліктної ситуації у сім’ї. Уза-
гальнено інформацію щодо попередження та врегулювання конфліктів у сім’ї . Проаналізовано шляхи 
подолання конфліктів.

Ключові слова: конфлікт, сімейний конфлікт, конфліктна ситуація, конфліктність.

В статье исследован вопрос о «семейный конфликт», его характеристика, факторы, причины и 
факторы, которые могут влиять на возникновение конфликтной ситуации в семье. Обобщена инфор-
мация по предупреждению и урегулированию конфликтов в семье. Проанализированы пути преодоле-
ния конфликтов.

Ключевые слова: конфликт, семейный конфликт, конфликтная ситуация, конфликтность.

The article deals with the issue of family conflict, its characteristics, psychological factors, causes and 
factors that may inflict the occurrence of a conflict situation in the family. Information on family conflict 
prevention and resolution is summarized. Ways to resolve conflicts are analyzed.

Key words: conflict, family conflict, conflict situation.

Вступ. Проблема конфліктів є актуальною 
для суспільства, адже ними пронизані усі 
сфери діяльності людини. Сімейні конфлікти 
є досить поширеним явищем в житті людини. 
Конфлікти мають, як позитивну так і негатив-
ну сторону. Адже повна відсутність конфліктів 
може сигналізувати про байдужість або при-
гніченість. В житті кожної сім’ї відбуваються 
важливі зміни, які здатні за собою викликати 
конфліктні ситуації. Якщо ж під час сварки 
суперечність між членами родини не змен-
шується, то розгортається сімейний конфлікт. 

 Сімейні конфлікти найчастіше зумовлені 
такими факторами, як: незадоволення потреб 
та бажань одного із партнерів, неповага з боку 
партнера; нестабільне матеріальне станови-
ще сім’ї; відсутність роботи; тривала відсут-
ність власного житла; відсутність позитивних 
емоціях; неадекватні рольові очікування; не-
сумісність характерів, грубість, агресивність; 
відмінність поглядів на спільне сімейне жит-
тя, різні погляди на виховання дітей, ставлен-
ня до батьків або родини; обмеження свободи, 
активності дій, самовираження членів сім’ї, 

тотальний контроль, сексуальна несумісність 
партнерів тощо. 

Сімейні конфлікти завжди відображають-
ся на психологічному стані кожного із членів 
сім’ї. Частота виникнення подружніх конфлік-
тів, тривалість сімейного конфлікту і спосіб їх 
вирішення залежить від типу сім’ї (кризова, 
конфліктна, проблемна).

Основна частина. Конфлікт – це усвідом-
лене зіткнення, протидія мінімум двох людей, 
груп на основі їх взаємно протилежних, не-
сумісних потреб, інтересів, цілей, типів пове-
дінки, стосунків, установок, істотно значущих 
для особистості. [1] 

Сімейні конфлікти відрізняються підвище-
ною емоційністю, швидкістю протікання кож-
ної стадії, формами протидії (докори, образи, 
сварки, сімейний скандал, порушення спілку-
вання тощо), а також засобами їх розв’язання 
(досягнення згоди, примирення, взаємні по-
ступки, розлучення тощо)[1].

У ході вивчення проблеми виникнення сі-
мейного конфлікту виявлено основні детермі-
нанти (чинники) виникнення конфлікту:



37

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

 – наміри змінити партнера;
 – егоїзм;
 – ревнощі;
 – невміння спілкуватися один з одним;
 – обмеження свободи дій, самовираження 

членів сім’ї;
 – незадоволення потреби в позитивних 

емоціях (відсутність ласки, турботи);
 – побутова невлаштованість;
 – зрада;
 – неповага один до одного;
 – різні погляди на сімейне життя;
 – невідповідність темпераментів;
 – шкідливі звички одного із подружжя;
 – небажання допомагати;
 – матеріальні проблеми, які складно вирі-

шувати;
 – розбіжності в духовних інтересах.

Слід звернути увагу на підхід дослідників 
В.К. Мягера та Т.М. Мішиної, які вважають, 
що конфлікт у сім’ї виникає в тому випадку, 
коли обидва учасники прагнуть оволодіти од-
ним і тим самим об’єктом, зайняти одне і те ж 
місце чи виняткове положення, грати несуміс-
ні ролі, досягнути різноспрямованих цілей.[2]

Відомий дослідник А.І. Кочетов [3] нази-
ває сім основних причин сімейних конфліктів:

1) порушення етики подружніх стосунків 
(зрада, ревнощі);

2) біологічна несумісність;
3) непорозуміння подружжя (одного з них) 

з людьми які їх оточують,родичами, знайоми-
ми, товаришами;

4) несумісність інтересів і потреб;
5) відмінність педагогічних позицій сто-

совно виховання дитини;
6) наявність особистісних недоліків або 

негативних якостей в одного, а часом в обох;
7) відсутність взаєморозуміння між бать-

ками і дітьми.
Конструктивне вирішення подружніх кон-

фліктів містить наступні кроки:
1) Підготовчий крок «потрібне місце, по-

трібний час»; 
2) Опис проблеми (описувати, а не звину-

вачувати); 
3) Розв’язання проблеми (чіткість і кон-

кретність);
4) Кінцевий крок (разом ми зможемо!) [4].
Для уникнення конфліктів у подружньому 

житті потрібно дотримуватися певних правил:
• взаємодопомога;
• кожен із подружжя має право на власний 

життєвий простір;
• спільно долати труднощі, які виникають;
• не ухилятися від сімейного впливу, а на-

вчитися керувати ним;
• вчитися розуміти один одного, підтриму-

вати та піклуватися також вміти пристосову-
ватися до ситуації.

Науковці вважають, що для вирішення по-
дружніх конфліктів доцільно: підтримувати 
почуття власної гідності чоловіка та жінки; 
постійно демонструвати взаємну повагу та 
шану; намагатися викликати ентузіазм у парт-
нера; стримувати себе у проявах злості, гніву, 

 
Рис. 1. Ознаки сімейного конфлікту
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роздратованості і нервозності; не акцентувати 
увагу на помилках та прорахунках один одно-
го; не дорікати минулим і, зокрема, колишніми 
помилками; жартами, гумором, будь яким від-
волікаючим засобом зняти або призупинити 
наростаючу напругу; замінювати конфліктні 
теми розмов іншими, більш безпечними; не 
мучити ні себе, ні партнера підозрами у неві-
рності, стримувати себе у ревнощах, намага-
тися приглушити почуття підозри; пам’ятати, 
що у шлюбі потрібне велике терпіння, по-
блажливість, добросердність, увага та інші 
позитивні якості [5].

Мета дослідження: визначити зміст по-
няття « сімейний конфлікт», чинники, при-
чини та фактори його виникнення; шляхи 
попередження та фактори його виникнення; 
шляхи попередження та вирішення конфлік-
тної ситуації.

Завдання дослідження:
1. Визначити поняття «сімейний конфлікт».
2. Виявлення основних причин, чинників і 

факторів виникнення сімейного конфлікту.
3. Надання рекомендацій щодо поперед-

ження та врегулювання конфліктів.
Висновки. Отже, сімейний конфлікт – це 

протиборство між членами сім’ї на основі зі-
ткнення протилежно направлених мотивів 
та поглядів [6].

Виникнення сімейного конфлікту зале-
жить не лише від об’єктивних причин, але і 
від суб’єктивних факторів. 

Сімейні конфлікти зазвичай пов’язані 
з прагненням людей задовольнити ті чи інші 
потреби або створити умови для їх задоволен-
ня без урахування інтересів партнера. При-

чин для цього дуже багато. Це і різні погляди 
на сімейне життя, і нереалізовані очікування і 
потреби, грубість, зневажливе ставлення, по-
дружня невірність, фінансові труднощі тощо. 
Конфлікт, як правило, породжується не одні-
єю, а комплексом причин, серед яких умовно 
можна виділити основну – наприклад незадо-
волені потреби подружжя.

В ході нашого дослідження можна зробити 
такі висновки. 

1. Сімейні конфлікти позначаються на пси-
хологічному стані кожного члена сім’ї. Існує 
пряма залежність між порушеннями рольових 
очікувань і конфліктністю матері й проявами 
домінування одного із батьків.

2. Частота виникнення подружніх конфлік-
тів, тривалість сімейного конфлікту і спосіб 
вирішення сімейних конфліктів залежить від 
типу сім’ї. При вирішенні сімейного конфлік-
ту найчастіше приходять до компромісу, але 
іноді виникають затяжні сімейні конфлікти.

3. Виявлено пряму залежність між конфлік-
тністю батька і проявом потягу до автономії; 
між конфліктністю матері і ступенем сімейної 
конфліктності й в питаннях, пов’язаних з ви-
хованням дітей. 

4. Проблемними зонами, які призводять до 
виникнення конфліктів у сім’ях підлітків є: 
незалежність, домінування одного з батьків, 
питання, пов’язані з вихованням дітей, фобія 
утрати дитини батьками, контроль, проекція 
на підлітка особистісних негативних якостей 
батьків, розходження у ставленні до грошей, 
вимоги заборони батьків, конфліктність бать-
ка й матері, агресивність батька й матері, по-
рушення рольових сподівань.
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В статье рассмотрены теоретические подходы к изучению психологических особенностей пред-
ставителей ЛГБТ-сообществ. Обоснована возможная связь сексуальной ориентации с психологиче-
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The article deals with theoretical approaches to the study of the psychological characteristics of LGBT 
communities’ representatives. The possible relationship of sexual orientation with the psychological charac-
teristics of self-reliance and well-being of representatives of sexual minorities is substantiated.

Key words: sexual orientation, representatives of LGBT communities, stigmatization, self-attitude, 
well-being.

Актуальність. Самовідношення та пси-
хологічне благополуччя лесбійок, геїв, бісек-
суалів, трансгендерних та інтерсексуальних 
людей (ЛГБТ) на сьогоднішній день мало 
досліджено як у світі загалом, так і в Україні 
зокрема. Представники ЛГБТ-спільнот май-
же щоденно стикаються зі стигматизацією та 
дискримінацією, нерідко з нестачею еконо-
мічних можливостей і відсутністю доступу до 
послуг охорони здоров’я та соціального забез-
печення. Потрібно зрозуміти як це впливає на 
благополуччя, а саме на психологічне благо-
получчя та самовідношення, щоб мати мож-
ливість покращити умови життя та здоров’я 
людей. Раніше в межах UNAIDS (Об’єднана 
програма ООН по ВІЧ/СНІД) були проведе-
ні дослідження, спрямовані на оцінку різних 
форм благополуччя ЛГБТ за рахунок вимі-
рювання рівня насильства, правого статуту та 

здоров’я, але вони не торкались питання пси-
хологічного благополуччя ЛГБТ. Представни-
ки Фонду LGBT та UNAIDS влітку цього року 
розпочали дослідження – онлайн-опитування 
для оцінки щастя, рівня сексуального задово-
лення та якості життя ЛГБТ з метою усунути 
нестачу даних про психологічне благополуч-
чя представників ЛГБТ-спільнот. 

Серед українських психологів тематиці 
дослідження представників ЛГБТ-спільнот 
присвячена невелика кількість робіт, а саме 
вивчались лише особливості сімейних цін-
ностей людей із ЛГБТ-спільнот (І.М. Тичи-
на, А.П. Марчук, Житомирський державний 
університет ім. І. Франка). Російський психо-
лог М.Л. Сабунаєва досліджувала закономір-
ності функціонування одностатевих сімей. 
Т.Н. Лапшина та А.С. Кочеткова вивчали пси-
хічне здоров’я ЛГБ-підлітків в Росії.
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К.Р. Крічер зі співавторами, стверджує, що 
приховування сексуальної ориентації потре-
бує постійних психічних зусиль, що призво-
дить до труднощів у встановленні довірчих 
відносин, зниженню когнітивних функцій, по-
гіршенню психічного та фізичного здоров’я. 
(Critcher, Ferguson, 2014) [3]. Саме тому обра-
на проблематика дослідження є вельми акту-
альною і новою на даний момент в Україні.

Виклад основного матеріалу. Розпочнемо 
з висвітлення понятійного апарату, без якого 
неможливо подальше просування. В роботі 
А. Кравчука наведені наступні визначення.

ЛГБТ – акронім, що виник в англійській 
мові для позначення лесбійок (Lesbian), геїв 
(Gay), бісексуалів (Bisexual) і трансгенде-
рів (Transgender). Термін використовується 
з 90-х років XX століття і є адаптацією абре-
віатури «ЛГБ», яка в період середини-кінця 
80-х років стала заміняти слово «ЛГБТ», 
щодо якого існувала думка, що слово не 
представляє всіх, що відносяться до сексу-
альних меншин [2].

Лесбійки – гомосексуальні жінки, тобто 
жінки які можуть мати сексуальні чи роман-
тичні стосунки з іншими жінками. Термін по-
ходить від назви грецького острова Лесбос, де 
жила поетка Сафо, котра оспівувала кохання 
між жінками.

Геї – це гомосексуальні чоловіки, тобто чо-
ловіки які можуть мати сексуальні чи роман-
тичні стосунки з чоловіками. Слово «гей» має 
два різних за змістом значення: gay – «веселий 
парубок» і абревіатура «good as you» – такий 
як ти (настільки хороший, як ти).

Бісексуальні люди – це особи, котрі від-
чувають емоційний та сексуальний потяг і до 
чоловіків, і до жінок.

Трансгендери – люди, в яких біологічна 
стать не співпадає з психологічною, в ме-
дичному контексті вони також називаються 
транссексуалами [2].

Сексуальна орієнтація – це сексуальний 
потяг до людей тієї або іншої статі. В сучасній 
психології визнається наявність трьох сексу-
альних орієнтацій: гетеросексуальна – потяг 
до осіб протилежної статі; гомосексуальна – 
потяг до осіб тієї самої статі; бісексуальна – 
потяг до осіб двох статей [2].

Сексуальна ідентичність – це «стійкий на-
бір характеристик, якими людина користуєть-
ся, намагаючись визначити свою сексуальну 
орієнтацію та сексуальну поведінку» (Savin-
Williams, 1990) [3, с. 223] .

Найбільш авторитетним дослідженням 
в цій області є дослідження Савин-Вильямс 
(Savin-Williams, 1990), де детально розгля-
даються дані про розповсюдженість різних 
форм сексуальної орієнтації та сексуальної 
ідентичністі.

Одним з найперших досліджень розпо-
всюдженності гомосексуальності було дослі-
дження відомого американського сексолога 
Альфреда Кінсі (1947, 1953). А. Кінсі було ви-
явлено, що 37% чоловіків та 13% жінок в до-
рослому віці мали одностатеві сексуальні від-
носини, які закінчилися оргазмом. Але тільки 
4% респондентів-чоловіків та від 0,3 до 3% 
респонденток-жінок визнали себе гомосексуа-
лами та лесбійками. Ці дані було отримано при 
дослідженні 20000 американців у післявоєнні 
роки. Інші дослідження виявили приблизно 
такий же рівень: 4-6% ( Gebhard, 1972, Meyer, 
1985). Гонсіорек и Вейнріх посилаються на 
результати крос-культурального дослідження 
гомосексуальності серед  чоловіків – францу-
зів, англійців та американців, які показали, що 
серед чоловіків старших за 15 років було від-
повідно 11,6%, 7,8%, 11,6% тих, хто мав одно-
статеві сексуальні стосунки (Sell et al., 1990) 
[1]. За даними Д. Дейвіса та Ч. Ніла, прийма-
ючи до уваги, що під тиском суспільства деякі 
люди приховують свою гомосексуальну по-
ведінку, біля 7-12% населення визнають, що 
мали сексуальні стосунки з особами своєї ста-
ті більше одного разу [3].

Отже, гомосексуальність, як явище, до-
статньо поширена в популяції, але через 
низку культурних, релігійних, соціальних пе-
реконань вона не набула адекватного рівня на-
укового висвітлення.

Майже всі психіатри минулого вважали го-
мосексуальність хворобою, але вбачали різні 
причини виникнення цього захворювання. 

Міжнародна статистична класифіка-
ція хвороб та пов’язаних розладів здоров’я 
(МКХ) відображає сучасні фахові погляди 
лікарів на те, що можна вважати розладом 
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фізичного або психічного здоров’я. Всесвіт-
ня організація здоров’я у 1993 році ухвалила 
десяту редакцію, яка стала чинною в Україні 
з січня 1999 року. МКХ-10 виключила гомо-
сексуальність з числа психічних розладів. 

Для сучасного суспільства в різній мірі 
властива дискримінація та стигматизація 
представників ЛГБТ. Такий вид дискримінації 
називають гомофобією.

Термін «гомофобія» вперше було викорис-
тано Вейнбергом (Weinberg, 1972). Гомофобія 
(за Вейнбергом) – це острах контакту з гомо-
сексуалами, а якщо мова йде про гомосексу-
алів, то під гомофобією розуміють відразу 
до самих себе. 

М.Л. Сабунаєва зазначає, що гомофобія 
підрозділяється на інституціоналізовану (зо-
внішню) та інтерналізовану (внутрішню). 
Первинною є інституціоналізована гомофо-
бія – негативне ставлення до гомосексуаль-
ності, зафіксоване у вигляді культурних схем 
та соціальних установок, нормативів, стерео-
типів, які призводять до дискримінації ЛГБТ. 
На її підставі формується вторинне явище – 
інтерналізована (внутрішня) гомофобія [4].

Інтерналізована (внутрішня) гомофобія – 
це негативне ставлення гомосексуалів щодо 
власної сексуальності та власного «Я», засво-
єне в ході соціалізації в умовах гетеросексу-
альної нормативності.

Отже, очевидним є той факт, що представ-
ники сексуальних меншин стикаються з низ-
кою соціально-психологічних проблем, але 
недостатньо чітко окреслено, які саме психо-
логічні наслідки вони мають. Звернемося до 
викладення їх аналітичного огляду . 

Існує великий масив даних про вираже-
ність серед представників ЛГБТ-спільнот 
афективних розладів, форм ризикованої та 
суїцидальної поведінки (Hatzenbuehler et al., 
2010, Kann et al., 2011, Ryana et al., 2015) [3]. 
Але більшість авторів пов’язують психологіч-
ні особливості ЛГБТ не з сексуальною орієн-
тацією, а з наслідками соціального тиску, яко-
му вони піддаються в суспільстві.

Представники ЛГБТ з моменту усвідом-
лення своєї не гетеросексуальної орієнтації 
усвідомлюють і той факт, що вони «погані», 
оскільки суспільство не схвалює таких форм 

сексуальності. У більшості випадків це ви-
кликає негативні переживання з приводу сво-
єї сексуальної орієнтації – провину, тривогу, 
сором, занепокоєння. Це може призвести 
до великих проблем у самоприйнятті. І інсти-
туціоналізована, і інтерналізована гомофобія 
мають важкі психологічні наслідки для пред-
ставників ЛГБТ.

Дослідники зауважують, що гомосексу-
альність часто пов’язана з переживанням від-
чуття провини, соціальною стигматизацією та 
психологічними травмами. Також за думкою 
Д. Дейвіса для багатьох геїв та лесбійок є 
характерними низька самооцінка та відчуття 
власного безсилля [3].

Наслідком придушення почуттів гніву, 
болю та приниження є аутоагресія, проявами 
якої є зловживання алкоголю та наркотични-
ми речовинами. Кларк зауважує, що спожи-
вання алкоголя та наркотичних речовин дуже 
розповсюджено серед геїв, тому що бари – 
це майже єдине місце, де вони мають мож-
ливість не ховатися та відкрито зустрічатися 
(Clark, 1987) [3] .

Як наслідок виховання і тиску з боку сус-
пільства, яке навіює, що сексуальний інтерес 
до осіб своєї статі є поганим та неприроднім, 
багато представників ЛГБТ відчувають про-
вину та сором з приводу своїх сексуальних 
переживань. Це може призвести до самоде-
структивної або конформної поведінки.

Конформізм та стигматизація представни-
ків ЛГБТ примушує їх відчувати себе грома-
дянам «другого сорту», хоча немала частина 
з них зовнішньо виглядає респектабельними 
та благополучними. В умовах, коли суспіль-
ство відмовляється поважати геїв та лесбійок, 
важливим стає укріплення їх самоповаги, 
допомога у подоланні негативних наслідків 
стигматизації.

Проявом внутрішньої гомофобії є більш 
високий процент депресій, самодеструк-
тивної поведінки та суіцидів серед ЛГБТ  
в порівнянні з представниками загальної 
популяції.

Койл (Coyle, 1993) дослідив, що показники 
психологічного благополуччя серед геїв мож-
ливо співставити з аналогічними показника-
ми серед представників загальної популяції, 
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які пережили психічні травми, пов’язані з роз-
лученням або смертю чоловіка або жінки [3]. 

Науковці Хетрік та Мартін (Hetrick and 
Martin, 1987) дослідили, що більшість ЛГБТ 
часто переживають почуття ізоляції [3]. Ізоля-
ція впливає на три головні сфери – соціальну, 
емоційну та когнітивну. Соціальна ізоляція 
виражається в униканні соціальних контак-
тів, тому що спілкування може спровокувати 
вельми неприємні почуття. Емоційна ізоля-
ція в цій групі проявляється в почутті відчу-
ження від родичів, необхідність ховати свої 
сексуальні прояви від оточуючих та постійно 
контролювати свою поведінку. Результатом 
цього є нижчий рівень соціального благопо-
луччя, ніж у гетеросексуалів.

Н. Нагорна описує так званий «стрес мен-
шин», який був виявлений у дослідженні 
В. Брукс, яке вона у 1981 році провела серед 
лесбійок США. Вивчаючи фактори, які викли-
кають стрес, стресовий стан та його наслідки 
серед лесбійок, дослідниця дала назву явищу, 
яке вона зафіксувала, «стрес меншин», бо його 
причини та характер були наявні у більшості 
респонденток. Головною причиною наявності 
такого стану є наділення статусом відсталої 
та малоцінної визначеної групи населення на 
підставі раси, етнічного походження, хворо-
би, обмежених можливостей, сексуальних 
вподобань тощо, що має негативні наслідки 
для життя та здоров’я людини. У випадку 
гомосексуальних осіб проблема складається 
у сексизмі, гетеросексизмі та гомофобії, які 
спостерігаються в суспільстві [5].

Зауважимо ті психологічні особливості, які 
сприяють досягненню життєвого успіху пред-

ставниками ЛГБТ-спільнот. Прийняття своєї 
сексуальної орієнтації робить людину більш 
впевненою в собі, розширює її референтну 
групу. Прийняття своєї гомосексуальності 
пов’язане не тільки з відсутністю депресії, а 
з іншими, дуже важливими змінами у світовід-
чутті особистості. На думку Вудман і Ленна, 
людина, яка інтегрувала свою гомосексуальну 
ідентичність у структуру особистості, більше 
не намагається від неї захиститися. Почут-
тя власної гідності, розуміння цінності своєї 
особистості, своїх потреб та переживань фор-
мують повноцінну і внутрішньо несупереч-
ливу сексуальну та гендерну ідентичність [5].

Висновки. Отже, стигматизація, якій під-
даються представники сексуальних меншин, 
негативно відображається на психологічних 
особливостях самовідношення та благопо-
луччя представників цієї групи. Досягнення 
життєвого успіху, гармонійне функціонуван-
ня особистості передбачає наявність достат-
ньої кількості внутрішньої психічної енергії, 
а у представників ЛГБТ ця енергія витрача-
ється на приховування сексуальної орієнта-
ції, на «подвійне життя». Такий спосіб життя 
призводить до серйозних наслідків: депресії, 
неврозів, гострого переживання самотності та 
емоційного спустошення.

Високого рівня благополуччя може до-
сягти психологічна здорова особистість. Слід 
вказати, що окремі представники сексуальних 
меншин протягом життєвого шляху набува-
ють необхідні для успіху в житті властивості, 
а саме, самоповагу, самоприйняття, позитив-
ну самооцінку, за умов інтеграції гомосексу-
альної ідентичності в структуру особистості. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Кон И.С. Лики и маски однополой любви. Лунный свет на заре/ И.С. Кон. – М.: «Издательство 
АСТ», 2003. – 574 с.

2. Кравчук А. Традиційна орієнтація. Міфи та факти щодо ЛГБТ/ А. Кравчук. – К.: Центр  
«Наш світ», 2017. – 78 с.

3.  Розовая психотерапия: Руководство по работе с сексуальными меньшинствами/ Под редакцией 
Д. Дейвиса, Ч. Нила. – СПб.: Питер, 2001.– 333 с.

4. Сабунаева М. Л. Внутренняя гомофобия: Боюсь ли я сам себя? / М.Л. Сабунаева. – СПб.:  
ILGA-Europe, 2011. – 52 с.

5. Социальная работа с людьми, практикующими однополые сексуальные отношения: Теория.  
Методики. Лучшие практики/ Сост. Л. Гейдар; под ред. М. Андрущенко. – К.: Международный Альянс 
по ВИЧ/СПИД в Украине, 2009. – 196 с.



43

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

Глушко О.І.
кандидат психологічних наук,

доцент кафедри педагогічної та вікової психології
Дніпровського національного університету

імені Олеся Гончара
Радченко М.В.

студентка VІ курсу
факультету психології та спеціальної освіти
Дніпровського національного університету

імені Олеся Гончара

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  
СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ,  

ТОЛЕРАНТНОЇ ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
У статті розглянуто результати дослідження впливу толерантності до невизначеності на соці-

альну ідентичність студентської молоді. Проаналізовано специфіку цінностей самовираження влас-
тиву студентам з різними рівнями толерантної до невизначеності. Запропоновані перспективи по-
дальших досліджень ідентичності студентів і практичного застосування отриманих результатів.

Ключові слова: студентська молодь, толерантність до невизначеності, соціальна ідентичність, 
секулярно-раціональні цінності, цінності самовираження.

В статье рассмотрены результаты исследования влияния толерантности к неопределённости 
на социальную идентичность студенческой молодёжи. Проанализирована специфика ценностей са-
мовыражения, свойственная студентам с различными уровнями толерантности к неопределённо-
сти. Предложены перспективы дальнейших исследований идентичности студентов и практическо-
го применения полученных результатов. 

Ключевые слова: студенческая молодёжь, толерантность к неопределённости, социальная иден-
тичность, секулярно-рациональные ценности, ценности самовыражения, эмпирическое исследование.

The article presents the investigation of the influence of ambiguity tolerance on the social identity of 
student youth’s results. The psychological peculiarities of the self-expression values of the students with dif-
ferent levels of ambiguity tolerance are analyzed. Prospects for further research of student youth identity and 
the practical application of research findings are offered.

Key words: student youth, ambiguity tolerance, social identity, secular-rational values,   self-expression 
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Постановка проблеми. Досліджуючи про-
блему ідентичності в епоху постмодернізму, 
соціолог З. Бауман виділив її властивості, ха-
рактерні саме для нашого часу, описуючи про-
цес самоідентифікації сучасної людини таким 
чином: «Проблема ідентичності, що переслі-
дувала людину з самого початку епохи модер-
ніті, змінила свій вигляд і зміст. Колись це був 
різновид проблеми, яка завжди стояла перед 
паломниками: «Як потрапити туди-то?» Тепер 
вона більше схожа на питання, з яким щодня 
стикаються бродяги без певного місця про-
живання і документів: «Куди мені йти? Куди 
заведе мене дорога, по якій я йду?» [4, с. 117]. 
Проблема ідентифікації, поставлена дослід-

ником, почала набувати нового змісту напри-
кінці минулого сторіччя та є актуальною на 
сьогоднішній день, виходячи з аналізу тео- 
ретичних відомостей про вплив соціальних 
трансформацій на самовизначення молоді.

Як зазначав Е. Еріксон, криза ідентичності 
дорослої людини є патологічним станом, що 
вимагає медичного втручання; в той же час це 
поширена і минуща стадія нормального роз-
витку особистості, яка з високою ймовірністю 
природно завершується в процесі дорослі-
шання підлітка. Або думка Еріксона застарі-
ла, як це часто трапляється, або криза іден-
тичності перетворилася нині на щось більше, 
ніж рідкісний стан психічно хворих або вікова 
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особливість підлітків. Можна припустити, що 
в наш час «цілісність» і «спадкоємність» рід-
ко переживаються як молодими людьми, так і 
дорослими [9].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У молодому віці складається власний 
світогляд людини, що створює можливість 
формування внутрішньої, автономної сис-
теми цінностей. Важливим чинником фор-
мування ідентичності студентської молоді є 
система цінностей, що служить орієнтиром 
для її досягнення. Дослідження О.І. Рассказо-
вої виявило, що для осіб молодого віку осо-
бливо важливими є цінності завершеності 
ідентичності (залишатися собою, знати себе), 
розвитку ідентичності (розвиватися і розкри-
вати свій талант), а також цінність визнання 
своєї ідентичності соціальним оточенням [7]. 
На думку Е. Фромма, ідентичність допомагає 
особистості усвідомлювати свою приналеж-
ність до соціуму як цілісної структури і своє 
положення в ньому [8]. На нашу думку, одним 
із провідних чинників впливу на формування 
ідентичності студентської молоді є толерант-
ність до невизначеності.

Поняття толерантності до невизначеності 
як особистісної риси було введено в роботах 
Е. Френкель-Брансвік, яка прийшла до висно-
вку, що заперечення емоційної амбівалент-
ності та інтолерантність до невизначеності 
когнітивного характеру являють собою різні 
прояви єдиної особистісної характеристики. 
Дослідженням толерантності до невизначе-
ності як психологічного феномена займалися 
Т.В.Корнілова, Є.Г.Луковицька, Д.МакЛейн, 
Є.Н.Осін, М.А. Чумакова та інші. У сучасній 
літературі поняття толерантності до невизна-
ченості описує процеси здатності особистості 
до саморегуляції в умовах відсутності зовніш-
ніх орієнтирів вибору, неможливості викорис-
тати готові варіанти рішень. На одному по-
люсі цього поняття знаходиться готовність до 
продуктивного функціонування за будь-яких 
умов, на іншому – стресовий стан у ситуаціях 
невизначеності й максимальне уникання [3]. 

Мета статті – теоретично та емпірично 
дослідити вплив толерантності до невизначе-
ності на соціальну ідентичність студентської 
молоді.

Виклад основного матеріалу. Першим на 
початку ХХ сторіччя поняття ідентичності за-
стосував у своїх роботах З.Фройд для позна-
чення емоційного зв’язку з іншою особою, 
яке має значення імітації, наслідування, емо-
ційного злиття з об’єктом.

Е. Еріксон запропонував три різні тлума-
чення поняття «ідентичність»: 

 – несвідоме прагнення до безперервності 
життєвого досвіду;

 – свідоме почуття унікальності індивіда; 
 – солідаризація з ідеалами групи [9].

К. Роджерс розглядав ідентичність як кон-
цептуальну цілісність у різних аспектах жит-
тя. Він зазначив, що тенденція до конструктив-
ного просування особистості, її завершеності, 
цілісності реалізується лише за умови ясного 
сприйняття та адекватної символізації люди-
ною своїх виборів, перевірки своїх гіпотез, 
розрізнення прогресивної та регресивної по-
ведінки [6]. 

Е.Фромм зазначав, що ідентичність 
з’являється в процесі розвитку та означає від-
чуття приналежності до якоїсь цілісної струк-
тури, усвідомлення людиною того, що вона є 
частиною цієї структури й займає в ній певне 
положення. Реалізувати та знайти своє міс-
це в соціумі людині допомагає ідентичність, 
вона дозволяє уникнути повної самотності 
й сумнівів [6].

А. Маслоу пов’язував почуття ідентич-
ності з піковими, вершинними переживання-
ми людини. При цьому почуття ідентичності 
має спонтанний характер, а не є результатом 
соціального формування. Дж. Марсіа під 
ідентичністю розумів структуру, внутрішню, 
динамічну організацію потреб, що самоство-
рюються, здібностей та переконань. 

Спираючись на теоретичний матеріал ми 
припустили, що існують статистично значу-
щі розбіжності у окремих проявах соціальної 
ідентичності та цінностей самовираження 
студентів з різним рівнем толерантності до 
невизначеності. З метою перевірки цієї гіпо-
тези, було організовано відповідне емпірич-
не дослідження, у якому взяли участь 72 сту-
денти віком від 18 до 30 років (24 чоловіка і 
48 жінок). Досліджуваним було запропоно-
вано відповісти на питання «Опитувальника 
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цінностей» Р.Інґлегарта (2015 р.), Методики 
«Хто я?» Куна-Макпартленда (1954р.) і «Шка-
ли толерантності до невизначеності» Д. Мак- 
Лейна (адаптація Є.Г.Луковицької 1998 р.). 
Ступінь статистичної значущості відміннос-
тей за їх вираженістю було перевірено за допо-
могою U-критерію Манна-Уітні і φ*-критерія 
кутового перетворення Фішера. Результати 
дослідження представлені у таблицях 1-3.

Відповідно до наведених даних можемо 
підсумувати, що толерантні до невизначенос-
ті студенти виявляють статистично значуще 
переважання у сформованості соціальної, 
екзистенційної, професійної та діяльної іден-
тичності. В той час, як інтолератним до неви-
значеності студентам властивий вищій рівень 

персональної, фізичної, перспективної та ко-
мунікативної ідентичності. 

Загальний ступінь сформованості рефлек-
сивної ідентичності є вищим у інтолерант-
них до невизначеності студентів, що можна 
сказати і про рівень їх персональної ідентич-
ності, який полягає в ототожненні особистос-
ті з властивостями свого характеру. Однак, 
за шкалою екзистенційної ідентичності, яка 
демонструє ототожнення особистості із люд-
ством у цілому, толерантні до невизначеності 
студенти виявляють вищі показники. 

Аналізуючи результати дослідження цін-
ностей самовираження, звернемо увагу на 
те, що для толерантних до невизначеності 
студентів більш значущими є: відповідність 

Таблиця 1
Встановлення розбіжностей у показниках соціальної та особистісної ідентичності між особами, 

толерантними та інтолерантними до невизначеності

Шкала опитувальника
Середні показники(х) Показник 

U-критерію  
Манна-Уітні

Особи, толерантні  
до невизначеності

Особи, інтолерантні  
до невизначеності

1.«Соціальне Я» 4,15 3,54 504
1.1.Навчально-професійна рольова позиція 1,73 1,13 466*
2.«Діяльне Я» 3,33 3,24 413,5**
3.«Рефлексивне Я» 8,27 8,92 366**
3.1.Персональна ідентичність 7,21 8,36 321**
3.2.Екзистенційна ідентичність 1,06 0,56 468*
4.«Комунікативне Я» 0,73 0,95 451,5*
5.«Фізичне Я» 0,67 0,69 412,5*
6.«Перспективне Я» 0,42 0,44 467*
Σ відповідей за усіма шкалами опитувальника 17,94 18,51 417,5**

* – р ≤ 0,05 (pкр = 497),** – р ≤ 0,01(pкр = 437).

Таблиця 2
Встановлення розбіжностей у показниках способу життя як ціннісної орієнтації між особами, 

толерантними та інтолерантними до невизначеності
Твердження Кількість відповідей, де є ефект

φ*Для мене є важливим у житті: Особи, толерантні  
до невизначеності

Особи, інтолерантні  
до невизначеності

Жити у безпеці, уникати можливої небезпеки 29 (87,9%) 38 (97,4%) 1,65*
Добре проводити час, балувати себе 29 (87,9%) 38 (97,4%) 1,65*
Бути успішною людиною, про досягнення якої відомо 
оточуючим 27 (81,8%) 21 (53,8%) 2,59**

Прагнути до життя, сповненого пригод та яскравих 
вражень 22 (66,7%) 9 (23,1%) 3,84**

Прикладати багать зусиль, щоб виправдати очікування 
моїх друзів 11 (33,3%) 5 (12,8%) 2,1*

Ідентифікувати себе як українця 27 (81,8%) 25 (64,1%) 1,71*
Ідентифікувати себе як автономного індивіда 25 (75,8%) 20 (51,3%) 2,18*

* – р ≤ 0,05, ** – р ≤ 0,01.
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очікуванням своїх друзів; схвалення особис-
тих досягнень соціальним оточенням; життя, 
сповнене яскравих вражень, а також стійка 
ідентифікація себе як українців та автоном-
них індивідів. В той час як інтолерантним 
до невизначеності студентам, у більшій мірі 
властиві прагнення до уникнення небезпеки і 
бажання добре проводити час.

Як видно з таблиці, толерантні до неви-
значеності студенти, порівняно з інтолерант-
ними, частіше займаються творчою працею, 
відчувають вищу ступінь свободи у професій-
ній діяльності, а також вважають, що можуть 
контролювати власне життя і робити вільний 
вибір. В той час, як інтолерантні до невизна-
ченості студенти, частіше відчувають, що ма-
ють недостатньо можливостей для вирішення 
власних проблем, частіше відчувають незадо-
волення своєю роботою і страх не знайти або 
втратити роботу. 

Висновки. В результаті проведеного до-
слідження були виявлені статистично значущі 
відмінності за показником «Навчально-профе-
сійна рольова позиція» шкали «Соціальне Я», 
а також за шкалою «Діяльне Я», що свідчить 
про більшу вираженість даних аспектів іден-

тичності у молоді, толерантної до невизначе-
ності. Ця група студентів також виявила вищій 
рівень мотивації досягнення успіху і прагнен-
ня до яскравих вражень, що може свідчити про 
переважання у них цінностей самовираження, 
порівняно з інтолерантними до невизначенос-
ті студентами. Дослідження продемонструва-
ло, що студенти із високим рівнем толерант-
ності до невизначеності розглядають себе 
своєрідними «господарями» та суб’єктами 
власного життя. Вони планують професійну 
діяльність та прагнуть досягнень, в той час 
як інтолерантні до невизначеності вигляда-
ють сконцентрованими на поточних видах ак-
тивності та збереженні наявного статусу кво. 

Перспективи подальших досліджень по-
лягають у виявленні вікових відмінностей 
у сформованості цінностей самовираження 
в професійній сфері та у дослідженні сформо-
ваності образу майбутнього студентської мо-
лоді з різними рівнями толерантності до не-
визначеності. Результати дослідження можуть 
бути застосовані у психологічному консуль-
туванні для допомоги студентам, які мають 
проблеми із самовизначенням та адаптацією 
до соціальних змін.

Таблиця 3
Встановлення розбіжностей у показниках локусу контролю у професійній сфері між особами, 

толерантними та інтолерантними до невизначеності

Твердження
Кількість відповідей, де є ефект

φ*Особи, толерантні  
до невизначеності

Особи, інтолерантні  
до невизначеності

Я маю недостатньо можливостей, щоб вплинути  
на рішення проблем 1 (3%) 8 (20,5%) 2,49**

Я можу контролювати власне життя і робити  
вільний вибір 16 (48,5%) 9 (23,1%) 2,28*

Мені не дуже подобається моя робота 8 (24,2%) 19 (48,7%) 2,18*
Я непокоюся через можливість не знайти  
або втратити роботу 19 (57,6%) 32 (82,1%) 2,29*

Я займаюся творчою працею 22 (66,7%) 12 (30,8%) 3,1**
Я маю високий ступінь самостійності у моїй роботі 25 (75,8%) 20 (51,3%) 2,18*

* – р ≤ 0,05, ** – р ≤ 0,01.
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СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ  
НОВОСТВОРЕНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Сучасні економічні умови зумовлюють керівників, як досвідчених підприємців, так і новачків у сфе-
рі бізнесу, продумувати тактику та стратегію діяльності підприємства. Одним із найважливіших 
завдань сучасного розвитку економічних відносин у світі та Україні є створення ефективного та ди-
намічного переходу до всіх змін зовнішнього середовища. У цих умовах найбільш гострою проблемою 
постає необхідність у стабільному підприємницькому розвитку, активності та ефективній діяль-
ності у цілому, що неможливе, при відсутності раціональної стратегії.

В статті розглянуто питання створення та реалізація стратегії для підприємства на початку 
його започаткування в сучасних ринкових умовах. Також, визначено основні механізми та принципи 
створення успішної стратегії та тактики бізнесу, з метою його становлення, стрімкого розвитку 
та захоплення частки на ринку. 

Досліджено особливості планування стратегії та тактики підприємства, визначені основні його 
процеси та необхідність прийняття стратегічних рішень в умовах нестабільності економічного 
становища в країні.

Ключові слова: стратегія, тактика, формування, ринок, підприємство, бізнес, розвиток, цілі, зо-
внішнє та внутрішнє середовище, організація, стратегічне управління.

Современные экономические условия предопределяют руководителей, как доствидчених пред-
принимателей, так и новичков в сфере бизнеса, продумывать тактику и стратегию деятельности 
предприятия. Одной из важнейших задач современного развития экономических отношений в мире 
и Украине является создание эффективного и динамичного перехода ко всем изменениям внешней 
среды. В этих условиях наиболее острой проблемой является необходимость в стабильном предпри-
нимательской развития, активности и эффективной деятельности в целом, что невозможно при 
отсутствии рациональной стратегии.

В статье рассмотрены вопросы создания и реализация стратегии для предприятия в начале его 
начала в современных рыночных условиях. Также, определены основные механизмы и принципы соз-
дания успешной стратегии и тактики бизнеса, с целью его становления, стремительного развития 
и захвата доли на рынке.

Исследованы особенности планирования стратегии и тактики предприятия, определены основ-
ные его процессы и необходимость принятия стратегических решений в условиях нестабильности 
экономического положения в стране.

Ключевые слова: стратегия, тактика, формирование, рынок, предприятие, бизнес, развитие, 
цели, внешнюю и внутреннюю среду, организация, стратегическое управление.

The current economic conditions cause managers, both experienced entrepreneurs and newcomers in the 
field of business, to think through the tactics and strategy of the enterprise. One of the most important tasks 
of modern development of economic relations in the world and Ukraine is to create an effective and dynamic 
transition to all changes in the external environment. In these circumstances, the most pressing problem is 
the need for stable entrepreneurial development, activity and effective activity in general, which is impos-
sible, in the absence of a rational strategy.The article deals with the issue of creating and implementing a 
strategy for an enterprise at the beginning of its launch in today’s market conditionsIt also defines the basic 
mechanisms and principles for creating a successful business strategy and tactics, with the aim of establish-
ing, rapidly developing and gaining market share.

The peculiarities of enterprise strategy planning and tactics are investigated, its main processes and the 
need for strategic decision making in the conditions of economic instability in the country are determined.

Key words: strategy, tactics, formation, market, enterprise, business, development, goals, external and 
internal environment, organization, strategic management.
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Постановка проблеми: Стратегічне пла-
нування діяльності новоствореної організації 
є важливим етапом на початку його станов-
лення. Було встановлено, що сучасні неста-
більні ринкові умови значно ускладнюють 
процес прийняття стратегічних рішень, в яких 
зосереджений високий ступінь невизначенос-
ті та відповідальності у разі несприятливих 
результатів. 

Кожна організація зумовлена пристосову-
ватись до нестабільності бізнес-середовища, 
стрімких змін та умов функціонування на 
ринку, змінюючи методи управління підпри-
ємством та прийняття рішень. 

У зв’язку із цим особливо актуальною 
стає питання пошуку альтернативних рішень 
в системі формування стратегії управління 
бізнесом, підвищується роль і вплив процесу 
створення та відтворення стратегії організації.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій: Питання створення та реалізації стратегії 
новоствореної організації є актуальним пред-
метом дослідження для зарубіжних та вітчиз-
няних науковців, зокрема таких економістів: 
Ансоффа І., Мескона М., Попова С., Чандлера 
А. [1, с. 519] та інші. Тим не менш, аналізу-
ючи літературу, можна дійти висновку про 
відсутність конкретної послідовності у діях, 
щодо створення та відтворення стратегії. 

Поняття стратегія, її класифікація та осо-
бливості формування для досягнення по-
ставлених цілей та завдань, було розглянуто 
Загорійєм Г.В., Ноубауер Ф.Ф., Ткаченко І.Г. 
[2, с. 71–84] та іншими. Вони визначили необ-
хідність створення стратегії для подальшого 
ефективного функціонування підприємства.

Постановка завдання. Мета досліджен-
ня є обґрунтування етапів створення стратегії 
новоствореної компанії, та вплив на кінце-
вий результат ефективності функціонування 
в умовах ринкової економіки. 

Виклад основного матеріалу. Ринкова 
економіка створює вимоги до новостворених 
підприємств. Вони зумовлюють підприємства 
виконувати вимоги, з приводу якості продук-
ції, гнучка реакція на зміни в середовищі та 
наявністю конкуренції на ринку.

Успішна організація комерційної діяль-
ності є рушійним і вирішальним організмом 

для новоствореного бізнесу. Про необхідність 
розробки стратегії влучно сказав американ-
ський вчений Ансофф Ігор: «… компанії, за 
відсутності планової та керованої стратегії 
приречені на вмирання…» [3, с. 131–158].

Формування раціональної стратегії під-
приємства розглядається, як один із найваж-
ливіших компонентів управління підприєм-
ницькою діяльність та рушієм досягнення 
цілей новоствореної організації. Стратегія біз-
несу – це стратегія суб’єкту підприємницької 
діяльності, що визначає основний напрямок 
діяльності компанії, з метою забезпечення 
конкурентних переваг у сфері діяльності ор-
ганізації, досягнення поставлених цілей тощо.

Кожне підприємство, на початку своєї ді-
яльності, повинно мати чітко визначену стра-
тегію захоплення частки ринку, представлен-
ня своєї продукції чи послуги для споживачів 
та відстоювання своїх інтересів у конкурент-
ній боротьбі [2]. Керівництво фірми обирає 
методи управління, розробляє плани та при-
йоми покращення діяльністю. 

З практичної точки зору, стратегія роз-
глядається як довгостроковий та якісно зо-
рієнтований план розвитку організації, який 
спрямований на бажаних позиція, задоволен-
ня потреб споживачів та досягнення постав-
лених цілей.

Існують такі основні види стратегії під-
приємницької діяльності:

• Корпоративна стратегія – визначати на-
прямок діяльності підприємства(зростання, 
стабілізації, скорочення);

• Ділова стратегія – план управління сфе-
рою діяльності підприємства, для успішної 
реалізації всього потенціалу в специфічному 
бізнес-середовищі;

• Функціональна стратегія – розробляється 
для кожного напрямку функціонування під-
приємства, передбачає розробку плану вироб-
ництва, науково-дослідних та конструктор-
ських робіт;

• Операційна стратегія – вузький вид стра-
тегії, який передбачає формування підстрате-
гій діяльності заводів, окремих відділ, підроз-
ділів та департаментів.

При розробці стратегії підприємства, який 
тільки починає свій шлях та виходить на ри-
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нок, перед керівником постають питання 
«З чого почати?», «Чи зможемо ми реалізува-
ти її і що отримаємо у результаті», «Як розро-
бити реальну стратегію розвитку?» тощо. 

Розробка стратегії розвитку – є задачею 
не із легких, і питань більше, ніж відповідей. 
Перш за все, необхідно розуміти, що бізнес 
це діяльність, до якої залучені група людей, 
компанія або одна людина. Стратегія розви-
тку бізнесу є план або способи досягнення 
поставлених цілей[4, 715 с.].

Формування стратегії розвитку, включає 
такі етапи:

• Підготовка вихідних даних. На даному 
етапі, підприємство має два стани – стан «А», 
в якому знаходиться компанія в нинішній пе-
ріод часу, і стан «Б», те що прагнуть досяг-
ти. Основне завдання даного етапу визначити 
бажаний майбутній результат, яким підпри-
ємство буде, при досягненні стану «Б». При 
цьому, варто зауважити, про необхідність про-
ведення глибокого аналізу обох станів, вра-
ховуючи всі слабкі та сильні сторони бізнесу, 
можливі проблеми та ризики, які виникнуть 
при реалізації даного етапу та у результаті.

• Етап розробки стратегії бізнесу. 
На цьому етапі, підприємець зобов’язується 

відповісти на основні чотири питання:
1) Що ми можемо запропонувати спожи-

вачу? 
Яку продукцію чи послуги, їх актуаль-

ність, особливість, унікальність та важли-
вість для споживача, враховуючи конкурентів 
та сучасні умови функціонування ринкового  
середовища.

2) Яка цільова аудиторія?
Під цільовою аудиторію, ми розуміємо не 

тільки споживачів, але й сегмент, нішу та сфе-
ру реалізації продукції та послуг.

3) Коли почнемо функціонувати?
Дане питання повинно бути чітко обґрун-

товане та проаналізоване, з метою уникнення 
ризику реалізації продукції або послуг, які 
вже не є актуальні для споживачів.

4) Який план дій?
Під планом дій, розуміємо тактику діяль-

ності підприємства[5, 440 с.].
Планувати стратегію діяльності компа-

нії, необхідно на 2-3 роки, тобто на довго-

строкову перспективу, оскільки, перший рік 
вважається періодом становлення на ринку, 
а за 3 роки можливо досягти перших значних 
звершень(отримати нові проекти, контракти, 
клієнтів тощо. Формування стратегії, полягає 
не тільки у визначенні основних цілей та ме-
тодів їх досягнення, але й чітко бачення май-
бутнього результату [6, с. 115–134]. 

Одна із найбільш впливових осіб у сучас-
ному управління стратегічного планування є 
Генрі Мінцберг, професор Макгілльского уні-
верситету. У результаті своїх дослідженнях 
він запропонував 5 різних трактувань терміну 
стратегія:

 – стратегія, як план (a Plan);
 – стратегія, як принцип поведінки, (стійка 

схема продуманих дій);
 – стратегія, як перспектива;
 – стратегія, як позиція організації на ринку;
 – стратегія, як гнучкий хід гри.

На перший погляд, зазначені трактування є 
різними, але насправді дуже схожі між собою, 
оскільки основна їх мета це досягнення цілей 
в умовах невизначеності.

Найвища мета будь-якого бізнесу, полягає 
в тому, щоб повністю реалізувати весь потен-
ціал знайденої ідеї і створити робочу модель. 
Велика частка початківці у підприємницькій 
діяльності здійснюють вагому помилку, вони 
зосереджують основну увагу на удосконален-
ні продукту, не приділяючи при цьому часу на 
бачення розвитку бізнесу в близькому май-
бутньому та стратегії у цілому.  Бачення – це 
те, що допомогає виділити та визначити дов-
готривалі цілі, а стратегія – знаходить шляхи, 
засоби та методи досягнення їх. 

Маркетологи компанії Toyota запропонува-
ли такий метод розробки стратегії для бізнесу:

• Необхідно розділити стратегічний план 
на дві частини: теперішня та майбутня реаль-
ність. 

Частина теперішньої реальності допомогає 
проаналізувати нинішню ситуацію, та виділи-
ти три етапи розвитку бізнесу: минуле, ниніш-
ній стан, аналіз основних причин, чому саме 
конкретно визначених цілей варто досягти.

Майбутня реальність допомога сформу-
лювати стратегію. В цій частині необхідно 
виділити основні цілі, які засновані на даних 
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теперішньої реальності, також аналізуємо як 
можемо досягнути цих цілей та наступні дії 
[7, с. 89–96].

Використовуючи даний метод, є можли-
вість не тільки осмислити всі етапи реалізації 
бізнесу, але й створити чітку бізнес-стратегію.

Висновки. Створення бізнес-стратегії роз-
глядається, як один із важливіших елементів 
управління організацією. Сучасні підприєм-
ства використовують стратегічне управління, 
як інструмент розвитку, що дозволяє досягти 
ринкових переваг над конкурентами, розши-

рити коло споживачів, розкрити перспективні 
напрямки своєї діяльності та реалізувати цей 
потенціал. Стратегія не лише впливає на умо-
ви відтворення підприємницької діяльності, 
але й створює їх. 

Раціонально сформована стратегія відпо-
відно до галузей, ресурсів, цілей, завдань та 
довгострокових програм діяльності забез-
печує компанії стрімкий розвиток та стійку 
позицію на ринку. Тому, варто визначити, що 
раціональна стратегія новоствореного бізне-
су – це ключ до успіху.
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ВПЛИВ ЛЕТТЕРІНГУ НА МОТИВАЦІЙНУ СФЕРУ  
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ НУШ

У статті розглянуто питання формування мотиваційної сфери молодших школярів за допомогою 
інноваційної техніки леттерінг в умовах НУШ. Проаналізовані сучасні проблеми формування мотива-
ційної сфери молодших школярів. Розглянута інноваційна техніка для розвитку мотиваційної сфери.

Ключові слова: мотиваційна сфера молодших школярів, інноваційні техніки, леттерінг, НУШ.

В статье рассмотрены вопросы формирования мотивационной сферы младших школьников с по-
мощью инновационной техники леттеринг в условиях НУШ. Проанализированы современные пробле-
мы формирования мотивационной сферы младших школьников. Рассмотрена инновационная техни-
ка для развития мотивационной сферы.

Ключевые слова: мотивационная сфера младших школьников, инновационные техники, летте-
ринг, НУШ.

The article discusses the formation of the motivational sphere of primary schoolchildren using the inno-
vative lettering technique in the conditions of the NUS.  The modern problems of the formation of the moti-
vational sphere of primary school students are analyzed.  An innovative technique for the development of the 
motivational sphere is considered.

Key words: motivational sphere of primary schoolchildren,  innovative techniques, NUS.

Актуальність статті. На сучасному етапі 
розвитку освітнього процесу дуже важливо 
зацікавити учнів у навчанні. Діти повинні ба-
жати навчатися, самостійно дізнаватися щось 
нове, хотіти кожен день ходити до школи. Але 
треба пам’ятати, що кожна дитина індивіду-
альна і до кожної дитини треба знайти підхід. 
І в цьому допоможе один спільний компонент, 
який об’єднує всіх молодших школярів – це 
мотивація. В цій статті розкриємо поняття мо-
тивації молодших школярів та інноваційної 
техніки леттерінг, яка допоможе в розвитку 
мотиваційної сфери.

Постановка проблеми. В умовах НУШ 
від учителя потребуються знання не лише 
з педагогічних дисциплін, а й знання психоло-
гічних наук. Дуже важливо знати вікові осо-
бливості молодших школярів, індивідуальні 
особливості розвитку дитини. В час техноло-
гізації важко дитину спонукати до свідомого 
навчання. Діти звикли все робити у «співпра-
ці» з телефоном: читати, навчатися, відпочи-
вати, розвиватися і т. ін. 

Для того, щоб «розбудити» мотивацію мо-
лодших школярів, треба обрати яскраву на-

очність, доступні методи, цікавий матеріал, 
а головне інноваційні техніки, які допоможуть 
учням у навчанні. Найголовніше не втратити 
перший рік навчання. Саме в першому класі 
дитина повністю адаптується до освітньо-
го процесу, до режиму, до нового освітнього 
простору (до цього замість класної кімнати 
була ігрова кімната у садочку). Тому, щоб змо-
тивувати учнів можна використати техніку 
леттерінг. 

Формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання). Об’єктом цього дослідження є 
процесс формування мотиваційної сфери мо-
лодших школярів за допомогою техніки лет-
терінг. 

Завданнями статті є:
• теоретично обґрунтувати процес  

формування мотиваційної сфери молодших 
школярів;

• теоретично обґрунтувати сутність техні-
ки леттерінг і її використання у формуванні 
мотиваційної сфери молодших школярів;

• наочно продемонструвати власні при-
клади використання леттерінгу в освітньому 
процесі.
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Виклад основного матеріалу. Мотива́ція 
(з лат. movere) – спонукання до дії; динаміч-
ний процес фізіологічного та психологічного 
плану, керуючий поведінкою людини, який 
визначає її організованість, активність і стій-
кість; здатність людини діяльно задовольняти 
свої потреби. [1]

Продуктивність діяльності, її процес і ре-
зультат визначаються, по-перше, спрямова-
ністю мотивів і змістом, по-друге, силою й 
активністю мотивів. Аналіз наукових джерел 
показав, що мотивацію учіння формують зо-
внішні та внутрішні мотиви:

1. Пізнавальні:
• широкі навчальні;
• навчально-пізнавальні;
• мотиви самоосвіти;
2. Соціальні:
• широкі соціальні;
• позиційні соціальні;
• мотиви співпраці з іншими під час учіння;
3. Цікавість та інтерес до навчальної діяль-

ності;
4. Потреба в пізнанні нового;
5. Мотиви та мета учіння, провідного виду 

діяльності. [2]
Інноваційна техніка леттерінг допоможе 

у формуванні мотиваційної сфери молодших 
школярів.

Леттерінг – це спосіб красиво намалюва-
ти і стилізувати літери. [3] Хоча у початковій 

школі треба використовувати чіткий і зрозу-
мілий шрифт для дітей, але для формування 
мотивації можливо використати і стилізова-
ний шрифт. Вкраплення елементів леттерінг 
в освітній процес можливе. Леттерінг можна 
використовувати у постерах, які будуть ство-
рювати емоційний фон класу (рис. 1), в оформ-
ленні освітнього простору – осередки НУШ 
(рис. 2) і у щоденних новинах, наприклад, 
кожного ранку при визначенні дати (рис. 3).

Це лише деякі приклади використання тех-
ніки леттерінг у початковій школі. Але вони 
будуть дієвими для формування позитивної 
мотивації до навчання молодших школярів. 

Також за допомогою техніки леттерінг у 
дітей можна сформувати мотивацію до кра-
щого письма. Тому що, техніка леттерінг ба-
зується на звичайних прописах. Перед тим, як 
почати творити звичайні написи, мотиваційні 
постери бажано потренуватися, прописуючи 
елементи літер, а також самі літери.

Існують різноманітні види прописів. І вони 
всі є у вільному доступі в Інтернеті, але кра-
щим варіантом буде, якщо вчитель самостій-
но створить прописи для своїх дітей. Адже це 
ще буде одним мотиваційним прийомом, коли 
вчитель буде для дітей прикладом і мотивато-
ром. А коли діти натренуються, вони можуть 
навіть створити спільний проект (творчий що-
денник класу, листівки один одному, мотива-
ційні постери для оформлення класу і т. і.).

 
Рис. 1. Постер для створення 

настрою

Рис. 2. Постер  
для оформлення  

освітнього простору
Рис. 3. Оформлення щоденних 

новин
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Прописуючи цікаві прописи, у дітей буде 
з’являтися бажання писати каліграфічно весь 
час. Тому що, якщо дитина буде писати калі-
графічно, то у неї будуть відкриватися мож-
ливості до створення нових елементів літер. 
Кожен раз вона буде бачити літеру по ново-
му; кожен раз дитина захоче створити новий 
елемент у літері (рис. 4). Одним з головних 
правил леттерінгу є те, що у техніці немає 

 
Рис. 4. Самостійно створені прописи

ідеальних літер, є лише навички каліграфіч-
ного письма, бажання творити і політ фанта-
зії (тому що в який бік заокруглити елемент 
літери, або до якої точки довести елемент  
літери залежить тільки від того, хто створює 
написи). 

Тому техніка леттерінг, на мою думку, 
ідеально підходить для її використання у по-
чатковій школі. Тим більше у час Нової укра-
їнської школи, коли дуже важливо знаходити 
такі інновації, які дійсно будуть дитину моти-
вувати до навчання.

Висновки, зроблені в результаті дослі-
джень. Отже, щоб змотивувати учнів до на-
вчання, чогось особливого не потрібно. Лише 
треба віддача вчителя своїй професії, бажання 
шукати нові техніки, які допоможуть в освіт-
ньому процесі. 

Саме техніка леттерінг допоможе справи-
ти позитивне перше враження на учнів щодо 
навчання в школі. Всі ці мотиваційні надпи-
си, каліграфічно оформлені правила, цікаво 
оформлена дошка, а головне яскраве оформ-
лення сучасних осередків НУШ – це те, що 
треба для розвитку мотивації молодших шко-
лярів на перших сходинках їх освіти.
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АУТЕКОЛОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ СИСТЕМИ  
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

У статті розглянуті питання фізичного виховання студентів щодо формування системи еколо-
гічної освіти. Визначено, що до фізичного виховання пряме відношення має область екології, інтереси 
якої визначені індивідуальним підходом до особистості – аутекологія. Систематизовані складові еко-
логічного мислення у фізичному вихованні. Запропоновані заходи для вирішення проблеми підвищення 
компетенції майбутніх педагогів в області аутекології. 

Ключові слова: фізичне виховання студентів, екологія, аутекологія, формування екологічної куль-
тури студентів.

В статье рассмотрены вопросы физического воспитания студентов относительно формирования 
системы экологического образования. Определено, что к физическому воспитанию прямое отноше-
ние имеет область экологии, интересы которой определены индивидуальным подходом к личности –  
аутэкология. Систематизированы составляющие экологического мышления в физическом воспита-
нии, предложены меры для разрешения проблемы повышения компетенции будущих педагогов в обла-
сти аутэкологии.

Ключевые слова: физическое воспитание студентов, экология, аутэкология, формирования эколо-
гической культуры студентов.

The article considers the issues of physical education of students regarding the formation of an environ-
mental education system. It is determined that the field of ecology is directly related to physical education, 
the interests of which are determined by an individual approach to personality – autecology. The components 
of environmental thinking in physical education are systematized, measures are proposed to solve the problem 
of increasing the competence of future teachers in the field of autecology.

Key words: physical education of students, ecology, autecology, formation of ecological culture of stu-
dents.

Проблеми екології в сучасному пошире-
ному уявленні визначаються в узагальнене 
поняття про взаємодію сучасної культури з 
середовищем існування і його наслідки. Від-
носно фізичного виховання студентів про-
блеми екології в більшій мірі відносяться до 
підрозділу екології – аутекологія. Аутекологія 
вивчає взаємовідносини організму з навко-
лишнім середовищем, саме в цьому напрямку 
відбуваються пошуки оптимальних методик 
фізичного виховання – загальних розвиваю-
чих, оздоровчих, спеціальних. Хоча в сучас-
ній науці термін «аутекологія» вважається за-
старілим (Озерский П.В., 2009 [5, с. 13-16] ), 
і предмет аутекології вважають співпадаючим 
з демекологією. Однак відносно індивідуаль-
них проблем оздоровлення, проблем фізвихо-
вання, які найчастіше мають індивідуальну 
орієнтацію, саме аутекологія адекватно визна-
чає питання фізичного виховання.

 Навчальний процес фізичного виховання 
студентів вищих навчальних закладів є склад-
ною системою, яка має багато компонентів. 
Поняття системи охоплює різні сторони ці-
лісного навчального процесу: його структуру, 
зміст, способи функціонування, засоби впли-
ву, форми розвитку і ін. Підсистема методик 
фізичного виховання студентів ієрархічно 
входить в єдину систему вищої педагогічної 
освіти і є цілісним утворенням.

Ефективність системи фізичного вихован-
ня на сучасному етапі розвитку освіти в Укра-
їні визначається адекватним вибором цілей і 
завдань, організаційних форм, методів і за-
собів навчання, оздоровлення та виховання 
в їх раціональному поєднанні. Орієнтація на 
інноваційні технології фізичного виховання 
студентів викликає суттєві зміни його зміс-
товної і процесуальної складових, детермінує 
модернізацію традиційної системи фізичного 
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виховання, розробку і модернізацію нової ме-
тодичної системи, яка складає теоретичні та 
методичні основи навчального процесу.

При вирішенні завдань в сфері фізичної 
культури надається велике значення питанням 
екології. Фізична культура і спорт потребують 
здорового довкілля, а фізкультурно-спортив-
на діяльність не повинна завдавати шкоди жи-
вій природі і здоров’ю людини, повинна мати, 
як і будь-який інший вид людської діяльності, 
природоохоронну спрямованість.

В даний час багато проблем фізичної куль-
тури об’єднані в фітнес культуру. Фітнес ви-
значають як загальну фізичну підготовленість 
організму людини. Предметну основу фітнес-
культури становить раціональна за обсягом і 
змістом рухова активність, яка проявляється 
у вигляді природних локомоций (ходьба, біг), 
ігрових дисциплін, силових і гімнастичних 
комплексів, тренажерних систем, різних не-
традиційних вправ, як правило, інноваційного 
характеру, методів самоконтролю.

Цей арсенал засобів фізкультурно-оздо-
ровчого впливу, прийнято позначати термі-
ном «оздоровчий фітнес», його поява і попу-
лярність об’єктивно відображають ситуацію 
принципового реформування сфери фізично-
го виховання в умовах конкуренції, ініціативи 
та ринкової економіки, коли турбота про на-
лежний рівень психофізичної підготовленості 
стає особистою справою людини.

Безліч практичних схем оздоровчих на-
прямків, шкіл, емпірично знайдених методів, 
використовуються в академічних методиках 
фізичного виховання.

Доступні та ефективні форми рухової ак-
тивності, спеціально організованої в рамках 
програм фізкультурно-оздоровчих занять, 
виконуваних самостійно, під керівництвом 
викладачів і тренерів, а також персоналу фіт-
нес-центрів, особливо актуальні з урахуван-
ням негативних тенденцій в стані здоров’я 
молоді внаслідок соціально-економічних і 
екологічних проблем. У цій ситуації оздо-
ровчий фітнес служить дієвим засобом про-
філактики найбільш поширених в наш час 
хвороб – атеросклерозу, гіпертонії, ішемічної 
хвороби серця, порушення постави з уражен-
ням кістково-м’язового апарату, а також ефек-

тивним засобом попередження інсульту і ін-
фаркту міокарда.

Поряд з цим заняття спортом дозволяють:
– впоратися з вимогами інтенсивної на-

вчальної діяльності без надмірної психофі-
зичного напруги за рахунок розширення ре-
зервів адаптації організму до стрес-факторам, 
основна причина яких – малорухливий спосіб 
життя і зумовлена ним гіподинамія;

– нормалізувати емоційний тонус, підви-
щити творчу активність студентів, їх працез-
датність, формувати й удосконалювати фізич-
ні якості і життєво важливі вміння і навички.

У комплекс специфічних завдань, що ви-
рішуються фізкультурно-освітніми засобами 
фізичної культури, входять:

– гармонійний фізичний, інтелектуальний 
і духовний розвиток студентів, поліпшення їх 
здоров’я;

– сприяння до самопізнання і самореаліза-
ції за допомогою занять фізичними вправами;

– вільний вибір виду та організаційної фор-
ми занять відповідно до особистих переваг;

– вдосконалення життєво важливих рухо-
вих умінь і навичок;

– підвищення інтересу студентів до систе-
матичних занять фізичними вправами;

– формування знань про здоровий спосіб 
життя;

– розвиток естетичних здібностей і креа-
тівності. 

Екологію фізичної культури і спорту мож-
на розглядати як один з її розділів, а саме як 
розділ, присвячений розгляду аутекологічних 
аспектів теорії і методики фізичної культури 
і спорту.

Специфіка призначення аутекології ви-
значається сферою її застосування – сферою 
фізичної культури і спорту. З кінця XX в. роз-
ширюється погляд на проблему взаємодії фіз-
культури і природи, здорового способу життя 
і екології [4].

Надмірне технологічне навантаження на 
навколишнє середовище, занадто повільне 
впровадження безвідходних процесів, ком-
бінованих виробництв, відсутність до не-
давнього часу єдиної природоохоронної по-
літики, комплексного підходу до вирішення 
екологічних проблем – призвели до того, що 
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частина території України знаходиться в зоні 
екологічного лиха.

Головним предметом досліджень аутеко-
логії фізичної культури і спорту є вивчення 
взаємозв’язків (їх основних особливостей і 
розвитку) спортивно-фізкультурної діяльнос-
ті з навколишнім середовищем, фізичним роз-
витком і здоров’ям людини.

Основною метою екологічної освіти і ви-
ховання в системі фізичного виховання є фор-
мування екологічної свідомості як специфічної 
форми регуляції взаємодії особистості студен-
та з навколишнім середовищем, особливо з 
тими його сторонами, де протікає навчальний, 
тренувальний і відновлювальний процеси [1].

Недостатня розвиненість екологічного 
мислення, екологічної культури, низький рі-
вень світогляду студентства до поведінки 
в забрудненому навколишньому середовищі 
знижує ефективність використання фізич-
них вправ, природних чинників загартуван-
ня, проведення відпочинку та дозвілля [7].  
Причиною цього є:

– недостатність екологічних знань у викла-
дачів кафедр фізичного виховання;

– неналежна матеріально-технічна база 
для проведення рекреаційно-оздоровчих і 
профілактичних занять фізичними вправами;

– відсутність поточного медичного огляду, 
контролю за станом здоров’я під час навчання 
студентів у навчальних закладах України;

– недостатня увага держави з фізичного 
виховання та спортивно-масової та фізкуль-
турно-оздоровчої роботи в освітніх установах;

– недостатній контроль за фізичним розви-
тком, розумовою і фізичною працездатністю;

– незабезпеченість кафедр фізичного ви-
ховання науковими рекомендаціями щодо фі-
зичних навантажень в умовах забрудненого 
навколишнього середовища, особливо в зонах 
малих доз радіоактивного забруднення;

– не дотримання вимог про особливості 
харчування в умовах радіонуклідного забруд-
нення;

– відсутність знань, умінь і навичок у сту-
дентів з поведінки в умовах навколишнього 
середовища під час проведення спортивно-
масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, 
дозвілля і відпочинку, та ін. [1; 2].

Формування екологічної культури сту-
дентства пов’язано з необхідністю придбання 
умінь і навичок вірного реагування на гло-
бальну екологічну кризу, використання фак-
торів навколишнього середовища для поліп-
шення життєдіяльності.

Основним засобом формування екологіч-
ної культури у студентів під час проведення 
спортивно-масових заходів має бути:

– цілеспрямована система екологічної 
освіти, яка необхідна для формування вірного 
ставлення до природи;

– визначення допустимої ступеня її пере-
творення;

– засвоєння специфічних соціально-при-
родних закономірностей і нормативів пове-
дінки в навколишньому середовищі.

При цьому кожен викладач кафедри фізич-
ного виховання повинен бути переконаним, 
що метою екологічного виховання є форму-
вання у студента екологічної свідомості, мис-
лення і переконання. Передумовою цього по-
винна стати система екологічних знань, яка 
формує екологічний світогляд, що дає можли-
вість студенту вільно орієнтуватися в навко-
лишньому середовищі. 

Одними з основних завдань екології фізич-
ної культури і спорту є:

– вивчення і оцінка стану екосистем на те-
риторіях де здійснюється фізкультурно-спор-
тивна діяльність, розробка заходів по їх збе-
реженню;

– розробка положень екологічної безпеки 
спортивно-фізкультурної діяльності, як для 
здоров’я людини, так і для навколишнього 
природного середовища;

– розробка екологічних вимог до спор-
тивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, 
спортивних парків, спортивних і фізкультур-
но  оздоровчих центрів;

– розробка екологічно безпечних техноло-
гій для забезпечення фізкультурно-спортив-
ної діяльності;

Екологічна безпека фізкультурно-спортив-
ної діяльності є одним з основних положень 
екології фізичної культури і спорту, знаходить 
своє відображення в її правилах і принципах [6].

Основними правилами екології фізичної 
культури і спорту є:
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– правила природоохоронної спрямованос-
ті, яке визначає, що фізкультурно-спортивна 
діяльність повинна носити природоохорон-
ний характер;

– правила екологічної безпеки, які гово-
рить нам про те, що фізкультурно-спортивна 
діяльність повинна бути екологічно безпеч-
ною, як для навколишнього середовища, так і 
для здоров’я людини.

Основними принципами екології фізичної 
культури і спорту є:

– принцип пріоритетності забезпечення 
екологічної безпеки навколишнього серед-
овища, живої природи і споживачів спортив-
но-фізкультурної продукції;

– принцип системності – екологічна безпе-
ка повинна забезпечуватися системно,

– принцип обмеження – обмеження, які на-
кладаються на фізкультурно-спортивну діяль-
ність, повинні бути екологічно і економічно 
обґрунтованими;

– принцип відповідності стратегічним ці-
лям – орієнтації не тільки на поточний, а й на 
довгостроковий результат забезпечення еко-
логічної безпеки;

– принцип відповідності територій – те-
риторії, на яких проводяться спортивні та 
фізкультурно-оздоровчі заходи, повинні від-
повідати умовам, необхідним для безпечної 
життєдіяльності людини.

Викладання аутокології фізичної культури 
і спорту може здійснюватися як шляхом вклю-
чення її положень (розділів) в курс дисципліни 
«Основи екології», так і у вигляді самостійної 
дисципліни з викладанням у формі «за вибо-
ром». При введенні аутекології фізичної куль-
тури і спорту в курс дисципліни «Основи еко-
логії» для навчання студентів неекологічних 
спеціальностей у вищих навчальних закладах, 
в першу чергу, рекомендується розгляд такого 
становища як об’єкт і предмет дослідження, 
основних завдань екології фізичної культури 
і спорту як науки. Необхідно уявити пробле-
му екологічної безпеки відносно спортивних і 
фізкультурно-оздоровчих споруд.

Цілеспрямований розвиток системи еко-
логічної освіти та виховання в навчальному 
процесі з фізичного виховання і під час про-
ведення спортивно-масових та фізкультур-

нооздоровчіх заходів сприяє формуванню 
і розвитку екологічної культури студентів.  
Екологічні знання, ціннісні орієнтації є осно-
вою екологічної культури і екологічного мис-
лення студентів, допомагають вирішенню 
комплексних екологічних проблем, що стоять 
перед студентами, забезпечують комфорт-
ність їх проживання, безпеку занять фізични-
ми вправами і спортом в природному серед-
овищі, сприяють збереженню і зміцненню 
здоров’я шляхом вірного використання при-
родних факторів.

Що стосується оздоровчих технологій – 
дослідження проведені в останні роки показу-
ють, що студенти все менше використовують 
профілактичні заходи. З року в рік спостеріга-
ється тенденція до збільшення студентів, які 
взагалі не враховують цю ситуацію і не про-
водять ніяких профілактичних заходів. Лише 
незначна частина студентів (як правило, ті, які 
вже мають проблеми зі станом здоров’я) про-
ходять обстеження в діагностичних центрах, 
додатково займаються фізичними вправами 
для відновлення здоров’я, відвідують сауну, 
намагаються споживати чисті продукти і ме-
дичні препарати радіозахисної дії, які призна-
чені лікарем.

Серед основних причин виникнення су-
часних хвороб і порушень функціональної ді-
яльності організму студентів можна виділити:

– забруднення навколишнього середовища 
радіоактивними речовинами, пестицидами, 
нітратами, важкими металами і низкою інших 
шкідливих речовин;

– непоінформованість, неосвіченість і від-
сутність елементарних умінь і навичок пове-
дінки у студентів в умовах забрудненого на-
вколишнього середовища;

– порушення режиму, раціону і правил хар-
чування;

– низький рівень матеріального забезпе-
чення, незадовільні санітарно-гігієнічні умо-
ви проживання і шкідливі звички;

– порушення норм здорового способу жит-
тя, поява гіподинамії у значної частини молоді;

– нервово емоційні стреси і соціальні про-
блеми в суспільстві;

– зниження пропагандистської діяльності 
в пресі і на телебаченні по залученню моло-
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ді до активних занять фізичними вправами і 
спортом і визначення їх важливості для жит-
тєдіяльності людини;

– зниження якості організації, планування 
і проведення навчально-виховного процесу 
з фізичного виховання в освітніх установах;

– поява в суспільстві значної кількості роз-
важальних заходів, які відволікають молодь від 
здорового способу життя (комп’ютеризація, 
ігрові автомати, бізнес-реклама по вживанню 
різних напоїв і продуктів швидкого приготу-
вання і т.п.);

– відсутність знань і невміння адаптуватися 
до факторів навколишнього середовища [7].

Оздоровчу спрямованість, позитивний 
вплив на загальний стан і настрій мають су-
часні технології, які доцільно впроваджувати 
в практику фізичного виховання. З величезної 
кількості оздоровчих технологій рекомендо-
вані апробовані з тих, що показують стабіль-
но позитивні результати (Ищенко М.В., 2015 
[3. с. 42–81].

Висновки. Індивідуальні проблеми оздо-
ровлення мають особистісну орієнтацію. 
Адекватно визначає питання фізичного ви-
ховання підрозділ екології – аутекологія.  
У викладанні фізичної культури доцільно  
розглядати як один з її розділів – аутекологіч-
ний аспект.

Основною метою екологічної освіти і 
виховання в системі фізичного виховання є 
формування екологічної свідомості як спе-
цифічної форми регуляції взаємодії особис-
тості студента з навколишнім середовищем, 
особливо з тими його сторонами, де протікає 
навчальний, тренувальний і відновлюваль-
ний процеси.

Ефективність використання фізичних 
вправ, природних чинників загартування, про-
ведення відпочинку та дозвілля спирається на 
розвинене екологічне мислення, екологічну 
культуру студентів, що є одним з важливих 
об’єктів уваги викладачів вищого навчально-
го закладу.
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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ РОБОТИ ФАХІВЦІВ 
РИЗИКОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОФЕСІЙ

У статті розглянуті групи основних ознак, які відображають змістовну структуру поняття 
професійного ризику працівників пожежно-рятувальної служби, а також фактори, які впливають на 
якість роботи працівників пожежно-рятувальної служби в умовах ризиконебезпечної ситуації.

Ключові слова: ризик, ризиконебезпечна ситуація, ризиконебезпечні професії, працівник пожежно-
рятувальної служби.

В статье рассмотрены группы основных признаков, которые отображают содержательную 
структуру понятия профессионального риска работников пожарно-спасательной службы, а также 
факторы, которые влияют на качество работы работников пожарно-спасательной службы в услови-
ях рискоопасной ситуации. 

Ключевые слова: риск, рискоопасная ситуация, рискоопасные профессии, работник пожарно-спа-
сательной службы.

This article deals with the groups of the main signs, which display the informative structure of the concept 
about professional risks of fire and rescue service workers, and also such factors that effect the quality of fire 
and rescue worker’s performance in dangerous and risky conditions.

Key words: risk, risky situation, dangerous professions, fire and rescue service workers.

Серед актуальних проблем сьогодення, 
значне місце займає проблема ризику та осо-
бливості поведінки особистості в умовах ри-
зику. Ризик є невід’ємною особливістю ба-
гатьох видів професій. Діяльність фахівців 
екстремального профілю, зокрема фахівців 
пожежно-рятувальних служб, пов’язана із 
впливом на них негативних факторів і здій-
снюється в умовах виникнення різних над-
звичайних ситуацій, що визначають високу 
складність, небезпеку і відповідальність ви-
конання професійних завдань.

Постановка проблеми. Проблема ри-
зику давно й плідно вивчається в межах за-
гальної, соціальної психології, психології 
спорту та психології управління (Ю. Зубок, 
Д. Каннеман, Ю. Козелецький, Т. Корнілова, 
А. Тверски, О. Тихомиров, О. Чернікова та 
ін.). Невизначеність, непередбачуваність, не-
сподіваність ситуацій, що виникають на прак-
тиці, надзвичайно швидкий їх розвиток також 
від пожежного рятувальника надзвичайно 
високої професійної та фізичної підготовки, 
формування в нього оперативного мислення, 
здатності в екстремальних умовах прийняти 
правильне рішення, у будь-який момент ско-
ригувати його, не відступаючи від морально-

етичних, правових критеріїв виправданості 
удавання до професійного ризику. 

Метою статті є виділення факторів, що 
впливають на якість роботи фахівців ризико-
небезпечних професій.

Виклад основного матеріалу. В ситуаціях 
професійного ризику пожежний рятувальник, 
спираючись на визначені чинними законодав-
чо-нормативними актами права й обов’язки, 
має можливість використовувати всі правові 
інститути та механізми, яких стосується про-
фесійний ризик. Безперечно, він міс-тить у 
собі творчий, а за наявності спеціального спо-
рядження (екіпіровки) і технічний аспекти. 
Зазначимо, що ці аспекти професійного ризи-
ку можуть виявлятися в оперативно-розшуко-
вій роботі, оскільки виконання обов’язків за 
шаблоном може бути виправданим у ситуаці-
ях, що не містять несподіванок, випадковос-
тей, невизначеності. 

Отже, працівники пожежно-рятуваль-
ної служби, з огляду на свої професійні 
обов’язки, зобов’язані чинити дії, пов’язані з 
подоланням небезпеки завдання шкоди інтер-
есам, що охороняються законом, у тому числі 
і своїм особистим. Питання лише в тому, щоб 
розв’язання екстремальної, позаштатної си-
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туації, яка виникла, було в межах необхідної 
оборони або крайньої необхідності, тобто дії 
співробітників для того, щоб їх вважали пра-
вомірними, ні в якому разі не повинні виходи-
ти за межі цих інститутів.

Виклад основного матеріалу. Можна ви-
ділити три групи основних взаємопов’язаних 
ознак, які повинні відображати змістовну 
структуру поняття професійного ризику пра-
цівників пожежно-рятувальної служби [3]. 

Перша група ознак більш загальна – це 
ті, що характерні для професійного ризику 
працівників пожежно-рятувальної служби як 
такого. Серед них: невизначеність, непередба-
чуваність, несподіваність ситуацій, що вини-
кають на практиці; загроза особистій чи гро-
мадській безпеці, законним правам людині та 
інтересам; імовірність настання не бажаних 
наслідків. Друга група має специфічне забарв-
лення і характерна для тих випадків професій-
ного ризику, виявлення яких пов’язано з вико-
нанням працівниками пожежно-рятувальної 
служби суто специфічної функції з контролю 
за дотриманням протипожежного законодав-
ства: здійснення дій з контролю за дотриман-
ням протипожежного законодавства відповід-
но до повноважень і обов’язків, визначених 
чинним законодавством. Третя група ознак 
носить характер обов’язкової вимоги і стосу-
ється безпосередньо ризикуючих працівників 
пожежно-рятувальної служби в екстремаль-
них, позаштатних ситуаціях – ситуаціях ризи-
ку: правомірність дій, що здійснюються; об-
меженість дій у ризикованій ситуації межами 
крайньої необхідності. 

Специфіка аварійно-рятувальної роботи, 
крім загальних вимог до психічного і фізич-
ного здоров’я працівника, висуває ще й ряд 
спеціальних вимог. По-перше, ефективність 
дій працівника в екстремальних умовах зале-
жить передусім від можливостей організму – 
в розумінні нормального забезпечення фізич-
них і психічних функцій (психофізіологічна 
надійність, готовність у будь-який момент до 
дій в екстремальних умовах). По-друге, пра-
цівник повинен мати розвинене сприйняття, 
вдосконалювати свої професійні вміння і на-
вички. По-третє, управління професійними 
ризиками, сутність якого полягає в їх міні-

мізації, потребує організаційно-правового, 
в тому числі кадрового, а також інформацій-
ного, техніко-інфраструктурного, тактичного 
забезпечення. 

З поняття «професійний ризик» працівни-
ка пожежно-рятувальної служби витікає по-
няття «готовність до ризику» (професійного). 
До терміну «готовність до ризику» входять 
стійкі якості індивіда і ситуативні фактори 
трудового завдання, по відношенню до яких 
склалася така готовність. 

Розглянемо фактори, які впливають на 
якість роботи в умовах ризиконебезпечної  
ситуації.

Перший фактор – стійкі якості індиві-
да. На доказ того, що готовність до ризику 
пов’язана з індивідуальними якостями пра-
цівників, можна послатися на результати ряду 
експериментальних досліджень [4]. Австрій-
ські вчені А. Миггенекер і К. Вайс за допо-
могою тестових іспитів робітників сталели-
варного заводу встановили, що при високій 
готовності до ризику виявляється низька тен-
денція до захисту, яка корелює з нещасними 
випадками. Їхній співвітчизник А. Гора про-
вів тестові й інструментальні іспити залізнич-
ників за показником готовності до ризику із 
застосуванням покарань за помилки (удари 
струму, критика). Дослідження показало до-
стовірний зв’язок між готовністю до ризику 
і числом допущених помилок (які символізу-
ють нещасні випадки). 

Другий фактор – ситуативні фактори тру-
дового завдання, по відношенню до яких 
склалася така готовність. Можна вказати на 
ряд загальних закономірностей, виявлених 
у дослідженнях готовності до ризику [2]. Було 
відмічено, що з віком готовність до ризику па-
дає, що в більш досвідчених робітників вона 
нижча, ніж у менш досвідчених, що в жінок 
готовність до ризику реалізується при більш 
визначених чеканнях, ніж у чоловіків. Тобто 
віковий та гендерний аспекти цього фактору.

Також готовність до ризику відображає ха-
рактер трудової діяльності: у військових вона 
виявляється вищою, ніж у студентів. Тобто 
професійний аспект цього фактору.

На готовності до ризику істотно познача-
ються і соціальні фактори – третій фактор. 
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Так у колективі виявлена приблизно однако-
ва готовність до ризику як при небезпеці для 
одного з його членів, так і при небезпеці для 
всього колективу. В умовах групи готовність 
до ризику виявляється сильніше, ніж при діях 
поодинці (виявляється так названий ефект 
зрушення ризику Стоунера). Готовність до ри-
зику в групі залежить і від групових очікувань 
[1]. До цього фактору також відносять належ-
ність особистості до групи (соціальної або ре-
ферентної), специфіка взаємодії між членами 
групи, боротьба мотивів, ступінь узгодженос-
ті особистих і групових інтересів та ін.

Прояв готовності до ризику залежить від 
багатьох факторів середовища (характеристик 
проблемної ситуації, структури соціальних 
систем, методу формування проблеми, типу 
прийнятого людиною рішення тощо). Мають 
значення й деякі властивості людини: імпуль-
сивність, збудливість, агресивність, схиль-
ність до домінування, самоствердження – 
особистісний фактор. Готовність до ризику 
залежить і від статі (чоловіки більш ризикова-
ні). Негативні зв’язки виявлені із соціальною 
бажаністю, соціальною відповідальністю, со-
вістю, сугестивністю.

Результати аналізу О. Дишкант, дозволили 
визначити, що схильність до ризику як осо-
бистісна особливість рятувальника залежить 
від соціального досвіду особистості, її моти-
ваційної сфери, рівня тривожності, особли-
востей нервової системи, локусу контролю 
та адаптаційних можливостей, тобто від осо-
бистісного фактору. Також вона вказувала, що 
проведені дослідження з вивчення здатнос-
ті до ефективних дій в умовах ризику при їх 
неоднозначності і потребі у додаткових дослі-
дженнях, дозволили встановити фактори, які 
впливають на якість роботи в екстремальних 
умовах: темперамент, локус контролю, емоцій-
на стійкість, рівень тривожності, своєчасність 
і стійкість психічної регуляції діяльності [1].

Крім цього на поведінку рятувальника в 
умовах ризиконебезпечної ситуації вплива-
ють також його емоційний та психофізіологіч-
ний стани. Поряд із прагненням до відчуттів, 
виділяються ще принаймні три фактори, що 
впливають на прийняття рішення в ситуації 
ризику: минулий досвід, установки й локус 

контролю. 
Прийняття рішення в умовах ризику  

зумовлюють:
а) дефіцит часу, який не тільки збільшує 

швидкість протікання розумових процесів, але 
й підсилює інтуїтивну складову діяльності;

б) сприймання, оцінка та аналіз ризикова-
них ситуацій;

в) мотивація на досягнення успіху та на 
уникання невдач;

г) добровільність в прийнятті рішення 
в умовах ризику.

Отже, специфіка діяльності суб’єктів со-
ціальної дії залежить від того, хто суб’єкт, 
де (у якій сфері) здійснюється ризикована ді-
яльність, які чинники і як впливають на ви-
бір ризикованих альтернатив або на відмову 
від ризику.

Також варто констатувати вплив на ризи-
ковану поведінку таких параметрів, як осо-
биста культура, цінності й норми, прийняті 
в суспільстві, соціальна політика й те, як ви-
світлюється проблематика ризику в засобах 
масової інформації.

Узагальнюючи аналіз факторів, що вплива-
ють на ризиковану поведінку особистості, слід 
зазначити, що найбільш ефективним проти-
стоянням ризикованій поведінки, що наносить 
шкоду собі й навколишнім, є формування осо-
бистісних установок на безпечну поведінку. 
Зарубіжний та вітчизняний досвід показує, що 
при досягненні такої мети необхідно враховува-
ти особливості всіх рівнів регуляції поведінки 
людини: біохімічного, фізіологічного, психіч-
ного, соціально-психологічного й макросоці-
ального. І тільки комплексний превентивний 
вплив на всі рівні дає позитивний результат.

Висновки. Серед факторів, які впливають 
на якість роботи в умовах ризиконебезпеч-
ної ситуації можна виділити наступні: стійкі 
якості індивіда; ситуативні фактори трудово-
го завдання, по відношенню до яких склалася 
така готовність. Мають значення й деякі влас-
тивості людини: імпульсивність, збудливість, 
агресивність, схильність до домінування, са-
моствердження – особистісний фактор.

На готовності до ризику істотно познача-
ються і соціальні фактори – третій фактор. 
Прояв готовності до ризику залежить від ба-
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гатьох факторів середовища (характеристик 
проблемної ситуації, структури соціальних 
систем, методу формування проблеми, типу 
прийнятого людиною рішення тощо). Готов-

ність до ризику залежить і від статі (чоловіки 
більш ризиковані). Негативні зв’язки виявлені 
із соціальною бажаністю, соціальною відпові-
дальністю, совістю, сугестивністю.
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REFLECTION AS A MEANS OF SELF-ASSESSMENT  
OF ENGLISH LISTENING COMPETENCE  

FOR FUTURE TRANSLATORS
The article discusses the theoretical preconditions for organizing self-assessment of English competence 

in listening, clarifies the concepts of reflection, types of self- and peer assessment, self-evaluation, a test task, 
and an answer key. The use of a test task as a means of self-and peer assessment is substantiated. 

Key words: reflection, self-assessment, peer assessment, self-evaluation, test task.

У статті розглядаються теоретичні передумови організації самоконтролю англомовної компе-
тенції в аудіюванні, уточняються поняття рефлексія, види само- і взаємоконтролю, самооцінка, тес-
тове завдання, обґрунтовується використання тестових завдань як засобу само- і взаємоконтролю.

Ключові слова: рефлексія, само- і взаємоконтроль, самооцінка, тестове завдання.

В статье рассматриваются теоретические предпосылки организации самоконтроля англоязыч-
ной компетенции в аудировании, уточняются понятия рефлексия, виды само- и взаимоконтроля, са-
мооценка, тестовое задание, обосновывается использование тестовых заданий как средства само- и 
взаимоконтроля.

Ключевые слова: рефлексия, само- и взаимоконтроль, самооценка, тестовое задание.

Reflection has become the subject of special 
studies since the beginning of the 20th century. 
Until then, this matter was considered within the 
framework of philosophical science and played 
supplementary role for the knowledge of psycho-
logical and philosophical categories. In modern 
psychology, reflection is considered, firstly, as 
a process of cognition by a subject of his inter-
nal mental states and processes, secondly, in the 
form of a subject’s awareness of how he or she is 
perceived and evaluated by other individuals in 
the processes of cooperation and communication 
[7, p. 97-102]. So, the ability of self-analysis and 
self-evaluation of each student allows us to un-
derstand more clearly the level of listening com-
petence in English, own results and advances.

 Therefore, the purpose of the article is to 
consider the theoretical preconditions for or-
ganizing self-assessment of English-listening 
competence for future translators and clarify the 

following concepts: reflection, types of self- and 
peer assessments, self-evaluation, a test task, as 
well as justify the use of a test task as an effective 
means for peer-assessment.

Reflection (from lat. reflexio appeal back) – 
this is understanding, self-awareness, the desire 
to understand their own feelings and actions. In 
social psychology reflection is understood as an 
individual’s awareness of how he or she is per-
ceived by communication partners [9, p. 270].

Depending upon the object on which re-
flection is directed, its various forms are distin-
guished: intellectual, cooperative, communica-
tive, personal [7, pp. 97-102]. While  mastering 
the English-listening competence, the objects of 
intellectual reflection are knowledge, skills, abil-
ities, listening abilities (components of the Eng-
lish listening competence). Intellectual reflection 
performs the functions of awareness of speech 
performance, as well as monitoring and regula- 
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ting such process. The result of intellectual re-
flection is to obtain new knowledge, skills, abili-
ties and capabilities by a student.

The objects of personal, cooperative, commu-
nicative reflection are internal mental states and 
processes, cooperative activities and commu-
nicative processes, consequently [7, p. 97-102]. 
Considering that along with self-assessment, you 
can use peer assessment, cooperative reflection 
reflects the process of peer activities: checking 
the results of a partner, their analysis, correction 
and evaluation. Thus, reflection provides "feed-
back" in the relationship of an individual with a 
partner using peer assessment and helps to realize 
the correct results.

Consequently, the essence of reflection is the 
future translator’s comprehension of his speech 
and educational-controlling activities, discussion 
of its process and result, recognition of the rea-
sons for success and failure with further self-cor-
rection in achieving the intended goal. Reflective 
thinking helps the student to realize his own lev-
el of formation of listening skills, to realize his 
achievements through self-and peer assessment, 
looking at himself from the partner’s point of view.

Reflection creates the ground for the allo-
cation of peer assessment types of the level of 
English- listening competence formation. In psy-
chological and methodological works, this aspect 
was researched by N.F. Borisko, L.M. Derkach, 
T.A. Pashko and others. Following L.M. Derkach 
[2, p. 29] we distinguish three types of self- and 
peer assessments:

1) prognostic – the purpose of which is to im-
plement language anticipation, provide for the 
content of the audio text, the ability to plan com-
municative and educational activities, identify 
and analyze areas of difficulty, plan the results 
of activities and evaluate predictive activities. In 
other words, the result of the action, the prospects 
of its implementation are already presented in an 
ideal way in someone’s imagination;

2) procedural (or internal) – takes a leading 
place in the development of English-listening 
competence of future translators. The task of this 
type of self-assessment is the need to master the 
reference speech and training activities that are 
implemented in the listening process. Procedur-
al self-assessment is a component of speech skill 

and is formed in parallel and comprehensively 
with it. An indication of the formation of such 
self-assessment in listening is the level of listen-
ing comprehension.

3) effective (or external) – with the help of 
which the student must learn the training  ac-
tivities aimed at checking the level of listening 
comprehension, namely, comparing the result of 
speech activity with the standard, i.e. control by 
the result of the action.

Therefore, the self-assessment of the Eng-
lish-listening competence level is an internal 
activity, while the peer assessment of the Eng-
lish-listening competence is a method of control. 
Thus, using the peer assessment, you can check 
the activity of the internal self-assessment: prog-
nostic, procedural and effective.

It should be highlighted that the results of peer 
assessment are, as a rule, self- and mutual cor-
rection, which is supervised either by the student 
himself / herself or by a work partner. Self-correc-
tion is a person’s mental ability to independently 
correct a mistake made and realized by him / her. 
It is based on previously acquired experience in 
language and speech. However, self-correction is 
not always the same. It depends on many psy-
cholinguistic factors. Developing the ideas of 
P. P. Blonsky about the levels of self-assessment, 
scientists I.O. Zimnya, I.I. Kitrosskaya, K.A. Mi-
churina identified 4 levels of formation of the 
mechanism of auditory self-assessment in the 
process of foreign language activity, in speaking 
particularly [3, p. 144-153].

Level I. The student, who made a mistake, 
doesn’t realize it and doesn’t react to it on his 
own; self-assessment – as a comparison mecha-
nism, is absent. Therefore, careful, corrective and 
timely control by the teacher, who supports the 
self-assessment action program and its implemen-
tation by the student, is of primary importance.

Level II. The student, who made a mistake, 
doesn’t correct it on his own, but after the teach-
er’s remarks, he does it rather quickly. The ex-
ternal supervision of the teacher serves as if the 
launch of the student’s self-assessment. Self-as-
sessment is not fully formed yet, although all the 
components for this are worked out.

Level III. External control is inferior to 
self-assessment. The student independently, but 
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somewhat late, responds to a mistake made, i.e. 
self-assessment is turned on. The teacher should 
create the best conditions for the functioning of 
the student’s self-assessment.

Level IV. The student corrects the mistake at 
the time of its occurrence, sometimes not even 
ending with the erroneous action, i.e. the current 
matching and full manifestation of self-assess-
ment  are in progress.

So, a sign of the formation of an internal or 
procedural self-assessment in speaking is the 
correction of mistakes described above. Since 
listening is an internal, unexpressed outwardly 
verbal activity, we can assume that the level of 
formation of listening skills: global, detailed and 
selective understanding of audio texts can be a 
sign of the formation of an internal (procedural) 
self-assessment. Thus, students’ reflexive activity 
should be stimulated, with the help of which they 
can check their level of understanding of the au-
dio text, make corrections by comparing the result 
with the standard, and analyze and acknowledge 
their mistakes in order to improve the results.

Therefore, in addition to the fact that reflec-
tion performs the function of activating peer as-
sessment, reflective thinking acts as an important 
regulator of ideas about the subject of correction 
and is functionally responsible for deciding on 
the need for correction. Reflection also provides 
an analysis of the results of correction and makes 
a decision on its correctness. We consider the 
mutual correction of the level of English-listen-
ing competence formation as mutual corrections 
by students of mistakes made and deliberate by 
them with the aim of a general increase in the 
level of implementation improvement of all edu-
cational and monitoring activities.

On the basis of self-and mutual correction, 
self-evaluation is naturally and painlessly formed. 
By A. N. Schukin’s definition, self-evaluation is 
an assessment of his qualities, of himself, as a 
person and an important regulator of behavior. 
Self-evaluation develops under the influence of 
external evaluations, as well as comparing the 
image of the real with the ideal image [9, p. 294].

Considering the specific nature of our study, 
self-evaluation is viewed by us as an assessment 
of the peer assessment actions. Self-evaluation 
can be adequate and inadequate. In turn, inade-

quate self-evaluation with respect to self-evalu-
ation with which it is compared may be overes-
timated or underestimated. In psychology, two 
factors are determined that influence the forma-
tion of self-evaluation. Firstly, it is an assessment 
by others (in our case classmates, teachers). Sec-
ondly, comparing the results of their activities 
with those of other people. [8, p. 86-97]. This 
means that the teacher’s or a work partner’s as-
sessment is the foundation due to which an ade-
quate student’s self-evaluation is based. Critical-
ity, the demands of himself, attitude to successes 
and failures depends on self-evaluation. Thus, 
self-evaluation affects the effectiveness of human 
activities and the further development of his per-
sonality. Therefore, it is important that the teach-
er’s assessment, peer assessment and self-evalua-
tion coincide, which is ensured by a combination 
of the teacher’s and the peer assessments.

The level of claims is a steady desire of an 
individual to achieve a certain goal. Psycholo-
gists have proved the provision on increasing 
the level of claims after success and decreasing 
it after failure [8, pp. 86-97] Therefore, the abili-
ty to evaluate your knowledge, skills, abilities is 
the impetus for further achievements, subject to 
success, or, conversely, to implement self-correc-
tion, subject to failure.

The results of an experimental study conduct-
ed by  the psychologist V.I. Spivak indicate that a 
sense of confidence and self-assessment are in a 
certain relationship. Therefore, on the one hand, 
a decrease in self-confidence leads to additional 
activation of the self-assessment in order to ver-
ify the correctness of the actions performed, and 
on the other hand, excessive self-confidence cor-
relates with minimal use of the self-assessment, 
the tendency to make quick decisions, which, 
however, do not always lead to positive results. 
[8, p. 121-137].

The capabilities of self and peer assessment 
are not fully realized in the conditions of a lan-
guage university. We believe that these opportu-
nities can be realized in the context of the current 
control of future translators in practical English 
classes. We consider, first of all, test tasks as the 
means of implementing the self and peer assess-
ment of the English listening competence, since 
they have a controlling nature, require absolute 
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independence from the test person and provide 
for strict time limitations [4, p.13-26].

Following O.G. Kvasova, we note that both 
exercises for training and control, and test tasks 
for testing and assessing the level of formation 
of certain knowledge, skills and abilities have a 
similar three-phase structure: instruction or head-
ing (rubric), task execution, control self and peer 
assessment. The difference is that the optional 
component of the exercise is an example or a 
sample of the assignment, while in test tasks this 
component is mandatory, since it visually sum-
marizes all the information presented in the sec-
tion. Usually it is indicated by the number zero, 
given in brackets and is highlighted in bold ital-
ics – (0) [4, p. 23-24].

Another difference between test tasks and 
control exercises is the presence of a standard or 
key and, due to this, the ability to measure your 
own results and the results of a work partner, 
which is an unconditional advantage for the im-
plementation of the self and peer assessment of 
the English listening competence. Test task is a 
more objective means of assessment compared 
to control exercises. Due to the objectivity of the 
test control, we obtain more reliable indicators 
of student performance by the formation of their 
English listening comprehension competence. In 
addition, students themselves can check, analyze, 
evaluate and realize their level of knowledge, 
skills and listening skills, which removes the as-
sessment problem, which is often the subject of 
disagreement between the teacher and the student.

By V.A. Kokkota, a test task is the minimum 
unit of the test, which provides for the verbal or 
non-verbal reaction of the test [5, p. 8]. Test task 
is aimed at one object of test control and allows 
you to assess the level of formation of the corre-
sponding skill or ability.

Note that we differentiate combinations of 
types and kinds of test tasks for self and peer as-
sessment. Therefore, for the self assessment of 
English listening competence, we will use test 
tasks in electronic form, included in the universal 
computer program "Hot Potatoes". Feedback is 
carried out using a computer. The main advan-
tage of computer test tasks is that they are de-
signed to activate the educational process due to 
the dialogue nature of work and interactivity, i.e. 

ability to instantly respond to questions or ac-
tions of a student, offering him / her an answer, a 
notification of the correctness of his educational 
actions or a new task. By clicking the "Check" 
button, the student instantly receives points for 
the completed test tasks, and thereby carries 
out self control and, as a result, self-correction, 
if mistakes are made.

To implement the peer assessment, we use 
test tasks in printed form with the keys. Students 
exchange completed test tasks and verify them 
using the provided keys. Then put points for veri-
fied test tasks according to the evaluation criteria. 
All test tasks for the self and peer assessment of 
the English listening competence by the method 
of conducting are collective, i.e. students simul-
taneously perform the same test tasks. Both test 
tasks for self assessment in electronic form and 
test tasks for peer assessments with keys in print-
ed form are designed to provide reflection, a look 
at oneself from the outside.

Each test task checks the level of formation 
of an individual speech skill or speech listening 
ability. Test task, in turn, consists of several ques-
tions (test items). The question is understood as 
each unit, the point of verification – statement, 
question, missing word. For each question, the 
student receives a certain point provided either by 
the developers of the "Hot Potatoes" program, if 
these are computer test tasks, or by us if these are 
printed test tasks with keys for peer assessment.

When developing test tasks, we adhere to the 
requirements regarding their presentation, the so-
called external validity of test tasks (face validi-
ty). It refers to the formulation of test tasks in the 
correct form (without spelling errors and typos), 
in a language close to authentic. The type of test 
tasks should not leave doubts about the ability to 
test exactly the skill that is indicated in the in-
struction [4, p. 26].

In addition, developing test tasks for the self 
and peer assessments of the English listening 
competence, we adhere to the basic requirements 
for them in the methodology of teaching foreign 
languages:

1. compliance with the complexity of test 
tasks program requirements;

2. the presence of situational and problematic 
test tasks;
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3. ensuring the highest possible degree of com-
municativeness of test tasks, i.e. test tasks directs 
the testee to solve a specific communicative task, 
which would be adequate to the nature of speech 
communication in a real communicative situation;

4. ensuring a sufficient level of motivation 
(target setting, interesting content, attractive 
form, etc.);

5. a clear, understandable, unambiguous 
wording of the instructions;

6. authenticity of test tasks (language and 
speech material);

7. the focus of test tasks on checking one self 
and peer assessment facility.

When researching and developing test tasks 
for peer assessment, you should dwell in more 
detail on the keys or standards for answers. Per-
ceiving the audio library, the student compares 
the patterns that are stored in long-term memory 
with the words that he or she hears. With expe-
rience, these actions become minimized, instan-
taneous. Performing test tasks to check the level 
of formation of one or another listening skill, the 
student again turns to long-term memory, remov-
ing standards for performing test tasks. In order 
to verify the correctness of the completed test 
task, students turn to the keys.

According to A.V. Konysheva, the key is an 
integral part of the test task (exercise) control ap-
paratus, which makes it possible to better under-
stand the structure and content of each operation 
[6, p. 123].

By structure and character, a key-hint (for 
example, a specific speech situation), a key-

rule (support, algorithm), a key-model (sam-
ple), a key-extra linguistic factor (figure, dia-
gram), a key-ready answer (a kind of a hint) are 
distinguished. The key should be simple, ac-
cessible to the learner, unambiguous and clear-
ly visible. To check the test task in the case of a 
unique, univariate, only acceptable answer, we 
use only key-ready answers. Thus, with peer 
assessment, the student checks the test tasks 
performed by the work partner, compares the 
partner’s response with the key, and concludes 
that the test task is correct / incorrect and that 
correction is necessary. At the same time, the 
one who checks usually remembers his answers 
and mentally compares them with the stand-
ard and with the answers of the work partner.  
Thus, there is a double reflection of speech ac-
tions: both the partner and his own. Keys for 
peer assessment are offered to students in writ-
ten and oral forms only after completing the 
test tasks. So, for the peer assessment of Eng-
lish listening comprehension competence for-
mation level, we use test tasks with keys-ready 
answers, since in this study we set the goal to 
develop reflective thinking of future translators 
who could use the keys to make corrections, 
realize the correct result and find out the causes 
of the error.

Thus, the formation and improvement of self 
and peer assessment in students requires special 
training organized on the basis of systematic and 
objective control by the teacher, as well as a con-
scious approach to their speech activity of the 
students themselves.
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ВПЛИВ СОЦІОПАТИЧНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ  
НА СУСПІЛЬСТВО

У статті ставиться завдання висвітлення поняття соціопат, окреслити основні його риси і осо-
бливості. Простежити закономірності його взаємодії з соціумом.

Ключові слова: соціопатія, соціопат, психопатія, антисоціальний розлад особистості.

В статье ставится задача освещения понятие социопат, выделить основные его черты и особен-
ности. Проследить закономерности его взаимодействия с социумом.

Ключевые слова: социопатия, социопат, психопатия, антисоциальный расстройство личности.

The main purpose of this article is to clarify the notion of sociopath,to outline its particular features and 
to trace regularity of its interaction with society. 

Key words: sociopathy, sociopath, psychopathy, antisocial personality disorder.

Зараз дуже модно використовувати в якості 
особистісної характеристики термін соціопат. 
Навіть не задумуючись про глибоке значення 
і обширність цього терміну. Інколи терміни 
соціопатія та психопатія навіть не розмежову-
ють. Психопатія – діагноз з яскраво вираже-
ною патологічною поведінкою при повному 
збереженню мислення. У той час, як соціопа-
тія – це більш м’яка форма його вираження. 
Соціопатами називають людей з антисоціаль-
ним розладом особистості, це різновид психо-
патії, який не приймає норми суспільства по 
відношенню до інших її членів. Якщо особис-
тість зі своєю антисоціальністю все таки впи-
сується у соціум, здатна існувати у ньому, але 
активно нехтує його правилами і нормами, 
то ми маємо справу з соціопатією [1, с. 416]. 
З цього приводу клінічний психолог Джон 
Грохол висунув таку думку: «В очах друзів і 
колег соціопати нерідко оточені ілюзорним 
ореолом яскравих здібностей. У результаті 
уміння блискавичнореагувати на емоції спів-
розмовника, не звертаючи уваги у відповідь 
на них, легко досягають любові оточуючих, 
домінуючи над ними. Цю здібність часто при-
ймають за внутрішню харизму» [3, с. 2-3]. 
Риси, які притаманні людям з антисоціальним 
розладом, визначені Діагностичним керів-
ництвом за психічними розладами (DSM-5).  
До соціопатії схильні люди обох статей, усіх 

рас і національностей. За приблизними під-
рахунками вчених, близько 5% населення 
планети – соціопати різного ступеня тяжкості 
[2, с. 224]. У наш час ця тема є актуальною, 
але на мій погляд, недостатньо вивченою.

Питання, яке я поставила перед собою, 
це – взаємодія соціопата та його вплив на 
суспільство. Виходячи з особистісних якос-
тей, якими володіє соціопат, можна сказати, 
що картина сприйняття ним світу та його 
суспільством матиме фундаментальні від-
мінності. Головною проблемою соціопа-
та полягає у тому, що він не бачить ніяких 
бар’єрів, не відрізняє поняття особистісного 
і соцального, тому некоректно поводить себе 
у суспільстві, при цьому не відчуває ніяких 
докорів сумління з причини нерозуміння 
того, що щось робить не так. Тому його по-
ведінка є причиною виникнення у інших по-
чуття оманливості і обману, почуття покину-
тості, що їх використали. 

Сучасне суспільство – живе у швидкому 
темпі потребує уміння швидкого переключен-
ня з одного емоційного стану на інше. Саме 
у цьому питанні соціопати досягли успіху, 
адже не обтяжені глибокими переживаннями 
легко осилюють таке завдання. Завдяки своїм 
умінням безпомилково «зчитувати» характер, 
легко обирають жертву для власних маніпуля-
цій. Вони чудово аналізують людину, її емоції, 
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особливості поведінки, беруть до уваги сигна-
ли тіла. Такі риси притаманні й емпату, але на 
відміну від нього, «прочитавши» емоційний 
стан співрозмовника і скориставшись ним, 
емоційно не відповідає нього, зберігає холод-
нокровність у будь-якій ситуації [2, с. 317].

Труднощі соціопатів полягає у тому, що 
ареал ситуацій, в яких вони відчувають силь-
ні почуття, різко обмежен – це екстремальні 
ситуації. Адже вони потребують сильного 
емоційного стресу. Але їх переваги у тому, 
що вони свідомо нікого, ніколи не образить, 
так як не розуміє того, що для співрозмов-
ника це буде образливим. Їм не притаманний 
цинізм і сарказм – це функції вищого емоцій-
ного порядку. Як правило, не має почуття гу-
мору, або його рівень дуже низький.Така лю-
дина живе і орієнтується у соціумі на рівні 
інстинктів, найпростіших емоцій. Соціопат 
з легкістю переносить самотність, часто змі-
нює партнерів. Через повну відсутність ем-
патії прагнення до створення сім’ї виникає 
не на чуттєвому, а на прагматичному рівні, 
так індивід намагається краще інтегруватися 
в суспільство [2, с. 329].

Такі люди приваблюють до себе, своєю 
неординарністю і незвичайними талантами, 
але пристосуватися та ужитися з такою лю-
диною практично неможливо. При цьому, 
важливо пам’ятати, що й самі соціопати не 
здатні до побудови довготривалих і міцних 
стосунків. Кохання дорослої людини ґрунту-
ється на вмінні відчувати почуття та емоції 
іншого і співчувати іншому. Але для соціо-
пата оточуєчі є лише засобом для досягнення 
власних цілей, бездушною функцією. В осно-
ві його відносин з іншими лежить експлуата-
ція [4, с. 201]. Тому, чим сильніше виражена 
соціопатія, тим менше шансів залишається на 
створення сім’ї з такою людиною.

Також, соціопатичний характер може бути 
представлений у відносній соціальній нормі. 
Тоді, ми маємо справу з людиною, яка робить 
те, на що не здатні інші. При цьому, мається 
на увазі не лише негативні, але й позитивні, 
творчі і навіть героїчні вчинки, але він не має 
законів моралі.

Чи можливо жити в співтоваристві з со-
ціопатом? З ним можна співпрацювати. Йому 
можна підкорятися, можна подставити дружнє 
плече, але не треба чекати того ж у відповідь. 
Ціль і задача у нього завжди своя і ви будете 
лише його частиною, або засобом для досяг-
нення мети. Основний психічний механізм за-
хисту – феноменальне мислення – яке робить 
з них над людей [5, с. 169]. Цим і вирізняють-
ся соціопати із загалу людей. Беруть на себе 
відповідальність, яку важко брати звичайній 
людині. Цим вони і приваблюють. В глобаль-
ному сенсі, такими рисами володіє світ вели-
кого бізнесу, в якому правлять розрахунок, 
маніпуляції, жорстокість і спроби досягнення 
мети будь-якою ціною. В повсякденні, соціо-
пат діє відповідно, не вміючи відчувати, така 
людини діє за відповідним принципом. І, якщо 
він шкодує через щось, то лише через те, що 
його чергова афера не вдалася. Соціопат зда-
тен зазирнути за рамки звичних для звичайної 
людини смислів, вчинків і цілей, зазирнути за 
горизонт, коли всі інші продовжують сидіти 
на одному місці. Соціопат жахливий і прива-
бливий водночас. Він і злочинець і герой од-
ночасно. Для нього немає місця в нормі, він 
завжди на її кордоні.

З іншого боку, зазвичай, соціопати добре 
маскуються підсередньостатистичну люди-
ну – без проблем зав’язують знайомства, не 
цураються і навіть тягнуться до суспільства. 
Виглядають достатньо привабливо, приверта-
ють до себе увагу. Але це всього лише маска, 
яку вони одягають так швидко, як і знімають. 
Як правило, вони чудово брешуть, потому що, 
на них не діють бар’єри, які роблять брехню 
незручною для людей. Часто, взагалі з пре-
зирством відносяться до оточуючих. І варто 
відмітити, що у багатьох з них інтелект зна-
ходиться на високому рівні [5, с. 182]. В ба-
гатьох випадках, вважають себе ідеальними, 
полюбляють, коли інші приділяють їм до-
статньо уваги, тобто, роблять їм компліменти, 
хвалять, або лестять. Як і багато хт о з нас не 
люблять критику, й сприймають її неадекват-
но, як правило проявляючи агресію, з тієї при-
чини, що вважать себе ідеальними.
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ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ФОРМ ПОВЕДІНКИ  
У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

ЗАСОБОМ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНІК МАЛЮВАННЯ:  
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ

У статті розглянуто питання дослідження особливостей формування моральних форм поведін-
ки у дітей середнього дошкільного віку засобом нетрадиційних технік малювання. Проаналізовано 
психолого-педагогічну та методичну літературу з даної проблеми та уточнено поняття «мораль», 
«моральне виховання», «типи моральної поведінки».

Ключові слова: моральне виховання, мораль, моральні якості, моральні норми, моральний розви-
ток, дитина дошкільного віку, особистість дитини.

В статье рассмотрены вопросы исследования особенностей формирования нравственных форм 
поведения у детей среднего дошкольного возраста средством нетрадиционных техник рисования.  
Проанализированы психолого-педагогическую и методическую литературу по данной проблеме и 
уточнено понятие «мораль», «нравственное воспитание», «типы нравственного поведения».

Ключевые слова: нравственное воспитание, мораль, нравственные качества, моральные нормы, 
нравственноеразвитие, ребенок дошкольного возраста, личность ребенка.

In the article the question of research of features of forming of moral forms of behavior is considered 
for the children of middle preschool age by the means of unconventional drawing technician. Psychological- 
pedagogical and methodological literature on this problemis analyzed and the concepts of "morality",  
"moral education", "types of moral behavior" are specified.

Key words: moral education, morality, moral qualities, moral standards, moral development, child of 
preschool age, personality of the child.

Актуальність статті. Дошкільне дитин-
ство – найважливіший етап у становленні різ-
них сторін особистості. В особистісному зрос-
танні першочергове значення має моральний 
аспект, який забезпечується реалізацією за-
вдань морального виховання. Про важливість 
морального виховання дітей дошкільного віку 
зазначено в документах, що регулюють освіт-
ню діяльність ЗДО у нашій державі, зокрема 
у Законі України «Про дошкільну освіту», Ба-
зовому компоненті дошкільної освіти [11; 2],  
та міністерством освіти і науки України за-
тверджена парціальна програма «Скарбниця 
моралі», мета якої полягає у визначенні за-
вдань і змісту морального виховання дітей 
дошкільного віку з орієнтуванням на їхні по-
треби, інтереси та вікові можливості, що за-
безпечить підвищення рівня їхньої моральної 
вихованості [15, с. 10].

Сучасні наукові дослідження І. Булах, 
І. Беха, А. Богуш, Р. Павелківа, О. Кононко, 
С. Заболоцької, Л. Лохвицької,М. Савчина 
та інші розкривають психологічні механіз-
ми формування у дітей дошкільного віку 
моральної поведінки, в основі якої лежить 
мотив вчинків людських – допомога іншому. 
Наукові дослідження Л. Божович, Л. Артемо-
вої, М. Лісіної, Т. Поніманської, С. Якобсон, 
І. Зубрицької-Макоти присвячені проблемі 
нормативності, як основної характеристики 
поведінки дошкільників.

Постановка проблеми. Чимало факто-
рів сьогодення негативно впливають на мо-
ральний розвиток особистості та на розвиток 
моральних почуттів. Люди живуть у постій-
ному страсі за своє життя, мають загострене 
почуття тривоги, і тому виникають агресія, 
байдужість, злість, відчуженість людей. Така 
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важлива якість як доброта, перестає бути важ-
ливою якістю особистості. Все це провокує у 
суспільстві культурну кризу та знижує рівень 
моральної поведінки у зростаючого поколін-
ня. Адже саме у дошкільному віці, за спри-
ятливих умов життя і виховання формуються 
найважливіші моральні якості, закладаються 
основи, фундамент особистості майбутнього 
громадянина нашого суспільства.

Проблема морального виховання дітей 
дошкільного віку знаходиться в центрі на-
укових інтересів зарубіжних та вітчизняних 
вчених. В концепціях дошкільного вихован-
ня наголошується, що дитина дошкільного 
віку відчуває потребу у встановленні пози-
тивних взаємовідносин, прояві добрих вчин-
ків, але вона не знає і не володіє способами 
моральної поведінки та проявами доброти, 
тому і постає необхідність навчання цим  
методам  [7, с. 303-311]. Для досягнення 
цієї мети використовують різноманітні засо-
би: використання музики, праці, художньої  
літератури, приклад дорослих, ігри і так 
далі. Але оптимальним для дітей середньо-
го дошкільного віку засобом морального  
виховання вважаються нетрадиційні техніки 
малювання.

Недослідженість специфіки використання 
нетрадиційних технік малювання у закладі 
дошкільної освіти, як засобу формування мо-
ральних форм поведінки та їх недостатньо по-
вне використання для морального виховання 
у дітей середнього дошкільного віку зумовило 
вибір теми статті.

Мета статті – здійснити теоретичний ана-
ліз проблеми морального виховання дітей се-
реднього дошкільного віку в психолого-педа-
гогічній літературі.

Виклад основного матеріалу. На всіх ета-
пах розвитку суспільства мораль, як і політи-
ка, право, звичаї, традиції, табу – є важливим 
регулятором людської поведінки, людських 
відносин, а моральність – одним із критеріїв 
для оцінки чеснот людини.

Актуальність проблеми морального розви-
тку особистості зумовлюється особистісною 
гуманізацією, орієнтацією та демократизаці-
єю освіти і об’єктивною необхідністю науко-
вого обґрунтування місця і ролі морального 

виховання дітей у цілісному освітньому про-
цесі [19, с. 544]. 

Виведення моралі з-під опіки соціаль-
ності – інноваційна тенденція, що виражено 
такою тезою: мораль не соціальна за сво-
єю природою, але соціальна у своїх формах 
[12, с. 193]. Що виявляється через соціальну 
діяльність і поведінку, соціальні відносини, 
через особистісні стосунки та санкціонується 
за допомогою соціально-психологічних меха-
нізмів. Однозначно вона не може бути задана 
соціальними відносинами чи суспільними 
інтересами. Моральність передбачає само-
регуляцію поведінки, що базується на вимо-
гливості та відповідальності дитини до себе 
[15, с. 128].

Сучасні концепції дошкільного виховання 
наголошують, що дошкільник відчуває потре-
бу у прояві добрих вчинків та встановленні 
позитивних взаємовідносин, але не володіє 
способами моральної поведінки, тому постає 
необхідність навчання цим методам. Для до-
сягнення цієї мети використовують різні засо-
би: ігри, праця, художня література, музика, 
приклад дорослого і так далі. Але для дітей 
середнього дошкільного віку засобом мораль-
ного виховання вважаємо нетрадиційні техні-
ки малювання.

Мораль – система поглядів, уявлень, норм 
і оцінок, що регулюють поведінку людей. 
Основу моралі становлять традиції, звичаї, 
переконання, громадська думка. Вона охо-
плює всі сфери суспільного буття: ті, що ре-
гулюються державою ( сім’я, виробництво, 
політика тощо), та ті, які не регулює держава.

Мораль – одна із форм суспільної свідомос-
ті; система поглядів і уявлень, норм і оцінок, 
що регулюють поведінку людей [3, с. 198].

Мораль є однією з нормативно-регулятив-
них форм суспільної свідомості, яка впливає 
на суспільні, соціальні відносини, людські 
стосунки за допомогою принципів, правил, 
норм, законів, кодексів тощо [17, с. 368]. 

Як зазначав І. Д. Бех «мораль дитині спад-
ково не передається, вона виховується і емо-
ційне моральне удосконалення дитини за-
лежить від вміння вихователя проникнути 
у внутрішній світ дитини через співпережи-
вання [4, с. 149-160].



75

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

Моральний розвиток – рівень засвоєння 
уявлень про моральні норми, їх узагальнен-
ня і перетворення у внутрішні «моральні ін-
станції», сформованості моральних почуттів і 
моральної поведінки [18, с. 6-9]. Моральний 
розвиток – результат морального виховання, 
впливу власного морального досвіду дитини 
та навколишнього середовища [10, с. 211].

Так, В. Сухомлинський говорив про те, що 
необхідно займатися моральним вихованням 
дитини, навчати уміння відчувати людину 
[20, с. 271].

Моральне виховання – цілеспрямована 
взаємодія дорослого і дитини з метою фор-
мування моральних почуттів і якостей, засво-
єння моральних засвоєння моральних норм і 
правил, розвитку моральних мотивів і нави-
чок поведінки [14, с. 408].В основі морально-
го виховання лежить процес засвоєння індиві-
дом моральних норм і принципів, вироблених 
суспільством. Вони виражають потреби сус-
пільства та інших людей. Дії, вчинки, спрямо-
вані на зовнішнє дотримання моральних норм 
[22, с. 3-11].

Завдання морального виховання є в усіх 
формах організації дітей. Провідне значення 
морального виховання в дошкільному дитин-
стві коли відбувається становлення особис-
тості , формування в неї моральних настанов 
щодо самої себе, здатності відповідно вплива-
ти на умови життєдіяльності, усвідомлювати 
власне «Я» [15, с. 128].

Видатний український психолог І.Д. Бех 
вважав «дитина не народжується ні мораль-
ною, ні аморальною, не є від початку злою чи 
доброю. Які моральні якості в неї розвинуть-
ся, залежить від ставлення до неї тих, хто її 
оточує, від методів виховання» [3, с. 6].

Відповідно, моральна форма поведінки – 
сукупність моральних дій (підтримка, співдія, 
допомога, сприяння), які мають моральне зна-
чення і виконуються впродовж відносно три-
валого часу в постійних чи змінних умовах, та 
вчинків (моральна позиція, справедлива мо-
ральна оцінка та ін.) щодо іншого [14, с. 408]. 
Із викладеного вище підсумуємо, що частина 
реалізації завдань морального виховання – це 
є моральна поведінка, що виникає коли дити-
на шукає різні варіанти вирішення ситуації 

взаємодії за умови вибіркового ставлення до-
шкільника до правила [19, с. 280]. У психоло-
гії поведінка розглядається як «спрямована на 
іншу людину активність особистості, особли-
ва форма індивідуальної діяльності, пов’язана 
зі стосунками людей» [8, с. 223].

Аналізуючи педагогічні дослідження з пи-
тань морального виховання (Л. Артемова) 
ми зробили висновок, що гуманні взаємини 
пов’язані із розвитком та становленням дитя-
чого колективу. На думку автора потрібно звер-
нути увагу на особливості впливу поведінки, 
стосунки між дошкільниками. У формуванні 
гуманної поведінки у дітей дошкільного віку 
великого значення набувають взаємовідноси-
ни між дорослими та дітьми, адже саме в сім’ї 
вони отримують перші поняття і уявлення про 
уважність, чесність, доброту, піклування, вза-
ємодопомогу [1, с. 56 ].Моральне виховання 
дитини в сім’ї повинне реалізовуватися з мак-
симальною пошаною її особистісної гіднос-
ті. Формування моральної поведінки дитини 
необхідно заохочувати, а не придушувати 
її ініціативи, прояви особистісних якостей 
[4;  6].Т. Поніманська акцентує увагу на тому, 
що показником вихованості дитини є поведін-
ка, що відповідає духові моральних принци-
пів і норм [18, с. 3-5].

С.Г. Якобсон вважала, що «моральна пове-
дінка в більшості випадків здійснюється до-
шкільниками мимоволі, тоді, коли моральний 
мотив (або генетично більш ранній мотив – 
отримати схвалення дорослого) виявляється 
найбільш сильним. При цьому моральна по-
ведінка дитини виявляється ніби з її ставлен-
ням до себе, оскільки і те, і інше має не те ж 
джерело – оцінку дорослого [22, с.127].

Моральна поведінка реалізується у мо-
ральних ставленнях, моральних оцінках, мо-
ральних вчинках та діях, моральних позиціях, 
самооцінках[18, с. 3-5].

У морально зростаючій дитини гуманні 
позиції утверджуються лише тоді, коли сама 
вона активно діє, проте цей факт не виключає 
того аспекту морального виховання, як керів-
ництво з боку дорослого. Керування процесом 
морального становлення особистості дитини 
вцілому – означає соціально організувати ді-
яльність дошкільника, створювати умови що 
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передбачають власну практичну діяльність та 
задоволення від її результату. Пріоритетність 
цієї думки підкреслив Е. Ільєнков, який наго-
лошував на необхідності з дитинства залуча-
ти дитину до таких взаємовідносин з іншою 
людиною (людьми), в яких вона не тільки 
могла, але й змушена була стати особистістю 
[13, с. 77].

Ми поважаємо наукові позиції, що викла-
дені у дослідженні С. Заболоцької де вчена 
визначила чотири типи моральної поведін-
ки: 1) гармонійно-розвинутий; 2) правильні;  
3) егоїстики; 4) невгамовні.

Гармонійно-розвинутий тип характери-
зується високими та в окремих випадках 
середніми рівнями оволодіння основними 
складовими моральних форм поведінки у до-
шкільника. Зазначені форми поведінки про-
являються у сфері спілкування, діяльності 
(гри, навчання), дошкільник ставиться до 
ровесника та дорослого як до самоцінної осо-
би. Він дуже емоційний, емпатійно реагує на 
внутрішній стан інших, добре знає ситуативні 
інтереси, настрої і бажання тих, що його ото-
чують. Охоче, за власною ініціативою ділить-
ся тим, що має, допомагає іншим не з розра-
хунку на похвалу чи взаємність, а тому, що 
сам отримує від цього радість і задоволення. 
Дитина пояснює свій вибір моральними уста-
новками; емоційні реакції адекватні, ставлен-
ня до моральних форм поведінки активне й 
стійке; розвинені узагальнені уявлення про 
чесність, справедливість, сміливість, скром-
ність, ввічливість, працелюбність, доброзич-
ливість, турботливість, дружбу. Він активно 
негативно ставиться до аморальних якостей 
(хитрості, брехливості, жорстокості, себе-
любства, боягузтва, ліні). Дитина володіє до-
свідом, конкретних моральних вчинків та дій, 
що ґрунтується на уявленнях про доброту, 
взаємодопомогу, дружбу, правдивість. Отже, 
дитина із таким типом моральної поведінки 
перебуває у злагоді із самою собою та навко-
лишніми, має достатньо позитивних рис ха-
рактеру, дотримується моральних норм і про-
довжує засвоювати моральні цінності. 

«Правильні». Специфіка цього типу поля-
гає у тому, що дошкільники з цієї типової гру-
пи намагаються проявити свої моральні якості 

лише під наглядом, або за похвалу з боку важ-
ливого для них ровесника чи дорослого. Осо-
бливості моральних форм поведінки цілком 
визначається старшим (батьки, вихователі, 
важливий дорослий). Головним є мотив мати 
правильний вид в очах іншої особи, заслужи-
ти похвалу, оцінку, але сама моральна пове-
дінка не має глибокого особистісного сенсу. 
Дошкільник з цим типом розвитку мораль-
них форм поведінки, як правило, проявляє 
акуратнiсть, виконавчiсть, дисциплiнованiсть, 
надiйнiсть, навiтьнаполегливiсть, стараннiсть 
та iншiповедiнковi акти, однак рiдко проявляє 
вiдвертiсть, тактовнiсть, щиру допомогу, дещо 
некритично ставиться до засобiвреалiзацiї 
предмета моральних форм поведінки. Вiн 
часто буває просто у ролi виконавця й тому не 
доводиться говорити про високий рiвень його 
розвитку як суб’єкта даного типу поведінки. 
Вiдсутня ініціатива, а часто і самостійність 
у реалізації моральних форм поведінки. Такі 
діти дають правильну моральну оцінку діям 
інших чи своїй, але аргументувати її можуть 
лише з допомогою дорослого. Їм значно важ-
че дати моральну оцінку власній поведінці 
та зайняти активну моральну позицію.        

Отже, у дітей дошкільного віку з типом 
моральної поведінки «Правильні» проявля-
ється велика здатність до стримування своїх 
безпосередніх бажань за умови присутності 
дорослого, а моральні норми використову-
ють лише аби мати в очах дорослих правиль-
ний вигляд.

Тип поведінки «Егоїстики». У дітей цього 
типу моральні форми поведінки сформова-
ні недостатньо. Поведінка цілком зумовлена 
думками про власну користь, власні інтереси 
переважають над інтересами інших. Дитині 
байдужі інші діти, а її інтереси зосереджені 
на іграшках, предметах, з якими вона може 
бавитися. Часто вони допускають на адресу 
однолітків грубість, агресивність. Зазвичай ці 
дошкільники нічого не знають про своїх ро-
весників і навіть не завжди пам’ятають їх іме-
на, зате іграшки чи солодощі, які приносять 
інші, дитина зауважує завжди. Отже, дитина 
з даним типом моральної поведінки любить 
різними способами привертати увагу та зо-
середжена на власних інтересах та пережи-
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ваннях. Уявлення у таких дітей про моральну 
поведінку несформовані.

Тип поведінки «Невгамовні». Дошкільни-
ки цього типу не піддаються педагогічним 
впливам і не зважають на регуляційні впли-
ви з боку батьків чи інших референтних до-
рослих. В дошкільника вiдсутня будь-яка 
позитивна мотивацiя здійснювати моральні 
вчинки та виконувати обов’язки. Усi доручен-
ня й завдання, якi даються дорослими, мають 
негативний особистiсний смисл. Характерна 
потреба у захопленнi своєю особою, вели-
ке прагнення будь-що звернути увагу ото-
чення на себе. Властивий егоїзм, впертiсть, 
висока необгрунтованасамовпевненiсть i 
вiдсутнiстьсумнiвiв щодо правильності і мо-
ральності своїх вчинків, притамання завище-
на моральна самооцiнка [10, с. 124-126]. 

Отже, суть типу «Невгамовні» у тому, що 
дошкільник не виконує вимоги дорослих, від-
хиляється від загальноприйнятих норм моралі 
та виявляє неслухняність.

Ми розділяємо думку І. Беха, що справжня 
майстерність виховання полягає у тому, щоб 
дитина творила добро без розрахунку на по-
хвалу. Важливо не допустити, щоб задоволен-
ня, радість від схвалення, були сильнішими, 
ніж задоволення від доброго діяння [7, с. 6].

Підсумовуючи, ми зазначили, що мораль-
не виховання дитини відбувається лише за-
вдяки цілеспрямованих зусиль вихователя. 
Тому дуже важливо щоб дитина поводилась 
морально без розрахунку на похвалу, а саме 
коли дитина отримує задоволення і радість від 
гарного вчинку, а не для того щоб її тільки по-
хвалили [13, с. 61-65].

У програмі «Українське дошкілля» в розді-
лі «Соціально-моральний розвиток» зазначе-
но такі освітні завдання: формувати моральну 
позицію дитини, ціннісні орієнтири, інтереси 
та потреби; виховувати позитивні почуття до 
рідних, повагу до старших; сприяти розвиткові 
дружніх взаємин між дітьми, проявів турбо-
ти про ровесників та інших дітей; виховувати 
ініціативність у становленні товариських вза-
ємин із однолітками, вміння проявляти турбо-
ту про молодших дітей. У зазначеному розділі 
висвітлено зміст роботи із виховання в дітей 
гуманних почуттів і доброзичливих взаємин, 

основ колективізму; конкретизовано знання 
про суспільні норми моралі, необхідні для фор-
мування основ моральних якостей; наголоше-
но на дотриманні принципу наступності в усіх 
аспектах морального виховання. Для дітей се-
реднього дошкільного віку моральне вихован-
ня здійснюється шляхом реалізації складних 
освітніх завдань; а саме: формувати моральну 
позицію дитини, її ціннісні орієнтири, інтер-
еси та потреби; виховувати позитивні почуття 
до рідних, повагу до старших; вміння прояв-
ляти турботу про молодших дітей, домашніх 
приручених тварин; співчутливе ставлення до 
дітей з особливими потребами [21 с. 123-124].

У програмі «Дитина» в розділі «Соціаль-
ний світ» зазначено такі освітні завдання: 
продовжувати формувати морально-етичні 
уявлення про взаємини з іншими людьми (до-
рослими та однолітками); формувати активне 
діяльнісне ставлення до суспільного довкілля, 
бажання брати участь у спільній діяльності 
з дітьми та дорослими; вміння знаходити спіль-
ну мову, виходити із суперечливих ситуацій.

У змісті педагогічної роботи зазначено:  
продовжувати прищеплювати шанобливе 
ставлення до членів родини; сприяти форму-
ванню авторитетного ставлення до батьків; 
виховувати у дітей співчуття, співпереживан-
ня до членів родини; розвивати етичні уявлен-
ня дітей: продовжувати знайомити з позитив-
ними рисами характеру (доброта, щедрість, 
чесність, чуйність, ввічливість, скромність, 
працьовитість, повага), вчити розуміти їх 
зміст виділяти з конкретних ситуацій і вчин-
ків, давати мотивовану моральну оцінку та 
самооцінку; продовжувати знайомити з пра-
вилами культурної поведінки, сприяти усві-
домленню необхідності їх дотримання, вихо-
вувати бажання наслідувати позитивні зразки 
поведінки; вчити реально оцінювати свої мож-
ливості, передбачати можливі наслідки своїх 
дій, визнавати власну провину або неправоту 
в суперечливих ситуаціях, справедливо оці-
нювати дії інших дітей; виховувати бажання 
і вміння взаємодіяти з іншими дітьми, плану-
вати розвиток спільної діяльності, домовля-
тися про розподіл обов’язків, доводити задум 
до кінця; вчити виявляти ініціативу, висувати 
власні ідеї та пропозиції [9, с. 177].
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За психологічними дослідженнями (І. Бех, 
О. Кононко, В. Кузьменко, Т. Піроженко, 
О. Рейпольська) у дитини 5-го року життя іс-
тотно змінюється самосвідомість: розвиваєть-
ся елементарний образ «Я», формується певне 
становлення та система уявлень про себе (влас-
ні чесноти і вади), формується самооцінка та 
пов’язаний з нею рівень домагань; збільшу-
ється кількість особистісних якостей та видів 
діяльності, які дитина може оцінити; форму-
ється елементарна життєва перспектива; дити-
на орієнтується на внутрішні етичні інтонації 
як регулятора власної поведінки. Формуються 
пізнавальні мотиви, мотиви соціальної зна-
чущості, схвалення, співчуття, підтримки, 
самоствердження, самолюбності. Особливе 
місце посідає становлення чуттєвої сфери. 
Пріоритетного значення набувають здатність 
керувати емоціями, певна раціоналізація пе-
реживань, зміна змісту і динаміки почуттів.

Дитина 5-го року життя починає диферен-
ціювати емоційні стани за зовнішніми проя-
вами людини (міміка, жести, поза, інтонація). 
Предметом уваги дитини дошкільного віку, на 
думку науковців (Н. Гавриш, Т. Поніманська), 
стає світ соціальних відносин дорослих лю-
дей, в який дитина намагається увійти. Осно-
вна потреба – прагнення жити з людьми, що її 
оточують, спільним життям, входити з ними 
у безпосередній контакт, постійно перетина-
тися з проблемами дорослого світу.

Таким чином, поведінка дитини 4-5 років 
не настільки імпульсивна й безпосередня, як 
в 3-4 роки, хоча в деяких ситуаціях їй все ще 
потрібно нагадування дорослого або одноліт-
ків про необхідність дотримуватися тих чи ін-
ших норм і правил. До 5 років діти вже мають 
уявлення про особливості специфіки поведін-
ки в спілкуванні з іншими людьми, вміють 
розпізнавати й оцінювати емоційні стани та 
вчинки дорослих людей. З 4 до 5 років дитина 
активно освоює світ людських відносин. У ді-
тей спостерігається потреба в повазі до дорос-
лих, їх похвалі, тому на зауваження дорослих 
дитина 5-го року життя реагує підвищеною 
уразливістю.Вона глибоко переживає задо-
волення, радість, сором, смуток, коли дорослі 
хвалять її за хороший вчинок, за виявлену до-
броту, чуйність у ставленні до інших або ж до-

рікають за негідні вчинки, за безсердечність, 
черствість.

У внутрішньому світі дитини цього періо-
ду виникають особливо важливі для її подаль-
шого життя новоутворення – починає розви-
ватись творча діяльність, яка виражається 
у здатності перетворювати навколишню дій-
сність, створювати нове [19, с. 280].

У 5-7 років моральні мотиви стають осо-
бливо дієвими, а наприкінці дошкільного віку 
ці мотиви є найсильнішими серед усіх інших. 
У цьому плані Л.Божович вважала появу мо-
ральних мотивів (внутрішніх моральних ін-
станцій) основним особистісним новоутво-
ренням дошкільника [6, с. 314–315]. 

Для дітей 4-5 років часто характерною є 
неадекватна емоційна оцінка базових етич-
них понять. Перебіг моральних переживань 
у дитини не повною мірою відповідає її мо-
ральним уявленням. Емоційні реакції стають 
дедалі стабільнішими і більш врівноважени-
ми. Виникає нова здатність дитини – співпе-
реживати, тобто розвивається вміння прийня-
ти у свій внутрішній світ той стан, почуття 
і емоції, які переживав хтось, потрапивши 
в певну життєву ситуацію («вчуття» в іншого) 
[15, с. 55].

У педагогічному процесі, що зорієнтова-
ний на формування моральної поведінки у ді-
тей середнього дошкільного віку, суттєвого 
значення набуває стимулювання розвитку ког-
нітивно-інтелектуального компонента, оскіль-
ки знання є основою усвідомленого ставлення 
дітей до самих себе та навколишньої дійснос-
ті. На думку С. Максименка, у процесі набут-
тя знання суб’єкт не тільки вчиться, а й фор-
мується як моральна особистість, визначає 
власні естетичні критерії [1, с. 56].

Діяльність дитини – одна з найважливіших 
форм вияву моральної поведінки дитини, що 
зумовлена різноманітними мотивами, тобто 
поведінково-діяльнісний компонент. Психо-
логи діяльність визначають як активну вза-
ємодію з навколишньою дійсністю, під час 
якої суб’єкт діяльності цілеспрямовано діє 
на об’єкт задля задоволення власних потреб.  
Діяльність – основний спосіб пізнання довкіл-
ля. С.Максименко підкреслює, що підпоряд-
кування правилам вимагає від дитини вміння 
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регулювати свою поведінку й формує вищі 
форми довільного управління нею [5, с. 56].

Отже, у процесі самостійної та спільної 
з дорослим діяльності у дітей середнього до-
шкільного віку закріплюються певні прояви 
моральної поведінки, що згодом відобража-
ються в її свідомості. Моральна поведінка 
означає єдність мотиву та дії. Моральне вихо-
вання передбачає становлення в дитини сис-
теми з наданням переваги мотивам, які від-
повідають моральним нормам і визначають її 
стосунки з іншими людьми.

Одним із найближчих і найдоступніших 
видів роботи з дітьми в закладах дошкільної 
освіти є зображувальна діяльність. Саме твор-
ча діяльність дозволяє дитині краще зрозуміти 
навколишній світ, світ речей, природи і людей, 
взаємозв’язки між ними. Завдяки цьому дити-
на будує своє місце у світі. Творча діяльність є 
проявом певного рівня розвитку, а також чинни-
ком, що стимулює подальший розвиток дитини.

Кожна людина – творець і на це вказують 
дослідження багатьох вчених. Малюючи, ди-
тина виражає своє ставлення до навколишньо-
го світу та власний емоційний стан. Доступ-
ними засобами для свого віку вона вчиться 
бачити прекрасне в оточуючому її світі, само-
стійно створює прекрасне.

У Базовому компоненті дошкільної осві-
ти зазначається, що дитина повинна прагну-
ти відійти від шаблону, виявляти вигадку та 
фантазію, винахідливість, експериментувати, 
вдосконалювати. При цьому вона має вміти 
передавати свої думки, почуття, стан, настрій, 
фантазії через образотворчу діяльність.

В.А. Сухомлинський наголошував: «Вито-
ки здібностей та обдарованості дітей на кін-
чиках пальців. Від пальців, образно кажучи, 
йдуть найтонші нитки-струмочки, які живить 
джерело творчої думки. Іншими словами, 
чим більше майстерності в дитячій руці, тим 
розумніша дитина». 

Малювання – одне з найцікавіших видів 
діяльності дітей, основне призначення яко-
го – образне відображення дійсності, а також 
прекрасний засіб перевірки та збагачення мате-
ріального вираження сформованих образів. На-
вчаючись виражати свої почуття на папері (і не 
тільки), діти краще розуміють почуття інших, 

долати страх перед тим, що нічого не вийде, 
долати сором’язливість, проявляють свої об-
дарування, нахили, здібності, уяву та фантазії. 

Нетрадиційні техніки малювання – це спо-
сіб створення нового оригінального витвору 
мистецтва, у якому все гармонує. Саме не-
традиційні техніки малювання створюють ат-
мосферу розкутості, відкритості, створюють 
емоційно-позитивне відношення до діяльнос-
ті, розвивають самостійність у дітей. Термін 
«нетрадиційний» – означає використання ма-
теріалів, інструментів, способів малювання, 
які не є загальноприйнятими, традиційними, 
широко відомими. Процес творчості за допо-
могою нетрадиційних інструментів – цікава 
гра, результат якої завжди позитивний та не 
залежить від здібностей та обдарувань дити-
ни. Дослідниця Т.І. Поніманська вважала, що 
засвоєння норм людських взаємин, їх мораль-
них цінностей – усе це відбувається у процесі 
гри без прямих педагогічних впливів вихова-
теля [18, с. 97].

Існує безліч технік нетрадиційного малю-
вання, і їх незвичайність у тому що вони ди-
тині дозволяють швидко отримати бажаний 
результат. Методів та прийомів нетрадицій-
ного малювання дуже багато (наприклад: нит-
кографія, малювання ватяними паличками, 
зім’ятим папером, пластиковими виделками 
та інші). Нетрадиційні матеріали та засоби зо-
браження різноманітні: пластикові виделки та 
пробки, зубна щітка, целофан, овочеві штам-
пи, нитки, пористі губки та інші).

З досвіду вихователя Білик Т.А.: «…опа-
нування нетрадиційними техніками малюван-
ня дає змогу дитині відійти від предметного 
зображення, виразити в малюнку свої емоції 
та почуття, дарує свободу діяльності, вселяє 
впевненість дітей у своїх силах. Значення за-
нять з малювання нетрадиційними техніками 
для морального виховання полягає у тому, що 
у процесі цих занять у дітей виховуються мо-
рально-вольові якості: допомагати товаришу, 
уміння доводити розпочате до кінця, ціле-
спрямовано та зосереджено займатися, долати 
труднощі і так далі».

Як вказує передовий досвід вихователів ЗДО 
«Ромашка» Іванової Т.А. та СуховірськоїС.М. – 
малювання нетрадиційними техніками вико-



80

№ 18 / 2019 р.
♦

ристовують для виховання у дітей доброти, 
справедливості, для поглиблення тих почут-
тів, які виникають у дошкільнят. Ніщо так не 
об’єднує дитячий колектив, як колективне ма-
лювання нетрадиційними техніками, результат 
якого є створення колективної творчої роботи. 
Такі заняття сприяють вихованню товарись-
кості, дружніх взаємин, вмінню працювати 
разом і ділитись матеріалами, що є дуже важ-
ливим в сучасному світі. Колективні перегляди 
робіт привчають дітей бути уважними до робо-
ти однолітків, справедливо і прихильно їх оці-
нювати, радіти не лише за свої, а й за загальні 
роботи. Важливою є також участь дітей у під-
готовці до занять і прибиранні після них – це 
допомагає закріпленню навичок акуратності, 
привчає до чистоти і порядку. У спільній із ді-
тьми діяльності вихователь сам має бути твор-
цем, який кожного разу по новому розв’язує 
вже відомі дітям завдання. Це дає змогу зро-
зуміти, що ті самі проблеми, ситуації і завдан-
ня можна розв’язувати різними способами. 

Аналізуючи літературні джерела ми ви-
явили, що проблема формування моральних 
форм поведінки досліджувалась у різних ас-
пектах. Питання формування у дітей мораль-
них форм поведінки розглядалися у працях 
С. Якобсон, С. Заболоцької, Л. Лохвицької, 
Т. Поніманської та інших.

Моральна поведінка – особлива форма ін-
дивідуальної діяльності, що пов’язана із сто-

сунками людей. Існує різна класифікація ти-
пів моральної поведінки у дошкільників.

Ми поважаємо наукові позиції досліджен-
ня С. Заболоцької, а саме виокремлення типів 
моральної поведінки: 1) гармонійно-розвину-
тий; 2) правильні; 3) егоїстки; 4) невгамовні.

На етапі дошкільного віку можна відзна-
чити не про моральну поведінку у прямому 
значенні цього терміну, а лише про розвиток 
моральних форм поведінки, що зумовлено 
особливостями вікового розвитку дітей серед-
нього дошкільного віку, а саме не сформова-
ністю моральної поведінки та поступливості 
зовнішнім впливам.

Моральними формами поведінки дошкіль-
ників є: моральні дії та вчинки, моральна 
оцінка, самооцінка та позиція, моральні уяв-
лення та ставлення дошкільнят до однолітків, 
інших людей, до доручень батьків та вихова-
телів, до праці та її результатів.

Отже, формування моральної поведінки в 
дітей середнього дошкільного віку засобом 
нетрадиційних технік малювання – складний 
процес, що потребує багато часу та вправлян-
ня. Важливою у цьому є творча особистість 
самого педагога, який повинен створити від-
повідні ситуації та забезпечити необхідні 
умови, у яких діти привчаються спілкуватися 
один із одним, здійснювати особистий мо-
ральний вибір, засвоювати моральні норми 
та правила. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
У статті розглянуті основні проблеми розвитку туристичної галузі України. Також визначена 

роль туризму в економічній складовій країни, та наведені основні шляхи стратегії розвитку вітчиз-
няної туристичної індустрії та подальшої її інтеграції у світовий туристичний простір.

Ключові слова: проблеми, туризм, розвиток, туристична галузь, світовий туристичний простір.

В статье рассмотрены основные проблемы развития туристической отрасли Украины. Также 
определена роль туризма в экономической составляющей страны, и приведены основные пути стра-
тегии развития отечественной туристической индустрии и дальнейшей её интеграции в мировое 
туристическое пространство.

Ключевые слова: проблемы, туризм, развитие, туристическая отрасль, мировое туристическое 
пространство.

In this article are reviewed main problems of the Ukrainian tourism sector development. Also here is deter-
mined role of tourism in the economy of the country, and are given main ways of improving domestic tourism 
industry and its further integration in global tourism.

Key words: problems, tourism, development, tourism sector, global tourism.

Постановка проблеми. Сучасного ви-
гляду туризм набуває лише в середині двад-
цятого століття, коли ним почали цікавитися 
міжнародні організації, хоча бере свої корені 
із стародавніх часів. На сьогоднішній день, 
у розвинених країнах туризм є невід’ємним 
джерелом поліпшення економічного стану та 
добробуту держави. Розвинена туристична 
інфраструктура впливає на привабливість кра-
їни, підвищує її конкурентоспроможності у 
світі, а також прискорює її інтеграцію у світо-
ву економіку, спонукає до розвитку економіки 
на основі сфери послуг. Хоча висока вартість 
авіаперевезень, відсутність конкурентоздат-
ного водного пасажирського транспорту та 
важкодоступність залізничних шляхів до ту-
ристичних об’єктів стримують розвиток ви-
їзного та в’їзного туризму в Україні, проте, 
наявність транспортних зав’язків з прикор-
донними країнами сприяє розвитку міжнарод-
них поїздок. Україна має досить туристичних 
ресурсів, аби розглядати її як вагому частину 
міжнародної туристичної галузі, але реаліза-

ція цих ресурсів недостатньо налагоджена. 
Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Туризм, як важливу частину світової еко-
номіки, розглядали у своїх працях такі вчені: 
М. Бондаренко [1], О. Вуйцик [2], Н. Гостєва 
[3], М. Рега [8], В. Смаль, І. Смаль [9], В. Су-
ходуб [10]. Основні проблеми розвитку турис-
тичної галузі викладені у роботах: А. О. Мель-
ник [5,6,7], І. О. Темник [11].

Мета статті – виявити проблеми турис-
тичної галузі України, а також розглянути 
можливі шляхи покращення туристичної га-
лузі в Україні.

Виклад основного матеріалу. Однією 
з найважливіших ланок економіки будь-якою 
країни є туризм. За даними СОТ, внесок ту-
ристичної галузі у світову економіку стано-
вить 10,9% світового ВВП. Розвиток туризму 
має дуже важливу роль у вирішенні соціаль-
них та економічних проблем держави. Значен-
ня туризму, як джерела валютних надходжень 
і розширення міжнародних контактів, стає де-
далі більше.  
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Якщо розглядати окремі функції, туризм – 
це одна з найбільш ефективних індустріальних 
галузей, яку не варто недооцінювати, особливо 
при вирішенні проблем виходу з економічної 
кризи за рахунок її суттєвої структурної пере-
будови. Туризм може залучити іноземні інвес-
тиції, забезпечити зростання доходів населен-
ня, підвищити рівень добробуту нації, а також 
стимулювати розвиток багатьох компонентів 
туристичної інфраструктури, таких як засоби 
розміщення, заклади культури, підприємства 
торгівлі та харчування, транспортна мережа 
й інші. Туристична галузь гарантує збільшен-
ня бюджету за рахунок прямих і непрямих 
податків, підвищення ділової активності та 
збільшення виробництва товарів та послуг.

Однією з найважливіших властивостей ту-
ристичної галузі є те, що покращення турис-
тичної інфраструктури, розвиток і залучення 
нових технологій, лише покращує якість по-
слуг, а не призводить до скорочення працюю-
чого персоналу.

Також у світовому досвіді не рідкі випад-
ки, коли країни розвивали туристичну галузь 
у період економічних криз, адже витрати 
на створення одного робочого місця в туризмі 
у 20 разів менші, ніж у промисловості, а обо-
ротність інвестиційного капіталу у чотири рази 
вища, ніж в інших галузях господарства [10]. 

Стандартними економічними вимірами є 
отриманий дохід і частка у валовому націо-
нальному чи внутрішньому продукті [2]. Ці 
показники відображають значення туризму 
в економіці загалом. За підрахунками спе-
ціалістів, частка туризму у ВВП України є 
меншою за 2% [2; 10; 11]. В той час як у роз-
винених державах цей показник коливається 
від 5 до 8%, а у деяких країнах сягає 50% [2]. 
Частка доходів від туристичної галузі, напри-
клад, у Швеції, вже перевищує частку у ВВП 
автомобільної промисловості, а в Єгипті – 
частку у ВВП нафтопереробної та газової 
промисловості.

За прогнозами експертів Всесвітньої ту-
ристичної організації, вже через десять років 
туристична галузь займатиме перше місце 
в обсязі світового експорту, а найбільшими 
постачальниками туристичних послуг будуть 
США, Японія, Китай, Німеччина, Великобри-

танія. Знаючи, які рекреаційні та туристичні 
ресурси має Україна, можна стверджувати, 
що потік туристів сильно зросте. Вже сьогод-
ні у країні проводяться дуже важливі події, 
такі як Євробачення, чемпіонат світу з хокею, 
Євро 2012. Також у 2018 Київ приймав фінал 
Ліги Чемпіонів з футболу. Усі ці події дуже 
сильно впливають на репутацію України се-
ред іноземних туристів і підвищують її відвід-
уваність. Основним стримуючим фактором 
для іноземних туристів є звісно ж військові 
дії на Сході нашої країни.

На основі існуючих наукових досліджень 
з приводу розвитку туристичної галузі, ми 
можемо виокремити найважливіші чинники, 
що напряму впливають на розвиток туризму 
в країні [10]: 

– соціально-економічні чинники; 
– демографічні чинники; 
– соціально-психологічні чинники; 
– ресурсно-екологічні чинники; 
– політичні чинники. 
Розвинута матеріальна база дозволяє інду-

стріальним країнам зробити туризм масовим, а 
розвинена транспортна інфраструктура – збіль-
шити кількість подорожуючого населення. 
Якщо цілеспрямовано проводити політику по-
кращення та розвитку туристичної галузі, Укра-
їна здатна досить швидко досягти рівня країн, 
для яких туризм складає значну частину ВВП.

Хоча Україна і має досить багато туристич-
но-рекреаційних ресурсів, вони присутні май-
же в усіх регіонах України, проте їх розподіл 
не є рівномірним, а використання не достат-
ньо ефективним. Найбільша кількість рекре-
аційних ресурсів характерна для західних та 
південних регіонів, а саме для Закарпатської, 
Івано-Франківської, Київської, Львівської, 
Миколаївської, Одеської та Херсонської об-
ластей, а також для Кримського півострова 
(рис. 3.7). До найбільш популярних курортів 
України можна віднести Трускавець, Мор-
шин, Миргород, Любін Великий, Куяльник, 
Бердянськ, Буковель, Славське. А також ку-
рорти тимчасово окупованого Криму: Євпато-
рія, Ялта, Феодосія, Саки, Канака, Коктебель. 

Також, варто відзначити, що відсутність 
ефективної стратегії розвитку туризму в Укра-
їні, після того, як країна стала незалежною, 
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мала негативні наслідки на туристичну вітчиз-
няну галузь. Туристична інфраструктура Укра-
їни здебільшого була сформована ще за радян-
ських часів, тому вона складається переважно з 
комплексів із низьким рівнем комфорту, а саме 
комфорт є рушійною силою, а в нашому ви-
падку – гальмуючим важелем, адже ні іноземні 
туристи, ні українці не хочуть відпочивати та 
подорожувати у застарілих об’єктах туристич-
ної інфраструктури. За офіційними даними на 
сьогоднішній день реконструкції підлягають 
22377 місць з 60000 наявних у готельному гос-
подарстві, і це закономірно, тому що близько 
70% туристичних об’єктів країни були створе-
ні ще до 1980 року. Ще однією проблемою є 
те, що в Україні практично не застосовуються 
туристичні технології, які в розвинутих краї-
нах набули ознак повсякденності: електронні 
інформаційні довідники щодо готелів, тран-
спортних маршрутів і туристичних фірм з пе-
реліком і вартістю послуг, які ними надають-
ся. У світі практично всі довідники з туризму 
випускаються в електронному, а більшість – 
у Internet-форматах, що дає їх користувачам 
можливість бронювати місця в готелях і тран-
спорті у режимі реального часу – online. Отже, 
існує необхідність розробки і створення спеці-
альних мобільних додатків, які будуть значно 
спрощувати процеси бронювання квитків і 
номерів в готелях. Одним з таких варіантів по-
кращення можуть стати технології блокчейн. 
Блокчейн – вибудуваний за певними прави-
лами безперервний послідовний ланцюг бло-
ків, що містить інформацію. Найчастіше копії 
ланцюгів блоків зберігаються на безлічі різ-
них комп’ютерів, незалежно один від одного. 

Також важливою проблемою є екологічний 
стан, Україна вже зробила значний крок – по-
рівняно із 1990 роком зменшила забруднення 
атмосфери на 58,56% [1]. Проте збільшення 
туристичного потоку може дуже погано по-
значитися на стані навколишнього середови-
ща, знову піднімаючи проблему екологічного 
стану. Виникає задача створення оптимально-
го екологічного навантаження і максимальної 
пропускної здатності без шкоди довкіллю.

Ще одною проблемою можна вважати 
фінансове забезпечення туристичної галузі. 
Фінансування передбачає залучення коштів 

в першу чергу в розвиток сучасної турис-
тичної інфраструктури, внутрішнього та со-
ціального туризму. Фінансове забезпечення 
повинно стати основою державної туристич-
ної політики та сприяти розвитку економіч-
ного потенціалу країни. 

Закон України «Про туризм» передбачає 
наступні джерела фінансування туризму [4].

Туристична діяльність здійснюється за ра-
хунок:

- власних фінансових ресурсів суб’єктів 
туристичної діяльності, грошових внесків 
громадян і юридичних осіб;

- позичкових фінансових коштів (обліга-
ційні позики, банківські та бюджетні кредити);

- безоплатних та благодійних внесків, по-
жертвувань підприємств, установ, організацій 
і громадян;

- позабюджетних фондів;
- коштів фонду розвитку України, що фор-

мується за рахунок відрахувань суб’єктів під-
приємництва незалежно від форм власності;

- іноземних інвестицій;
- надходжень від туристичних лотерей;
- інших джерел, не заборонених законодав-

ством України.
Варто виділити також проблему туристич-

ної інфраструктури. Розвинена туристична 
інфраструктура забезпечує швидкий розвиток 
туристичної галузі в країні, тим самим спри-
яє поліпшенню соціального та економічного 
життя країни і її регіонів. Україна має до-
статньо ресурсів для розвитку туризму, проте, 
гостро стоїть питання недостатнього розвине-
ння інфраструктури, що забезпечує функціо-
нування туристичної галузі. До проблем, що 
стримують покращення туристичної інфра-
структури в Україні можна віднести:

- проблеми державно-правового регулю-
вання туристичної галузі;

- проблеми транспортної системи;
- геополітичні проблеми держави;
- важке економічне становище;
- недостатнє фінансування з боку держави;
- непривабливість країни для інвестування;
- неефективне використання туристичного 

потенціалу території України;
- низька якість обслуговування і послуг ре-

креаційного сектору;
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- проблеми готельно-ресторанного госпо-
дарства.

Основна проблема, яка гальмує розвиток 
туристичної інфраструктури України, – це від-
сутність достатнього фінансування туристич-
ної галузі державою. Ось чому повинні бути 
створені прозорі механізми для розробки спе-
ціальних фондів, які можна використовува-
ти для залучення інвестицій та фінансування 
секторів туризму шляхом субсидування окре-
мих суб’єктів. Створення таких фондів пови-
нно здійснюватися за допомогою формування 
підходящих умов для інвестиційної діяльнос-
ті суб’єктів господарювання туристичної га-
лузі, як в межах держави, так і з-за кордону.

Великою проблемою зараз є також агре-
сія з боку Росії по відношенню до України. 
Анексія Криму дуже сильно вдарила по ту-
ристичній галузі, адже півострів налічує 
величезну кількість туристичних ресурсів, 
серед яких понад 700 закладів лікування та 
оздоровлення, 141 заповідник загальною 
площею понад 70000 гектарів (4% від за-
гальної площі півострову), 13 пам’яток при-
роди та 22 парки. 

Крім цього, військові дії на сході України 
негативно впливають на кількість відвідува-
чів (рис. 1).

Як бачимо з діаграми, кількість туристів у 
2014 році зменшилася майже у 2 рази порів-

няно з 2013 роком. Такі результати обумовлені 
тим, що іноземні туристи бояться подорожу-
вати до країни, яка втягнута у воєнний кон-
флікт. На даний момент саме ця проблема є 
основною перешкодою до змін у вітчизняній 
туристичній галузі.

Так само зменшилась і кількість закла-
дів тимчасового розміщення і харчування. 
На початку 2013 в Україні їх налічувалося 
понад 11 тис., на сьогоднішній день менше 
8 тис. Проте ми спостерігаємо зростання по-
рівняно з 2016 роком, коли таких закладів 
було всього 6703.

Крім цього анексія Кримського півост-
рова майже повністю знищила обсяги тран-
спортних перевезень морського транспорту. 
В 2014 році загальна кількість пасажирів, пе-
ревезених морським транспортом впала на не-
ймовірні 99,5%. Майже вдвічі знизились об-
сяги пасажирів, перевезених автомобільним 
транспортом, а українська залізниця втратила 
близько 2000 км шляхів (рис. 3) [8].

Стратегія розвитку української туристич-
ної галузі повинна базуватись на розгляданні 
державної політики в галузі туризму як одно-
го із найпріоритетніших напрямів розвитку 
національної економіки та культури.

Запропонована стратегія розвитку всієї 
туристичної інфраструктури, яка повинна пе-
редбачати наступні кроки:
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Рис. 1. Загальна кількість іноземних громадян, які в’їхали в Україну  

з метою туризму, млн осіб
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1) Відкриття нових туристичних маршру-
тів до визначних місць. Також варто перед-
бачити поширення інформації рекреаційні 
можливості областей України, створити ту-
ристично-інформаційні центри в містах.

2) Зменшення залежності підприємців 
в курортних зонах від корупційного впливу 
органів місцевого самоврядування, через при-
тягнення до відповідальності винних.

3) Впровадження стратегії розвитку турис-
тичного потенціалу регіону, а саме створення 
вільних економічних зон, де будуть діяти по-
даткові пільги на діяльність місцевих підпри-
ємців та іноземних фірм, з метою залучення 
інвестицій в туристичну галузь, аби розвити 
туристичну інфраструктуру окремого турис-
тичного регіону. Однією з таких зон може ста-
ти Львівська область, вона налічує 124 сана-
торно-курортні заклади, 4000 пам’яток історії 
та культури, наявність джерел лікувальної 
мінеральної води, велика кількість лісових 
ресурсів – 271,1 тис. га та 112,9 тис. га при-
родно-заповідного фонду;

4) Популяризація альтернативних видів 
транспорту, таких як велосипед, з метою роз-
вантаження транспортної інфраструктури міс-
та, спрощення процесу пересування містом та 
зменшення шкідливого впливу на довкілля;

5) Розробка спеціального програмного за-
безпечення, яке значно спрощуватиме про-

цеси бронювання квитків і номерів в готелях. 
Одним з таких варіантів ПЗ можуть стати тех-
нології на базі блокчейн. Існуючі додатки на 
базі блокчейн, такі як FlightChain та GOeureka 
вже сьогодні значно спрощують процес орга-
нізації подорожі в розвинених країнах світу.

Висновок. Соціально-економічна важли-
вість туризму на сучасному етапі розвитку 
міжнародних економічних відносин полягає 
в стимулюванні розвитку економіки країни, 
створенні нових робочих місць, підвищенні 
добробуту населення, збільшенні валютних 
надходжень, зростанні обсягів валового вну-
трішнього продукту країни. На сьогоднішній 
день туристична галузь взаємодіє з багатьма 
галузями промисловості, тим самим розви-
ваючи їх. Внесок туристичної галузі в світо-
ву економіку становить 10,9% світового ВВП, 
кожен десятий житель нашої планети заді-
яний в сфері туризму.

Наша країна має досить багато туристич-
них ресурсів для швидкого розвитку турис-
тичної галузі і інтеграції у міжнародний ринок 
туристичних послуг. По-перше, треба удоско-
налити туристичну інфраструктуру, створити 
нові ті реконструювати вже існуючі об’єкти 
туристичної індустрії. По-друге, залучити 
іноземні інвестиції. По-третє, покращити ту-
ристичний імідж нашої країни на світовій 
арені, за рахунок проведення різних заходів.
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ОРІЄНТОВАНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ
У статті розглянуто питання теоретичної основи формування готовності студентів медичного 

університету до професійно орієнтованого іншомовного спілкування. Проаналізовано поняття «спіл-
кування», різні аспекти розвитку професійної спрямованості навчання майбутніх фахівців, показни-
ки готовності майбутніх спеціалістів до професійної діяльності.

Ключові слова: професійно орієнтоване іншомовне спілкування, ділове спілкування, професійне 
становлення, комунікативні уміння, професійна спрямованість.

В статье рассмотрены вопросы теоретической основы формирования готовности студентов ме-
дицинского университета к профессионально ориентированному иноязычному общению. Проанали-
зированы понятия «общение», различные аспекты развития профессиональной направленности об-
учения будущих специалистов, показатели готовности будущих специалистов к профессиональной 
деятельности.

Ключевые слова: профессионально ориентированное иноязычное общение, деловое общение, профес-
сиональное становление, коммуникативные умения, профессиональная направленность.

The article considers the issues of theoretical basis for the formation of readiness of medical university 
students for professionally oriented foreign language communication. The concepts of “communication”, var-
ious aspects of development of the professional orientation of future specialists training, readiness indicators 
of future specialists for professional activities are analyzed.

Key words: professionally oriented foreign language communication, business communication, profes-
sional development, communicative skills, professional orientation.

Актуальність статті. Розширення між-
народних контактів, посилення процесів ін-
теграції України в світову спільноту викли-
кають потребу в фахівцях, професіоналізм 
яких залежить від рівня і якості сформова-
ності у них сукупності компетенцій, найваж-
ливішою з яких є здатність до професійно 
орієнтованого спілкування, в тому числі ін-
шомовного. Сьогодні випускник вищої шко-
ли повинен виявляти готовність вступати 

в професійно орієнтоване ділове спілкування 
з представниками інших країн, в тому числі 
в галузі медицини. Розширення міжнародної 
сфери професійної взаємодії в області меди-
цини характеризується значним збільшенням 
обсягу іншомовної інформації, широким ви-
користанням новітньої техніки і передових 
технологій, методів дослідження, діагностики 
та лікування. Однією з основних завдань на-
вчання іноземної мови в медичному ВНЗ є по-
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шук шляхів і засобів формування готовності 
студентів медичного вузу до професійно орі-
єнтованого іншомовного спілкування.

Постановка проблеми. У педагогіці про-
фесійної освіти накопичена теоретична база 
у вигляді досліджень, результати яких можна 
розглядати як передумови для подальшого ви-
вчення проблеми формування у майбутніх лі-
карів готовності до професійно орієнтованого 
іншомовного спілкування. 

Однак при всій безсумнівній теоретичній 
значущості та практичній цінності наукових 
робіт та їх важливості з точки зору підви-
щення якості підготовки майбутніх лікарів 
слід зазначити, що коло питань, пов’язаних 
зі специфічними проблемами формування 
у майбутніх лікарів готовності до професійно 
орієнтованого іншомовного спілкування, ви-
світлене недостатньо повно.

Аналіз досліджень щодо вивчення досвіду 
вирішення освітніх завдань, пов’язаних з про-
фесійною підготовкою студентів медичного 
університету в сфері професійно орієнтовано-
го іншомовного спілкування, дозволив виді-
лити низку протиріч:

- між зростаючою потребою в підготовці 
майбутніх лікарів, здатних здійснювати про-
фесійно орієнтоване іншомовне спілкування, 
володіють знаннями, вміннями, способами 
творчої діяльності в області професійного 
спілкування, і рівнем сформованості профе-
сійно орієнтованого іншомовного спілкуван-
ня студентів медичного університету;

- між вимогами, що пред’являються до рів-
ня розвитку професійно орієнтованого іншо-
мовного спілкування студентів медичного 
університету, і нерозробленістю педагогічних 
умов досягнення відповідного рівня.

Формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання). На основі аналізу наукових і 
методичних джерел уточнити сутнісні харак-
теристики, зміст, структурні компоненти про-
фесійно орієнтованого іншомовного спілку-
вання студентів медичного університету.

Виклад основного матеріалу. Науко-
вий прогрес охоплює різні сфери діяльнос-
ті, в тому числі і медичної науки. В систему 
охорони здоров’я постійно впроваджується 
новітнє медичне устаткування, нові методи та 

засоби терапевтичного та хірургічного ліку-
вання. Щоб бути повністю поінформованим 
щодо цих нововведень, лікарю потрібно по-
стійно ознайомлюватись не лише з науковими 
працями та досягненнями вітчизняних колег, 
а й співпрацювати із закордонними фахівця-
ми та брати участь у проектах міжнародних 
організацій і співтовариств. Для успішного 
виконання цього завдання кваліфікований 
медичний працівник повинен бути готовим 
до професійно орієнтованого іншомовного 
спілкування, яку покликане забезпечити ви-
рішення завдань у сфері взаємодії з колегами, 
набуття професійного досвіду.

У зв’язку з вказаними обставинами істот-
но зростають вимоги до якості підготовки 
студентів вищих медичних навчальних закла-
дів. Виникає необхідність у посиленні уваги 
до проблем їхнього професійного становлен-
ня, розвитку комунікативних умінь та форму-
вання готовності до професійно орієнтовано-
го іншомовного спілкування.

Істотний внесок у висвітлення сутності 
поняття «спілкування» зробили відомі україн-
ські вчені П. Гончарук, С. Гриценко,Т. Іщен-
ко, С. Кириленко, Є. Коваленко, Т. Мельни-
чук, В. Москаленко, В. Рибалка, О. Степанов, 
Ю.Трофімов, П. Щербань та ін.

В роботі Б. Д. Паригіна зазначається, що 
спілкування – це «складний і багатогранний 
процес, що може виступати в той саме час і 
як процес взаємодії індивідів, і як інформа-
ційний процес, і як ставлення людей одне до 
одного, і як процес взаємовпливу один на ін-
шого, і як процес співпереживання й взаємно-
го розуміння один одного» [3, с. 178].

За визначенням М.С. Кагана « спілкуван-
ня – це практична діяльність, тому що контак-
ти між людьми припускають втілення переда-
ної інформації в тій або іншій системі знаків, 
які її матеріалізують, об’єктивують, щоб пе-
редати реципієнтам» [1, с. 84]. В свою чергу 
процес спілкування відбувається тоді, « коли 
людина, що вступає в контакт з іншою люди-
ною, бачить у ній собі подібну й собі рівну, 
тобто суб’єкта, і тому розраховує на активний 
зворотний зв’язок, на обмін інформацією, 
а не на однобічне її відправлення або зняття її 
з об’єкта» [1, с. 82].
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Різні аспекти розвитку професійної спря-
мованості навчання майбутніх фахівців ви-
вчали Г. Абрамова, О. Ф. Бондаренко, М. Бо-
ришевський, Л. Бурлачук, Н. Коломінський, 
А. Маслоу, В. Моргун, К. Роджерс, Т. Тітарен-
ко, М. В. Савчин, Т. Яценко та ін.

На думку В. М. М’ясищева « кажучи про 
спрямованість або домінуюче ставлення, тре-
ба враховувати : а) ставлення людини до лю-
дей б) її ставлення до себе і в) ставлення до 
предметів зовнішнього світу» [2, с. 10].

Готовність до діяльності як особливий 
психологічний стан особистості розглядають 
в своїх роботах А. Гулеватий, І. Ковальська, 
О. Колесніченко, М. Кужель, В. Молотай, 
Р. Моцик, І. Окуленко, Л. Прудка, О. Сакалюк, 
Е. Сивохоп, О. Степаненко, Н. Єфімова та ін.

Проблема професійної спрямованості зміс-
ту іншомовного спілкування у вищих навчаль-
них закладах знаходить відображення в працях 
В. Андрущенко, І. Бех, І. Бім, О. Волченко, 
С. Гончаренко, Р. Гришкова, Н. Дем’яненко, 
І. Зязюн, В. Жуковський, В. Ковальчук, В. Луго-
вий, А. Максименко, Н. Мукан, О. Овчарук та ін. 

Останнім часом, проблемі іншомовної 
компетентності і готовності до іншомовного 
спілкування приділяється неабияка увага і 
розглядається це питання, як одне зі складо-
вих професійної компетентності.

В роботах науковців зазначається, що го-
товність студентів-медиків до оволодіння ін-
шомовним професійно орієнтованим мовлен-
ням можна вважати розвиненою, якщо вони 
володіють типами діалогів – обмін інформаці-
єю, розпитування та обговорення.

Виникає необхідність розроблення ефек-
тивних педагогічних технологій з метою 
навчання студентів-медиків іншомовному 
професійно орієнтованому спілкуванню. На 
думку О. Аніщенко, Л. Лук’янової технології 
навчання визначаються як «сукупність прийо-
мів, дій, які виконуються у певній послідов-

ності та допомагають реалізувати методи на-
вчання, які забезпечують реалізацію певного 
підходу до навчання» [4, с. 75].

Дослідження Т. Дадлі-Івенса, М. Сейнт 
Джона, Т. Хатчінсона, А. Уотерса присвячені 
проблемам формування змісту навчання іно-
земної мови для спеціальних цілей.

Процес формування готовності до профе-
сійно орієнтованого іншомовного спілкуван-
ня студентів медичного університету набуде 
ефективності за таких педагогічних умов:

 – розвитку в студентів рефлексивного 
ставлення до комунікативного аспекту май-
бутньої професійної діяльності;

 – спрямованості на вдосконалення спосо-
бів і прийомів професійно орієнтованого ін-
шомовного спілкування;

 – використання групових форм організа-
ції навчання, що моделюють соціальний кон-
текст і способи спілкування майбутніх лікарів 
у ситуаціях професійної взаємодії;

 – розвитку перцептивних, інтерактивних, 
комунікативних умінь студентів одночасно 
з корекцією їх ціннісних орієнтацій у сфері 
професійного спілкування.

Висновки. Підготовка майбутнього спе-
ціаліста – це педагогічний процес, метою 
якого є формування та розвиток готовності 
майбутнього спеціаліста до виконання своїх 
професійних обов’язків. Він формується під 
час різноманітних видів діяльності та має за 
мету сформувати здібності ставити профе-
сійні цілі, підбирати способи їх досягнення, 
здійснювати самоконтроль та передбачати 
оптимальні методи підвищення продуктив-
ності професійної діяльності. Готовність сту-
дентів-медиків до професійного іншомовного 
спілкування є характеристикою особистос-
ті майбутнього фахівця і сукупністю знань, 
умінь та навичок, які майбутній лікар зможе 
задіяти для підвищення кваліфікації, розвитку 
професійних та особистісних якостей. 
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ОСОБИСТИЙ ПРОСТІР ЛЮДИНИ:  
ІСТОРІЯ ПИТАННЯ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ

У статті розглянуто основні наукові підходи до вивчення поняття «особистий простір» як фено-
мену сучасного суспільства. З’ясовано, що в психології немає загальновизнаного трактування термі-
ну та єдиного погляду на природу феномену. Розглянуті основні детермінанти та складові явища від 
початку вживання терміну до його представленності в сучасних наукових працях.

Ключові слова: особистий простір, особистість, простір, теорії особистості.

В статье рассмотрены основные научные подходы к изучению понятия «личное пространство» 
как феномена современного общества. Установлено, что в психологии нет общепризнанной трак-
товки термина и единого взгляда на природу феномена. Рассмотрены основные детерминанты и со-
ставляющие явления от начала использования термина к представленности в современных научных 
трудах.

Ключевые слова: личное пространство, личность, пространство, теории личности.

The article considers the main scientific approaches to the study of the concept of «personal space» as a 
phenomenon of modern society. It is established that in psychology there is no universally accepted interpre-
tation of the term and a common view on the nature of the phenomenon. The main determinants and com-
ponents of the phenomenon from the beginning of the use of the term to representation in modern scientific 
works are considered.

Key words: personal space, personality, space, personality theory.

Вступ. У сучасному суспільстві на осо-
бливу увагу заслуговує проблема особистого 
простору, який забезпечує людині можливість 
зберігати певну приватність і через усвідом-
лення та регуляцію психологічних меж дозво-
ляє утримувати належний рівень внутрішньої 
рівноваги. Актуальність вивчення проблеми 
особистого простору визначається її високою 
значимістю для вирішення питань, пов’язаних 
із збереженням автономії особистості, мож-
ливістю дотримуватися певного ступеня су-
веренності, що є необхідною умовою повно-
цінного життя.

Проблемі вивчення питання про основні 
складові та відмінні риси особистого про-
стору присвячені праці таких вітчизняних 
і зарубіжних авторів, А. Адлер, І. Альтман, 
Г. Аммон, Н. Браун, Е. Брунсвік, А.В. Бур-
містрова-Савенкова, Н. Гартман, Л.П. Гри-
мак, У. Джеймс, Г. Зіммель, О.Р. Ісаєва, Дж. 
Кэлхоун, К. Левін, О.О. Леонтьєв, У. Лер, 
Н.М. Мозгова, С.К. Нартова-Бочавер, Т. Нійт, 
Ф. Перлз, У. Самнер, А. Смолл, Р. Соммер, 

Д. Стоколс, Х. Томе, П. Федерн, Е. Холл, 
В.Д. Шадриков та ін. З позиції даних вчених 
особистий простір індивіда розглядається в 
різних аспектах, має складну структуру та за-
довольняє певні психологічні потреби.

Основною трудністю дослідження особис-
того простору є його суб’єктивність, комплек-
сність, а також складність його багаторівневої 
структури. Дослідження проблеми особис-
того простору потребує: а) розгляду теорій 
особистості, автори яких вважали особистий 
простір людини синонімом особистості; б) 
вивчення робіт та ознайомлення з розділами 
психології (проксемика, еколого-психологіч-
ний підхід, етологія), які дозволяють ближче 
підійти до даної теми.

Метою статті є узагальнення існуючих 
поглядів щодо розуміння сутності особистого 
простору в наукових джерелах та огляд тео-
ретико-методологічних засад вивчення даного 
феномену. 

Огляд існуючих наукових поглядів. За-
садничими основами вивчення питання про 
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особистий простір є положення теорії со-
ціальної взаємодії людей, спроектовані на 
умови сучасної урбанізації. Різке зростання 
міст на початку ХХ сторіччя обумовило зміни 
структурних форм їх просторової організації. 
Накопичення переселенців та різка зміна умов 
взаємодій різних верст населення загострило 
цілу низку суспільних проблем оновлених 
міст. Так, історично народжувалися нові умо-
ви взаємодії людей, а по мірі розіитку науки 
з’являлися теорії простору.

Поняття «простір» у словниках Д.М. Уша-
кова та Т.Ф. Єфремової тлумачиться як місце, 
здатне вмістити що небудь та основна форма 
існування матерії. Отже, можна вважати, що 
особистий простір – це складна система, яка 
належить особистості та умовно складається 
з деяких часток. 

Розглянемо, як розуміли це поняття різні 
дослідники, а також спробуємо простежити, 
який еволюційний шлях пройшов цей феномен.

В 1903 році німецький соціолог Г. Зіммель 
ввів в соціологію поняття «соціальний про-
стір». Його попередниками в дослідженні 
даної теми були А. Смолл, У. Самнер, Ф. Рат-
цель. Ці авторитетні вчені також приділяли 
багато уваги феномену «простір». Сучасний 
соціолог і знавець робіт Г. Зіммеля О.Ф. Фі-
ліппов в своїй одноіменній монографії ви-
значає простір як «загальний термін для по-
значення місць, регіонів, територій, зони, 
розміщення та т. ін. У самому абстрактному 
формулюванні простір є смислова схема по-
рядку співіснування тіл, позицій, місць [10].

З переліку теорій особистості важливо 
розглянути концепцію У.Джеймса, у першу 
чергу, його уявлення про особистість як певне 
поєднання того, чим є людина, і того, що вона 
називає своїм. Згідно У.Джеймсу, наші почут-
тя і вчинки по відношенню до об’єктів, котрі 
ми вважаємо своїми, та почуття і вчинками 
по відношенню до нас самих часто ідентичні. 
Наше ім’я, наші діти, наші твори можуть бути 
нам так само важливі, як і наше власне тіло, 
та можуть викликати в нас ті ж почуття, ба-
жання захищати і турбуватися в разі потреби. 
За У.Джеймсом, особистість людини є загаль-
ною сумою всього того, що вона може назвати 
своїм – її фізичні і душевні якості, її одяг, по-

мешкання, сім’я, друзі, її репутація та праці, її 
майно, накопичення. Аналіз феномену «осо-
бистість» Джеймс пропонує поділити на дві 
частини по відношенню до її складових – до 
почуттів і емоцій (самооцінка) та до вчинків 
(турбота про самого себе і самозбереження). 
Складові особистості можуть бути поділені 
так само на три класи: фізичну (матеріальну) 
особистість, соціальну особистість і духовну 
особистість [2].

А. Адлер під час вивченням різних аспек-
тів особистості в своїй індивідуальній психо-
логії так само використав поняття «індивіду-
альний життєвий простір». 

Великий внесок в сучасне розуміння про-
блеми зробив К. Левін у своїй теорії поля, 
коли ввів поняття «життєвий простір», яке 
в його теорії поля є синонімічним поняттю 
особистість. Відповідно до цієї теорії, особис-
тість живе і розвивається в полі оточуючих її 
предметів. Кожен з предметів, у свою чергу, 
має валентність і заряд. Впливаючи на люди-
ну, предмети, в залежності від знака заряду, 
викликають у ній потребу, яка створює напру-
гу. Індивід прагне розрядити напругу шляхом 
задоволення цієї потреби. Потреби, на дум-
ку К.Левіна, бувають біологічні та соціальні, 
в його термінології – квазіпотреби. На відмі-
ну від біологічних, квазіпотреби є набутими і 
формуються в процесі виховання. Між усіма 
потребами існує певна ієрархія. Обмін енер-
гією між квазіпотребами К. Левін називав 
«комунікацією заряджених систем». Вона до-
зволяє людині розрядити напругу, пов’язану 
з задоволенням потреби, більш гнучко, різ-
ними способами, варіюючи свою поведінку. 
Таку поведінку Левін називав «вольовою», на 
відміну від «польової», коли людина не здатна 
«стати над полем» і змінити спосіб поведінки.

К. Левін вважав, що психологічний про-
стір складається з різних секторів, так званих 
«регіонів», які графічно зображуються розді-
леними межами. Межі мають властивість про-
никнення. Життєвий простір, на його думку, є 
все те, що може бути усвідомлене людиною 
як подія – результат взаємодії кількох фактів. 
Кількість секторів, регіонів визначається кіль-
кістю фактів, що знаходяться в даний момент 
у життєвому просторі. Чим ближче сектор 
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до особистого простору людини, тим більше 
він впливає на людину. Зв’язок між регіонами 
здійснюється за допомогою локомоцій. Локо-
моції (дії) відбуваються в реальному просторі 
і в уявному просторі.

Функція локомоцій полягає в регуляції на-
пруги в життєвому просторі людини. Рівень 
напруги одного сектора може регулюватися 
за рахунок здійснення локомоцій в іншому 
секторі. Наприклад, мрії можуть бути ірре-
альними локомоціями, пов’язаними з регулю-
ванням напруги, викликаної потребами, які 
в даний момент часу неможливо задовольни-
ти в фізичному просторі.

Якщо мрії не знижують напруги, люди-
на використовує для розрядки інші регіони. 
Якщо локомоції в доступних людині регіонах 
не знижують рівень напруги, а інші регіони 
характеризуються жорсткістю границь «на 
вході», то поведінка людини може сприйма-
тися як нав’язлива. Відповідно до теорії поля, 
життєвий простір є психологічне середовище, 
яке існує в житті людини [5].

У радянській психології основна ідея 
про людину і «світі» представлена   в пацяї 
Л.С.Рубінштейна, який піддає філософсько-
му аналізу світ і людину в світі. Погляди 
С.Л. Рубінштейна на психологічний простір 
особистості були сформульовані в його філо-
софсько-антропологічної концепції, де про-
відною є ідея суб’єкта. Суб’єкт трактується 
як центр перебудови буття в системі його 
онтологічної структури. Сутність суб’єкта 
може бути розкрита найбільш повно через 
обраний ним спосіб існування. Спосіб існу-
вання розглядається як складний комплек-
сний феномен, що допомагає зрозуміти жит-
тєдіяльність особистості в предметному полі 
«особистість і буття» [8].

У 70 роки з’являються роботи вчених 
(Е. Холл, Р. Соммер, А. Піз), завдяки яким 
утворюється новий напрямок досліджень – 
психологія довкілля, що вивчає людину і до-
вкілля як єдину систему взаємодій. Р.Соммер, 
досліджуючи людину в її природних умовах, 
доходить висновку про існування навколо лю-
дини «невидимого просторового міхура». Він 
оточує особистість, є індивідуальним за роз-
мірами і формою. Ця сфера розмежована уяв-

ною рисою, і будь-яке проникнення за її гра-
ниці сприймається людиною як травма [11].

Е. Холл у книзі «Мовчазна мова» (1969 р.) 
загострив увагу на просторових потребах лю-
дини, дистанції і взаємній орієнтації людей 
в просторі. Згідно з його класифікацією, існує 
чотири види дистанції: а) інтимна (15-50 см.); 
б) особиста (50-120 см.); в) соціальна  
(120-350 см.); г) публічна (350-750 см.). 
У руслі нашої проблематики важливо те, що 
засновник проксемики Едвард Холл говорив 
про цю науку в більш широкому сенсі, як 
про дослідження «сприйняття і використання 
людьми простору» .

Починаючи зі створення Л. Берталанфі 
загальної теорії систем, вчені вивчали світ 
людини через різні варіанти системних під-
ходів, які представлені, зокрема, в роботах 
В.С. Мерліна, Е.Г. Юдіна, В. П. Кузьміна, 
А.В. Петровського, В.А. Петровського.

В.Ф. Петренко, використовуючи термін 
«суб’єктивний семантичний простір», наголо-
шує на його приналежність до категоріальної 
структури індивідуальної свідомості у вигля-
ді математичного простору. Його координат-
ні осі відповідають імпліцитно притаманним 
індивіду основами категоризації. Значення тіє 
чи іншої змістовної області задаються як ко-
ординатні, що розміщені в цьому просторі [7].

Л.Я. Дорфман запропонував концепцію 
метаіндівідуального світу, який він розуміє 
як «індивідуальність у світі і світ в індивіду-
альності». Цей світ знаходиться за межами 
індивідуальності. Він є екстракорпоральна 
заглибленість у міжособистісні стосунки, 
предмети культури, об’єкти живої і неживої 
природи. Цей термін вживається для позна-
чення: а) екстракорпоральної індивідуальнос-
ті; б) сукупності значущих людей, предметів 
культури, об’єктів живої і неживої природи, 
співвіднесених і сумірних з індивідуальніс-
тю, з масштабом її життя; в) перебування і 
розподілу переривчастості і безперервності 
існування з рухомою гранню; г) топології міс-
ця зі змінною конфігурацією простору і часу.

Головні фігури в метаіндивідуальном світі 
є індивідуальність і її світ, індивідуальність 
як самість і світ в його власному бутті. Інди-
відуальність так само існує в світі, проникає 
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в нього, визначає себе в ньому, робить вибори 
людей і об’єктів або впливає на них, виробляє 
в них зміни (прояви екстракорпорального). Це 
одна базова система відносин – від індивіду-
альності до світу. Світ, в свою чергу, проникає 
в індивідуальність, так чи інакше підпорядко-
вує її своїм вимогам і нормам, його писаним 
або неписаним правилам, створює очікуван-
ня, стимулює, нагороджує, піддає санкціям. 
Це інша базова система відносин: від світу - 
до індивідуальності [3].

Ф.Ю. Василюк в своїх дослідженнях го-
ворить про «життєвий світ», що є предметом 
типологічного аналізу. В ньому він виділяє 
такі аспекти, як зовнішній та внутрішній світ. 
При усвідомленні феноменологічних харак-
теристик зовнішнього світу виокремлюються 
такі його евентуальні стани, як можливість 
бути «легким» (гарантована забезпеченість 
всіх актуалізованних потреб внутрішньої іс-
тоти людини) або «важким» (відсутність га-
рантованої забезпеченності).

Внутрішній світ теж може бути «простим» 
(односкладність життя як наявність лише 
однієї потреби або одного життєвого відно-
шення) або «складним» (наявність кількох 
відношень, що вступають у зіткнення). Пере-
тин цих опозицій дає наступну категоріаль-
ну типологію: а) внутрішньо простий і зовні 
легкий – інфантильний життєвий світ; б) вну-
трішньо простий і зовні важкий (реалістич-
ний) світ; в) внутрішньо складний і зовні лег-
кий (ціннісний) світ; г) внутрішньо складний 
і зовні важкий (творчий) світ [1].

В сучасній психологічній науці відповід-
ний теоретичний доробок в у дослідження 
цієї проблематики належить А.В. Бурмістро-
вій-Савенковій, А.Л. Журавльову, А.Б. Ку-
прейченко, В.Є. Клочку, С.К. Нартовій-Боча-
вер, Н.Р. Саліховій .

Так, Н.Р. Саліхова розробила контексту-
ально-рівневу модель життєвого простору 
особистості, що являє собою багаторівневу 
ціннісно-смислову організацію життєвого 
простору особистості, де кожен з рівнів ви-
значає як просторово розгортається життєвий 
світ особистості [9].

Ментальний простір особистості дослі-
джує В.Є. Клочко в термінах теорії психоло-

гічних систем, який він трактує як ту частину 
людини, що знаходиться поза межами тіла. Як 
її певний багатовимірний світ він виражає її 
сутність, її самість. У теорії психологічних 
систем людина розуміється як складна, само-
організована психологічна система, відкри-
та як в соціум, так і в об’єктивне (природне, 
фізичне, речове) середовищу. Психічне поро-
джується, виникає в процесі функціонування 
психологічних систем і забезпечує їх самоор-
ганізацію і саморозвиток [4].

С.К. Нартова-Бочавер характеризує психо-
логічний простір особистості як поняття для 
позначення явища, яке містить ознаки склад-
ності, множинності і темпоральності (чутли-
вості до часу), притаманні всім живим систе-
мам. Психологічний простір володіє здатністю 
до самокомпенсації, завдяки якій можлива 
зміна онтологічної мови людського буття, по-
чинаючи з тілесності та психосоматики і за-
кінчуючи мовою територіальності, зміни ре-
жиму життя, маніпулювання матеріальними 
речами і впливу за допомогою ідей [6, с. 6].

 Існують також змістовно близькі поняття, 
що використовуються у сучасній психології: 
а) психологічний образ життя (Д.В. Ольшан-
ський); б) психологічний простір особистості 
(М.Б. Шкопоров); в) зовнішнє і внутрішнє «Я» 
(О.Б. Орлов); г) внутрішній світ і суб’єктність 
(В.І. Слободчиков).

Узагальнення навіть обмеженого кола ви-
значень свідчить про різноманіття поглядів 
на феномен особистого простору у сучасній 
психології, в якому все ж таки присутні точ-
ки дотику у його трактуванні. Найбільш по-
вно і всебічно явище особистого простору 
людини в сучасній психології, на нашу думку, 
описала С.К. Нартова-Бочавер у своїй теорії 
суверенності, яка використовує змістовно 
близьке поняття психологічний простір осо-
бистості, і формулює його як «суб’єктивно 
значимий фрагмент буття, що визначає акту-
альну діяльність і стратегію життя людини. 
Воно включає комплекс фізичних, соціальних 
і суто психологічних явищ, з якими людина 
себе ототожнює. Ці явища стають значущими 
в контексті психологічної ситуації, набуваючи 
для суб’єкта особистісний сенс, і починають 
охоронятися всіма доступними йому фізични-
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ми та психологічними засобами. Психологіч-
ний простір являє собою форму суб’єктності 
людини і розвивається за допомогою послі-
довно здійснюваних виборів (ідентифіка-
цій-відчужень) в кожній життєвій ситуації» 
[6, с. 99]. Складовими у структурі особистого 
простору є такі компоненти, як тіло, терито-
рія, речі, режим життя, соціальні зв’язки, цін-
ності індивіда.

Висновки. Узагальнення літературних 
джерел надало можливість з’ясувати, що з по-
няттям «особистий простір» співвідносять 
цілий ряд близьких, але не тотожних за сво-
їм значенням понять, таких як: «життєвий 

простір», «внутрішньоособистий простір», 
«буттєвий простір особистості», «внутрішній 
світ особистості», «особистісний простір» та 
ін. Причому, особистий простір – це складна 
комплексна багаторівнева структура, яку вар-
то розуміти враховуючи аспекти тілесності, 
территоріальності, світу предметів, сімейних 
та соціальних з’язків, а головне – цінностей 
людини. Особистий простір дозволяє індиві-
ду доторкнутись до переживання таких станів 
власного буття, як: автономія, приватність, 
конфеденціальність, суверенність Це безу-
мовно поглиблює осмисленость життя і само-
прийняття людини.
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АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ 
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Спираючись на результати наукових досліджень з педагогіки й психології, у статті проаналізо-
вано поняття «творча активність», його складових, а саме: творчість та активність. Визначено 
актуальність подальшої розробки й впровадження заходів щодо формування творчої активності шко-
лярів із порушенням зору.

Ключові слова: творчість, активність, творча активність, креативність, школярі, порушення 
зору.

Опираясь на результаты научных исследований в педагогике и психологии, в статье проанализи-
ровано понятие «творческая активность», его составляющих, а именно: творчество и активность. 
Определена актуальность дальнейшей разработки и внедрения мероприятий по формированию твор-
ческой активности школьников с нарушением зрения.

Ключевые слова: творчество, активность, творческая активность, креативность, школьники, 
нарушение зрения.

Based on the results of scientific research in pedagogy and psychology, the concept of «creative activity», 
its components, namely, creativity and activity, are analyzed in the article. The relevance of further develop-
ment and implementation of measures for the formation of visual activity of students with visual impairment 
is determined.

Key words: creativity, activity, creative activity, schoolchildren, visual impairment.

Актуальність статті. Сучасні перетво-
рення в соціумі, викликані динамічним тех-
нологічним прогресом, появою радикальних 
інновацій, ведуть до появи нової цифрової 
культури з властивими їй патернами. В сві-
товій науці спостерігається поширення тер-
міну «творча/креативна людина». Вчені від-
мічають виокремлення нової формації людей 
«Homo creativus» (Р. Флорида, 2018). Актив-
ність як життєва позиція, здатність проявляти 
самостійність та ініціативу, творити та творчо 
сприймати навколишню дійсність, впливати 
на формування навколишнього середовища, 
своїх здібностей, критично та нестандартно 
мислити нині визнаються характеристиками 
успішної людини майбутнього. 

Постановка проблеми. Творча актив-
ність є складним терміном, який включає в 
себе два основні компоненти: «активність» 
як родове поняття, та «творча/творчість» як 
видову його складову. Враховуючи значну 
кількість наукових розвідок, досі відсутнє 
однозначне визначення творчої активнос-
ті. Задля розкриття та розуміння природи 

творчої активності маємо детально вивчити  
вищезазначені її складники.

Завдання статті – проаналізувати понят-
тя «творча активність» та його складових на 
основі наукових джерел, визначити значення 
творчої активності в сучасних реаліях зокре-
ма для школярів з порушеним зором.  

Виклад основного матеріалу. Слово «ак-
тивність» походить від латинського «actiо», 
яке перекладається як «дія». В Енциклопедії 
сучасної України поняттям «дія» познача-
ється найпростіша ланка, з якої складається 
процес або діяльність. Вона постає чинником 
змін і виконується тим, хто володіє здатністю 
(енергією або силою) змінювати наявний стан 
речей [1, с. 1]. За ствердженнями О. Пєшков-
ського, який протиставляє поняттю «дії» рух: 
діяти можуть лише живі істоти, бо вони ру-
хаються за своєю волею, що в свою чергу 
передає конотацію волі та наміру. Доцільне 
співвідношення знаходимо в дослідженнях 
О. Флярковської (2014), яка виокремлює ді-
яльність як суто людську активність. З тим 
відмічаючи, що активність проявляється в ді-
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яльності сукупністю обумовлених індивідом 
моментів руху, забезпечуючи її становлення, 
реалізацію та розвиток. За думкою Г. Щукіної 
(1979), активність як найважливіша риса осо-
бистості проявляється у здатності змінювати 
навколишню дійсність відповідно до потреб, 
поглядів, цілей і проявляється в інтенсивній 
діяльності: праці, навчанні, творчості.

Особистість позиціонується А. Петров-
ським (1924–2006), як суб’єкт активності у 
пізнанні, усвідомленні й зміні навколишньо-
го світу та діяльності. Дослідивши історичне 
становлення феномену діяльності, він виді-
лив три послідовні етапи: 1) функціонування 
індивіда (перший і найпростіший прояв бут-
тя) як передумова діяльності; 2) діяльність як 
умова виживання суб’єкта; 3) активність як 
вища форма розвитку діяльності у процесах 
пізнання дійсності [2, с. 48].

Слушною постає думка К. Абульханової-
Славської (2015) про те, що активність по сво-
їй суті є потребою в діяльності. Тож вважаємо 
за необхідне наголосити на тому, що поняття: 
«активність» та «діяльність» не тотожні за 
своєю природою. Враховуючи результати до-
сліджень вищезазначених авторів, ми схильні 
припустити, що діяльність постає практичним 
регульованим результатом, способом/шляхом 
вияву активності. Вона проявляється у про-
дукованих змінах оточуючого середовища, 
в залежності від тої мети/потреби, яка стала 
каталізатором активності. На відміну від ді-
яльності, активність може проявлятися у змі-
ні внутрішнього стану людини, особистісних 
новоутвореннях. Про що йдеться у численній 
кількості наукових робіт з психології.

Розвиваючи свою теорію про ендо- та 
екзопсихіку О. Лазурський (1874–1917) за-
пропонував класифікувати типи особистості 
відповідно до рівня активності у взаємодії з 
середовищем (три рівні) та її змісту (ряд типів 
та їх різновидів). Автор зауважував, що актив-
ність людини по відношенню до навколишньо-
го середовища залежить від її (людини) при-
стосованості, яка обумовлюється зовнішніми 
впливами та «природженим запасом фізичних 
та духовних сил як ступеню обдарованості». 

Згідно з його класифікацією, є три типи 
людей: ті, хто абсолютно підпорядковується 

умовам середовища; люди, діяльність яких є 
успішною в умовах будь-якого середовища та 
люди, які здатні змінювати середовище відпо-
відно до своїх цілей (таланти, генії). Тож третій 
тип характеризується не пристосованістю до 
середовища, а тим рівнем ініціативної актив-
ності, що його перетворює. Проте важливою є 
думка, що навіть ті з людей, хто має достатньо 
життєвих сил на вияв своєї активної життєвої 
позиції стають творцями не відразу, вони зрос-
тають поступово від того ж пасивного при-
стосування та наслідування до перетворення 
навколишнього світу у всіх його проявах, ви-
ходячи з високорозвиненого духовного життя.

Відповідно до умовиводів Ж.-П. Сартра 
(1905–1980), всі люди схожі або мають багато 
спільного в характеристиках, як-то соціаль-
них, політичних, класових, біологічних. Про-
те, неповторність людей присутня у проявах їх 
свободи – діях. Зароджені мотивами як рушій-
ними силами, з метою досягнення майбутніх 
цілей, дії виявляють свободу людини. З тим, ін-
дивідуальність людини проявляється в реалі-
зації її прагнень – свободі активності [3, с. 148]. 

Вивчаючи природу активності, вважаємо 
за необхідне звернутися до результатів до-
сліджень Д. Узнадзе (1887–1950). Цей вчений 
піднімав питання ваги психічної активності, 
в якій відбувається становлення так званого 
спрямування. Мається на увазі готовність лю-
дини до сприйняття майбутніх подій та діям, 
яка виникає за умови наявності потреби її за-
доволення у взаємодії людини з середовищем.

Спираючись на свої дослідження, З. Фрейд 
(1856–1939) зазначав, що поведінка, дії людей 
пояснюються їх основним прагненням: стати 
та бути щасливими за умови відсутності болі 
та незадоволення або ж задля переживання 
сильного почуття задоволення. Людина діє у 
відповідності до однієї з цих умов. Вчений 
стверджував, що мета уникнути страждання 
витісняє прагнення задоволення. Відповід-
но до теорії З. Фрейда, страждання людини 
криються у трьох чинниках: людське тіло, 
зовнішній/оточуючий світ та соціальні від-
носини. Визнання обмеженості власних мож-
ливостей у абсолютній владі над природою та 
неможливості позбавлення від усіх страждань 
приводить до рішення про часткове усунення 
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одних страждань, послаблення інших. Цим 
спостереженням пояснюються шляхи вибору 
особистісної активності. Серед них можна ви-
ділити наступні: спрямування власних потреб 
і бажань у ті сфери діяльності, в яких вони 
можуть легше задовольнитися (професійна 
діяльність); використання своєрідних «за-
мінників» задоволення (фантазування, мис-
тецтво, релігія); різноманітні інтоксикації, які 
впливають на хімічні процеси в організмі. 

У відповідності до результатів своїх дослі-
джень, вчений висунув дві концепції: перша 
ґрунтується на думці про те, що джерелом 
життєвої активності виступає сексуальний ін-
стинкт, або лібідо; у другій – наголошується на 
тому, що активність особистості живиться про-
тидією інстинкту життя та інстинкту смерті [4].

На противагу фрейдистській теорії, яка 
базувалася на вазі внутрішніх чинників пове-
дінки людини, виокремлюється біхевіоризм, 
основним творцем якого постає Д. Уотсон 
(1878–1958). У відповідності до його вчення, 
активність людини визначається та спрямо-
вується оточуючим середовищем: «…особис-
тість – ні що інше, як кінцевий продукт нашої 
системи навичок».

У роботах швейцарського психолога 
К. Юнга (1875–1961) джерелом активності 
людини постає боротьба між свідомим та не-
свідомим. Відповідно, вона скеровується вну-
трішніми чинниками, а саме: інстинктивними 
потребами та первинними психічними обра-
зами (архетипами) [5]. 

Будучи однією з невід’ємних складових та 
базових умов існування всього живого, актив-
ність покликана задовольняти потреби всіх 
рівнів буття людини: від найнижчого – фізі-
ологічного, до найвищого рівня індивідуаль-
них запитів – самовираження, відповідно до 
ієрархічної моделі потреб людей створеної 
А. Маслоу (1943, 1954) [6].

Серед сучасних досліджень активності як 
такої у сфері педагогіки можна виокремити 
бачення Г. Пустовіт (2007), в якому активність 
постулюється специфічним станом психіки 
учня, його ставленням до власної поведінки 
та діяльності в соціокультурному та соціопри-
родному середовищі, мобільності у реагуван-
ні на зміни форм, видів та сутності діяльності 
[7, с. 3-6].

У Педагогічному словнику за редакцією 
С. Гончаренка (1997) виокремлюються два 
терміни: «активність особистості» та «актив-
ність учнів». Перша – як здатність людини 
до свідомої трудової і соціальної діяльності, 
міра цілеспрямованого, планомірного пере-
творення нею навколишнього середовища й 
самої себе на основі засвоєння нею багатств 
матеріальної і духовної культури. Вона про-
являється у творчості, вольових актах, спіл-
куванні. Інтегральний характер її проявля-
ється у активній життєвій позиції людини: 
принциповості, послідовному відстоюванні 
своїх поглядів, ініціативності, психологічній 
готовності до діяльності. Друга зазначається 
як дидактичний принцип, спрямований на 
організацію освітнього процесу в такий спо-
сіб, аби активізувати в учнів ініціативність, 
самостійність, підвищити успішність засво-
єння знань, розвинути когнітивні здібності 
[8, с. 21].

Спираючись на варіативність трактувань, 
доходимо висновку, що термін «активність» 
все ще не набув чіткого визначення ані в пси-
хології, ні в педагогіці. Проте простежується 
тенденція до бачення активності як відносно 
стійкої якості, що проявляється у інтенсивній 
діяльності, спрямованій на перетворення/при-
стосування зовнішнього світу, та внутрішніх 
(когнітивних) процесах, покликаних до якіс-
них змін особистості/самовдосконалення. Ак-
тивність людини першочергово залежить від її 
природних якостей/схильностей/спрямувань, 
окрім того: статі, вікових особливостей, тощо; 
значний вплив на інтенсивність та спрямування 
активності мають зовнішні чинники: соціум, а 
відтак національна та етнічна ідентичність, ре-
лігійна приналежність, культура, економічний 
та політичний устрій країни, епоха.

Далі маємо на меті перейти до висвітлення 
питання про видового складника активнос-
ті – творчості, з досліджуваного нами терміну 
«творча активність».

І. Бех (2001) зазначає що людина має п’ять 
типів життєвої активності: екзистенційний; вір-
туально-ідеальну активність як спроможність 
мислити, оперуючи знаково-символічними 
конструктами; перетворюючо-творчу, трудову 
активність; рольову активність; надситуативну 
активність як спроможність рефлексувати май-
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бутнє, тобто існувати в потенційно-можливому 
вимірі (цілепокладання) [9, с. 5-17].

В. Ямницький (2005) виокремлює наступ-
ні провідні типи активності: адаптивну, про-
дуктивну (творчу), пізнавальну й суб’єктивну. 
Він зазначає, що життєтворча активність осо-
бистості проявляється у взаємозв’язку адап-
тації та творчості, де кінцевою метою адап-
таційних процесів постає самореалізація, а 
творчість розглядається як інтегральна харак-
теристика життєвої активності. 

Виходячи з результатів своїх досліджень, 
О. Флярковська (2014) відмічає і ми з тим по-
годжуємося, що високорозвинену активність в 
будь-якій сфері можна назвати творчою. Під-
твердження правомірності припущення знахо-
димо, зокрема в працях сучасного українського 
психолога В. Моляко. Він вирізняє навчальну, 
наукову, літературну, музичну, технічну, об-
разотворчу, ситуаційну, побутову, військову, 
управлінську, ігрову, комунікативну творчість. 

Творчість як і активність виступає багато-
вимірним поняттям, проявляється у всіх сферах  
буття, тим самим наближаючись до об’єктив- 
ності. С. Рубінштейном (1889–1960) постулю-
ється думка про те, що об’єктивне знання не 
може бути пасивним спогляданням, воно фор-
мується в реалізації творчої самодіяльності [10]. 

На переконання Р. Рорті (1931–2007), 
призначення людини полягає у безперерв-
ній творчості. Саме творча діяльність є по-
справжньому «людською».

Педагогічний словник (1997) подає наступ-
не тлумачення терміну: «Творчість – це продук-
тивна людська діяльність, здатна породжувати 
якісно нові матеріальні та духовні цінності 
суспільного значення. Розвиток творчого по-
тенціалу діяльності є важливою умовою куль-
турного прогресу суспільства й виховання лю-
дини. Тому на всіх щаблях школи (початкової, 
середньої, вищої) слід звертати особливу увагу 
на формування в учнів різноманітних, глибо-
ких і міцних систем знань, на максимальну 
стимуляцію самостійної діяльності учнів, на 
розвиток стійких творчих інтересів, цілеспря-
мованості творчих пошуків, наполегливості 
під час виконання творчих завдань» [8, с. 114].

Визнаючи, що найвагоміші історичні до-
сягнення у сфері творчості можуть належа-

ти лише геніальній меншості, Л. Виготський 
(1896–1934) відстоював думку про те, що твор-
чі акти супроводжують людину протягом всьо-
го її життя, тим самим творчість – необхідна 
умова існування. Науковець відмічав зв’язок 
творчості з епохою та середовищем, поясню-
ючи його тим, що відкриття виникають там, 
де вже створені матеріальні та психологічні 
умови для їхньої появи. Джерелом виникнен-
ня творчості він називав непристосованість, 
з якої виникає потреба та стверджував, що 
творчість як продукт створення нового влас-
тива кожному в тій або іншій мірі [11, с. 63]. 

Творчість за Л. Виготським є постійним 
супутником розвитку дитини, проте його цін-
ність криється не у результаті (продукті твор-
чості), а в самому процесі створення. Розвива-
ючи творчу уяву дитини, він закликав звертати 
значну увагу на втілення створених образів.

На початку 60-х років минулого століття, 
з появою досліджень В. Моляко (1937) у сфе-
рі конструкторської діяльності, відбулося за-
родження вивчення стратегій творчої діяль-
ності людини в Україні. Досить швидко цей 
напрям набув широкого розповсюдження та 
виокремився у самостійну школу психоло-
гічних стратегій творчої діяльності (м. Київ) 
[12, с. 221-229]. Здатність «використовувати 
подану в задачах інформацію різними спосо-
бами та в швидкому темпі» було визначено 
як «креативність». 

Е. Торренсом (1971) були виділені основні 
параметри креативності серед яких: 1) Про-
дуктивність, що виражається у здатності 
виробляти численні ідеї, які стосуються за-
вдання/діяльності; 2) Оригінальність, що про-
являється у здатності створювати абсолютно 
нові ідеї; 3) Детальна розробка ідеї/складне 
конструювання; 4) Гнучкість/мобільність, як 
здатність тлумачити однакові стимули багать-
ма способами.

В. Дружинін (1999) описує креативність як 
загальну творчу здібність, невід’ємну складо-
ву процесу пізнання, яка відповідає за пере-
творення отриманих знань. Також автор за-
значає, що для кожної складової когнітивного 
процесу властива своя мотивація або форма 
активності. Посилаючись на теорію А. Мас-
лоу, він співвідносить креативність з мо-
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тивацією до самоактуалізації та до творчої 
активності. Як складова структури інтелекту-
альних здібностей, креативність за визначен-
ням В. Дружиніна проявляється стрімкістю/
темпом, оригінальністю, метафоричністю та 
сприйнятливістю; значною мірою залежить 
від впливу середовища. 

У працях В. Сухомлинського (1976) зна-
ходимо акценти ваги розвитку активної ді-
яльності учнів, їх активного мислення. Та-
лановитий педагог стверджував, що «жива, 
допитлива, творча думка формується у ви-
хованця тоді, коли відносно знань він займає 
свою особисту життєву позицію. Активне 
вираження особистого ставлення до набутих 
знань – це і є те, що слід називати розумом 
особистості, яка формується… Знання з кож-
ного предмета несуть у собі виховний потен-
ціал для становлення, формування живого, 
творчого розуму» [13, с. 93-94].

В. Кремень (2009), у свою чергу наголо-
шує: «Нинішня тенденція до творчості, як 
обов’язкової умови діяльності, має розумітися 
як вимога до творчого мислення людини. По-
трібно акцентувати особливу увагу на твор-
чому началі та гнучкості з метою розвитку 
їх здатності постійно адаптуватися до вимог 
економіки, що ґрунтується на знаннях» [14].

Л. Ткаченко (2014) обґрунтовує думку про 
те, що креативність передує процесу твор-
чої дії і являє собою особистісну якість, яку 
можна розвивати за певних умов. Загальний 
розвиток особистості, мотивація до творчої 
діяльності, врахування свободи індивідуаль-
ності та творчий характер управління – ста-
новлять базові умови розвитку креативнос-
ті, що в свою чергу обумовлює формування 
творчої активності. [15, с. 32-35].

Висновки, зроблені в результаті дослі-
дження. Проведений нами аналіз наукової 
літератури показав широке розповсюдження 
та актуальність досліджень феномену творчої 
активності. На сьогодні існують два підходи, 
в межах яких вона вивчається, а саме: творча 
активність як теорія вивчення психологічних 
особливостей формування творчої ініціати-
ви (Л. Хабірова, 2017) та як теорія розвитку 
творчої уяви (І. Тітов, 2007; Н. Мрака, 2001; 
І. Грузинська, 2016). 

Провівши глибокий аналіз терміну «твор-
ча активність», його складових: «активності» 
та «творчості», ми схильні до думки, що він 
означає інтегральну властивість особистості, 
яка проявляється у високому рівні ініціатив-
ності, що характеризується захопленням про-
цесом втілення внутрішньої цілі у принципово 
нових (об’єктивних та суб’єктивних) або вдо-
сконалених значущих утвореннях. Творча ак-
тивність базується на вроджених схильностях, 
потенціях та формується шляхом систематич-
ного та цілеспрямованого їх вдосконалення. 

У підтвердження своєї теорії знаходимо 
результати досліджень Є. Завгородньої. Вона 
стверджує, що «під творчим потенціалом 
треба розуміти динамічне інтеграційне утво-
рення, що визначає ресурсні можливості роз-
витку людини та її здатність до оволодіння і 
продуктивного здійснення різних видів діяль-
ності» [16, с. 25-28]. 

Особливого значення ця проблема набуває 
в області спеціальної освіти. У дослідженнях 
ряду вчених тифлопедагогів та тифлопси-
хологів відмічено, що часткове або глибоке 
порушення зору впливає на зниження актив-
ності особистості в цілому, позначається на 
всіх видах її діяльності, тим самим пригні-
чуючи розвиток її пізнавального інтересу 
(Л. Вавіна, І. Гудим, К. Довгопола, С. Кондра-
тенко, Т. Костенко, Ching-Chih Kuo, О. Лег-
кий, Л. Нафікова, С. Покутнєва, Є. Синьо-
ва, Л. Солнцева, О. Толмачова, О. Федорова, 
J. Foster та ін.). У свою чергу, це призводить 
до труднощів у сфері спілкування, що значно 
ускладнює процес соціальної інтеграції дітей 
з порушеннями зору в соціум (Г. Григорьєв, 
Л. Єгоров, В. Єрмаков, П. Залюбовський, 
В. Кобильченко, Є. Клопота, Л. Плаксіна, 
Л. Солнцева, О. Тельна, С. Федоренко та ін.).

Серед наукових робіт, які присвячені ви-
вченню проблеми формування творчої ак-
тивності учнів з психофізичними порушен-
нями слід відмітити наступні: напрацювання 
J. Foster (2017) та Ching-Chih Kuo (2007) з пи-
тань розвитку креативності дітей з особливи-
ми освітніми потребами в цілому. Н. Кравець 
торкалася питань творчого розвитку дітей з 
вираженими порушеннями розумового розви-
тку та їхню готовність до творчої діяльності. 
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У дослідженнях О. Толмачової (2016) окрес-
лено взаємообумовленість розвитку креатив-
ного мислення та ефективної соціалізації ді-
тей з порушеннями зору. О. Федоровою, яка 
вивчала особливості творчої уяви сліпих і 
слабозорих дітей молодшого шкільного віку, 
було запропоновано систему розвитку творчої 
уяви сліпих молодших школярів за допомо-
гою вигадування чарівних казок (2014).

Сутнісними постають вікові періоди сен-
зитивності особистості до формування твор-
чої активності. В. Дружинін (2000) виокрем-
лює дві основні фази формування творчості, 
а саме: фаза «первинної креативності» як 
загальної здібності до прояву творчості. 
Їй відповідає віковий період від 3 до 5 ро-

ків, коли основним механізмом формування 
творчості виступає наслідування значущо-
му дорослому як креативному взірцю. Дру-
га фаза, так звана «спеціалізована креатив-
ність», припадає на період підліткового віку.  
Вона формується на основі попередньої як 
здібність до творчості у відповідній сфе-
рі людської діяльності. Важливою умовою 
успішного завершення другого етапу форму-
вання творчої активності постає її перехід до 
оригінальної творчості.

Гідно оцінюючи здобутки всіх вище зазна-
чених науковців, слід зауважити, що проблема 
формування творчої активності в учнів підліт-
кового віку з порушеннями зору є досить но-
вою і потребує системних досліджень.
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ  
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ 

УЧНІВ
У статті розглянуто питання дослідження особливостей використання інтерактивних мето-

дів для формування пізнавального інтересу в процесі вивчення навчального предмета. Проаналізовано 
психологічні особливості мотиваційної сфери учнів у зв’язку з особливостями психологічного розви-
тку підлітків. 

Ключові слова: інтерактивні методи, пізнавальний інтерес, мотиваційна сфера.

В статье рассмотрены вопросы исследования особенностей использования интерактивных мето-
дов обучения для формирования познавательного интереса в процессе изучения учебного материала. 
Проанализированы психологические особенности мотивационной сферы учащихся в связи с особеннос-
тями психологического развития подростков.

Ключевые слова: интерактивные методи, познавательный интерес, мотивационная сфера.

The article deals with the research of the features of using interactive methods for forming cognitive 
interest in the process of studying the subject. The psychological peculiarities of the student’s motivational 
sphere in connection with the peculiarities of the psychological development of adolescents are analyzed.

Key words: interactive methods, cognitive interest, motivational sphere.

Актуальність статті пов’язана з метою 
сучасної загальносередньої освіти, в основу 
якої покладено розвиток особистості дитини, 
виявлення її творчих можливостей. Пробле-
ма активності особистості в навчанні – одна 
з найбільш актуальних у психолого-педаго-
гічній науці. Кожній людині у майбутньому 
необхідні певні навички мислення: уміння 
аналізувати, порівнювати, виділяти головне, 
вирішувати проблему, здатність до самовдос-
коналення й адекватної самооцінки, бути від-
повідальним, самостійним, вміти творити і 
співпрацювати – ці вміння є одними з найне-
обхідніших для майбутньої дорослої людини. 
Цьому можуть сприяти активні форми і мето-
ди навчання.

Проблема полягає у теоретичному обґрун-
туванні ефективності розвитку пізнавального 
інтересу школярів інтерактивними методами 
навчання в процесі вивчення історії. 

Досягнення мети потребує вирішення на-
ступних завдань:

1. З’ясувати причини зниження мотивації 
до вивчення начальних предметів.

2. Вивчити історіографію проблеми.

3. Визначити особливості та психологічні 
умови застування інтерактивних методів на-
вчання відповідно до підліткового віку.

Виклад основного матеріалу. Пізнаваль-
ні особливості школярів обумовлюють також 
актуаль ність розвитку інтересів учнів, моти-
вів вивчення історії, їх емоційно-ціннісних 
орієнтацій тощо. Від них залежить також 
вибір оптимальних форм, прийомів і засобів 
навчальної роботи, характер пізнавальної ді-
яльності школярів на тому чи іншому уроці, 
вибір учителем моделі навчання, спільні й ін-
дивідуальні результати навчання. 

Таким чином, пізнавальні можливості 
учнів у навчанні розглядають у двох смислах: 
це досягнутий на даний момент рівень знань, 
умінь, навичок, ставлень, компетентностей, 
що забезпечують учневі певний результат в 
оволодінні навчальним предметом; одночасно 
це – «зона найближчого розвитку учня», тоб-
то об’єкт подальшого удоско налення. Під по-
няттям «пізнавальні можливості» розуміють 
насам перед комплекс пізнавальних процесів, 
необхідних для успішного навчання історії. 
Це особливості сприйняття, уяви, пам’яті, 
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мислення учнів, характер їхньої навчальної 
мотивації тощо [1, с.99].

Провідним пізнавальним мотивом школя-
рів визнається інтерес до навчального пред-
мета, якому властиві три етапи розвитку: 
1) епізо дичне переживання (зацікавленість 
яскравим фактом, драматичним сюжетом 
тощо); 2) стійке емоційно-пізнавальне відно-
шення до пред мета, обумовлене його емоцій-
ною й інтелектуальною привабливістю дня 
учня; 3) особистісний стійкий інтерес, який 
не залежить від зовнішніх обставин [3, с. 103].

Метою розвитку мотиваційної сфери учнів 
у навчанні історії вис тупає формування стій-
кого інтересу до предмета, що передбачає ак-
тивне емоційно-пізнавальне ставлення шко-
лярів до досліджуваних історичних подій, до 
з’ясування їхніх причин і наслідків, а також 
до оволодіння вміннями, необхідними для 
всебічного вивчення минулого і сучасності на 
основі різноманітних джерел.

У цьому визначенні акцентується на інтер-
есі учнів як до фактично го, так і до теоретич-
ного змісту навчального предмета, а також 
його спрямованості на активну, самостійну, 
творчу діяльність. У цьому ви падку інтерес 
до історії впливає на становлення особистості 
дитини, перетворюється в стійку рису її ха-
рактеру. Отже, одним із важливих завдань на-
вчання в умовах цілісної методичної системи є 
підвищення рівня розвитку інтересу [2, с. 92]. 

  Пізнавальний інтерес – це емоційно 
усвідомлена, вибіркова спрямованість осо-
бистості, яка звернена до предмета й діяль-
ності, пов’язаної з ним, що супроводжується 
внутрішнім задоволенням від результатів цієї 
діяльності  Характерними особливостями ін-
тересу є його усвідомленість, емоційність, 
особлива вольова спрямованість до пізнання..

Пізнавальний інтерес у навчальній ді-
яльності виступає як результат взаємодії 
об’єктивної і суб’єктивної сторін інтересу. 
Він виражає прагнення учнів до знань і само-
стійної творчої роботи, тому вважається педа-
гогами одним із найбільш значущих і надій-
них факторів, які інтенсифікують пізнавальну 
діяльність школярів.

Навчання спирається на інтереси дітей, 
воно ж і формує їх, тому інтерес є переду-

мовою навчання і його результатом. Пізна-
вальний інтерес може виступати і як засіб на-
вчання, і як мета педагогічної роботи в плані 
розвитку загальної пізнавальної активності. 
Така потрійність прояву інтересу як мети, 
засобу і результату навчання та виховання 
складає головну особливість педагогічного 
аспекту проблеми формування пізнавальних 
інтересів учнів.

На підставі аналізу літератури О. Мокрогуз, 
виявив необхідні попередні умови для фор-
мування пізнавального інтересу. Найперша 
необхідність, яка виникає у вчителя, який 
хоче виховати в учнів пізнавальний інтерес, 
це створення матеріальних умов для успішно-
го навчання. Це дбайливе обладнання уроку, 
без якого не може здійснюватися нормально 
навчання, в тому числі добре обладнані кабі-
нети. Це і обстановка, що розташовує до за-
нять, організація життя класу, впорядкованість 
роботи – відсутність поспіху. І найважливіше, 
використання інтерактивних методів навчан-
ня, які не лише роблять роботу різноманітною, 
а й зацікавлюють учнів до вивчення даного 
матеріалу [4, с. 76]. Застосовуючи інтерак-
тивні методи навчання, учитель на уроці має 
моделювати реальні життєві ситуації, орга-
нізовувати опрацювання учнями документів 
(наприклад, історичних джерел чи норматив-
но-правових актів) у парах, малих групах, 
використовувати рольові й ділові ігри, орга-
нізовувати опрацювання проблемних і дис-
кусійних питань у групах чи загальному колі 
тощо. Це, сприяє формуванню в учнів умінь і 
навичок, формуванню в них системи ціннос-
тей, створенню атмосфери співробітництва, 
творчої взаємодії в навчанні, формує пізна-
вальний інтерес до предмета. Серед методів, 
що сприяють активізації пізнавального інтере-
су, видатний методист Олена Пометун виділяє:

1) Імітаційні ігри – це процедури з ви-
конання певних простих, відомих дій, які 
відтворюють, імітують будь-які явища на-
вколишньої дійсності. Результатом є швидке 
прийняття рішень та миттєві реакції.

Імітаційні ігри розвивають в учнів уяву, 
навички критичного мислення, сприяють за-
стосуванню на практиці вмінь, стимулюють 
прояви самостійності, їхні творчі можливості. 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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2) Рольова гра, мета якої – визначити став-
лення учнів до конкретної життєвої ситуації, 
допомогти їм набути досвіду за допомогою 
гри, навчатися на основі досвіду та почуттів. 
Розігрування конкретної життєвої ситуації за 
ролями сприяє розвитку уяви і навичок кри-
тичного мислення, формує спроможність зна-
ходити і розглядати альтернативні варіанти 
дій, допомагає уявляти себе в тій чи іншій со-
ціальній ролі, співчувати іншим тощо.

У ході рольової гри учасники розігрують 
у ролях визначену вчителем проблему або си-
туацію. Рольова гра потребує ретельної підго-
товки. Зокрема, учитель спільно з учнями має 
провести розподіл ролей, скласти сценарій.

3)«Мікрофон» – цей метод дає можливість 
кожному учневі швидко і лаконічно, імітуючи 
«говоріння в мікрофон», висловлювати влас-
ну думку чи позицію. 

«Мікрофон» є ефективним методом на за-
ключному етапі уроку, коли учні рефлектують 
з приводу того, що і як вони робили на уро-
ці. Наприклад, можна запропонувати учням 
запитання на зразок: «Що я встиг/встигла 
зробити на уроці? Чого досяг/досягла? Що 
залишилося невирішеним? Що сподобалося 
найбільше?» тощо.

4) Метод «Навчаючи – вчуся» (або »Кожен 
навчає кожного», «Броунівський рух») надає 
учням можливість взяти участь у навчанні, 
тобто поясненні нового однокласникам. 

5) Робота в малих групах допомагає учням 
набути навичок спілкування й співпраці. Це 
один із найбільш ефективних методів, адже за 
організації групової роботи відбувається об-
мін думками, результатом якого є оптимальне 
спільне вирішення поставленої проблеми. 

6) «Коло ідей» – ефективність цього мето-
ду полягає у вирішенні суперечливих питань 
зі створенням можливості учням висловити 
власну позицію.

 7) «Мозковий штурм» – це ефективний 
метод колективного обговорення, пошук рі-
шень, що спонукає учнів проявляти уяву та 
творчість, що досягається на основі вільного 
вираження думок усіх учасників і допомагає 
знаходити кілька рішень з конкретної теми. 
Учасники мозкового штурму, відшуковуючи 
відповідь на поставлену проблему, висувають 

ідеї щодо її розв’язання. На дошці записують-
ся всі варіанти ідей доти, доки всі присутні 
не вважатимуть кількість достатньою. Після 
цього ідеї аналізуються, групуються й уза-
гальнюються.

8) «Займи позицію» – цей метод дає мож-
ливість виявити різні позиції учнів щодо пев-
ної проблеми або суперечливого питання. 
Метод є ефективним з точки зору демокра-
тичності щодо розмаїття поглядів на пробле-
му, що вивчається/обговорюється, та надан-
ня можливості учням усвідомити наявність 
протилежних позицій щодо її вирішення. 
Унаслідок застосування цього методу учні на-
вчаються слухати свого співрозмовника та на-
водити переконливі аргументи щодо власного 
твердження [4, с.43-45]. 

Отже, упровадження інтерактивних ме-
тодів навчання сприяє формуванню в учнів 
пізнавального інтересу до вивчення історії та 
правознавства, дозволяє вчителю враховува-
ти особливості розвитку творчих здібностей 
школярів та, адже інноваційні методи на-
вчання активізують творчий потенціал учнів 
і підвищують якість засвоєння ними загаль-
ноосвітніх знань, забезпечують практичну й 
творчу підготовку.

Висновки. Особливість інтерактивного 
навчання полягає в тому, що навчальний про-
цес здійснюється за умови постійної, активної 
взаємодії усіх його членів. Аналізуючи свої 
дії та дії інших учнів, учасники навчального 
процесу змінюють свою модель поведінки, 
більш усвідомлено засвоюють знання та вмін-
ня, тому інтерактивні методи є засобом покра-
щення навчання.

Під час інтерактивного навчання учень 
стає не об’єктом, а суб’єктом навчання, він 
відчуває себе активним учасником подій і 
власної освіти та розвитку. Це забезпечує вну-
трішню мотивацію навчання, що сприяє його 
ефективності.

Інтерактивна взаємодія потребує певної 
зміни в організації роботи учнівського класу, 
а також значної кількості часу для підготовки 
як учням, так і вчителям. Потрібно починати 
з поступового “включення” елементів цієї мо-
делі, виділяти час на психологічну адаптацію 
учнів до неї.
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Спочатку слід використовувати прості ін-
терактивні методи – роботу в парах, робота 
в трійках, змінювані трійки, роботу в малих 
групах, «мозковий штурм» поступово до-
повнюючи цей спектр іншими більш склад-
ними методами. Набагато ефективніше ста-
ранно підготувати декілька інтерактивних 
занять у навчальному році, ніж часто прово-
дити нашвидкоруч підготовлені «ігри». Коли 

з’явиться досвід подібної роботи, такі занят-
тя будуть проходити набагато ефективніше, а 
підготовка не потребуватиме багато часу. 

Інтерактивна форма навчання є інновацій-
ним методом підвищення рівня засвоєння знань 
учнями. Інноваційні форми проведення уроків 
є результативним способом стимуляції учнів 
до навчання, на відміну від традиційних форм 
навчального процесу: пасивного та активного.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі: Монографія / 
К.О. Баханов. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – 328 с.

2. Геніч С.І. Використання інтерактивних технологій в умовах групового навчання / С.І. Геніч // 
Історія та правознавство. – 2008. – № 33. – С. 10–13.

3. Педагогічні технології // Енциклопедія освіти / АПН України; голов. ред. В.Г. Кремень; [заст. 
голов. ред. : О.Я. Савченко, В.П. Андрущенко; відп. наук. секр. С.О. Сисоєва]. – К., 2008. – 680 с.

4.  Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання: навч.-метод. посібник / О.І. Пометун, 
Л. Пироженко. – К.: А. С. К., 2007. – 144 с.

5. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання / Г.О. Сиротенко. – Х.: Основа, 
2003. – 80 с.



106

№ 18 / 2019 р.
♦

Скиба І.О.
студентка магістратури педагогічного факультету

Міжнародного економіко-гуманітарного університету
імені академіка Степана Дем’янчука

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ  
ДО БАТЬКІВСТВА ТА МАТЕРИНСТВА

У даній статті розглядається феномен психологічної готовності до батьківства та материн-
ства. Розкрито процес становлення материнства та батьківства, типи та мотиви батьківства.

Ключові слова: батьківство, материнство, психологічна готовність, тип мотивації. 

В данной статье рассматривается феномен психологической готовности к отцовству и мате-
ринству. Раскрыто процесс становления материнства и отцовства, типы и мотивы отцовства.

Ключевые слова: отцовство, материнство, психологическая готовность, тип мотивации.

This article examines the phenomenon of psychological readiness for parenthood and motherhood. The 
process of becoming motherhood and paternity, types and motives of paternity are revealed.

Key words: paternity, motherhood, psychological readiness, type of motivation.

Постановка проблеми. На сьогоднішній 
день, проблематика психологічної готовності 
юнаків і дівчат до батьківства та материнства 
ще не є достатньо вивченою. Проблема під-
готовки молоді до сімейного життя привертає 
увагу багатьох вчених галузі соціології, соці-
альної педагогіки та психології. Питання фор-
мування готовності до материнства і батьків-
ства досліджують Ю. Борисенко, І. Братусь, 
Л. Буніна, В. Брутман, Т. Веретенко, Н. Гусак, 
С. Котова-Олійник, В. Кравець, Н. Максимов-
ська, Р. Овчарова, Л. Остапчук. На необхід-
ності проведення роботи з підготовки молоді 
до майбутнього батьківства наголошують за-
рубіжні науковці (У. Бронфенбренер, К. Елві, 
М. Міедзіам та інші).

Виклад основного матеріалу. У дослі-
дженні мотивації батьківства Т. В. Архіреє-
вою і Є. В. Польовим було виявлено три типи 
мотивації батьківства. Кожна з мотивацій 
включає в себе ряд корелюючих між собою 
мотивів.

Перший тип мотивації характеризується 
ставленням до батьківства як до способу ви-
рішення особистісних і сімейних проблем. 
Сюди увійшли такі мотиви, як «несвідоме 
бажання мати дитину», «відповідний вік», 
«сприятливе матеріальне становище», «ба-
жання збільшити сім’ю», «розуміння того, 
що діти зміцнюють сім’ю», «бажання дружи-
ни мати дітей». На погляд дослідників, дані 

мотивування можна інтерпретувати як недо-
статньо зрілі, але припускають можливість 
подальшого розвитку. Їхня незрілість полягає 
в тому, що дитина поки не є для батька само-
стійною цінністю і предметом задоволення 
потреби в батьківстві.

Другий тип мотивації характеризуєть-
ся «вимушеною» необхідністю. По суті, тут 
відсутня взагалі будь-яка мотивація до бать-
ківства, тому що дитина з’являється «випад-
ково», незаплановано. Чоловік при цьому 
ставиться до свого батьківства як вимушеної 
обставини.

Третій тип мотивації пов’язаний з цін-
нісним ставленням чоловіка до дитини, що 
включає такі мотиви, як «любов до дітей», 
«бажання мати дитину від коханої людини», 
«розуміння того, що дитина є продовжувачем 
роду». Подібний тип мотивації означає свідо-
ме ставлення чоловіка до свого батьківства, 
яке є не засобом задоволення якихось додат-
кових потреб, а самостійною метою. Автори 
називають це «мотивацією цінності дитини».

Батьківство як почуття і рольова позиція 
чоловіка, спрямована на дитину, формується 
в процесі соціалізації під впливом наступних 
соціально-психологічних чинників:

  - власний позитивний досвід спілкування 
зі своїм батьком чи з людиною, яка його за-
міняла (встановлено, що психологічна підго-
товка хлопчика до майбутньої ролі батька, що 
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відбувається за умови емоційної близькості 
з власним батьком та конструктивних відносин 
з ним, забезпечує йому в майбутньому тісний 
емоційний контакт з власною дитиною, під-
вищуючи задоволеність батьківською роллю);

  - активна емпатійна позиція стосовно 
вагітної дружини (готовність до розуміння її 
страхів, бажань, очікувань та побоювань; пси-
хологічна підтримка; розділення з нею відпо-
відальності за її фізичний та психологічний 
стан, турбота про неї тощо);

  - присутність при народженні дитини 
(психологічна підтримка дружини під час по-
логів; розуміння процесу народження дитини 
як спільної праці обох батьків; розуміння по-
логів як зустрічі з дитиною, а не як «суто жі-
ночої справи, сповненої болю й крові» тощо);

  - перший емоційно-позитивний контакт з 
дитиною (відчуття задоволеності собою, дру-
жиною та дитиною; бачення в дитині окремої 
особистості; повага до її бажань і потреб);

  - особисте бажання чоловіка бути бать-
ком (свідоме бажання прийняти батьківську 
роль поєднана з усвідомленням власної відпо-
відальності за фізичний і психічний розвиток 
дитини та готовністю вкладати свої фізичні й 
психологічні сили і час задля благополуччя 
дитини тощо) [1]. 

І. В. Павлов розглядає такі мотиви батьків-
ства:

1. Економічні мотиви: завдяки народжен-
ню дитини чоловік досягає якихось матері-
альних благ для себе або своєї сім’ї, підвищує 
свій економічний статус. Народження дитини 
стає економічно вигідним і не завжди при цьо-
му супроводжується внутрішньою, адекват-
ною, змісту батьківства мотивацією.

2. Соціальні мотиви: бажання мати ді-
тей виникає як реакція на соціальні норми і 
вимоги соціуму. Це підтвердження своєї по-
вноцінності як чоловіка у суспільстві, своєї 
маскулінності, репродуктивної здатності. На 
соціальні мотиви можуть впливати і соціальні 
стереотипи.

3. Психологічні мотиви: через народження 
дітей досягаються особистісні, внутрішні цілі 
чоловіка, бажання самореалізації у дитині [2].

Тому можна сказати що, батьківство для 
чоловіка – одна із провідних цінностей сімей-

ного життя і є чинником його особистісного 
зростання як внутрішнього, так і зовнішньо-
го, що поєднує: прийняття відповідальності 
не лише за власне життя але й за благополуч-
чя інших, батьківську мотивацію, включення 
батьківства у систему цінностей чоловіка.

На сьогоднішній день актуальною є також 
проблема формування психологічної готов-
ності жінок до майбутнього материнства, що 
обумовлює успішне виконання своїх мате-
ринських обов’язків, правильне використання 
наявних знань, швидку адаптацію до нових 
обставин, адже сучасні жінки часто виявля-
ються психологічно непідготовленими до 
виконання материнських функцій, що прояв-
ляється в надмірних очікуваннях від дитини, 
незадоволенні її здібностями та досягнення-
ми, обмеженні її самостійності та особистіс-
них амбіцій тощо [3].

Психологічна готовність до материнства 
трактується як здатність матері забезпечити 
адекватні умови для розвитку дитини та ви-
являється в певному типові материнського 
ставлення [4].

На сучасному етапі материнство аналі-
зується з точки зору особистісного розвитку 
жінки, психологічних і фізіологічних осо-
бливостей різних періодів репродуктивного 
циклу. Материнство визначає унікальну ситу-
ацію розвитку самосвідомості жінки, яка стає 
етапом переосмислення батьківської позиції 
з власного дитячого досвіду, періодом інте-
грації образу матері і дитини [5].

Процес становлення материнства є над-
звичайно тендітним утворенням, яке по-
чинає розвиватись задовго до навіть самих 
думок про народження дитини. Результатом 
багатолітнього шляху до материнства може 
стати унікальна можливість природного осо-
бистісного зростання через появу комплексу 
психологічних новоутворень та їх осмислен-
ня. Дослідження низки авторів (А. О. Копил, 
О. В. Баженова, Л. Л. Баз, Г. Г. Філіппова, 
Т. А. Гур’янова та ін.) приходять саме до таких 
висновків. За умови нормального розвитку 
материнської сфери до появи дитини період 
вагітності наповнюється різноманітними та 
неповторними переживаннями, пов’язаними 
зі змінами «Я-фізичного», сприймання спів-



108

№ 18 / 2019 р.
♦

життя з іншою живою істотою. Такий стан 
дає можливість розкритись глибинним осо-
бливостям жінки, що впливає на її подальшу 
взаємодію з дитиною (як у плані поведінки, 
так і в плані уяви, тобто побудові образів, 
пов’язаних із ситуацією). 

Основними складовими структури психо-
логічної готовності до материнства виявля-
ються: 

- особливості комунікативного досвіду, 
отриманого в дитинстві;

- переживання вагітності жінкою, в тому 
числі ставлення до ще ненародженої дитини;

- орієнтація на стратегію виховання та до-
гляду за немовлям [6].

Висновки. У результаті аналізу поданого 
матеріалу з даної проблематики можна зроби-

ти висновок, що проблема готовності хлопців 
і дівчат до прийняття батьківської ролі, вихо-
ванню дітей, та до усвідомленого та відпові-
дального батьківства є актуальною в сучасних 
умовах і повинна стати метою психолого-пе-
дагогічної роботи. Можна зробити висновок 
про те, що юнаки та дівчата, можуть бути 
готовими і неготовими до батьківства і ма-
ють різні уявлення про роль батька та матері. 
У хлопці та дівчат, які готові бути батьками, 
присутній образ приймаючих, відгукуючих 
батька та матері, здатних розвивати і навча-
ти дитину, розділяючи її самостійну цінність. 
У хлопців та дівчат, які не готові до батьків-
ства, яскраво виражається надцінність дитини 
і невираженість таких якостей, як прийняття, 
чуйність та інтенсивність розвитку дитини.
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ  
У СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ЗАСОБАМИ ВІДЕОБЛОГІНГУ
У статті розглянуто питання дослідження особливостей формування здорового способу життя у 

студентів. Висвітлено сутність понять «здоров’я» і «здоровий спосіб життя», доведено важливість 
відповідального ставлення молоді до власного здоров’я. Запропоновано сучасний засіб формування 
здорового способу життя у молоді – відеоблогінг, наведено результати експериментальної перевір-
ки ефективності використання авторського блогу «Здоровий спосіб життя» у мотиваційній роботі  
із студентами. 

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, формування здорового способу життя, мотива-
ція ведення здорового способу життя, студентська молодь, заклад вищої освіти, відеоблогінг.

В статье рассмотрены вопросы исследования особенностей формирования здорового образа жизни 
у студентов. Освещена сущность понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», доказана важность 
ответственного отношения молодежи к собственному здоровью. Предложено современное средство 
формирования здорового образа жизни у молодежи – видеоблогинг, приведены результаты эксперимен-
тальной проверки эффективности использования авторского блога «Здоровый образ жизни» в моти-
вационной работе со студентами.

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, формирование здорового образа жизни, мотива-
ция ведения здорового образа жизни, студенты, вуз, видеоблогинг.

The article discusses the study of the characteristics of the formation of a healthy lifestyle in students. 
The essence of the concepts of «health» and «healthy lifestyle» is highlighted, the importance of a responsible 
attitude of young people to their own health is proved. A modern tool for forming a healthy lifestyle in youth – 
video blogging, the results of an experimental test of the effective use of the author’s blog «Healthy Lifestyle» 
in motivational work with students are offered.

Key words: health, healthy lifestyle, the formation of a healthy lifestyle, motivation for a healthy life-
style, students, university, video blogging.

Актуальність проблеми формування здо-
рового способу життя у студентів закладів ви-
щої освіти обумовлюється значним наванта-
женням на психічне і фізичне здоров’я молоді 
з боку насиченого темпу життя, швидкоплин-
ного соціально-економічного реформування 
різних сфер суспільства, виникнення різних 
стресових ситуацій, які супроводжують їх 
професійно-навчальну діяльність та особис-
тісне становлення. Напружений ритм життя, 
щільність трудового і навчального графіку 
зумовлюють нові проблеми зі здоров’ям у су-
часної молоді. У той же час низька обізнаність 
студентів із основними засадами ведення здо-
рового способу життя, спокуси дорослого 
життя, нескінченна кількість розваг є потуж-
ними факторами зниження загального рівня 
здоров’я українського суспільства.

Ефективним засобом вирішення даної 
проблеми вважаємо формування здорового 
способу життя студентської молоді, підви-
щення мотивації до підтримання і зміцнення 
здоров’я. Для цього варто використовувати 
не тільки відомі методи, форми і засоби (бе-
сіди, роз’яснення, виховні і тренінгові заходи, 
фізкультурні заняття, просвітницькі проекти 
тощо), а й шукати сучасні засоби, які будуть 
відповідати вимогам сьогодення та зацікав-
люватимуть молодь яскравими і незвичними 
формами, будуть ефективними саме для даної 
вікової і соціальної групи людей. 

Постановка проблеми. Незважаючи на 
достатню вивченість проблеми формування 
здорового способу життя у працях відомих 
педагогів і психологів, валеологів, пошук су-
часних та ефективних форм, методів і засобів 
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підвищення мотивації студентів до збережен-
ня здоров’я залишається актуальним і набуває 
нових акцентів. 

Різні педагогічні аспекти, що відобража-
ють зміст категорій «здоров’я», «здоровий 
спосіб життя», «формування здорового спосо-
бу життя», шляхи та умови формування здо-
рового способу життя студентів досліджені 
в роботах Н. Амосова, І. Брехмана, Е. Вайне-
ра, Г. Зайцева, Р. Татарникової та ін. 

Ґрунтовні дослідження сутності здоров’я 
та особливостей формування здорового спо-
собу життя було зроблено педагогами Р. Ай-
зманом, Л. Козловою, А. Смирновим та ін. 
Виявленню рівня знань студентів про здо-
ровий спосіб життя присвячені дослідження 
М. Алієва, О. Барсукової та ін. Вплив соціаль-
них, медичних, біологічних факторів на фор-
мування здорового способу життя студентів 
вивчали О. Деркач, Д. Маллаєв, С. Петров-
ський, Е. Полякова, В. Пономарчук та ін. Осо-
бливості формування ЗСЖ серед студентської 
молоді висвітлено дослідниками Г. Нікіфоро-
вим, Т. Прокопенком, А. Столяренко та ін. 

Проблема пошуку сучасних методів і за-
собів формування здорового способу життя 
студентської молоді розглядається у працях 
Ю. Бойчук, О. Гончарук, О. Карпова, І. Кен-
сицької та ін. 

Проте особливості формування здорового 
способу життя засобами відеоблогінгу не на-
були значного поширення у науково-психо-
логічній і педагогічній літературі, що й обу-
мовлює вибір даного напряму дослідження. 
Відповідно до вказаного метою даної статті 
є висвітлення особливостей використання 
відеоблогінгу як засобу формування здо-
рового способу життя у студентської моло-
ді. Її завданнями є: визначення термінології 
«здоров’я» і «здорового способу життя» у 
науковій літературі; розгляд внутрішніх і зо-
внішніх мотивів формування здорового спо-
собу життя у студентів; аналіз ефективності 
використання засобу відеоблогінгу у форму-
ванні здорового способу життя та підвищенні 
мотивації студентів до підтримання і зміцнен-
ня власного здоров’я. 

Виклад основного матеріалу. Формуван-
ня здорового способу життя досить ґрунтов-

но висвітлюється в соціально-філософських, 
соціологічних, педагогічних, медико-біоло-
гічних дослідженнях, поняття ЗСЖ розгляда-
ється багатьма науковцями у сфері медицини, 
педагогіки, психології, соціології. Однак, у су-
часній літературі немає чіткого визначення 
термінів «здоров’я», «здоровий спосіб життя». 

У той же час проблема людського 
здоров’я – одна із поширених, комплексних 
соціально-філософських задач у сучасній 
науці. За свідченням Л. Іващук, здоров’я на-
ції – показник цивілізованості держави, що 
відображує рівень соціально-економічного 
розвитку суспільства, головний критерій до-
цільності й ефективності всіх сфер господар-
ської діяльності [7, c. 33].

Відзначимо, що для усвідомлення змісту та 
структури терміну «здоровий спосіб життя» 
спочатку потрібно визначитися із поняттям 
«здоров’я». Всесвітня організація здоров’я 
(ВОЗ) визначила здоров’я як стан повного фі-
зичного, душевного та соціального добробуту, 
а не лише як відсутність хвороб або фізичних 
дефектів. За новою концепцією, здоров’я – це 
стан рівноваги між адаптаційними можливос-
тями (потенціал здоров’я) організму та умо-
вами середовища, що постійно змінюються» 
[7, с. 37]. 

Здоров’я – одне з найбільших життєвих 
цінностей людини, запорука її благополуччя, 
щастя і довголіття. Здоров’я – це капітал, що 
забезпечує благо не лише окремій людині, але 
й суспільству, воно вимагає збереження його 
і примноження. На думку науковця В. Гри-
бан, людина розумна повинна розглядати своє 
здоров’я не лише як особистий капітал, але і 
як державну цінність [6, c. 11]. 

Аналізуючи особливості здоров’я особис-
тості, Л. Іващук робить висновок, що здоров’я – 
це такий стан організму людини, коли функції 
його органів і систем зрівноважені із зовніш-
нім середовищем і відсутні будь-які хворобли-
ві (патологічні) зміни. Гармонійний розвиток 
організму людини, що є запорукою здоров’я, 
передбачає високий рівень її духовного, пси-
хічного і фізичного розвитку [7, c. 35].

Г. Апанасенко, Л. Попова уточнюють, що 
здоров’я – це не тільки відсутність хвороб, але 
й найменша вірогідність їх розвитку в кон-
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кретних умовах життєдіяльності людини, що 
можлива при гарній адаптації (пристосова-
ності) до певних чинників довкілля [1, c. 15].

Валеологічне визначення здоров’я, на дум-
ку Л. Іващук, може бути таким: «Здоров’я – 
це динамічний стан організму людини, який 
характеризується високим енергетичним по-
тенціалом, оптимальними адаптаційними 
реакціями на зміни довкілля, що забезпечує 
гармонійний фізичний, психоемоційний і со-
ціальний розвиток особистості, її активне 
довголіття, повноцінне життя, ефективну про-
тидію захворюванням» [7, c. 39-40].

Науковці-валеологи (В. Грибан, Л. Іващук, 
С. Онишкевич та ін.) виділяють три рівні цін-
ності здоров’я: біологічний – досконалість са-
морегуляції організму, гармонія фізіологічних 
процесів як максимуму адаптації організму; 
соціальний – міра соціальної активності, від-
ношення людини до світу; психологічний – по-
зитивно спрямована стратегія життя людини 
[6; 8]. Отже, здоров’я – це динамічна катего-
рія, яка може збільшуватися чи зменшуватися, 
яку можна формувати. Здоров’я – це основна 
умова реалізації фізичних і психічних мож-
ливостей і здібностей людини (Л. Іващук 
[7, с. 39]).

Підтверджуючи цінність здоров’я людей, 
А. Шиделко вивчає сучасний стан здоров’я 
української молоді, який, на її думку, не може 
задовольнити суспільство. За даними дослід-
ниці, впродовж останніх років серед молоді 
відбулося значне поширення соціально зу-
мовлених хвороб; погіршилася епідемічна си-
туація щодо ВІЛ/СНІДу; кількість хворих на 
наркоманію серед неповнолітніх збільшилася 
у 6-8 разів, смертність у цій групі зросла у 
40 разів. Детально аналізуючи сучасні пробле-
ми здоров’я студентської молоді, А. Шиделко 
називає серед них: гіподинамію і остеохон-
дроз (проблеми із поставою і опорно-руховим 
апаратом), інформаційну втому, різноманітні 
форми алергії; синдром метушливого життя, 
гіпертонічну хворобу, цукровий діабет, інтер-
нет-залежність та ігроманію, СНІД, наркома-
нію та ін. [14, c. 9-10].

М. Кошманюк, вивчаючи особливості фор-
мування здорового способу життя студентів в 
умовах закладу вищої освіти, виділила осно-

вні сучасні ризики для здоров’я у молодому 
віці: 1) гіподинамія та нераціональне харчу-
вання, що в свою чергу зумовлює зниження 
імунітету, виникнення хронічних захворю-
вань шлунково-кишкового тракту, серцево-
судинної системи; 2) психоемоційні стреси, 
що призводять до погіршення розумової ді-
яльності, розладу нервової системи; 3) алко-
голізм, тютюнопаління, наркоманія; 4) без-
відповідальне статеве життя, що наносить 
невиправну шкоду репродуктивній сфері мо-
лоді [11, c. 70].

На противагу вказаному, серед найважли-
віших чинників, які сприяють збереженню і 
зміцненню здоров’я молоді, Л. Іващук виділяє: 

 – чіткий і правильний розпорядок дня (не-
здатність людини заставити себе дотримува-
тись визначеного і чіткого режиму дня – озна-
ка неорганізованості, недостатньої сили волі, 
яких можна позбутися щоденною працею над 
собою);

 – достатня рухова активність і фізичне на-
вантаження (для профілактики гіподинамії і 
запобігання серцево-судинних захворювань);

 – постійне спілкування з природою, ви-
користання оздоровчих властивостей пові-
тря, сонця і води (це сприяє появі бадьорого 
настрою, високій працездатності, поліпшує 
функцію центральної нервової, ендокринної 
та імунної систем організму);

 – розвиток духовності (здоров’я людини 
включає не тільки фізично досконале тіло,  
а й духовну зрілість, насичення організму ві-
рою і позитивними емоціями, ресурсними 
відчуттями);

 – сприятливі соціальні умови (достатній 
рівень матеріального забезпечення, гарні по-
бутові умови тощо);

 – екологічне благополуччя (здоров’я люди-
ни залежить від стану довкілля, кліматичних і 
географічних особливостей середовища);

 – відсутність шкідливих звичок (малору-
хомого способу життя, неправильного режи-
му харчування, перебування у тривалих стре-
сових ситуаціях без належного ї вирішення 
тощо) [7, c. 38-39].

Поняття «здоровий спосіб життя» (ЗСЖ) є 
ширшим за сутністю від поняття «здоров’я». 
Здебільшого, науковці (О. Гладощук, О. Гон-
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чарук, М. Кошманюк та ін.) розуміють здо-
ровий спосіб життя як комплекс певних оздо-
ровчих заходів, який забезпечує гармонійний 
розвиток і зміцнення здоров’я індивіда, про-
довження його творчого довголіття [4; 5; 11].

За ствердженням Ю. Бойчук, здоровий 
спосіб життя як активна діяльність суб’єкта 
спонукається мотивами, що визначають її 
спрямованість, у даному випадку, на збере-
ження й примноження здоров’я [2, c. 11].

На нашу думку, формування здорово-
го способу життя має відбуватися у руслі 
суб’єктивно-значущої діяльності. Студент-
ська молодь має усвідомлено підійти до за-
своєння сутності поняття «здоров’я» та «здо-
рового способу життя», прийняти важливість 
дотримання ЗСЖ на особистісному рівні. 

Схожу думку знаходимо у праці Р. Вдови-
ченко, яка засвідчує, що період навчання у ЗВО 
стає терміном інтенсивного розвитку інтелек-
туальних та моральних сил та здібностей моло-
дої людини. Саме у цей час відбувається  фор-
мування основ професіоналізму майбутнього 
фахівця, його світогляду, життєвих ідеалів та 
переконань, формування нових, або укріплен-
ня попередніх потреб. При цьому дослідниця 
вказує, що формування світогляду особистості 
може бути успішним, якщо здійснюється без-
перервно, охоплює усі сторони життя моло-
дої людини, веде до подолання відстані між 
суспільною та індивідуальною свідомістю. 
Розвинений світогляд робить життєдіяльність 
майбутнього фахівця більш свідомою, змістов-
ною, яка допомагає йому бути громадянином 
у самому високому сенсі слова, що творить 
активну життєву позицію, свідоме ставлення 
до виконання громадського обов’язку, а відпо-
відно й до збереження власної працездатності, 
укріплення здоров’я [3, c. 127].

За свідченням О. Карпова, формування 
потреби студентів у здоровому способі жит-
тя необхідно для того, щоб студент у роки 
навчання у ЗВО прийшов до усвідомлення 
необхідності дотримання здорового способу 
життя, став згодом не тільки фахівцем у сво-
їй галузі знань, але й людиною, яка володіла 
б різного роду вміннями й навичками від-
новлення організму після напруженої роботи 
[9, c. 63].

На основі ґрунтовного аналізу напрацю-
вань відомих психологів, педагогів, валео-
логів ми сформували своє бачення сутності 
здорового способу життя, який пропонуємо 
розуміти як таку життєдіяльність, що базуєть-
ся на принципах розумної організації життя, 
гармонійної єдності фізіологічних, духовних, 
психічних функцій людини, включає творчу 
трудову діяльність, оптимальний руховий ре-
жим, особисту гігієну, раціональне харчуван-
ня, відмову від шкідливих звичок і тим самим 
забезпечує можливість збереження й зміцнен-
ня здоров’я, повноцінного та продуктивного 
життя, досягнення активного довголіття в гар-
монії з суспільством і природою.

Серед факторів здорового способу життє-
діяльності можна виділити: 

- сприятливе середовище існування (еко-
логія повітря (чим ми дихаємо), води (що ми 
п’ємо), ґрунту (на яких ґрунтах вирощують 
врожай), звуку (що ми чуємо – гігієна слуху), 
зору (що ми бачимо щодня – асфальт, сміття, 
чи квіти, луги, ліси, річки)); 

- економічні та інші форми стимулювання 
ведення здорового способу життєдіяльності; 

- передумови дотримання здорового спо-
собу життєдіяльності (організація раціональ-
ного харчування, умови для занять фізкульту-
рою, відпочинку), що належить здебільшого 
до сфери матеріального забезпечення, вироб-
ничого, навчального, сімейно-побутового та 
духовного життя; 

- рівень процесу пропаганди ведення здо-
рового способу життєдіяльності (телевізійна 
та інша реклама чи антиреклама) [4; 5; 11].

Важливим фактором здорового способу 
життя сучасної молоді є цілеспрямоване його 
формування педагогічним персоналом закла-
дів вищої освіти, що передбачає використання 
ефективних засобів і методів впливу на сту-
дентів, проведення виховних і розвивальних 
заходів, просвітницьких акцій та практичних 
семінарів, фізичних занять тощо. На нашу 
думку, формування здорового способу життя – 
це цілеспрямований процес набуття людиною 
знань, умінь і навичок щодо ведення здорового 
способу життя, який ґрунтується на високо-
му рівні внутрішньої та зовнішньої мотивації 
щодо підтримки і зміцнення власного здоров’я.
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Дослідники І. Бейгул, О. Гладощук, В. Тон-
коног доводять, що досягнення позитивного 
результату з формування ціннісного ставлен-
ня до власного здоров’я та вдосконалення 
культури зміцнення фізичного й психічного 
здоров’я студентської молоді відбувається за 
умов, що у ЗВО працює збудована схема орі-
єнтування студента на здоровий спосіб життя 
(стратегія орієнтування) [4, c. 50].

А тому великої уваги у формуванні здоро-
вого способу життя студентської молоді варто 
надавати мотиваційній складовій їх прагнень 
до здоров’я, рухової активності, працездат-
ності, досягнення успіхів у фізичному та інте-
лектуальному плані. 

Серед ефективних форм і методів роботи 
педагогів закладів вищої освіти із студентами 
щодо формування здорового способу жит-
тя виділяються бесіди, роз’яснення, фізичні 
заняття, мотивуючі тренінги, просвітницькі 
акції, суспільно-спрямовані проекти тощо. 
За свідченням І. Кенсицької, формування 
здорового способу життя у студентської мо-
лоді здійснюються за допомогою поєднання 
традиційних методів (розповідь, пояснення, 
бесіда, диспути, роз’яснення, переконання, 
позитивні і негативні приклади, методи ви-
роблення звичок, методи вправ, контролю і 
самоконтролю, створення громадської думки) 
із нетрадиційними, інноваційними, інтерак-
тивними, які надають змогу розкрити творчий 
потенціал студентів, зацікавити їх у процесі 
дотримання ЗСЖ та дбайливого ставлення до 
власного здоров’я [10, с. 17].

На думку О. Сичова, інформування сту-
дентів про здоровий спосіб життя здійсню-
ється за допомогою методів кооперативного 
(спільного) навчання, які спрямовані на пере-
хід від пасивної форми сприйняття інформа-
ції до активної та забезпечують суб’єктивний 
характер взаємодії педагога і студента: лекцій, 
лекцій бесід, диспутів, зустрічей, валеологіч-
них конференцій і олімпіад. Використання 
цих методів дозволяє задіяти такі базові ха-
рактеристики особистості студента, як здат-
ність до пізнання й самопізнання, потреби 
вищого рівня, ціннісні відносини. Крім того, 
вони сприяють переоцінці студентами сенсу 
власної життєдіяльності, здійсненню потреби 

в досягненні, визнанні, реалізації своїх різ-
номанітних здібностей, у тому числі зі зміни 
способу життя [12, c. 43].

При цьому серед сучасних форм і засо-
бів приділяємо увагу відеоблогінгу як засобу 
підвищення мотивації студентів до ведення 
здорового способу життя. Ера цифрових тех-
нологій вносить свої корективи в усі сфери 
людського життя, змінюється абсолютно все 
наше життя. Воно стає все більш інтерактив-
ним, динамічним. Особливо цікавими з точку 
зору сучасності (значної швидкості у передачі 
даних) є мультимедійні ресурси, які пропа-
гують застосування тієї або іншої продукції, 
послуг. Відеоблогерство є сучасним методом 
донесення актуальної інформації до кожного 
підписника індивідуально. За допомогою ве-
дення блогів їх автори мотивують підписників 
на здійснення різноманітних вчинків. 

У роботі І. Кенсицької доведено цінність 
розробки використання інтерактивних та ін-
формаційних технологій (блогів, веб-квестів, 
блог-квестів та технологій вікі-вікі в освіті) 
з метою формування цінностей здорового 
способу життя у студентів. На її думку, вико-
ристання вищезазначених сервісів у навчаль-
ному процесі ЗВО є ефективним засобом 
підвищення якості навчання студентів, забез-
печує сучасний підхід до формування профе-
сійної компетентності майбутніх фахівців, їх 
світогляду і свідомого ставлення до власного 
здоров’я. Легкодоступність і збереження за-
вдань з дотримання здорового способу життя 
у відеоформаті, у вигляді закладок на блогах 
і сайтах значно спрощує витрати часу на їх 
відстеження, редагування, доповнення, спри-
яє творчому підходу до їх виконання, а також 
формуванню навичок самостійного навчання 
молоді впродовж усього життя [10, c. 18].

Усвідомлюючи сучасність даного засобу 
впливу на мотивацію студентів до збережен-
ня і зміцнення здоров’я, нами було розробле-
но персональний блог з ведення здорового 
способу життя [13]. Студенти, користуючись 
даним відеоблогом, мають змогу долучитися 
до способів ведення здорового способу життя 
в он-лайн режимі. 

Даний сайт є особливо корисним для тих 
студентів, які з різних причин не мають змо-
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гу співпрацювати із реальними тренерами і 
мотиваторами до ведення здорового способу 
життя. Вкладка «Головна» містить пояснення 
щодо визначень «здоровий спосіб життя», і 
складових здорового способу життя (правиль-
ного харчування, фізичної активності, відмо-
ви від шкідливих звичок і дотримання режиму 
дня). Вкладка «Харчування» містить детальну 
інформацію про здорове харчування, яке без-
сумнівно є надзвичайно важливим для веден-
ня здорового способу життя. Тут знаходяться 
відео-привітання із поясненням основних пра-
вил правильного харчування, статті на теми 
«Що таке правильне харчування», «Все про 
калорійність і з чим її їдять», «Що таке білок 
і де його знайти», «Чи так страшний жир?», 
«Вуглеводи та їх призначення». Всі статті ілю-
стровані яскравими доповненнями, основні 
ідеї тезисно представлені у вигляді змістовних 
таблиць, наочних малюнків, які пояснюють, 
що саме мається на увазі при згадці про білок, 
жири, вуглеводи та ін. Вкладка «Тренуван-
ня» містить інформацію про фізичні вправи, 
які необхідні для утримування правильного 
тонусу здорової людини. Тут пропонуються 
відеоматеріали для тренування ніг, сідниць, 
спини, наведено інформацію про тренування 
в умовах спортивної зали і на вулиці. Сторін-
ка «Корисні поради» має на меті повідомити 
студентам загальновідомі факти щодо здоро-
вого сну, вживання достатньої кількості води, 
частих прогулянок на свіжому повітрі, вчас-
ного подоланню стресу, позбавлення шкід-
ливих звичок й інших деталей щодо ведення 
здорового способу життя [13]. Відеоблог був 
виконаний на платформі «Wix.com», яка є 
простою у використанні, може підлаштову-
ватися до перегляду у мобільному режимі, 
що є зручним для використання студентами 
у будь-якому приміщенні та в будь-який час. 

Експериментальна перевірка ефективнос-
ті використання відеоблогінгу як засобу під-
вищення мотивації студентів до дотримання 
здорового способу життя, дбайливого став-
лення до власного фізичного і психічного 
здоров’я відбувалась протягом 2018/2019 н.р. 
на базі НУБіП України і охоплювала 46 сту-
дентів гуманітарно-педагогічного факультету 
(дві групи). На початку експерименту було 
визначено рівень мотивації студентів щодо 
ведення здорового способу життя шляхом 
рефлексивної оцінки зовнішніх і внутрішніх 
мотивів (бальна оцінка від 1 до 10), а також 
частоти прояву шкідливих і корисних звичок 
(рідше 1 разу на місяць, раз на 2 тижні, раз 
на тиждень, частіше разу на тиждень, щодня і 
частіше). Визначення рівнів мотивації молоді 
до ЗСЖ відбувалося шляхом порівняння від-
повідей респондентів із умовно еталонним 
показником, яким прийнято вважати людину, 
що є здоровою. 

Визначення критеріїв і показників висо-
кого, середнього і низького рівнів мотивації 
студентів до дотримання здорового способу 
життя відбувалось з опорою на дослідження 
О. Гончарук [5]. Кількісний показник ступе-
нів свободи кожного рівня визначався мето-
дом сигнальних відхилень: низький – 0-35%, 
середній – 36-70%, високий 71-100%.

На таблиці 1 представлено розподіл рів-
нів контрольної та експериментальної групи 
до і після використання засобів відеоблогін-
гу у формуванні здорового способу життя 
студентів.

Динаміка змін серед студентів контрольної 
групи була незначною: низький -5%; середній 
+5%; високий рівень мотивації до ЗСЖ зали-
шився без змін. Серед студентів експеримен-
тальної групи спостерігався значний приріст 
мотивації щодо ведення здорового способу 

Таблиця 1
Рівні сформованості мотивації щодо ведення здорового способу життя серед студентів ЗВО

Рівні

Контрольна група Експериментальна група
До  

експерименту
Після  

експерименту Динаміка
До  

експерименту
Після  

експерименту Динаміка
осіб % осіб % осіб % осіб %

Високий 2 9,2 2 9,5 0 2 8,3 4 16,6 +7,1
Середній 14 66,6 15 71,4 +5 16 66,6 19 79,1 +7,7
Низький 5 23,8 4 19 -5 6 25 1 4,1 -14,8
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життя: низький -14,1%; середній +7,7%; ви-
сокий +7,1%. Невиразне збільшення кількос-
ті респондентів із високим рівнем мотивації 
до ЗСЖ в експериментальній групі поясню-
ється щільним графіком зайнятості студенів, 
неможливістю організувати нормальну три-
валість сну, перезавантаженістю (суміщення 
роботи та навчання) і т.п. Позитивним резуль-
татом є зниження кількості студентів з низь-
ким рівнем мотивації до ЗСЖ. На початку екс-
перименту таких опитуваних була четверта 
частина в кожній із виділених груп, що можна 
пояснити тим, що сучасне, насичене життя 
студентів, де вони проводять багато часу за 
комп’ютером, мало обізнані з основними ва-
леологічними знаннями, працюють в нічну 
зміну, не усвідомлювано харчуються аби-чим, 
зловживають шкідливими речовинами закла-
дає хитку основу щодо міцного здоров’я в до-
рослому житті. І хоча переважна більшість 
студентів в тій або іншій мірі займаються фі-
зичною культурою, але систематичної праці 
над своїм здоров’ям не здійснюють. 

У ході зворотного зв’язку студенти екс-
периментальної групи відмітили, що спо-
стерігаючи за позитивним досвідом авторки 
методики, яка проводить пропаганду прямо 
з їхніх персональних гаджетів у будь-який 
час доби за допомогою правильно сконстру-
йованого дидактичного матеріалу, вони на-
дихалися її успіхами у дотриманні здорового 
способу життя, починали використовувати 
пропоновані тренування, відзначили покра-

щення самопочуття і настрою. Отже, вико-
ристання відеоблогінгу як засобу формуван-
ня ЗСЖ у студентської молоді сприяло появі 
додаткової мотивації щодо ведення здорового 
способу життя. 

Висновки. Здоров’я – це динамічний стан 
організму людини, що характеризується висо-
ким енергетичним потенціалом, оптимальни-
ми адаптаційними реакціями на зміни довкіл-
ля. Саме тому важливим завданням педагогів і 
психологів ЗВО є виховання свідомого та дбай-
ливого ставлення молоді до власного здоров’я, 
формування у них навичок дотримання здо-
рового способу життя. При цьому визначає-
мо формування здорового способу життя як 
цілеспрямований процес набуття людиною 
знань, умінь і навичок щодо ведення здорово-
го способу життя, який ґрунтується на високо-
му рівні внутрішньої та зовнішньої мотивації 
щодо підтримки і зміцнення власного здоров’я.

Серед ефективних засобів формування здо-
рового способу життя виділяємо відеоблогінг, 
який здатний мотивувати студентів до усві-
домленого ставлення до власного здоров’я, 
дотримання правил свідомого споживання, 
режиму дня, зміни трудової активності тощо. 
За результатами експериментального дослі-
дження доведено позитивний вплив створено-
го автором відеоблогу «Здоровий спосіб жит-
тя» на підвищення мотивації студентів щодо 
ведення здорового способу життя, свідомого 
і турботливого догляду за фізичним і психіч-
ним здоров’ям.
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКА  
ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ  
В УМОВАХ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ

У статті аналізується визначення понять «моделювання» та «модель», окреслено основні етапи 
побудови наукової моделі. Автором запропонована структурна модель формування готовності керів-
ника закладу загальної середньої освіти до впровадження інклюзивного навчання. Ґрунтовно розгля-
нуто кожен з блоків моделі: концептуально-цільовий, мотиваційний, змістовий, процесуальний та 
результативний. Визначено мету, завдання, наукові підходи, компоненти, форми та умови реалізації 
розробленої моделі.

Ключові слова: модель, моделювання, готовність, інклюзивне навчання, діти з особливими освіт-
німи потребами, методична служба.

В статье анализируется определения понятий «моделирование» и «модель», обозначены основные 
этапы построения научной модели. Автором предложена структурная модель формирования готов-
ности руководителя учреждения общего среднего образования к внедрению инклюзивного обучения. 
Основательно рассмотрены каждый из блоков модели: концептуально-целевой, мотивационный, 
содержательный, процессуальный и результативный. Определены цели, задачи, научные подходы,  
компоненты, формы и условия реализации разработанной модели.

Ключевые слова: модель, моделирование, готовность, инклюзивное обучение, дети с особыми об-
разовательными потребностями, методическая служба.

The article analyzes the definitions of "modeling" and "model", outlines the main stages of building a 
scientific model. The author proposes a structural model of formation of the readiness of the head of a general 
secondary education institution for implementation of inclusive learning. Each of the blocks of the model is 
thoroughly considered: conceptually targeted, motivational, substantive, procedural and effective. The pur-
pose, tasks, scientific approaches, components, forms and conditions of realization of the developed model are 
determined. 

Key words: model, modeling, readiness, inclusive learning, children with special educational needs,  
methodical service.

Постановка проблеми Сучасні іннова-
ційні зміни в освітній парадигмі пов’язані 
з визнанням демократичних цінностей, що 
ґрунтуються на дотриманні прав і свобод осо-
бистості без ідентифікації її з фізичними та 
психічними особливостями, а відтак, широ-
ким упровадженням новітніх методів щодо їх 
втілення. З кожним роком збільшується заці-
кавленість ідеєю інтеграції дітей з особливи-
ми освітніми потребами (ООП). Актуальним 
завданням сьогодення є розробка ефективної 
моделі інклюзивної освіти, яка забезпечувала 
б успішне навчання «особливих» дітей в умо-
вах закладу освіти. Для створення повноцін-
ного інклюзивного освітнього простору в за-
гальній середній освіті необхідно докласти 

виважених зусиль, щоб керівники закладів 
освіти разом із педагогами, батьками змогли за-
безпечити успішне навчання особливих дітей, 
які хочуть жити звичайним життям [3, с. 128].

Під основними постулатами інклюзивно-
го навчання (ІН) ми розуміємо: діти мають 
навчатися разом у всіх випадках, коли це ви-
являється можливим, не зважаючи на пев-
ні труднощі чи відмінності, що існують між 
ними; забезпечення якісної освіти для всіх 
шляхом розробки відповідних навчальних 
планів, стратегії викладання, застосування ор-
ганізаційних заходів, розробки, використання 
ресурсів і партнерських зв’язків; діти з ООП 
мають отримувати будь-яку додаткову допо-
могу, що може знадобитися їм для забезпе-
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чення успішності процесу навчання; керівник 
закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО) 
повинен визнавати і враховувати різноманіт-
ні потреби своїх учнів шляхом узгодження 
різних видів і темпів навчання. Результатом 
перелічених вище позицій має бути сформо-
вана готовність керівника до впровадження 
ІН в ЗЗСО. У зв’язку з цим, дане питання дій-
сно визнане вимогою часу, але ще не стало 
об’єктом методологічної рефлексії. У той же 
час для проєктування освітньої роботи керів-
ника ЗЗСО воно вимагає пошуку засад, які не 
зводяться до заздалегідь встановленої моделі 
особистості, томуактуальним питанням є тео-
ретичне обґрунтування моделі. 

Виклад основного матеріалу: Ми вба-
чаємо, що у створенні моделі готовності ке-
рівників ЗЗСО до впровадження ІН в умовах 
методичної служби має бути використаний 
метод моделювання. Сьогодні моделювання 
як метод наукових досліджень досить широко 
застосовується в методичних працях. 

М. Ярмаченко вважає, що метод моделю-
вання лежить в основі будь-якого методу на-
укового дослідження як теоретичного, при 
якому використовуються різноманітні знакові, 
абстрактні моделі, так і експериментального, 
що використовує предметні моделі . Термін 
«модель» широко застосовується в різних сфе-
рах, походить від латинського modulus – міра, 
зразок. Модель – це об’єкт, що заміщує ори-
гінал і відображає найважливіші риси й влас-
тивості оригіналу для даного дослідження, 
даної мети дослідження за обраною системою 
гіпотез. Процес моделювання має певний ал-
горитм, складовими якого є вивчення об’єкту 
та поведінки її структурних елементів моделі, 
функцій у певних створених умовах; узагаль-
нення, висновки щодо поведінки моделі; пе-
рехід від моделі до об’єкту дослідження. 

У побудові моделей використовують кон-
структи та концепти. Конструкти – уявлення, 
які дослідник може визначити змістовно та 
виміряти за допомогою певної кількості ін-
дикаторів. Концепти – це загальні положення, 
утворені з використанням конструктів. Метою 
моделювання є створення моделі реального 
об’єкта, а об’єктом – частина дійсності. Пред-
мет моделювання – це частина об’єкта моде-

лювання, його окрема якість або сукупність 
якостей, яку виокремлює наука, системно 
описуючи реальний об’єкт. Саме тому об’єкт 
може мати багато науково обґрунтованих мо-
делей, зокрема різного рівня відповідності, 
повноти й системності відображення. 

У наукових дослідженнях В. Маслов на-
зиває моделювання творчим цілеспрямо- 
ваним процесом конструктивно-проєктуваль-
ної, аналітично-синтетичної діяльності на 
основі обробки існуючої інформації, що існує 
з метою відображення об’єкту в цілому або 
його складових, які визначають функціональ-
ну спрямованість [4, с.150].

На думку Г. Бачинського для застосування 
в управлінні готовності керівника ЗЗСО до 
впровадження ІН в умовах методичної служби 
найбільш перспективними є такі типи моде-
лювання, а саме: системне моделювання – по-
дача об’єктів різної природи у вигляді систе-
ми взаємопов’язаних елементів; імітаційне 
моделювання є конструкцією моделі та поста-
новки в ній експериментів з метою зрозуміти 
поведінку системи та оцінити різноманітні 
стратегії, котрі забезпечують функціонування 
даної системи. Порівняно з іншими методами 
моделювання дає можливість розглянути біль-
шу кількість альтернативних варіантів і тим 
самим точніше спрогнозувати наслідки ухва-
лених тих чи інших управлінських рішень, за-
безпечуючи можливість уникнути небажаних 
наслідків і підвищити позитивний ефект.

Тому формування готовності керівника 
ЗЗСО до впровадження ІН в умовах методич-
ної служби розглядається нами як концеп-
туальна модель, динамічний синтез наявної 
інформації та попереднього досвіду. Аналізу-
ючи вищесказане, вважаємо, що метод моде-
лювання дозволить нам цілісно вивчити про-
цес формування готовності керівника ЗЗСО 
до впровадження ІН в умовах методичної 
служби, тому що ми зможемо побачити не 
тільки окремі елементи цього процесу, але й 
розглянути зв’язки між ними з різних боків.

Презентуємо розроблену «Модель готов-
ності керівника закладу загальної середньої 
освіти до впровадження інклюзивного навчан-
ня в умовах методичної служби». Численні 
дослідження доводять переваги ІН, але вони 
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містять в основному теоретичну спрямова-
ність. Пропонуємо модель, яка має практичне 
значення для всіх учасників освітнього проце-
су. Дана модель передбачає розробку і застосу-
вання таких конкретних рішень і дій, які змо-
жуть дозволити кожній людині рівноправно 
брати участь у суспільному житті. У створеній 
нами моделі проєктується результат, який іс-
нує ідеально, але повинен бути отриманий ре-
ально в ході експериментального досліджен-
ня (рис. 1). Графічне зображення висвітлює 
процеси взаємозалежності та взаємообумов-
леності кожного з блоків моделі, а саме: мета, 
завдання, методологічні підходи та принципи.

Метою реалізації запропонованої нами 
моделі є формування готовності керівника 
ЗЗСО до впровадження ІН в умовах методич-
ної служби. Як зазначається у Концепції нової 
української школи кожна дитина має право на 
отримання якісних освітніх та інших послуг 
за місцем проживання і, обов’язок держави 
забезпечити їх. Окрім того, інклюзивна осві-
та має низку переваг для батьків, педагогів і 
суспільства в цілому. Інклюзивна освіта – це 
постійний процес визначення і подолання пе-
решкод для максимально значущої участі всіх 
в освітньому процесі.

В основу проєктування моделі відповідно 
до її мети будуть покладені сучасні методо-
логічні підходи, що відповідають специфіці 
розв’язуваної проблеми. До таких підходів, 
на нашу думку належать: системний, діяль-
нісний, компетентнісний, особистісно орієн-
тований та загальнометодологічні принципи, 
що сприяють інтеграції необхідного масиву 
знання та пошуку і розумінню закономірнос-
тей формування готовності керівника закладу 
ЗЗСО до впровадження ІН в умовах методич-
ної служби. 

Аналіз педагогічної літератури й дослі-
джень дозволив нам у цій моделі умовно ви-
значити принципи. Під принципами розумі-
ють певну систему основних положень, які 
визначають зміст, форми та методи управ-
ління, дотримання яких забезпечує їх ефек-
тивність. В. Маслов виділяє методологічні 
та організаційні. На методологічному рівні 
досліджувана нами модель визначається та-
кими принципами, а саме: науковістю, яка 

характеризується розробкою цілей, відбором 
змісту, методів та форм управління з ураху-
ванням сучасних наукових досягнень; сис-
темністю, розглядає дане питання як єдину 
картину взаємозалежних частин, цілісністю 
вимог до змісту, засобів, результатів управ-
ління. Систематичним, регулярним має бути 
і контроль за діяльністю, оскільки тільки та-
кий контроль привчає працювати щоденно, 
ґрунтується на розумінні особливостей піз-
навальної діяльності; діагностичність ви-
магає такої постановки цілей управління, яка 
забезпечить контроль ступеня досягнення 
визначених цілей [3, с. 125].

Організаційний рівень досліджуваної мо-
делі містить такі принципи, як: готовність – 
наявність у керівника мотиваційно-ціннісного 
ставлення до професійної діяльності, воло-
діння ефективними способами й засобами до-
сягнення педагогічних цілей; послідовність 
передбачає засвоєння матеріалу з таким роз-
рахунком, щоб кожний новий елемент логічно 
пов’язувався і з наступним; активність вима-
гає репродуктивного та продуктивного актив-
ного ставлення керівника до об’єкту, що ви-
вчається; професійна мобільність є швидким 
засвоєнням нових та хід до інших видів видів 
діяльності та переключенням на інші види 
діяльності; зв’язок теорії з практикою ґрун-
тується на об’єктивній закономірності пізна-
вальної діяльності: від живого споглядання до 
абстрактного мислення й від нього до прак-
тики. Практика є попереднім поштовхом до 
пізнання та критерієм перевірки достовірнос-
ті пізнавальної діяльності. Таким чином, ви-
значені вище методологічні та організаційні 
принципи є основою моделі, без яких вона не 
може бути побудована. 

Теоретико-методологічну основу розроб-
ки концептуальної моделі склали блоки: кон-
цептуально-цільовий, мотиваційний, змісто-
вий, процесуальний та результативний. 

I Концептуально-цільовий блок розкри-
ває внутрішню сутність формування готов-
ності керівника ЗЗСО до впровадження ІН в 
умовах методичної служби, його наповнення. 
Основу даного блоку склали: системний під-
хід В. Афанасьєв, [1, с. 3] ; В. Маслов [6, с. 3]; 
Л. Карамушка [7]; Г.Єльникова [2, с. 125];  
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Рис. 1. Модель формування готовності керівника ЗЗСО до впровадження ІН  
в умовах методичної служби



121

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

діяльнісний підхід (М. Вебер, М.Каган, Д. Ель-
конін, А. Леонтьєв [4, с. 3]; особистісно орі-
єнтований підхід в освіті (Е. Бондаревська, 
В. Ільїн, М.Кларін, В.Сєріков); компетент-
нісний підхід.

Сьогодні системний підхід претендує на 
виділення його в окрему теоретичну науку, 
яку називають «системологія», або «загаль-
на теорія систем». Як зазначає багато вчених, 
системне бачення в управлінні дозволяє най-
більш повно досліджувати готовність керів-
ника ЗЗСО до впровадження ІН в умовах ме-
тодичної служби, повномасштабно провести 
не лише аналіз, а й синтез. Одним з основних 
понять системного підходу є система. Існує 
кілька різних за ступенем спільності визна-
чень поняття«система». Так, Р. Фатхундінов 
зазначає, що «система – це цілісний комп-
лекс взаємопов’язаних компонентів, що має 
особливу єдність із зовнішнім середовищем 
і є підсистемою системи вищого порядку». 
У сучасній науці є велика кількість підходів 
до визначення сутності поняття – система. 
Її розглядають як порядок, зумовлений пра-
вильним, планомірним розташуванням та 
взаємним зв’язком частин чого-небудь, або 
як форму організації, будови чого-небудь, або 
як сукупність яких-небудь елементів, оди-
ниць, частин, об’єднаних за спільною озна-
кою, призначенням, або як будову, структуру, 
що становить єдність частин, які закономірно 
розташовані та функціонують. Узагальнення 
відомих поглядів дає змогу визначити систе-
му як множину взаємопов’язаних елементів, 
які утворюють цілісність, стійку єдність із се-
редовищем, мають інтегративні якості та за-
кономірності взаємодії.

У даному дослідженні системний під-
хід базується на таких основних принципах, 
як: цілісність, що виражається в наявності 
специфічних властивостей, які об’єднують 
частини системи в єдине ціле в результаті 
зв’язків між компонентами; адаптивність, 
тобто пристосованість системи до змін; керо-
ваність – впорядкованість, регулярність ви-
конання функцій за командою керівної ланки 
та оптимальність. Використання керівником 
ЗЗСО розглянутого системного принципу до-
зволить підвищити ефективність управління, 

дати науково-обґрунтовану оцінку ухваленим 
управлінським рішенням.

Системи можна кваліфікувати за різними 
ознаками: за походженням – реальні та ідеаль-
ні (поняття, теорії, моделі); за рівнем склад-
ності – прості та складні (мають складну мету 
або декілька нескладних); за рівнем змінності 
(мінливості) – статичні та динамічні; залежно 
від характеру зв’язків із середовищем – за-
криті (не реагують на вплив чинників серед-
овища) та відкриті (під впливом середовища 
змінюють своє функціонування); за рівнем 
детермінованості – ймовірнісні (закони їх 
функціонування відомі частково, вони не га-
рантують досягнення результату роботи) і де-
терміновані (закони їх функціонування відомі, 
вони гарантують досягнення результату робо-
ти); за наявністю мети – цілеспрямовані та не-
цілеспрямовані. У свою чергу, цілеспрямовані 
поділяються на адаптивні, або ті, що самоор-
ганізуються, ті, що самовідтворюються, ті, що 
розвиваються; за рівнем управління на ті, що 
не підлягають управлінню, ті, що підлягають 
управлінню, та ті, що управляються самі.

Системний підхід передбачає виділен-
ня системи, структури, елементів як на рівні 
системи в цілому, так і на рівні кожної її під-
системи з урахуванням бажаного кінцевого 
результату, досягненню якого підпорядковане 
функціонування системи. Системний підхід 
охоплює весь зміст управлінської діяльності 
[8, с. 92]

Як методологічну основу готовності керів-
ника ЗЗСО до впровадження ІН в умовах ме-
тодичної служби ми розглядаємо діяльнісний 
підхід, який зорієнтований безпосередньо на 
особистість і потребує урахування індивіду-
альних особливостей. Діяльність є аддитив-
ним процесом, а дії – окремості, які входять 
до складу діяльності. Кожна дія має якість, 
особливу його складову, завдяки яким вона 
здійснюється. Дії співвідносяться з цілями, а 
операції з умовами. Цілі і умови змінюються, 
тому змінюються дії та операційний склад. 
Діяльнісний підхід є тим методологічним 
базисом, на якому будуються різні системи 
управління навчанням зі своїми конкретни-
ми технологіями, прийомами й теоретичними 
особливостями. Застосування діяльнісного 
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підходу означає виявлення, використання тих 
способів взаємодії складових системи готов-
ності керівника ЗЗСО до впровадження ІН в 
умовах методичної служби, які забезпечать 
досягнення її мети.

Реалізація цього підходу потребує переве-
дення об’єкта на позицію суб’єкта пізнання, 
співпраці, рівності та єдності його структур-
но-складових компонентів. На основі дослі-
джень Н.Кузьміної можна виокремити орга-
нізаційний та конструктивний компоненти, 
які пов’язані із добором та композицією 
освітнього матеріалу, плануванням і побу-
довою педагогічного процесу; визначенням 
структури своїх дій та вчинків; проєктуван-
ням навчально-методичної бази для здій-
снення освітньої роботи. 

Отже, можна зробити висновок про те, 
що діяльнісний підхід є однією з умов ефек-
тивного здійснення управління, дотримання 
мотиваційно-цільового, операційно-функціо-
нального і контрольно-рефлексивного етапів. 
У контексті реалізації діяльнісного підходу в 
дослідженні ми розглядаємо його за такими 
напрямами, а саме: процес готовності керів-
ника ЗЗСО до впровадження ІН в умовах ме-
тодичної служби є вектором предметно-прак-
тичних і розумових дій (перетворювальний, 
активний); готовність керівника до діяльності 
відбувається у процесі не лише індивідуаль-
ної, а й спільної колективної діяльності.

Зосередимо увагу на особистісно орієн-
тованому підході, який є методологічною 
орієнтацією керівника ЗЗСО, що спирається 
на систему взаємопов’язаних понять, ідей і 
способів дій, підтримує та забезпечує проце-
си самопізнання, самовдосконалення. Мето-
дологією особистісно орієнтованого підходу є 
можливість керівника ЗЗСО реалізувати себе 
в сприятливих умовах для інтелектуального, 
соціального, психологічного розвитку, по-
вноцінно розкрити та реалізувати потенціал, 
виявити та розвинути пізнавальні інтереси. 
На думку Є. Бондаревської, технологічний 
арсенал особистісно орієнтованого підходу 
становлять методи і прийоми, що відповіда-
ють таким вимогам, як діалогічність, спрямо-
ваність на підтримку індивідуального розви-
тку, діяльнісно-творчий характер. Провідною 

ідеєю особистісно орієнтованої освіти є роз-
виток індивідуальності, ідентичності, соціалі-
зації та ціннісно-змістової сфери. Уважаємо, 
що саме ці постулати і визначають парадигму 
особистісно орієнтованого підходу до роботи 
з керівником ЗЗСО. Реалізація ідей особис-
тісно орієнтованого підходу управління го-
товності керівника ЗЗСО характеризує зміну 
стратегії управління даним процесом. Інстру-
ментом управління є орієнтація на компетент-
ність, потреба щодо впровадження інновацій.

У наукових роботах багатьох вчених зазна-
чається, що управління готовністю керівника 
щодо впровадження ІН постійно відбувається 
в системі освіти, зокрема, в наданні здобуття 
відповідних компетенцій. Компетентнісний 
підхід є провідним, і покладений в основу Кон-
цепції нової української школи. Для визначен-
ня ключових компетентностей в Україні стали 
компетентності, визнані Європейською Ра-
дою. Г. Селевка трактує, що компетентнісний 
підхід є поступовою переорієнтацією провід-
ної освітньої парадигми з трансляцією знань, 
що переважає і формуванням навичок для 
створення умов щодо оволодіння комплексом 
компетенцій, які означають потенціал, здат-
ність керівника ЗЗСО до стійкої життєдіяль-
ності в умовах соціального, комунікаційного 
насиченого простору . На думку І. Родигіної, 
для якості практичної реалізації компетент-
нісного підходу необхідна екстраполяція його 
ідей на педагогічний процес. Досліджуючи 
компетентності, В. Луговий підкреслює, що 
«компетентнісний підхід дає змогу реалізу-
вати особистісно орієнтовану модель осві-
ти, яка актуалізується в умовах глобалізації, 
прискоренні конкурентності та підвищенні 
мобільності в сучасному світі». Компетент-
нісний підхід акцентує увагу на результатах 
освіти, причому як результати розглядається 
не сума засвоєних відомостей, фактів, даних, 
а здатність людини діяти в різних проблемних 
ситуаціях. Серед головних складових реалі-
зації компетентнісного підходу О. Савченко 
виокремлює навчальні, інтелектуальні, при-
чому одним із основних називає вміння моде-
лювати. Викладене вище стало поштовхом до 
визначення компетентностей керівника ЗЗСО, 
внаслідок чого слід виокремити такі бло-
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ки ключових компетентностей, які на нашу 
думку, сприяють застосуванню моделюван-
ня. На сьогодні більшість питань, які поста-
ють перед керівниками ЗЗСО, що працюють 
в інноваційному режимі впровадження ІН, 
пов’язані з інноваційною компетентністю. Це 
система мотивів, умінь, знань, навичок, котра 
забезпечує ефективність використання нових 
педагогічних технологій. Компонентами ін-
новаційної компетентності керівника ЗЗСО є 
поінформованість щодо інноваційних педаго-
гічних технологій та особиста переконаність 
у необхідності їх застосування. 

Важливість компетентнісного підходу по-
лягає в тому, що компетентність проявляється 
в діяльності. Компетентність керівника ЗЗСО 
до впровадження ІН в умовах методичної 
служби реалізується під час розв’язання ним 
професійних завдань, які вимагають готов-
ності і здатності працювати в умовах динаміч-
них змін. Розглядаючи даний аспект питання, 
робимо висновок, що увага зосереджується на 
результаті впровадження, особистій зацікавле-
ності керівника ЗЗСО в даному виді діяльності 

II Мотиваційний блок В умовах інклю-
зивного навчання, перш за все, керівник ЗЗСО 
має бути готовий організувати відповідну ро-
боту в закладі освіти. Залученням дітей з осо-
бливими освітніми потребами в освітній про-
стір викликає багато суперечностей. У цьому 
контексті особливого значення набуває моти-
ваційний аспект, який є сукупністю стійких 
мотивів до організації роботи в умовах ІН.  
Зазначаємо, що мотивація є рушійною силою 
в реалізації ІН.

Убачаємо, що система методичної служби 
має на меті перш за все, виявити готовність 
керівника до організації спільної діяльності 
різних категорій дітей, вмінні обирати відпо-
відні прийоми виховного впливу на них, ство-
ренні інноваційного інклюзивного освітнього 
простору, який сприятиме розвитку індивіду-
альних здібностей, соціальній адаптації дітей 
з ООП; створенні системи надання їм спеці-
альних освітніх і фахових послуг, спрямо-
ваних на реабілітацію; забезпечення ЗЗСО 
необхідними методичними посібниками, на-
очно-дидактичними та індивідуальними тех-
нічними засобами навчання; облаштуванні 

логопедичних кабінетів відповідним корек-
ційно-розвитковим обладнанням, ресурсних 
кімнат, сучасних медіатек, спортивних та ак-
тових залів; забезпеченні медичними та педа-
гогічними кадрами, які володіють методиками 
роботи з дітьми з ООП; наданні можливостей 
батькам звичайних дітей по-новому подиви-
тися на явище інтеграції, довести, що «осо-
бливі» діти не зашкодять їхнім отримувати 
повноцінний розвиток.

Таким чином, виокремлюємо відповідні 
мотиви – тобто процеси ініціації і реалізації 
дій, спрямованих на конкретну мету. Визна-
чаємо такі мотиви готовності, а саме: сфор-
мованість мотиваційно-ціннісного ставлення 
до впровадження ІН; професійної спрямова-
ності, який передбачає максимальне набли-
ження усіх видів теоретичної та практичної 
діяльності керівника до специфіки даного 
напрямку; спрямованість до здійснення ефек-
тивного процесу навчання, визнання кожного 
учня суб’єктом освітньої діяльності, форму-
вання внутрішньої готовності до позитивного 
сприйняття учнів з ООП; когнітивний – сис-
тема знань і уявлень про систему ІН, осо-
бливості психічного розвитку осіб з ООП та 
відповідної організації педагогічного процесу 
з такими учнями, когнітивний критерій харак-
теризується здатністю педагогічно мислити в 
умовах ІН. Наявність загальнонаукових і со-
ціально-педагогічних знань є обов’язковою 
характеристикою будь-якого керівника ЗЗСО. 
Щодо основних показників, які розкривають 
цей критерій, обрані наступні: наявність сис-
теми спеціальних психолого-педагогічних 
якостей, досвіду пізнавальної діяльності, не-
обхідних для роботи з дітьми з ООП в умовах 
ІН; операційний – наявність засвоєних спосо-
бів та досвіду виконання конкретних профе-
сійних дій у процесі інклюзивного навчання, 
які відпрацьовані в умовах упровадження ІН.

Мотив як спонукальна причина дій поро-
джується відповідними потребами. Результа-
том сформованості кожного мотиву є потреба 
в самоактуалізації – розвитку ціннісно-смис-
лових орієнтацій, знань, умінь, навичок, якос-
тей вчителя, а результатом сформованості всіх 
компонентів є готовність керівника ЗЗСО реа-
лізувати ІН; інформаційна потреба – це стійка 
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зацікавленість до питання якісної і доступної 
освіти для дітей з ООП. Виокремлюємо пізна-
вальні інтереси – оволодіння способами вико-
нання конкретних професійних дій в умовах 
впровадження ІН та професійні – прагнення 
до поповнення знань і набуття навичок реа-
лізації інклюзивного навчання, цілеспрямо-
ваного підвищення рівня інклюзивної компе-
тентності.

III Змістовний блок містить у собі струк-
турні компоненти готовності керівника ЗЗСО 
до впровадження ІН в умовах методичної 
служби; педагогічні умови її формування, 
а також форми і методи її реалізації. Серед 
основних складових даного блоку слід визна-
чити базові готовності та проєктні. 

Розглянемо детально кожен компонент. 
Базові готовності керівника ЗЗСО залежать, 
перш за все, від можливості організувати 
таким чином діяльність структури, щоб за-
безпечити підготовку педагогів закладу на 
динамічне реагування на зміни; створення 
відповідних умов щодо підвищення квалі-
фікації спеціалістів з питань інклюзивної 
освіти. Питання адаптації учнів з ООП до 
умов освітнього простору привертала увагу 
багатьох вчених. Зокрема, розкриттю різних 
аспектів навчання й виховання молоді з осо-
бливостями психофізичного розвитку при-
свячені праці П. Гуслистого, Н.Стадненко та 
інших. Разом з цим ми говоримо про те, що не 
менш важливим рівнем організації освітнього 
процесу з досліджуваної нами теми є районні/
міські методичні служби, кабінети (центри), 
які забезпечують відповідний науково-мето-
дичний супровід. 

Науково-методичний супровід – це профе-
сійна педагогічна взаємодія суб’єктів освіт-
ньої діяльності, умовами якої є добровіль-
ність і партнерства, визначальними ознаками 
якої є – особистісний і професійний розвиток 
педагогів, результатом – нова якість профе-
сійної діяльності вчителів, що виявляється у 
професійній компетентності. Досліджувана 
нами модель передбачає чітку наступність в 
роботі, в нашому баченні, районної/міської 
методичної служби чи структурного підроз-
ділу об’єднаної територіальної громади щодо 
питання управління готовності керівників 

ЗЗСО до впровадження ІН шляхом детальної 
координації спільної діяльності. У цьому на-
прямі ми пропонуємо проєктну діяльність 
щодо системного розуміння науково-органі-
заційних основ управління з питань розвитку 
єдиного інклюзивного освітнього простору 
шляхом утворення ефективної системи ін-
клюзивної освіти дітей з ООП; забезпечення 
рівного доступу дітей з ООП до якісної за-
гальної середньої освіти.

В основних позиціях запропонованого 
нами районного освітнього проєкту «Розви-
ток інклюзивної освіти на Дергачівщині» пер-
шочерговим завданням є подолання бар’єрів 
на шляху розбудови інклюзивного освітнього 
простору, зокрема: 

 – необхідність систематичної роботи щодо 
подолання усталених негативних соціаль-
них стереотипів та упередженого ставлення 
до осіб з порушеннями розвитку, поширення 
ідей спільного навчання тощо; формування 
в суспільстві толерантного ставлення до осіб 
з інвалідністю;

 – розвиток готовності (психологічної, ког-
нітивної, емоційної тощо) керівників, педаго-
гічних працівників до роботи з дітьми з ООП, 
мотивації подальшого професійного вдоско-
налення та розвитку;

 – координація діяльності та взаємодія 
ЗЗСО зі спеціальними навчальними заклада-
ми з метою використання напрацьованих ме-
тодик роботи з дітьми тієї чи іншої нозології, 
залучення до консультування спеціалістів із 
досвідом роботи з такими категоріями дітей;

 – створення Дергачівського інклюзивно-
ресурсного центру інклюзивної освіти, у яко-
му повинні акумулюватися дані про послуги, 
сервіси, можливості для навчання керівників 
ЗЗСО, розвитку, медичної та корекційно-роз-
виткової допомоги дітям з ООП та їх батькам.

Поєднання управлінського впливу можли-
ве за умови формулювання прогнозованого 
результату науково-методичного супроводу 
готовності керівника ЗЗСО до впровадження 
ІН в умовах методичної служби на основі ана-
літичної інформації, врахування рівня компе-
тентності, особистісно-професійних потреб 
керівника ЗЗСО та використання відповідної 
педагогічної технології. Під педагогічною 
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технологією ми розуміємо сукупність правил 
та відповідних їм прийомів і способів впли-
ву на розвиток, навчання керівника ЗЗСО для 
досягнення мети. У ході нашого дослідження 
виділяємо структуру педагогічної технології, 
основу якої складає прогностичний компо-
нент – кваліметрична (факторно-критеріаль-
на) субмодель (стандарт, зразок) готовності 
керівника до впровадження ІН в умовах ме-
тодичної служби. Власне, кваліметрична суб-
модель є основою технології застосування 
даної моделі, водночас виступає методичним 
інструментарієм відповідного моніторингу. 

Таким чином, при управлінні готовності 
керівника ЗЗСО до впровадження ІН в умовах 
методичної служби необхідно відстежувати 
процес позитивного становлення інклюзивної 
компетентності, а використання проєктного 
методу і кваліметричного підходу створювати-
ме значні резерви часу при прийнятті рішень.

III Процесуальний блок представленої 
нами моделі відображає етапи дослідження, 
форми взаємодії, методи та технології на-
вчання для формування готовності керівника 
ЗЗСО до впровадження ІН в умовах методич-
ної служби.

Основою блоку визначено технологію 
управління: готовність керівника ЗЗСО до 
впровадження ІН. Цей блок містить, перш за 
все, етапи впровадження ІН. Ми визначаємо 
I етап – підготовчо-організаційний, який пе-
редбачає визначення критеріїв та показників 
готовності керівника ЗЗСО до впровадження 
ІН, їх системний аналіз і відокремлення на 
цій основі пріоритетних цілей її розвитку; 
розробку факторно-критеріальної субмоделі 
готовності керівника ЗЗСО до впровадження 
ІН, забезпечення сприятливих організацій-
но-педагогічних умов, розробки програми 
та плану роботи, у якому розкриваються її 
зміст, напрями, форми, методи та інструмен-
тарій. Результатом вбачаємо обґрунтування 
необхідності проєктування, створення умов 
та інформаційно-матеріального ресурсного 
забезпечення. II етап – діагностико-проєкту-
вальний – передбачає діагностичні процеду-
ри та порівняльний аналіз даних щодо рівнів 
сформованості готовності керівника на почат-
ку та в кінці експерименту; у межах даного 

етапу відбувається діагностика та аналіз стану 
готовності керівника ЗЗСО до впровадження 
ІН; планування та проєктування структури та 
змісту готовності керівника ЗЗСО до впрова-
дження ІН; апробація проєкту, самоперевірка 
ідеї, інновації на добровільній основі в діяль-
ності. Результатом буде констатація переходу 
освітньої системи до нової якості. ІІІ етап – 
організаційно-рефлексний – характеризується 
організацією процесу готовності керівника до 
впровадження ІН в ЗЗСО; оцінкою та аналізом 
рівня готовності керівника до впроваджен-
ня ІН в ЗЗСО за наслідками навчання; само-
оцінкою отриманого проєкту та якісних ре-
зультатів його експериментальної апробації; 
коригування процесу готовності керівника до 
впровадження ІН в ЗЗСО. Результатом слугує 
створення поліпшеного проєкту на майбутнє, 
проведення поступового переходу від виник-
нення ідеї до її впровадження.

Формування готовності керівника ЗЗСО 
до впровадження ІН здійснюється в межах 
використання не тільки традиційних форм, 
але й новітніх методів та технологій навчан-
ня. Форми організації навчання традиційні та 
інноваційні. До традиційних належать лекції, 
практичні заняття. До інноваційних методів 
формування зазначеної вище готовності ді-
лові ігри, кейс-методи, метод випадків, за-
хист проєктів, наукові студії. Серед важли-
вих освітніх технологій, які всебічно описані  
в наукових джерелах, найбільш ефективними 
є дослідницькі, пошукові, круглі столи, семі-
нари; майстер-класи, консультування. Засто-
сування і використання проєктної діяльності 
(у межах якої відбуваються авторські вебіна-
ри, форуми, чат-дискусії) забезпечує реаліза-
цію системного, компетентнісного, особистіс-
но орієнтованого та діяльнісного підходів. 

IV Результативний блок представлений 
критеріями сформованості, а також рівнями 
готовності керівника ЗЗСО до впровадження 
ІН. Для оцінки сформованості ми виділили 
такі авторські критерії: мотиваційно-цінніс-
ний, інформаційно-когнітивний та креатив-
но-діяльнісний: мотиваційно-ціннісний ком-
понент (наявність ціннісного ставлення до 
професійної діяльності в умовах методичної 
служби, сформованість відповідних якостей 
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особистості керівника ЗЗСО); когнітивно-опе-
раційний компонент (наявність інклюзивно-
необхідних знань та вмінь, а також способів 
вдосконалення та оновлення); креативно-ді-
яльнісний компонент (формування і виявлен-
ня відповідних творчих напрямів діяльності).

Готовність керівника ЗЗСО до впрова-
дження ІН в умовах методичної служби – нове 
поняття, тому необхідно вводити спеціальні 
індикатори: критерії та рівні її сформованості. 
Таким чином, визначаємо рівні сформованос-
ті: низький, середній, високий.

Низький рівень сформованості відображає 
такий стан, при якому функціонують лише 
окремі її компоненти, відсутня методика за-
стосування знань і вмінь на практиці, наявна 
слабка спрямованість щодо оволодіння умін-
ням та готовністю переносити знання на різні 
життєві ситуації. Іншими словами, система 
впровадження перебуває в стадії формування.

Середній рівень передбачає нерівномірну 
сформованість готовності керівника до впро-
вадження ІН в ЗЗСО. У даному випадку про-
стужується розвиток окремих її компонен-
тів при наявності тенденції до їх стійкості і 
взаємозв’язку, ця готовність перебуває на ста-
дії становлення.

Високий рівень готовності керівника до 
впровадження ІН в ЗЗСО відрізняється: сфор-
мованістю цілей, мотивів, потреб як резуль-
тату усвідомленого вибору впровадження ІН 
в ЗЗСО; впевненістю в необхідності постій-
ного професійного зростання; достатністю 
знань щодо способів самоконтролю та саморе-
гуляції; високим рівнем здатності до рефлек-
сії, адекватною самооцінкою та впевненістю 
в собі. Усвідомлюючи свій рівень готовності 
до впровадження ІН, керівник повинен праг-
нути його підвищити. Він має можливість 
коригувати процес власного саморозвитку 
шляхом розробки та втілення індивідуальної 
програми професійно-особистісного розви-
тку. Результат: сформований високий рівень 
готовності керівника ЗЗСО до впровадження 
ІН в умовах методичної служби.

Разом з цим визначаємо 3 рівні готовнос-
ті, а саме: інтуїтивний керівник, за особли-
востями свого мислення і практичної діяль-
ності налаштований на сприйняття нового 

тому, що воно нове, а не глибокі теоретичні 
знання особливостей ІН, педагогічна рефлек-
сія не сформована; репродуктивний керівник 
добре обізнаний з теоретичними засадами, 
змістом, конкретними методами, реалізація 
ІН є ситуативною. Педагогічна рефлексія 
виражена недостатньо; пошуковий керівник 
намагається впроваджувати ІН, апробувати 
нові методи в межах даного напряму, охоче 
йде на експеримент; творчий керівник кре-
ативно ставиться до впровадження ІН, має 
широкі та змістовні знання, володіє новіт-
німи педагогічними технологіями, створює 
власні. Реалізація творчого потенціалу є най-
важливішим орієнтиром.

У даній моделі передбачено здійснювати 
аналіз результативності діяльності методич-
ної служби щодо готовності керівника ЗЗСО 
до впровадження ІН, передбачати побудову 
коригувальної траєкторії системного та інди-
відуального підходу. 

Результативний блок моделі містить у собі 
очікуваний результат підготовки: досягнення 
нового рівня готовності керівника до впрова-
дження ІН в ЗЗСО. Таким чином, результат ві-
дображає стан, який має бути отримано в про-
цесі впровадження запропонованої моделі та 
комплексу педагогічних умов. Слід звернути 
увагу, що між усіма блоками моделі існує зво-
ротних зв’язок, який дозволяє, ґрунтуючись 
на отриманих результатах, вносити зміни до 
змісту, форм і методів навчання. Зокрема, ком-
поненти в моделі впливають на методологічні 
підходи та принципи формування готовності 
керівника ЗЗСО до впровадження ІН в умовах 
методичної служби, а також на критерії зазна-
ченої готовності на рівні. Методи впливають 
на форми проведення занять, а методологічні 
підходи на принципи. Реалізація нашої моделі 
супроводжується проведенням попереднього 
діагностування рівня сформованості готов-
ності керівника ЗЗСО до впровадження ІН 
в умовах методичної служби та застосуван-
ням необхідних умов, які забезпечать ефек-
тивне формування досліджуваного феномену 
в керівника ЗЗСО. 

Висновки та перспективи подальших 
наукових розвідок: таким чином, обгрунту-
вавши модель готовності керівника до впрова-
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дження ІН в ЗЗСО в умовах методичної служ-
би, приходимо до таких висновків:

 – готовність керівника ЗЗСО супрово-
джується, по-перше, усвідомленням змісту 
й цілей освітньої діяльності у контексті ак-
туальних педагогічних проблем сучасних 
реформ; по-друге, здатності вибудовувати 
цілісну освітню програму, нові менеджерські 
та педагогічні орієнтири; по-третє, уміння 
продуктивно організовувати ІН, використо-
вувати проєктну діяльність, стимулювати її 
до розвитку;

 – концептуально-методологічною осно-
вою моделі обрано системний, діяльнісний, 
компетентнісний, особистісно орієнтований; 
сучасні концепції ІН, які дозволять сформу-
вати засади дослідження та обґрунтувати тех-
нологію, виокреслити шляхи комплексного 
застосування вищезазначених підходів у екс-
периментальній частині дослідження;

 – наповненням кожного блоку стали прин-
ципи та їх взаємодія, а саме: принцип готов-
ності, науковості, системності, динамічності, 

послідовності, активності, професійної мо-
більності та зв’язку теорії з практикою. Ці 
принципи забезпечують цілісність реалізації 
змісту формування готовності керівника до 
впровадження ІН в ЗЗСО та детермінують 
проєктування;

 – метод моделювання визначений як пере-
довий метод педагогічного дослідження, до-
зволяє охопити систему цілісно, поліпшити 
планування, оптимізувати структуру, підви-
щити ефективність упровадження ІН, запро-
вадити нові проєктні методи і перевірити гі-
потезу педагогічного дослідження;

 – використання традиційних та іннова-
ційних форм організації навчання, кваліме-
тричної (факторно-критеральної) субмоделі, 
авторських проєктних технологій дозволяє 
обґрунтувати педагогічні умови готовності 
керівника до впровадження ІН в ЗЗСО в умо-
вах методичної служби; визначення, обґрун-
тування та реалізація таких педагогічних 
умов стануть напрямом наших наступних на-
укових досліджень.
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У статті проаналізовані підходи до трактування поняття «повсякденне стресосприйняття» 
та розкрито його сутність. Обґрунтовано особливості формування і розвитку самосвідомості в сту-
дентському віці, а саме: розглянуті загальні закономірності становлення емоційної сфери юнаків та 
дівчат в період навчання, фактори виникнення повсякденних стресорів та їх вплив в процесі особис-
тісного розвитку студентів, та визначено вплив цих процесів на подальше становлення особистості 
в сучасному суспільстві. 

Ключові слова: стрес, стресосприйняття, самосвідомість, студенти, особистість.

В статье проанализированы подходы к изучению понятия «повседневное стрессовосприятие» и 
раскрыта его сущность. Обоснованы особенности формирования и развития самосознания в студен-
ческом возрасте, а именно: рассмотрены общие закономерности становления эмоциональной сферы 
юношей и девушек в период обучения, факторы возникновения повседневных стрессоров и их влияние 
на личностное развитие студентов, определено влияние этих процессов на дальнейшее становление 
личности в современном обществе. 

Ключевые слова: стрес, стрессовосприятие, самосознание, студенты, личность.

The concept of “everyday stress perception” and the approaches to its interpretation have been analyzed 
in this article. The students’ features of self-awareness formation and development have been pointed out: 
the general laws of boys and girls’ emotional sphere formation during the educational period and the factors 
of the occurrence of everyday stressors and their influence on the students’ personal development have been 
examined, the influence of these processes on the further personality formation in modern society has been 
determined.

Key words: stress, stress perception, self-awareness, students, personality.

Актуальність дослідження. Сучасна мо-
лодь знаходиться в процесі постійного розви-
тку та удосконалення.. Але разом з набуттям 
статусу дорослої людини та відповідальністю 
за своє майбутнє, поряд з необхідністю адап-
туватись до змін, молодь постійно стикається 
з різного роду стресовими проблемами, які 
порушають повсякденний емоційний баланс. 
У юнаків та дівчат формується самосвідо-
мість, вони починають будувати своє майбут-
нє, самовизначаються та розвиваються, навча-
ються швидко прилаштовуватися під сучасне 
суспільство та долати проблеми, які виника-
ють на їх шляху. І саме ці знання дають визна-
ння розвитку процесу соціалізації у сучасному 

суспільстві, самоствердження, самореалізації 
молоді й допомагають у пошуку програм і ме-
тодів, спрямованих на подолання повсякден-
них стресорів студентської молоді. Саме тому, 
об’єктом нашого дослідження було обрано 
феномен повсякденного стрессосприйняття у 
студентів, а предметом – статеві особливості 
повсякденного стрессосприйняття у студент-
ському віці, що дозволило сформувати мету у 
положенні про необхідність проаналізувати та 
визначити статеві особливості повсякденних 
стресорів впродовж навчання.

Виклад основного матеріалу. Стресо-
сприйняття визначається як один з основних 
факторів розвитку людини. Питаннями стре-
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су займалися такі науковці психологи, як 
А. В. Алексєєв, В. О. Бодров, Л. П. Гримак, 
Д. Гринберг,    В. І. Євдокимов, Л. А. Китаєв-
Смик, В. Л. Марищук, Е. Л. Носенко,  А. О. Про-
хоров, Ч. Д. Спілбергер, М. С. Яницький та 
інші. Але першим запропонував теорію стре-
су фізіолог Г. Сельє, який назвав адаптаційним 
синдромом чи стресом явище неспецифічного 
впливу організму у відповідь на різноманітні 
шкідливі дії. Науковці Р. Лазарус, С. Фолкман, 
Л. З. Куліков у своїх роботах розглядали стрес 
як важливі та значущі взаємини середовища і 
людини [1]. Захисні стратегії стресостійкості 
у період навчання вивчались Л. М. Аболіним, 
І. Ф. Аршавою, А. А. Барановим, І. В. Боєвим, 
П. Б. Зільберманом, Н. І. Конанчуком, Л. І. На-
єнко та іншими.

Стресосприйняття розглядають як вплив 
гострих стресових факторів с короткою три-
валістю, що виникають щодня і порушують 
нормальний емоційний стан особистості та 
обумовлюються переживанням особистістю 
свого ставлення до стресових факторів, явищ 
та подій у житті.

У різні вікові періоди стресосприйняття 
якісно відрізняється, однак, найбільш яскраво 
воно проявляється у студентському віці, який 
характеризується найбільш сприятливими 
умовами для психологічного, біологічного, со-
ціального та культурного розвитку. У цей пе-
ріод активно розвиваються морально-ціннісні 
та естетичні почуття. Швидко освоюються 
соціальні ролі дорослого: сімейні та профе-
сійні. Активно формуються та закріплюються 
схильності і інтереси, визначаються життєві 
цілі, можливості, переконання. Юнаки та ді-
вчата оволодівають різноманітними соціаль-
ними ролями, включаються в пошук та опано-
вування нової професії [8].

У студентському віці головними сферами 
життєдіяльності стають особистісний зріст, 
самоствердження, самовдосконалення. Мо-
лодь самостійно починає приймати рішення 
та реалізовувати їх, розроблює життєві плани 
та будує своє майбутнє.

За Б. Г. Ананьєвим, студентській вік, є сен-
ситивним періодом для розвитку основних 
соціогенних можливостей. У цей час, особли-
вої уваги, турботи і допомоги потребують сту-

денти першого курсу навчання, у яких відбу-
вається злам звичного стереотипу життя [2].

Науковець Л. Д. Столяренко вважає, що 
юнацький вік – це етап формування власного 
світогляду та самосвідомості, етап людської 
близькості, коли на перший план виходять 
кохання, дружба, інтимна близькість, а голо-
вним процесом цього віку є становлення стій-
кого образу особистості та свого «Я».

Центральним новоутворенням цього пері-
оду є професійне та особистісне самовизна-
чення, коли формуються стійкі переконання, 
принципи, норми поведінки, цінності, ідеали, 
розуміння самого себе тощо. У цьому віці, 
розвиток особистості спрямований на гото-
вість до прийняття рішень та уміння діяти 
у нових ситуаціях та нестандартних умовах 
а професійне самовизначення залежить рівня 
домагань та інформованості молоді.

Перехід від опіки батьків та вчителів 
у школі до статусу відносної самостійності 
у ВНЗ породжує низку труднощів, серед яких 
підготовка та здача перших іспитів, самостій-
не навчання, конспектування лекцій, підго-
товка до практичних занять, опрацьовування 
великої кількості інформації. Студентам, які 
проживають у відриві від сім’ї, необхідно 
пристосовуватися до налагодження побуту 
в гуртожитках, нового режиму навчання та 
відпочинку. Ці зміни роблять їх більш чутли-
вими перед різними стресорами [4].

Молодь, відчуває високий рівень розумо-
вого, емоційного, інформаційного фізичного 
навантаження, які зумовлюють стан високого 
нервово-психічного напруження через необхід-
ність адаптації до різних аспектів навчального 
процесу, в цілому, та проявляє більш високу 
вразливість до повсякденних стресорів і біль-
шу схильність, ніж дорослі та літні люди [5].

Дослідник Є. О. Варбан, визначаючи про-
цес подолання життєвих криз особами юнаць-
кого віку, встановив, що постійні стреси, 
пов’язані з неможливістю задовольнити по-
треби в безпеці, незалежності, коханні, взаєм-
ності. Стреси також пов’язані зі стосунками 
з найближчим оточенням та самоцінним став-
ленням до себе. Серед способів подолання 
життєвих криз у юнаків переважає пошукова 
активність та використання самоконтролю, 
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а у дівчат домінують емоційні реакції під час 
спілкування.

Активність подолання студентами життє-
вих складнощів, як вважає З. А. Сивогракова, 
визначається низкою індивідуально-психо-
логічних характеристик, серед яких: низька 
конфліктність Я-концепції, інформативна від-
критість, інтелектуальна самостійність тощо. 
Компонентами компенсаторного копінгу мо-
лоді, в цей період, вважаються сприйняття 
себе в цілому більш реактивними ніж активни-
ми, конфліктність Я-концепції, інформаційна 
консервативність; недостатня сформованість 
життєвих цілей, часових перспектив, вияви 
песимістичності, тривоги, чутливості тощо. 
Пасивний же копінг, зумовлений конфлік-
тністю Я-концепції, спрощеним сприйняттям 
дійсності, песимістичністю, тривожністю, не-
впевненістю, емоційною лабільністю, відсут-
ністю сформованих життєвих цілей [6].

О. О. Аннєнкова, при вивченні зв’язку ло-
кусу контролю і життєстійкості молоді з ба-
жаними стратегіями подолання, встановила, 
що особи з високим рівнем життєстійкості 
та інтернальним локус-контролем є більш 
схильними до вибору проблемно – орієнто-
ваної стратегії та стратегії соціального від-
волікання, тоді як особи з низькими показ-
никами життєстійкості і зовнішнім локусом 
контролю частіше вдаються до емоційних 
стратегій подолання [7].

У своєму дослідженні Е. А. Шепеле-
ва встановила, що стратегія активного по-
долання труднощів у навчанні позитивно 
пов’язана із успішною навчальною діяльністю 
(суб’єктивним благополуччям), а менш ефек-
тивні копінг-стратегії, такі як бездіяльність і 
перемикання на іншу діяльність, демонстру-
ють негативний зв’язок із цим подоланням. 
У дівчат стратегія активного подолання труд-
нощів є предиктором академічної успішнос-
ті, у юнаків використання цієї стратегії не 
пов’язане з успіхом, а несприятливим предик-
тором, у разі виникнення труднощів, вважа-
ється перемикання на іншу діяльність.

У процесі обґрунтування значущості ко-
пінг-стратегій Р. Лазарус та С. Фолкман від-
значають такі їх властивості, як мінімізація 
негативного впливу стрес-факторів, збіль-

шення можливостей для реалізації діяльності, 
перетворення проблемних та складних ситу-
ацій або створення можливостей для їх пе-
реживання, емоційна рівновага, позитивний 
Я-образ, власні переваги, взаємозв’язки з ін-
шими. Ці механізми проявляються в емоцій-
ній, когнітивній, поведінковій сфері у вигляді 
наступних копінгів: конфронтаційного, дис-
танціювання, самоконтролю, пошуку соціаль-
ної підтримки, прийняття відповідальності, 
втечі-уникненню, позитивної переоцінки [7].

Найчастіше в успішній навчальний ді-
яльності молодь вживає стратегію, спрямо-
вану на вирішення проблем. Серед найбільш 
використовуваних стратегій науковці роз-
глядають – самоконтроль, заснований на ре-
гулюванні власних почуттів та емоцій, дій. 
Важливим копінгом також визначають при-
йняття відповідальності, яке засновано на 
прийнятті своїх помилок, та здібності не до-
пускати їх надалі [8].

В студентському віці переживання почуття 
стрессосприйняття стає частиною життя май-
же кожного і відрізняється лише частотою та 
інтенсивністю. Серед чинників, що вплива-
ють на частоту та інтенсивність виникнення 
стресорів в юнацькому віці слід виокремити: 
особистісні якості, рівень розвитку навичок 
міжособистісної взаємодії, критичні життєві 
ситуації, постійні стреси, погіршення фізич-
ного чи психічного стану здоров’я, а також 
рівень адаптованості до економічних та соціо-
культурних змін у способі життя молоді.

Висновок. Теоретичний аналіз статевих 
особливостей повсякденного стресосприй-
няття студентів, надав можливість зробити 
висновок, що повсякденне стресосприйнят-
тя – це вплив гострих стресових факторів з 
короткою тривалістю, які виникають щодня і 
порушують повсякденний емоційний баланс. 
Це стосується, насамперед, студентів, в житті 
яких відбувається велика кількість змін, через 
період навчання пов’язаний з повсякденним 
стресосприйняттям. Це переживання включає 
як позитивні, так і негативні сторони та може, 
як ускладнювати відносини особистості з ото-
ченням, призводити до порушень комунікації 
з викладачами, однолітками, так і змусити 
людину мобілізувати свої ресурси, здолати 
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внутрішні обмеження та досягти повної само-
реалізації, самовдосконалення і спонукати до 
пошуку нових цілей та можливостей. 

У постійно мінливому світі, стискаючись з 
травматичними подіями, молодь пристосову-
ється та знаходить вихід зі стресових станів за 
допомогою адаптивних стратегій, що відріз-

няються в залежності від статі, та спрямова-
ні безпосередньо на розв’язання проблемної 
ситуації, і прийняття відповідальності за свої 
вчинки. Саме тому копінг-стратегії та здолан-
ня внутрішніх бар’єрів є важливими предик-
торами психологічного добробуту, здоров’я і 
досягненні успіху в навчальний діяльності. 
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У статті проаналізовані підходи до трактування поняття «емоційний інтелект»  та розкрито 
його сутність. Обґрунтовано сенситивний етап розвитку емоційного інтелекту в шкільному віці, 
а саме: розглянуті загальні закономірності розвитку емоційної сфери дитини, рівні та фактори емо-
ційного інтелекту, які є провідними у процесі особистісного розвитку школяра, та визначено вплив 
цього процесу на подальше становлення особистості в соціумі. 

Ключові слова: емоції, емоційний інтелект, сенситивній період, соціалізація, школяри, особис-
тість.

В статье проанализированы подходы к трактовке понятия «эмоциональный интеллект» и рас-
крыта его сущность. Обоснован сенситивный этап развития эмоционального интеллекта в школь-
ном возрасте, а именно: рассмотрены общие закономерности развития эмоциональной сферы ребенка, 
уровни и факторы эмоционального интеллекта, которые являются ведущими в процессе личностного 
развития школьника, и определено влияние этого процесса на дальнейшее становление личности в 
социуме.

Ключевые слова: эмоции, эмоциональный интеллект, сенситивный период, социализация, школь-
ники, личность.

The approaches of interpreting the "emotional intelligence" concept have been analyzed in this article. 
The sensitive period of the emotional intelligence of development has been substantiated. The general laws 
of child’s emotional sphere development, levels and factors of emotional intelligence, as the fact of personal 
development, and the influence of this process on the further personality’s formation have been determined.

Key words: emotions, emotional intelligence, socialization, sensitive period, schoolchildren, personality.

Актуальність дослідження. Процес роз-
витку і формування емоційного інтелекту є 
актуальним питанням у сьогоденному сус-
пільстві, оскільки емоційна освіченість роз-
ширює можливості трактування як власних, 
так і чужих емоцій, що дає змогу особистісно 
реалізуватися, бути зрозумілим і прийнятим в 
навколишньому середовищі. Важливо знати 
механізми розвитку EQ в онтогенезі, бо ви-
вчення поетапного становлення емоційного 
інтелекту відкриває знання про нормальне 
протікання цього процесу у різні вікові періо-
ди. І саме ці знання дають розуміння перебігу 
процесу соціалізації, самоствердження та са-
мореалізації дитини й допомагають у винайде-
ні програм і методів, спрямованих на розвиток 

компонентів емоційного інтелекту відповідно 
до вікової структури населення. Саме тому, 
об’єктом нашого дослідження було обрано 
феномен емоційного інтелекту, а предметом – 
онтогенетичні особливості формування емо-
ційного інтелекту, що дозволило сформувати 
мету у положенні про необхідність проана-
лізувати та визначити особливості емоційно-
го інтелекту впродовж онтогенезу людини.

Виклад основного матеріалу. Соціаліза-
ція визначається як процес становлення осо-
бистості, її навчання, виховання і засвоєння 
соціальних норм, цінностей, зразків поведін-
ки, властивих даному суспільству. Важливи-
ми фактором соціалізації особистості висту-
пає феномен знаходження індивіда в групі і 



133

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

самореалізації через неї, на що впливає емо-
ційна та інтелектуальна складова психічного 
розвитку. При цьому, для успішної реалізації 
особистості в житті і діяльності важливу роль 
відіграють здібності ефективної взаємодії 
з’оточуючими людьми, вміння орієнтуватися 
в соціальних ситуаціях, правильно визначати 
власні особливості та емоційні стани інших 
людей, обирати адекватні способи спілку-
вання з ними і реалізовувати все це в процесі 
взаємодії [5]  Саме останній компонент ви-
значається рівнем сформованості емоційного 
інтелекту людини, першу модель якого було 
створено Дж. Мейєром, П. Селовеєм і Д. Ка-
рузо, а  компонентами емоційного інтелекту 
визначено основні некогнітивні знання, емо-
ційну компетентність і навички, тобто здат-
ність контролювати й регулювати зовнішні 
прояви емоцій і почуттів. 

Емоційний інтелект (EI) (англ. Emotional 
intelligence) – група ментальних здібностей, 
яка бере участь в усвідомленні та розумінні 
власних емоцій і емоцій оточуючих. Люди 
з високим рівнем емоційного інтелекту добре 
розуміють свої емоції і почуття інших людей, 
можуть ефективно керувати своєю емоційною 
сферою, і тому в суспільстві їхня поведінка є 
більш адаптивною і вони легше досягають 
своїх цілей у взаємодії з оточуючими [4].  

Емоційний інтелект розуміється в психо-
логії як здібність розуміти відносини особис-
тості, що репрезентовані в емоціях, і керувати 
емоційною сферою на базі прийняття рішень 
у наступній структурі: 

1) емоційна обізнаність; 
2) управління своїми емоціями (скоріше 

емоційна неригідність); 
3) самомотивація (скоріше мимовільне 

управління своїми емоціями); 
4) емпатія; 
5) розпізнавання емоцій інших людей (ско-

ріше вміння впливати на емоційний стан ін-
ших людей) [1].  

У дослідженнях психологів А. Піаже, 
Р. Стернберга, Є. Торренса та ін. підтверджено, 
що успіх діяльності значною мірою залежить 
від розумного керування емоціями або EQ. 
На відміну від IQ, емоційний інтелект розви-
вається упродовж життя. Емоційний інтелект 

як і кожна особливість людини, певною мірою, 
зумовлений генетично. Процес розвитку емо-
ційного інтелекту має особливості і основні 
його структурні елементи починають розвива-
тись у молодшому шкільному віці та не зника-
ють, а вдосконалюються впродовж шкільного 
навчання, тому на час закінчення навчання 
молода людина має можливість досягти тако-
го рівня розвитку емоційного інтелекту, щоб 
у дорослому житті успішно продовжувати 
навчання, організовувати позитивне спілку-
вання з новими людьми в нових соціальних 
умовах, залучатись у соціальні зв’язки під час 
практичної діяльності [6]. На думку В. Юр-
кевича емоційний інтелект піддається розви-
тку і спрямованому навчанню в більшій мірі, 
ніж абстрактно-логічне мислення. Цей процес 
починає своє протікання з трьох років і зна-
чні зміни можуть відбуватись до 20 років [9].

При свідомому напрямку зусиль на роз-
виток, емоційний інтелект піддається ціле-
спрямованому тренуванню, де значну роль 
відіграє соціальне середовище. Адже факти 
впливу на розвиток EQ людини мають таке 
співвідношення:

 – генотип батьків (40%);
 – виховання в сім’ї (10%);
 – соціальне середовище (50%) [2].

Особливо важливим є розвиток EQ у до-
шкільному і молодшому шкільному віці, 
оскільки у цей період відбувається активне 
емоційне відношення особистості до себе й 
інших, соціалізація та адаптація в певній гру-
пі. Перехідний етап розвитку емоційної сфери 
майбутніх школярів зумовлений тим, що від-
бувається зміна ігрової діяльності на навчаль-
ну, відповідно змінюється ставлення дитини 
до себе і відбувається оцінювання учня за но-
вими критеріями з боку нового навколишньо-
го середовища [8]. 

Молодший шкільний вік з його емоційною 
чуйністю до подій що відбуваються, чуттєвим 
сприйняттям, уявою, безпосередністю і від-
вертістю вираження своїх чуттєвих пережи-
вань, є сенситивним для впливу на розвиток і 
формування емоційного інтелекту. Цей період 
відрізняється значною сенситивністю і гнуч-
кістю психічних процесів, які знаходяться на 
стадії формування. Вже в старшому шкіль-
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ному віці створюються умови для свідомого 
розвитку емоційного інтелекту, який харак-
теризується такими новоутвореннями в цей 
період як: почуття дорослості, прагнення до 
самоствердження та самовдосконалення, роз-
виток теоретичного рефлексивного мислення, 
оволодіння процесом утворення понять, фор-
мування ідеалу особистості, розвиток само-
свідомості [7]. 

Розвиток емоційного інтелекту в процесі 
навчання передбачає використання відповід-
них способів навчальної діяльності, які стиму-
люють активізацію когнітивних процесів і на-
вичок школяра. Відповідно для використання 
певних способів, методів навчальної діяльності 
потрібно знати, розуміти та враховував загаль-
ні закономірності розвитку емоційної сфери 
дитини. Адже, існують різні рівні емоційного 
інтелекту, які визначають успішність в онтоге-
нетичному процесі соціалізації школярів.  

На позаособистісному (груповому) рівні 
проявляються поняття соціальної стратифі-
кації: статус, роль, престиж, посаду кожного 
члена соціальної групи. На цьому рівні від-
бувається відбиття власного досвіду та розу-
міння соціальної групи відносно світобачення 
і світовідчуття учня.

На міжособистісному (внутрішньогрупо-
вому) рівні найважливішими факторами со-
ціалізації є характерні особливості ділових 
і особистісних взаємин між членами групи, 
згуртованість членів групи на основі спільних 
інтересів. Для розвитку міжособистісного ін-
телекту важливим і дієвим є взаємодія в про-
цесі навчання в малих групах, парах, роботі 
в командах, виконанні групових проектів, пе-
редання досвіду.

На особистісному рівні виділяються ха-
рактеристики члена групи як особистості 
через його самооцінку, аналіз взаємозалеж-
ності, потребу в самоствердженні. Розвиток 
внутрішньоособистісного інтелекту передба-
чає використання індивідуалізованих методів 
навчання, прийомів розвитку саморегуляції, 
самоконтролю і самооцінки, формування зді-
бностей до рефлексивного мислення, розви-
ток інтуїтивних здібностей учнів . В онтоге-
нетичному ракурсі всі ці рівні структурують 
етапи розвитку емоційного інтелекту в залеж-

ності здобуття соціального досвіду через піз-
нання себе і оточуючих у діяльності.

Цілеспрямоване підвищення соціальної та 
емоційної компетентності підлітків лежить 
в основі зростаючої складності їх соціаль-
них відносин і емоційних переживань. Крім 
того, розвиток школяра в цей період характе-
ризується виникненням громадських мотивів 
поведінки, формуються основи Я-концепції 
дитини і довільність поведінки, починають 
розвиватися естетичні, моральні, інтелекту-
альні почуття [3].

Вивчення емоційних особливостей та 
розвиток емоційного інтелекту школярів має 
провідну роль у формування всесторонньо 
розвинутої особистості. Емоційні компе-
тентності допомагають знайти підхід до ви-
рішення проблем соціалізації, адаптації та 
готовності до вступу в різні соціальні групи 
дітей у суспільстві шляхом підвищення рів-
ня сприйняття і розуміння іншої людини як 
особистості, а також, що дуже важливо, вирі-
шенням проблем психологічного та емоцій-
ного здоров’я дитини.

Емоційна грамотність дає школярам мож-
ливість краще розумітися в емоційному функ-
ціонуванні людей, досягати успіху в спілку-
ванні з однолітками, батьками, викладачами 
та вирішувати виниклі конфлікти, розуміти 
себе, свої бажання і потреби, причини влас-
них вчинків, а також ставити перед собою цілі 
і вдало їх досягати. 

Висновок. Теоретичний аналіз розвитку 
емоційного інтелекту в процесі онтогене-
зу і вплив EQ на особистісний  і соціальний 
розвиток, надав можливість зробити висно-
вок, що емоційний інтелект – це вміння роз-
пізнавати і розрізняти різні види емоцій, яке 
базується на онтогенетичному розвитку ін-
телектуальних здібностях особистості в про-
цесі соціалізації. Визначення трьох основних 
етапів онтогенетичного емоційного розвитку, 
а саме: дошкільного, молодшого шкільно-
го та підліткового, з урахуванням їх компо-
нентів та характеристик, надало можливість 
стверджувати, що саме ця інформація постає 
основою для створення психологічних умов, 
відповідного освітнього середовища, різних 
методів та програм для дієвого, повноцінно-
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го розвитку емоційного інтелекту на кожному 
онтогенетичному періоді, оскільки успіш-
ність протікання цього процесу впливає на всі 
сфери життя й спроможність керувати ними. 

Перспективу дослідження вбачаємо в прак-
тичному застосування даних положень та ви-
користанні в роботі із різними віковими кате-
горіями дітей.
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В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования у будущего вокалиста готов-
ности к творческой самореализации в процессе профессиональной подготовки.

Ключевые слова: будущий вокалист, творческая самореализация, готовность к творческой само-
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The article discusses the theoretical aspects of the formation of a future vocalist’s readiness for creative 
self-realization in the process of training.

Key words: future vocalist, creative self-realization, readiness for creative self-realization, musical per-
formance, professional training, formation.

Постановка проблеми. Пріоритетним 
напрямом вищої мистецької освіти є мо-
дернізація навчально-виховного процесу з 
урахуванням сучасних освітніх вимог, підго-
товка конкурентоспроможного, гармонійно 
розвиненого фахівця, що володіє системою 
знань, умінь, навичок та стрижневими ком-
петентностями, які забезпечать йому належ-
не виконання професійних функціональних 
обов’язків. Тому актуального значення набу-
ває проблема формування у майбутнього во-
каліста готовності до творчої самореалізації 
в процесі фахової підготовки [1].

Професійна компетентність майбутнього 
вокаліста залежить не тільки від рівня музич-
них та інтелектуальних якостей, а й від здат-
ності до самопізнання та емоційної саморегу-
ляції, вміння розуміти та чутливо реагувати 
на стан інших людей, через музику виражати 
свої почуття. Тому формування у майбутнього 
вокаліста готовності до творчої самореаліза-
ції в процесі фахової підготовки у вищих пе-
дагогічних навчальних закладах мистецького 
спрямування повинна відбуватися у гармоній-

ному поєднанні вокально-технічного, худож-
ньо-творчого та емоційного розвитку.

Аналіз актуальних досліджень. На важ-
ливості особистісних якостей майбутнього 
вокаліста, поряд із професійними знання-
ми, уміннями та навичками, наголошується 
у працях В. Аніщенка та А. Михайличенка. 
Структура професійної компетентності май-
бутнього фахівця розкривається у працях 
Г. Арчажнікової, В. Сластьоніна, Є. Шияно-
ва. Актуальні питання професійного станов-
лення майбутнього вокаліста знайшли своє 
висвітлення у низці праць вітчизняних уче-
них: А. Болгарського, М. Букач, Л. Василен-
ко, Л. Матвєєвої, І. Немикіної, Г. Падалки, 
О. Ростовського, О. Рудницької. О.Стахевича, 
О. Щолокової, Г. Яковлевої та інших.

Мета статті – розглянути теоретичні ас-
пекти формування у майбутнього вокаліста 
готовності до творчої самореалізації в процесі 
фахової підготовки.

Виклад основного матеріалу. Для май-
бутнього вокаліста надзвичайно важливим є 
освоєння акторської майстерності, формуван-
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ня вміння перейматися художньо-образним 
змістом виконуваного твору з використанням 
власних виконавських, артистичних і творчих 
можливостей. Музичне виконавство, як спо-
сіб самовираження і самореалізації творчих 
здібностей музиканта, являє собою особливий 
синтез пізнавальних, моторних, мотиваційних, 
емоційно-вольових психічних процесів. Май-
бутній вокаліст повинен прагнути до повно-
цінного поєднання різних виразних засобів: 
співу та акторської майстерності, співу і хоре-
ографії (навички пластичності і ритмічності 
руху, танець з малими амплітудами рухів) [4].

При підготовці вокаліста до концертних 
виступів слід враховувати такі психолого-пе-
дагогічні особливості його особистості, як 
музичні здібності, темперамент, емоційно-во-
льова сфера. Для того, щоб стати вокалістом-
професіоналом треба мати певні задатки,як: 
природна структура і особливості голосового 
апарату, природні властивості нервової систе-
ми – системи управління співацькою функці-
єю, що дуже важливо для формування готов-
ності вокалістадо творчої самореалізації – до 
концертних виступів.

Як зазначає С. Л. Рубінштейн, «відміннос-
ті в здібностях – продукт не вроджених за-
датків самих по собі, а всього ходу розвитку 
особистості» [3, с. 537]. Важливо надавати 
можливість майбутнім вокалістам різноманіт-
но проявляти себе в співі, танцях, акторській 
майстерності тощо. Кожного вокаліста ха-
рактеризує певний комплекс здібностей. Так, 
одні, маючи відмінні музичні здібності, не во-
лодіють сценічними або вокальними даними, 
у інших, навпаки, не вистачає музичних зді-
бностей, а треті – поєднують у собі все, що тре-
ба для співу, і їх можна назвати обдарованими.

Обдарованість – це своєрідне поєднання 
вроджених властивостей-задатків, які дозво-
ляють розвинутися всім здібностям, необхід-
ним для конкретного виду діяльності. Му-
зично обдаровані майбутні вокалісти легко 
запам’ятовують і відтворюють мелодію, ритм, 
інші засоби музичної виразності [5, с. 208].

Формування у майбутнього вокаліста го-
товності до творчої самореалізації немож-
ливе без оволодіння емоційним інтелектом. 
Так, властивості, що притаманні вокалісту, 

який володіє емоційним інтелектом, прояв-
ляються у синтезі п’яти основних здатнос-
тей. Перший блок наявності здатностей до 
емоційного інтелекту виявляється в усвідом-
ленні майбутнім вокалістом власних емоцій 
і вважається провідним в емоційному інте-
лекті, оскільки спроможність керувати влас-
ними емоціями починається з того моменту, 
коли особистість усвідомлює виникнення 
у неї переживань, їхній характер та інтенсив-
ність. Другий блок здатностей до емоційного 
інтелекту продукує розкриття, управління, 
регулювання власними емоціями та пере-
живаннями. Майбутні вокалісти, які не ма-
ють такої властивості, постійно перебувають 
у стані дистресу та безпорадних спроб подо-
лання власних негативних почуттів, а ті, що 
в змозі контролювати емоції, значно швидше 
долають небажані емоційні стани.

Третій блок наявності здатностей до емо-
ційного інтелекту уможливлює спроможність 
реалізації зусиль майбутнього вокаліста у до-
сягненні художньо-творчої мети, професійної 
креативності. У четвертому блоці емоційно-
го інтелекту репрезентуються здатності до 
розпізнавання та розуміння емоцій, які вини-
кають у інших людей, зокрема у наявності ем-
патії. П’ятий складник емоційного інтелекту 
виявляється в уміннях як своєрідному мисте-
цтві позитивного ставлення, як значущій на-
вичці, яка забезпечує спроможність вокаліста 
володіти емоціями, що виникають в процесі 
художньо-виконавської співтворчості [2].

Водночас емоційність як психофізіологіч-
на властивість вокаліста є однією з важливих 
професійних якостей його діяльності, яка 
оптимізує процес формування готовності до 
творчої самореалізації у майбутнього вокаліс-
та, виявляючись у відчутті творчого підйому, 
спокою, врівноваженості. Вона є потужним 
фактором розвитку, оволодіння вищими рів-
нями вокально-творчої діяльності.

Так, О. Соболєва вказує на те, що ряд ви-
конавських дисциплін сприятимуть розви-
тку вокаліста. Вона зазначає,що виконавські 
дисципліни (вокальний клас, диригування, 
спеціальний музичний інструмент) стимулю-
ють процес формування готовності до творчої 
самореалізації у майбутнього вокаліста, пе-
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редбачають подальшу реалізацію на практиці 
набутих умінь і навичок, що ґрунтуються на 
розвитку артистичних здібностей, які включа-
ють сценічну витримку, саморегуляцію, під-
тримку творчого самопочуття співака, швид-
ку реакцію на зміни в аудиторії, керування 
увагою слухачів, корекцію способів діяльнос-
ті [3, с. 50]. На нашу думку, цей перелік при 
підготовці майбутнього вокаліста було б до-
цільно доповнити заняттями з естрадного та 
джазового вокалу, принаймні протягом одного 
семестру, а також танцювально-театралізова-
ними практичними постановками.

Педагогічні умови формування у майбут-
нього вокаліста готовності до творчої само-
реалізації, на нашу думку, включають: 1) за-
безпечення безперервного розвитку творчого, 
мистецького, виконавського потенціалу та 
організація художньо-творчого середовища; 
2) оволодіння вокальною майстерністю (фор-
мування вокальної техніки, дихального апа-
рату і гарної артикуляції), індивідуальною 
манерою співу (оригінально-індивідуальну 
інтерпретацією виконуваних творів); 3) осво-
єння акторської майстерності (здатності по-
вного включення в образ, театралізованого 
виконання), навичок сценічного руху (хоре-
ографії, пластичності та ритмічності рухів); 

4) вдосконалення музичних здібностей (му-
зичного слуху, почуття ритму), пізнавальних 
процесів (творчої уваги, уяви, музичного 
мислення, музичної пам’яті), аналітичних зді-
бностей; 5) керівництво спеціальними прин-
ципами та методами навчання; 6) створення 
позитивної психологічної установки і оволо-
діння практичними навичками саморегуляції, 
рефлексії; 6) освоєння звукопідсилюючої апа-
ратури [7, с. 38].

Висновки. Узагальнюючи вищевикладе-
не, слід зазначити, що у процесі формування 
у майбутньоговокаліста готовності до твор-
чої самореалізації важливу роль відіграють 
психолого-педагогічні особливості вокаліста: 
здатності і обдарованість, талант; темпера-
мент; характер; емоційна сфера; вольові якос-
ті; сценічна майстерність.

Перспективи подальших наукових роз-
відок. У статті не вичерпується розгляд даної 
проблеми. Предметом подальших досліджень 
вважаємо добір і ефективне використан-
ня комплексу (різновидів) методів творчого 
спрямування, які б сприяли прояву та роз-
витку готовності до творчої самореалізації 
у майбутнього вокаліста в процесі фахової 
підготовки у вищих педагогічних навчальних 
закладах мистецького спрямування.
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ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ  

В КОЛЕДЖАХ
У статті розглянуто питання дослідження особливостей організації науково-методичної роботи 

у коледжі. Проаналізовано досвід освітньої діяльності коледжів та розглянуто найбільш розповсю-
джені форми організації методичної роботи. 

Ключові слова: науково-методична робота, методична робота, методичні об’єднання. 

В статье рассмотрены вопросы исследования особенностей организации научно-методической 
работы в колледже. Проанализирован опыт образовательной деятельности колледжей и рассмотрены 
наиболее распространенные формы организации методической работы.

Ключевые слова: научно-методическая работа, методическая работа, методические объединения.

The article deals with the research of peculiarities of organization of scientific and methodological work 
in college. The experience of educational activities of colleges is analyzed and the most widespread forms of 
organization of methodical work are considered.

Key words: scientific and methodological work, methodical work, methodical associations.

Досліджуючи проблеми організації науко-
во-методичної роботи, слід звернути увагу на 
різноманітність її форм і здійснення в різних 
типах навчальних закладів. 

Оскільки виявлено, що основною метою 
науково-методичної роботи, яка здійснюється 
безпосередньо в навчальних закладах, є під-
вищення професійної кваліфікації викладачів 
та вдосконалення їх педагогічної майстернос-
ті, то не викликає сумніву, що можуть вико-
ристовуватись однакові форми її організації 
в різних закладах. Проте, зміст науково-мето-
дичної роботи в них буде різним, так як він під-
порядкований завданням і змісту функціону-
вання конкретного типу навчального закладу.

Теоретичний аналіз проблеми досліджен-
ня та вивчення досвіду роботи коледжів по-
казали, що в них використовуються як тра-
диційні, так і нетрадиційні форми організації 
науково-методичної роботи.

Колективні форми НМР роботи використо-
вуються з метою вироблення єдиного підходу 
до вирішення певних проблем, обговорен-
ня актуальних питань організації навчаль-
но-виховного процесу, аналізу результатів 
колектив ної діяльності, вивчення і поширення 
кращого педагогічного досвіду, науково-тех-
нічної та педагогічної інформації. Колектив-

ними формами НМР в коледжі є: Педагогічна 
рада (якщо розглядаються методичні питан-
ня), Методична рада, педагогічні читання, на-
уково-практичні конференції тощо. 

У коледжах методична робота традиційно 
розглядалась у складі «навчально-методич-
ної роботи». Такий підхід був досить розпо-
всюдженим і має місце в деяких сучасних 
коледжах. Навчально-методична робота пла-
нується на навчальний рік (на основі заходів, 
тематику яких визначають Педагогічна і Ме-
тодична ради коледжу, предметні (циклові) 
комісії, відділення). План навчально-мето-
дичної роботи враховує можливості педаго-
гічного колективу, специфіку підготовки фа-
хівців у коледжі Його зміст розглядається на 
засіданні Педагогічної ради і затверджується 
керівництвом коледжу.

На колективних формах організації на-
вчально-методичної роботи розглядаються 
головні, нагально важливі питання щодо під-
вищення кваліфікації викладачів коледжу. 
Предметом колективного обговорення стають 
сучасні проблеми вдосконалення навчально-
виховного процесу, організація і розвиток ді-
яльності викладачів творчого характеру тощо.

На Методичній раді здійснюється аналіз 
діяльності викладачів у системі науково-ме-
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тодичної роботи, розгляд питань щодо резуль-
тативності її функціонування. Особлива увага 
звертається на ті форми організації навчально-
методичної роботи, що сприяють підвищенню 
ефективності навчально-виховного процесу. 

Методична рада коледжу, враховуючи за-
вдання, що поставлені перед педагогічним 
колективом, розглядає шляхи розв’язання 
актуальних проблем, координує роботу пред-
метних (циклових) комісій. Вона здійснює 
підготовку програм семінарів, педагогічних 
читань, науково-практичних конференцій, 
методичних шкіл майстерності тощо. Згідно 
з існуючим положенням, членами Методич-
ної ради можуть бути: заступники директора, 
завідуючі відділеннями, голови предметних 
комісій, методисти, провідні викладачі і на-
уковці. У процесі спільної роботи вони нада-
ють педагогічним працівникам консультації 
з питань навчально-методичної роботи. У не-
обхідних випадках Методична рада виносить 
окремі питання на обговорення Педагогічної 
ради. У свою чергу, Методична рада реалізує і 
впроваджує в навчально-виховний процес рі-
шення Педагогічної ради. 

Потрібно зазначити, що серед колектив-
них форм організації науково-методичної ро-
боти актуальний характер носить проведення 
конференцій: науково-методичних, науково-
теоретичних, науково-практичних. Вони ак-
тивізують творчий потенціал значної частини 
педагогів коледжу. Сьогодні відбуваються змі-
ни у ставленні педагогічних працівників до 
участі у конференціях, оскільки виступаючи 
на них викладачі намагаються інформувати зі-
брання про свої педагогічні досягнення, обмі-
нятися педагогічними знахідками. Саме тому, 
проведенню конференцій передує, як правило, 
певна наукова робота, результати якої потре-
бують колективного обговорення. На сучасно-
му етапі розвитку коледжів все більша части-
на педагогічного колективу проявляє інтерес 
до наукових досліджень, розробляє методичні 
рекомендації з проведення конкретних занять 
з навчальних дисциплін тощо.

Зважаючи на вимоги сьогодення щодо 
запровадження інноваційних форм органі-
зації науково-методичної роботи, навчальні 
заклади ведуть активний їх пошук. Так, до-

сліджуючи шляхи удосконалення системи 
управління методичною роботою, Е.Н. Ричи-
хіна та Г.В. Ніколаєва пропонують «Педаго-
гічні ради» проводити «у формі проблемних 
(колективна аналітична діяльність) проекту-
вальних семінарів, де в результаті діяльнос-
ті всього колективу створюються важливі … 
проекти» [1, с. 94].

Освітянам давно знайомі групові форми 
організації методичної роботи. Вони є най-
більш мобільними та динамічними, оскіль-
ки об’єднують педагогів за інтересами, і, як 
слушно зауважує Л.Л. Сушенцева, дозволя-
ють одночасно показати викладачам свою 
педагогічну майстерність, «навчити педагогів 
проводити аналіз або самоаналіз занять, об-
мінятись досвідом або отримати методичну 
допомогу від більш досвідчених педагогів» 
[2, с. 95].

Серед групових форм організації науково-
методичної роботи в коледжах досить розпо-
всюдженими є семінари і робота методичних 
об’єднань педагогічних працівників. Так, се-
мінари (теоретичні, практичні) дозволяють 
певній групі  педагогів ознайомитись з сучас-
ними методиками в навчально-виховній ді-
яльності, «оперативно реагувати на актуальні 
проблеми навчання і виховання» [2, с. 91].

Необхідною формою НМР виступають 
практичні семінари, завдяки яким здійсню-
ється методична підготовка викладачів. Робо-
та цих семінарів викликає інтерес викладачів 
коледжів, оскільки більшість із них, як ми вже 
зауважували, не мають вищої педагогічної 
освіти, і тому практичне оволодіння форма-
ми і методами навчання та виховання стає їх 
власною потребою.

Методичні об’єднання викладачів у пред-
метні (циклові) комісії (П(Ц)К) традиційно є 
однією з найбільш поширених форм організа-
ції НМР у коледжах. Зміст їх діяльності вклю-
чає розробку навчальних планів і програм, 
встановлення міжпредметних зв’язків, обго-
ворення відкритих занять і окремих методич-
них питань. Досить популярною залишаєть-
ся діяльність міжколеджівських обласних та 
міських методичних об’єднань педагогічних 
працівників (викладачів, методистів, завідува-
чів відділеннями, заступників директора та ін).
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За наслідками роботи методичних 
об’єднань приймаються рекомендації, уза-
гальнюється інформація про передовий педа-
гогічний досвід (інформаційні картки, адреси 
передового педагогічного досвіду) і доводять-
ся до колективів коледжів з метою впрова-
дження в навчально-виховні процеси ВНЗ  
І-ІІ рівнів акредитації регіону. 

Серед існуючих форм організації методич-
ної роботи обов’язковими є взаємовідвідуван-
ня занять викладачами, а також проведення 
ними відкритих занять. Водночас, як ствер-
джує А.М. Єрмола, сьогодні набувають розви-
тку такі форми організації методичної роботи, 
як діяльність творчих груп викладачів, педа-
гогічні майстерні [3, с. 18].

Не менше значення в системі науково-ме-
тодичної роботи мають індивідуальні форми 
її організації. Вони також різноманітні і вибір 
їх залежить від професійної компетентності 
організаторів НМР, специфіки діяльності на-
вчального закладу, індиві дуальних можливос-
тей педагогічних працівників. Індивідуальни-
ми формами методичної роботи є: самоосвіта, 
настав ництво, консультації (проводяться за-
ступниками директорів з навчальної та науко-
во-методичної роботи, головами методичних 
об’єднань викладачів, досвідченими педаго-
гами, провідними спеціалістами), проведення 
індивідуальних науково-дослідницьких та по-
шукових робіт, стажування тощо.

Самоосвіта як форма науково-методичної 
роботи педагогічних працівників спрямована 
на підвищення рівня знань за фахом, загальної 
та професійної культури, вивчення передового 
педагогічного досвіду, безпосередню участь у 
науковій роботі, відвідування відкритих ме-
тодичних заходів. Викладач обов’язково має 
брати участь у підготовці рефератів і допо-
відей. Окрім самоосвіти, до індивідуальних 
форм організації науково-методичної роботи 
науковець відніс: індивідуальну роботу над 
науково-методичною темою (проблемою), 
стажування, консультування, творчі звіти пе-
дагога, наставництво, опрацювання фахової 
та методичної літератури. Постійна робота 
над власним професійним удосконаленням 
визнана важливою ланкою зростання педа-
гогічного професіоналізму та об’єктивною і 

суб’єктивною умовами розвитку творчої осо-
бистості педагога. 

Відомо, що обмін передовим педагогічним 
досвідом вважається одним із найважливіших 
завдань науково-методичної роботи і може 
відбуватися в різних її формах. До таких форм 
дослідники відносять: методичні ринги, про-
ведення виставок індивідуальних методичних 
розробок, виступи на конференціях, заняття 
на семінарах-практикумах, проведення май-
стер-класів, обмін методичними ідеями тощо. 

Водночас, найбільш розповсюдженими і 
давно відомими груповими формами органі-
зації методичної роботи, в яких відбувається 
обмін педагогічним досвідом, є «школа пере-
дового педагогічного досвіду», «школа педа-
гогічної майстерності», «школа молодого ви-
кладача». Л.Л. Сушенцева підтверджує думку 
багатьох науковців-практиків, що «школи пе-
редового досвіду утворюються в тих колекти-
вах, де є творчо працюючі педагоги – майстри 
своєї справи, які спроможні передати свій до-
свід роботи іншим» [2, с. 93].

Визнано, що досвід викладача – це «педа-
гогічний скарб», який набувається в процесі 
його безпосередньої педагогічної діяльності. 
Йдеться не тільки про власний досвід, але й 
про вивчення, розповсюдження і впроваджен-
ня досягнень освітян у різних видах їх діяль-
ності. Тому вважають, що вивчення і засво-
єння передового педагогічного досвіду – це 
певна методична форма організації процесу 
взаємозбагачення колег своїми раціональни-
ми здобутками. 

Традиційно в системі функціонування 
коледжів визначались ті, першочергове при-
значення яких полягає у створенні умов для 
ознайомлення викладачів з передовим педа-
гогічним досвідом. Набутий педагогічний до-
свід в узагальнених матеріалах зберігається 
в методичних кабінетах базових коледжів. 
«Адреси передового педагогічного досвіду» 
доводяться до відома всіх навчальних закладів 
області і, при необхідності, будь-який викла-
дач має змогу з ними ознайомитись. Цей вид 
діяльності надзвичайно цінний, адже являє 
собою доступну, зрозумілу і реальну форму 
науково-методичної роботи. На узагальнені 
матеріали з вивченого досвіду роботи педаго-
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гічних працівників заповнюється бланк зраз-
ка, встановленого Науково-методичним цен-
тром вищої освіти МОН.

Важливість діяльності методичних кабі-
нетів у системі науково-методичної роботи 
в коледжах відмічає також О.О. Кіяшко, за-
уважуючи, що саме в них зосереджуються 
інфор маційні, навчально-методичні, норма-
тивні матеріали, матеріали кращого досвіду 
роботи педагогічних працівників, зразки пла-
нуючої та звітної документації, дидактичних, 
наочних матеріалів; здійснюється оптимальне 
управління процесом інноваційної діяльності 
в технікумі [4, с. 13]. Проте, як на нашу думку, 
то здійснювати зазначені функції управління 
повинен не методичний кабінет, а Науково-
методичний центр.

Сучасні методичні кабінети та Науко-
во-методичні центри обладнані необхід-
ною комп’ютерною, інформаційною та ор-
ганізаційною технікою, за допомогою яких 
створюються бази даних, зокрема, з обміну 
передовим досвідом роботи педагогічних пра-
цівників, з проблем удосконалення підготов-
ки молодших спеціалістів. З огляду на те, що 
сьогодні спостерігається підвищений інтер-
ес до запровадження в навчальних закладах 
нових освітніх технологій, і цей процес має 
здійснюватись, насамперед, через систему на-
уково-методичної роботи, досить ефективним 
сучасним механізмом розповсюдження пере-
дового педагогічного досвіду виступає функ-
ціонуюча всесвітня мережа «Інтернет». 

Важлива роль у діяльності методичних 
служб, як зазначає Г.С. Данилова, відводить-
ся методистам, які інтенсивно спілкуючись 
з педагогами, вивчаючи результати їх роботи, 
думку і проблеми, при науковому аналізі ін-
формації, що надходить, можуть внести сут-
тєвий вклад…» [5, с. 13]. Дослідник доводить, 
що перед методистами стоять досить важливі 
завдання, оскільки вони повинні вміти: стави-
ти мету; конкретизувати її у вигляді завдань; 
проектувати і планувати свою роботу; регу-
лювати і корегувати її; аналізувати стан ви-
кладання відповідного предмета, рівень май-
стерності вчителів, ефективність методичної 
роботи з педагогічними кадрами; обґрунто-
вано здійснювати контроль та аналіз резуль-

татів, робити висновки та прогнозувати діяль-
ність по вдосконаленню управління процесом 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Викладачі мають змогу підвищувати свою 
кваліфікацію як засобами науково-методич-
ної роботи в умовах коледжу, так і під час 
стажування. У «Положенні про стажування 
викладачів вищих навчальних закладів на 
підприємствах, в організаціях, наукових уста-
новах та навчальних закладах» зазначається, 
що метою стажування є вивчення певного 
педагогічного досвіду, стану сучасного ви-
робництва, ознайомлення з найновішими до-
сягненнями та перспективами розвитку науки 
і техніки. Стажування, як форма організації 
науково-методичної роботи, здійснюється за 
індивідуальними планами, в яких врахову-
ється спеціальність викладача, визначаються 
терміни та програма стажування 

Досвід освітньої діяльності коледжів свід-
чить, що найбільш розповсюдженими фор-
мами науково-методичної роботи за участю 
викладачів коледжу є: науково-методичні 
конференції, семінари, педагогічні читання; 
школи підвищення педагогічної майстерності 
(школа молодого викладача, школа передово-
го досвіду); організація стажування виклада-
чів; взаємовідвідування навчальних занять і 
їх обговорення; вивчення й узагальнення до-
свіду роботи викладачів, кураторів груп, за-
відувачів лабораторіями (кабінетами), голів 
предметних (циклових) комісій, завідувачів 
відділеннями; творчі (тематичні) звіти пе-
дагогічних працівників про свою роботу (на 
засіданнях Педагогічної ради, Методичної 
ради, предметної (циклової) комісії тощо); 
методичні розробки, підготовка навчальних 
посібників за фахом; участь у роботі методич-
них об’єднань викладачів, оглядах-конкурсах.  

Безперечно, подальший розвиток і вдо-
сконалення форм організації науково-мето-
дичної роботи в коледжах забезпечить фор-
мування потужного педагогічного колективу 
в них, підсилить інноваційний характер ді-
яльності цих навчальних закладів. Проте, 
зазначені процеси неможливі без створення 
необхідних організаційно-педагогічних умов 
управління системою науково-методичної 
роботи в коледжах. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ
У статті розглянуто явище булінгу, як одну із проблем освітнього процесу. В роботі узагальнено 

досвід країн світу щодо впровадження різноманітних програм, методик, форм роботи для подолання 
шкільного насильства.

Ключові слова: булінг, агресія, освітнє середовище, школа, світовий досвід.

В статье расмотрено явление буллинга, как одну из проблем образовательного процесса. В работе 
обобщен опыт стран мира по внедрению различных программ, методик, форм работы для преодоления 
школьного насилия.

Ключевые слова: буллинг, агрессия, образовательная среда, школа, мировой опыт.

The article discusses the phenomenon of bulling as one of the problems of the educational process.  
The work summarizes the experience of the countries of the world in the implementation of various programs, 
techniques, forms of work to overcome school violence.

Key words: bullying, aggression, educational environment, school, world experience.

Актуальність статті. На сучасному ета-
пі в суспільстві гостро постала проблема 
агресивного, жорстокого поводження одних 
учнів по відношенню до інших. На жаль, 
школа це один з осередків в якому агресія 
може бути повсякденним явищем. Стосунки 
між учнями, атмосфера в класі, сім’ї вплива-
ють не тільки на успішність в навчанні, але 
й на становлення особистості в цілому, то ж 
проблема булінгу особливо небезпечна се-
ред молодших школярів. За даними Юнісеф,  
40% жертв булінгу нікому не розповідають 
про інциндент; 24% українських дітей вва-
жають себе жертвами булінгу; 44% школярів 
були свідками, але через страх змушені були 
замовчувати ці ситуації [1]. 

Постановка проблеми. Феномен булінгу 
не може зникнути самостійно, він потребує 
довготривалої, професійної роботи фахівців із 
залученням всіх учасників процесу. Тому по-
стає проблема пошуку нових та ефективних 
методів для успішного подолання насильства 
в дитячому середовищі. Для створення єдиної 
цілісної системи заходів боротьби з дитячим 
насильством доречним є аналіз системи за-
ходів зарубіжних освітніх середовищ, які вже 
мають досвід з вирішення проблеми.

Формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання). Об’єктом цього дослідження 

є теоретична розробка ефективного плану 
заходів з профілактики та подолання булінгу 
у загальноосвітніх закладах на основі аналізу 
особливостей зарубіжних програм та методів 
боротьби зі шкільним насиллям.

Завданнями статті є:
 – на основі аналізу психолого-педагогіч-

ної літератури розкрити сутність поняття  
«булінг»;

 – на основі аналізу досвіду передових кра-
їн світу знайти ефективні методики для про-
філактики та боротьби з булінгом. 

Виклад основного матеріалу. Захист жит-
тя і здоров’я громадян – це одне із найважли-
віших завдань кожної демократичної держа-
ви. Конституція України проголошує життя і 
здоров’я людини, її честь і гідність, недотор-
канність і безпеку як найвищу соціальну цін-
ність (ст. 3), наголошуючи, що «ніхто не може 
бути підданий катуванню, жорстокому, не-
людському або такому, що принижує його гід-
ність, поводженню чи покаранню» (ст. 28) [2]. 

Тому повага до людської гідності, рівність і 
недискримінація мають стати основою відно-
син у суспільстві. Але, на жаль, сучасний світ 
наповнений пропагуванням культу насильства, 
жорстокості. В ЗМІ все частіше поширюються 
зразки асоціальної поведінки. Явище знущань 
стало настільки масовим, що отримало назву 
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«булінг». Аналіз наукових джерел засвідчив, 
що психологи по різному тлумачать дане по-
няття. У перекладі з англійської «bullying» 
означає цькування, залякування, третирування 
[3]. Найбільш прийнятим вважається визна-
чення запропоноване Д. Ольвеус: «Булінг – си-
туація, в якій учень неодноразово піддається 
негативним діям з боку одного чи кількох ін-
ших учнів». Термін «негативні дії» включає 
в себе досить різноманітну поведінку – від не-
вербальних проявів агресії, як ворожі погляди, 
до серйозних фізичних нападів [4]. 

Найбільший внесок у вирішення проблеми 
внесли скандинавські дослідники: шведський 
шкільний лікар Петер-Пауль Хайнеманн, нор-
везький психолог-дослідник Дан Ольвеус, пе-
дагог і соціолог Ерлінг Георг Руланн. Також те-
мою насилля займалися в різний час І. С. Кон, 
Х. Лейман, С. Н. Ениколопов, В. С. Собкин, 
А. А. Бочавер, К. Д. Хломов, Х. Салмівалли.

Кожного дня перед учнями постають різні 
небезпеки, у тому числі бійки, обзивання, на-
сильницька поведінка. Дитина має зрозуміти, 
що насильницькі дії являють собою порушен-
ня прав людини. Тому подолання булінгу одне 
із головних завдань, що стоїть перед педагога-
ми. Проте впоратися з цією проблемою вони 
можуть тільки завдяки системному підходу. 
Важливо, щоб сім’я, шкільний педагогічний 
колектив спільно з психологічною службою 
школи ретельно слідкували та вчасно визна-
чали, хто у школі є потенційним «агресором», 
а хто може стати «жертвою». Якщо інцидент 
вже трапився, то вчителю та шкільному пси-
хологу варто працювати не лише з дитиною, 
яка стала жертвою булінгу, чи з переслідува-
чем, але й з усім класом.

Аналізуючи світовий досвід із розв’язання 
проблеми цькування, варто відзначити, що бу-
лінг досліджується вченими в багатьох краї-
нах світу, серед яких: США, Канада, Норвегія, 
Фінляндія. Проте однією з перших країн, де 
проблему булінгу почали вирішувати на зако-
нодавчому рівні стала Швеція. 

Досвід Швеції показує, що дієвим методом 
проти явища булінгу є «Метод Фарса». Цей 
метод передбачає створення у школі «анти-
булінгових команд», які захищають інтереси 
учнів з першого по дев’ятий клас. До складу 

«антибулінгових команд» входять вчителі та 
учні з лідерськими якостями. Наставники по-
винні слідкувати за ситуаціями та вчасно на-
давати допомогу, підтримку учням, які зазна-
ли цькування [5].

Одним з найефективніших методів бороть-
би з шкільним булінгом визнано норвежську 
загальнонаціональну програму Д. Ольвеуса. 
Програма передбачає створення доброзичли-
вої шкільної атмосфери. Система вважається 
досить дієвою, адже робота проводиться не 
лише з жертвою та агресором, а й з спостері-
гачами [5].

Досвід Канади показує, що проблема бу-
лінгу має вирішуватися на державному рівні. 
Наразі в країні розроблена система штрафів, 
які розповсюджуються навіть на свідків, які 
змовчали та не втрутилися у ситуацію [5].

Широкого розповсюдження у світові прак-
тиці набула методика “Circle Time”. Вона пе-
редбачає серію щотижневих зустрічей педа-
гога або психолога з классом. Під час занять 
діти утворюють спільне коло та грають в спе-
ціально розроблені ігри. Метою ігрових за-
вдань є підвищення самооцінки, формування 
навичок співпраці та активного слухання. За-
вдання педагога створити такі умови спілку-
вання, за яких кожна дитина почуватиметься 
комфортно та безпечно. Тому діти самостійно 
можуть регулювати правила стосовно спіл-
кування, обговорювати певні проблеми щодо 
взаємодії в групі та шукати ненасильницькі, 
прийнятні шляхи їх вирішення [7].

Однією з країн, яка займає лідерські пози-
ції в освіті є Фінляндія. Майже 90% фінських 
шкіл використовують загальношкільну про-
граму KiVa, яка була розроблена в одному з 
університетів Фінляндії. В перекладі з фін-
ської KiVa означає “Kiusaamista Vastaan”, 
що в перекладі «Проти знущань». Програма 
складається з двох частин: дія на випереджен-
ня (за допомогою боротьби з причинами бу-
лінгу) і робота з наслідками булінгу. Програма 
розроблена для різновікової групи і розділена 
на блоки: блок 1 (7-9 років), блок 2 (10-12 ро-
ків) та 3 блок (13-15 років). Дана методика дає 
позитивний ефект, тому що діє комплексно, 
залучаючи в роботу жертву, булера, свідків, 
вчителів та батьків [8].
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Явище булінгу не має кордонів, в нашій 
країні також існує гостра потреба визначення 
заходів протидії насиллю. Тому Верховною 
Радою був прийнятий Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо протидії булінгу». Відтепер 
вчинення булінгу неповнолітньої чи малоліт-
ньої особи буде каратися штрафом.

Метою реформи НУШ  є створення шко-
ли, у якій «буде приємно навчатись» [9]. Тому 
освіта потребує висококваліфікованих фахів-
ців, які зможуть згуртувати колектив, встано-
вити довірливі стосунки в класі та ефективно 
викорінити явище булінгу. 

Громадською організацією «Студена» 
спільно зі студією онлайн-освіти EdEra було 
зрозроблено проєкт для підвищення рівня обі-
знаності з проблемою булінгу. Команда ство-
рила онлайн-курс для вчителів початкових 
класів «Недискримінаційний підхід в навчан-
ні». Проєкт створений у межах Нової Україн-
ської Школи, і спрямований на протидію дис-
кримінації в освітньому середовищі [10].

На сьогодні також створено декілька порад-
ників для вчителів, одним із яких є посібник 
«Не смійся з мене просвітницько-профілак-
тична програма тренінгових занять». Програ-
ма використовується у багатьох країнах світу, 
знаходячи підтримку серед дорослих і дітей. 
Вправи, запропоновані у посібнику, сприя-
ють підвищенню рівня самосвідомості дітей, 

формуванню навичок вільно виражати почут-
тя, встановлювати зв’язок із внутрішнім «я» 
та один з одним [11].

Висновок. Таким чином, школа відіграє 
важливу роль в попередженні та припиненні 
ситуацій цькування в учнівському середови-
щі. Однак для того, щоб протидія булінгу від-
бувалася ефективно необхідно в освітньому 
процесі застосовувати нові методики, програ-
ми, форми роботи. На основі аналізу наукової 
літератури, нормативно-правових документів, 
освітньо-профілактичних програм поперед-
ження та подолання булінгу у школах можна 
створити наступну систему заходів :

 – розгляд питання на державному рівні, 
впровадження нормативно-правових доку-
ментів щодо відповідальності за вчинення на-
сильницьких дій в дитячому середовищі; 

 – підготовка висококваліфікованих фа-
хівців, здатних до виявлення та подалання  
булінгу ;

 – організація профілактичних заходів  
для попередження явища булінгу; 

 – просвітницька робота; 
 – комплексна робота з учнями (жертвами, 

булерами, свідками), батьками, вчителями, 
психологічними службами; 

 – згуртування учнів в класі, застосування 
колективних форм роботи;

 – створення психологічних служб допомо-
ги, шкільних антибулінгових організацій.
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ІНОГОРОДНІХ  
СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО СИСТЕМИ НАВЧАННЯ 

У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті проаналізовано та систематизовано основні чинники, що обумовлюють адаптацію іно-

городніх студентів першокурсників до системи навчання у закладі вищої освіти. Виділено і позначені 
фактори, які надають позитивний і негативний вплив на адаптаційний процес. Зміна соціальної гру-
пи і перехід до самостійного життя виділені як найбільш значущі чинники, що визначають ефектив-
ність адаптації першокурсників.

 Ключові слова: соціально-психологічна адаптація, фактори, першокурсник, іногородній студент, 
система вищої освіти.

В статье проанализированы и систематизированы основные факторы, обуславливающие адап-
тацию иногородних студентов первокурсников к системе обучения в высшем учебном заведении. 

Выделены и обозначены факторы, оказывающие положительное и отрицательное влияние на 
адаптационный процесс. Изменение социальной группы и переход к самостоятельной жизни выделены 
как наиболее значимые факторы, определяющие эффективность адаптации первокурсников

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, факторы, первокурсник, иногородний 
студент, система высшего образования.

The main factors that determine nonresident freshmen’s adaptation to the educational system in a higher 
educational establishment have been analyzed and systematized in this article.

The factors having positive and negative impact on the adaptation process have been marked and 
identified. Changes of a social group and transition to the independent life are highlighted as the most 
significant factors determining the effectiveness of freshmen’s adaptation

Key words: socio-psychological adaptation, factors, freshman, nonresident student, system of higher 
education.

Постановка проблеми. Адаптація люди-
ни до умов суспільства відбувається протягом 
всього її життя. Змінюються заклади, колекти-
ви та форми навчання та роботи, проте кожен 
раз докладаються певні зусилля для того, щоб 
адаптуватись та почувати себе комфортно. 
Психологи о вважають, що оточення є одним з 
факторів, що сприяє самоствердженню люди-
ни та вдосконаленню її самооцінки. Але, слід 
зазначити, що важливу роль в цьому процесі 
відіграє той період ,коли людина вперше сві-
домо обирає такі зміни. Мова йдеться про про-
цес адаптації до системи навчання у закладі 
вищої освіти, адже для більшості абітурієнтів 

вибір закладу та змини форми, а іноді і місця 
навчання є результатом їх вибору. Саме в кон-
тексті актуальності зазначеної теми, ми обра-
ли об’єктом дослідження соціально психічну 
адаптацію у студентському віці, а предметом – 
фактори, що впливають на соціально психо-
логічну адаптацію в студентському віці, та 
визначили метою дослідити основні фактори, 
що впливають на систему адаптації на першо-
му році навчання у вищому учбовому закладі. 

В якості концептуальної гіпотези ми ви-
значили припущення про існування певного 
ряду факторів, що обумовлюють процес адап-
тації іногородніх студентів першокурсників.

http://www.dnu.dp.ua/view/fpsih
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Виклад основного матеріалу. В вітчизня-
ній психології існує достатня кількість робіт, 
присвячених проблемі адаптації студентів. 
Зокрема, дане питання вивчали такі вчені 
як Костроміна Т.Д., Погодіна О.Н., Казакова 
Т.В., Маркова А.В., Мехайлішин Г.Є., Дябел 
Л.І. та інші. Теоретичний аналіз робіт фахів-
ців з цього питання надає можливість виділи-
ти чинники цього процесу та систематизувати 
інформацію у вигляді переліку факторів, що 
зумовлюють цей процес.

Першим фактором, безперечно, є зміна 
міста та місця проживання.

Найчастіше, більшу частину факультету 
або навіть групи складають ті, хто переїхав з 
іншого населеного пункту і, у будь-якому ви-
падку, переїзд є емоційним потрясінням. По-
перше, це може бути першим тривалим від-
ривом від родини, друзів, близьких, через що 
студент відчуває себе самотнім та покинутим. 
Є, також деякі першокурсники, що взагалі не 
мають досвіду перебування без сім’ї. На нашу 
думку, діти, що мали змогу проводити час у 
таборах, поїздках без присутності батьків, 
особливо протягом більш-менш довгого часу, 
легше переживають переїзд в інше місто.  
Цей факт підтверджено Буликіною І. В. в ро-
боті «Проблеми іногородніх студентів: соціо-
логичний аспект», де зазначається, що більш, 
ніж 10 відсотків іногородніх студентів мають 
суттєві проблеми завдяки зміні місця життя, 
тоді як решта в 90 відсотків долає цю зміну 
більш-менш успішно, проте, з більш-менш 
наявними складностями [1], 

Іншим аспектом цього фактору є зміна 
умов проживання. Адже переважна більшість 
іногородніх студентів проживає у гуртожит-
ках. Частіше за все у кімнатах живе від двох 
до чотирьох студентів, кухня є спільною на 
поверх, як і санвузли, а душ, взагалі може бути 
один на весь гуртожиток. Звісно, умови у різ-
них учбових закладах відрізняються, але голо-
вне те, що вони є якісно іншими на відміну від 
домашніх умов. На початку навчання людина 
постійно перебуває у присутності, інших та 
незнайомих людей. Є велика кількість чинни-
ків до яких також потрібно адаптуватися. На-
приклад, усі можуть вчити домашні завдання 
у різний час, через що шум і сторонні звуки 

дуже заважають засвоєнню матеріалу, тоді 
як вдома, здебільшого у всіх, були відповідні 
умови для навчання. Звичка засипати і проси-
натися є індивідуальною для кожного, що, та-
кож створює велику кількість незручностей. 

Тобто цей фактор загалом має різні ас-
пекти, що обумовлюють адаптацію першо-
курсника до нових умов життя. Нерідко, вони 
можуть впливати на загальний емоційний 
стан, працездатність, якість засвоєння ново-
го матеріалу. У випадках дезадаптації можуть 
виникати пасивність, замкненість, апатія або 
навпаки агресивність, імпульсивність.

На нашу думку, цю проблему набагато лег-
ше попередити, аніж вирішити. Щоб мінімізу-
вати стрес від зміни обстановки та відриву від 
близьких потрібно давати діям більше вільно-
го простору, частіше направляти у табори та 
поїздки із класом, не боятися залишати ди-
тину одну вдома у дорослому віці. В процесі 
пристосування до нових умов життя важли-
вим є усвідомлення негативних фактів, що за-
важають цьому процесу , адже, саме це дозво-
лить іх скоріше подолати. А, у випадку, коли 
проблема спільного проживання та биту не 
вирішується, звернення за допомогою к пси-
хологу не буде зайвим. 

Другим фактором, що має зв’язок із пер-
шим, є зміна соціальних груп, у яких знахо-
диться людина.

Попова Т.І. у статті «Психологічні пробле-
ми адаптації студентів до умов ВНЗ» описує 
момент становлення особистості студентсько-
го віку під впливом нових соціальних груп. 
На її думку, цей фактор є одним із основних 
під час адаптації до навчання у ЗВО та одним 
із найвпливовіших на психічний стан, прояви 
характеру та загальне становлення особистос-
ті в даному соціумі [4]

Більша частина груп шкільного життя 
зникає. Здебільшого, студенти починають 
залежати від себе, приймати, чи не вперше 
в житті, важливі рішення самостійно. Зни-
кають шкільні друзі та згодом з’являються 
нові. Проте, спочатку першокурсник потра-
пляє, на нашу думку, у критичні умови. Біль-
ша кількість соціальних груп знаходяться 
лише на етапі виникнення та формування. 
Одною з них є група певного факультету. 
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Дуже важливим аспектом є те, як людина 
зможе себе зарекомендувати серед студентів 
та викладачів. Клімат у групі також впливає 
на адаптацію кожного іі члена. У свою чер-
гу, адаптація кожного члена нової групи обу-
мовлює згуртованість групи, та рівень її ре-
ферентності для кожного. Не останню роль 
в цьому процесі відіграє куратор групи, що 
задає позитивний настрой та пропонує низку 
заходів, які сприяють підвищенню загально-
го рівня згуртованості.

Не менш важливою соціальною, а іноді та-
кож референтною групою, в житті першокурс-
ників стають сусіди по кімнаті в гуртожитку. 
Адже, закритим та скромним людям особливо 
важно адаптуватися до постійної присутності 
інших людей в особистісному просторі, через 
що можуть виникати непорозуміння, незруч-
ності та загальна негативна атмосфера, що по-
гано впливає на емоційний стан людини.

Третім фактором адаптаційного процесу є 
перехід до самостійного життя. 

Для когось він може бути досить різким 
і вводити людину в ступор. Адже відчуття 
повної свободи дій може негативно вплину-
ти на сугестивну та слабку духом людину. 
Так багато студентів, що тільки вийшли з під 
батьківської опіки, особливо якщо вона була 
надмірною, виходять «на волю» і починають 
дозволяти собі усе те, що було під заборо-
ною, не знаючи міри. Даний фактор висвітлен 
у праці Єлейко М. Я. Соціальне самопочуття 
населення у суспільстві періоду трансформа-
цій: методологія та методи дослідження [4].

Ця проблема має й іншу сторону – мова 
йдеться про неспроможність студента до са-
мостійного життя через гіперопіку. Буває 
й  таке, що навіть учні одинадцятого класу 
не вміють готувати, скуплятися, поратися по 
дому. Тому, коли студент опиняється з побу-
товими проблемами сам на сам, вони моделю-
ють додаткові складності процесу адаптації. 

Щоб підготувати підлітка до самостійного 
життя, потрібно відноситися до нього, як до 
дорослого. Не повинно бути великої кількос-
ті табу, так як рано чи пізно, вони всі будуть 
порушені. Це значить, що батьки повинні так 
усе пояснювати дітям, щоб вибір про відмову 
або обмеження деяких речей залишався за ди-

тиною. Наявність таких навичок буде робити 
її більш впевненою у собі. 

Четвертим фактором є загальна зміна спе-
цифіки навчального процесу. 

Синиця Я.В. висвітлює адаптацію до зміни 
навчального процесу при переході з старшої 
загальноосвітньої школи до вищих навчаль-
них закладів наступним чином – труднощі 
адаптації студентів на початкових етапах на-
вчання обумовленні низкою особливостей, бо 
система навчання характеризується великим 
обсягом матеріалу, самостійністю і відпові-
дальністю студентів [4].

Такі зміни зумовлені низкою факторів. По-
перше, ніхто не контролює присутність на за-
няттях та не буде змушує з’являтися на них, 
як це могло бути під час навчання у школі. 

По-друге, більша частина ЗВО має опір на 
самостійну роботу студента, що спершу зда-
ється досить важким та незрозумілим першо-
курснику. Оскільки в університетах, академія 
тощо дається основа знань, а додатковий ма-
теріал потрібно шукати та вчити самостійно, 
питання самостійного опанування освітніх 
проблем виступає у якості стресу для вчораш-
ніх школярів.

По-третє, у школах усе рідше можна спо-
стерігати таку форму взаємодії, коли конкрет-
ний учень біля дошки відповідає, а усі інші 
його слухають. У новій українській школі 
взагалі цей метод навчання зникає, оскільки 
це призводить до емоційного тиску на учня. 
У ЗВО ж, до теперішнього часу, такий метод 
є одним із основних. Цей фактор у багатьох, 
а особливо у замкнених студентів, може ви-
кликати погіршення настрою на навчання, та 
сповільнювати процес адаптації.

Висновки. Теоретичний аналіз літератури 
надав нам можливість проаналізувати всі фак-
тори позитивного та негативного впливу на 
адаптацію студента першокурсника до систе-
ми навчання у ЗВО, а також визначити можли-
ві шляхи сповільнення цього процесу. Готува-
ти підлітків до переходу в самостійне життя, 
заздалегідь повинні як система шкільного 
навчання, так і, безпосередньо, батьки. Якщо 
їх рекомендації будуть прийматися до уваги 
та виконуватися, відсоток того, що при пере-
ході від шкільного до студентського життя, 
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можуть виникнути проблеми із адаптацією, 
буде суттєво зменшується. Адже, затримка 
та ускладнення адаптаційного процесу може 
вплинути негативно не тільки на психіку сту-
дента, а й на його соціалізацію, становлення 
особистості в нових умовах та загалом на по-
дальше життя.

У результаті теоретичного аналізу літера-
тури у контексті нашого дослідження, було 

визначено та обґрунтовано перелік факторів, 
що сприяють ефективній адаптації, проте, 
особливо важливими були визначені зміна 
соціальних груп та перехід до самостійного 
життя. Перспективи подальшого дослідження 
проблеми полягають у визначенні аспектів, 
що потребують експериментальної перевірки, 
та їх вивчення та дослідження емпіричним 
шляхом. 
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