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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМБІНУВАННЯ
КЛАСИЧНИХ ТА СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ФІЗИЦІ У ШКОЛІ
У статті розглянуто питання дослідження та тестували різні типи освітніх технологій та
методичних чинників, які призводять до їх успішного використання у процесі викладання фізики.
Проаналізовано основні практики розвиваючого та особистісно-орієнтованого навчання. Запропонований спосіб залучення максимальної кількості учнів до роботи в умовах обмеженого технічного
забезпечення.
Ключові слова: засоби ІКТ, освітні технології, викладання фізики, дослідницький процес.
В статье рассмотрены вопросы исследования и тестировали разных типов образовательных
технологий и методических факторов, которые приводят к их успешному использованию в процессе
преподавания физики. Проанализированы основные практики развивающего и личностно-ориентированного обучения. Предложен способ привлечения максимального количества учащихся к работе в
условиях ограниченного технического обеспечения.
Ключевые слова: средства ИКТ, образовательные технологии, преподавание физики, исследовательский процесс.
The article considers the issues of research and tested different types of educational technologies and
methodological factors that lead to their successful use in teaching physics. There was analyzed key practices
of personal-centered learning. There was proposed method to attract the maximum number of students to
work with limited hardware.
Key words: ICT, educational technologies, teaching physics, research process.

Актуальність роботи. Проблема вибору методів та засобів навчання для даного
предмету та аудиторії завжди постає перед
викладачем при підготовці до занять. В наш
час цифрових технологій, що змінюються так
швидко важко встигнути змінитися разом з
підростаючим поколінням. Проте в 21-м столітті, педагоги мають навчитися використовувати технології для проектування і здійснення
навчальних дій школяра для досягнення максимальної ефективності засвоєння матеріалу
та контакту з аудиторією. Ось чому ми пропонуємо дану дослідницьку роботу, що значно
спростить їм цю задачу.
Постановка проблеми. Основне припущення, на якому ґрунтується наше дослідження в тому, що викладачі знайомі і готові
впроваджувати та широко використовувати
розвиваючі та особистісно-орієнтовані методи навчання в навчальний процес. На основі
комбінування класичного викладання та викладання з використанням ІКТ (інформаційнокомунікаційних технологій) учні отримують

набір основних компетенцій для подальшого
навчання у ВНЗ, таких як: дослідницький досвід, співробітництво, практико-орієнтована
спрямованість. Саме тому важливим є допомогти викладачам інтегрувати ІКТ засоби у
класичний урок та показати діючу модель організації самонавчання учнів.
Постановка завдання. Метою даної роботи
є оцінка основних методів особистісно-орієнтованого та розвиваючого навчання, їх комбінування з сучасними засобами ІКТ, проведення
дослідження результатів практичного використання розглянутих методів та надання рекомендацій щодо можливостей їх використання в
умовах обмеженого шкільного бюджету.
Виклад основного матеріалу. Технології
самі по собі рідко бувають трансформаційними. Скоріше, ІКТ вимагає активної участі
учнів і педагогів для досягнення найвищої
ефективності роботи у класі. Використання засобів ІКТ можуть також стимулювати
глибоку переробку ідей і звільнити час для
якісної взаємодії учнів та учнів і педагога. У
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цілому, технологія дозволяє викладачеві підвищити рівень педагогічних методів навчання
надаючи рамки для створення конструктивізму, особистісно-орієнтованого освітнього середовища. Для учнів, технологія забезпечує
доступ до самостійного навчання. Вона надає
можливість досліджувати, міркувати, вивчати
соціальні навички (такі як спільна робота, логічних міркувань, і творче самовираження), і
підвищити самооцінку [1]. Розвиваюче та особистісно-орієнтоване навчання характеризується такими практиками:
Співробітництво. Учні працюють разом у
групах, викладають і навчають один одного,
ведуть переговори з різних точок зору до досягнення консенсусу.
Критичне мислення. Навчання зосереджене на підвищенні рівня мислення, навичок
передачі інформації в нових ситуаціях; аналіз
інформації; збір інформації з різних джерел і
синтезування її, щоб створити переконливий
аргумент; та оцінити правдивість результату.
Автентичні навчання. Навчання ґрунтується на реальних питаннях в порівнянні з
штучними, академічними побудовами. Наприклад, учням може бути дано реальні проблеми
для вирішення, проект створення ситуації для
аналізу, або основне питання, на яке вони повинні відповісти у процесі дослідницької діяльності в умовах уроку.
Взаємодія з різними матеріалами. Розвиваюче та особистісно-орієнтоване навчання
визнається тим, що учні вчаться за допомогою різних інструментів, ресурсів і досвіду. Ці
вимоги різноманітні, когнітивно багаті – такі
засоби навчання, як технологічні (наприклад,
як комп’ютери, програмне забезпечення, програми та зміст конкретних інтернет-сайтів) і
нетехнологічні (такі як мікроскопи, текстові
та візуальні дані, природні елементи, люди,
книги, тощо).
Автентична оцінка. Це оцінка, яка імітує
реальні завдання, такі як зробити презентацію
в якості нобелевського лауреата з фізики або
ж дати урок молодшим школярам.
Безперервне навчання: максимально використовувати можливості для професійного
розвитку через ІКТ, телевізор і он-лайн ресурси, які надають вчителям можливість безпе-

рервного професійного розвитку, включаючи
подальшу підтримку, а учням можливість навчання при перебуванні за межами навчального закладу у будь-який час і в обраному ними
самими обсязі.
Навчальні практики: допомогти вчителям
зрозуміти і ефективно використовувати інноваційні методичні підходи та конструктивістські методи. Підтримати їх у застосуванні
конкретних технологій з особистісно-орієнтованим контекстом, моделюючи он-лайн уроки,
які інші педагоги можуть чути або спостерігати через радіо або через трансляцію телевізійних модулів (на DVD-диску або веб-ТБ).
Практичне прикладання: заохочувати використання ІКТ для професійного наставництва, і навіть моніторингу. З допомогою
електронної пошти, блогів, розсилок, дошок
оголошень, чатів, і он-лайн можливостей навчання. Педагоги можуть брати участь у рефлексивній, аналітичній навчальній діяльності
та обговоренні специфічних методів навчання
з національними або міжнародними колегами.
Крім того, розміщуючи свої думки на інші носії інформації (наприклад, он-лайн в хмарах),
вчителям вдається створити архівний звід
знань, які учні та колеги можуть відкрити, доповнити та редагувати за потреби [2].
В нашій дослідницькій роботі ми розглядали та тестували різні типи освітніх технологій та методичні чинники, які призводять до
їх успішного використання у процесі викладання фізики в десятих одинадцятих класах
загальноосвітньої школи № 124 м. Дніпропетровська.
Як і в багатьох середніх за рівнем оснащеності школах, ми мали можливість використання лише одного комп’ютера на весь клас у
кабінеті фізики, але, використавши експертну
модель на уроці та можливість роботи вдома,
ми значно підвищили мотивацію учнів до роботи та вдосконалили дослідницький процес.
Також нами були використані найдоступніші
онлайн пошукові системи і в якості хмарного
сховища даних вибрали ресурс OneDrive. Перевага його перед іншими в тому, що користувачі можуть безпосередньо з додатку створювати, зберігати та редагувати файли Excel,
OneNote, PowerPoint і Word в службі Windows
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Live OneDrive. Сервіс дає змогу зберігати на
даний момент 5 Гб інформації безкоштовно
у вигляді стандартних впорядкованих папок
і дає можливість їх попереднього перегляду і
перегляду у слайдовому режимі.
Було створено 5 груп та вибрано 5 найкращих учнів, що навчалися у «експерта» (вчителя), отримали план завдання та інструкції
для груп. Ці учні в свою чергу стали «експертами» своїх груп, спланували роботу та узагальнили результат. Завдання для класу було
радіологічне дослідження та створення радіологічної мапи своєї місцевості.
Перша група відповідала за проведення
вимірювань. Учні завантажили у мобільний
телефон програму, що дозволяє вимірювати дозу випромінювання у навколишньому
середовищі та, згідно карти нашого селища,
виконали вимірювання в різних точках – дослідницька група (див. схему 1).
Друга група на основі результатів першої
зробила фотографії місць замірів та занесла їх

в хмару, що була створена технічною групою.
Остання в свою чергу виконала розрахунки доз
і потужностей доз, та склала узагальнюючу таблицю порівняння їх з допустимими дозами.
Група 4 – Редакційна колегія – оформила
звіт згідно вимірів і результатів, наголосивши
тему, мету, обладнання для роботи та висновки щодо радіологічної ситуації нашої місцевості.
Остання група – Арт-група – отримавши
всі попередні результати та звіти від всіх груп,
створила дизайнерський буклет з фотографіями, радіологічною картою місцевості, повним
описом та висновками експерименту. Група
додатково надала поради щодо захисту від радіації в побутових умовах та дій у разі аварії
на АЕС.
Результат роботи був дуже високо оцінений на методичній нараді школи, і було запропоновано на наступний рік розширити цю
роботу до повноцінного проекту, щоб представити її у МАН.
Висновки. Важливість і необхідність залучення ІКТ технологій в
освітній процес доведена багатьма
практиками, проте у школі мало використовується через брак необхідного
технічного забезпечення. При правильному використанні засобів ІКТ, підтримці педагогів у розвитку критичного мислення та аналітичних навичок
значно підвищується мотивація учнів
та результативність навчання шляхом
підключення відповідних концепцій і
теорій до реальних прикладів. Наша
дослідницька робота показала один зі
способів вирішення цієї проблеми з використанням власних ресурсів учнів,
що також підвищило їх мотивацію до
дослідницької діяльності. Розглянуті
методи навчання та Інтернет ресурси – це лише одні з можливих засобів
навчання. Доцільним є подальше дослідження перспектив та ефективності
використання інших додатків.

Схема 1. Взаємодія експертних груп
через хмаро-орієнтоване середовище

8

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Journal of Engineering Education January 2015 KARL A. SMITH Department of Civil Engineering
University of Minnesota SHERI D. SHEPPARD Department of Mechanical Engineering Stanford
University DAVID W. JOHNSON Department of Educational Psychology University of Minnesota ROGER
T. JOHNSON Department of Curriculum and Instruction University of Minnesota [Электронный ресурс]:
Режим доступа: http://www.academia.edu
2. National Institute of Standards and Technology Special Publication 500-291 V2 Natl. Inst. Stand.
Technol. Spec. Publ. 500-291, 108 pages (May 24, 2013)
3. H. Gould, Computer Physics Communications 127, 6 (2000).
4. Насильно мил не будешь. Подходы к проблеме мотивации в школе и учебно-исследовательской деятельности/ Борзенко В. И., Обухов А. С. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.
researcher.ru/methodics/teor/teor_0007.html

9

№ 8 / 2016 р.

♦

Білянкіна Т.І.
старший викладач кафедри економіки та ІТ,
керівник навчально-методичного центру
Київського національного університету культури і мистецтв

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті розглянуті деякі проблеми застосування мультимедійних технологій у вищій школі.
Актуалізовані питання методології створення та застосування освітніх мультимедійних засобів у
вищій школі, необхідності розвитку інформаційної культури у студентів та педагогів. Запропоновані шляхи вирішення означених проблем.
Ключові слова: освіта, інформація, інформатизація освіти, мультимедіа, мультимедійні та
комп’ютерні технології, мультимедійні засоби навчання.
В статье рассмотрены некоторые проблемы применения мультимедийных технологий в высшей
школе. Актуализированы вопросы методологии создания и применения мультимедийных средств в
высшей школе, необходимости развития информационной культуры у студентов и педагогов. Предложены пути решения обозначенных проблем.
Ключевые слова: образование, информация, информатизация образования, мультимедиа, мультимедийные и компьютерные технологии, мультимедийные средства обучения.
In the article some problems of application of multimedia technologies are considered at higher school.
The questions of methodology of creation and application of multimedia facilities at higher school, necessity
of development of informative culture for students and teachers. The ways of decision of mark problems are
offered.
Key words: education, information, informatization of education, multimedia, multimedia and computer
technologies, multimedia facilities of educating.

Інформаційні технології (ІТ) в системі
освіти – необхідна умова переходу суспільства до інформаційної цивілізації. Сучасні
технології та телекомунікації дозволили змінити характер організації навчального процесу, підвищили якість освіти, вмотивували
процес сприйняття інформації та отримання
знань. Домінантними складовими розвитку
сучасної освіти є нові ІТ, які надають необмежені можливості для самостійної і спільної творчої діяльності суб’єктів навчального
процесу. За допомогою новітніх технічних
і мультимедійних засобів викладач створює
сприятливе середовище для формування власного інтелекту. Особливу роль в цьому процесі відіграє комп’ютерна техніка і мережеві
технології [1]. Розглянемо основні технології
мультимедійної освіти та мультимедійних засобів навчання.
Сучасний педагогічний процес неможливий без використання інформаційних технологій. Основними напрямками застосування
ІТ у навчальному процесі є: розробка педа-

гогічних програмних засобів різного призначення; розробка навчальних веб-сайтів; розробка методичних та дидактичних матеріалів;
управління реальними об’єктами (навчальними ботами); організація та проведення
комп’ютерних експериментів з віртуальними
моделями; пошук інформації різних форм в
глобальних та локальних мережах, її збір, накопичення, зберігання, обробка та передача;
обробка результатів експерименту; організація інтелектуального дозвілля. Найбільш поширено використання інтегрованих лекцій із
застосуванням мультимедійних засобів. Мультимедіа – це сучасна комп’ютерна технологія, що дозволяє об’єднати в комп’ютерній
системі звук, текст, відеозображення, графічні зображення, анімацію. Презентації стають
невід’ємною частиною навчання. Використання віртуальної реальності у педагогічному
процесі породжує ефект присутності. Викладачі створюють та активно впроваджують авторські педагогічні програмні засоби, в яких
відображається предметна галузь, реалізу-
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ється технологія її вивчення, забезпечуються
умови для здійснення різних видів навчального процесу. Роль викладача змінюється: він
перестає бути авторитарним та повновладним
джерелом знань і становиться керівником та
помічником для студентів, які самостійно
шукають потрібну інформацію. Типологія
програмних засобів досить різноманітна: навчальні, діагностуючі, контролюючі, моделюючі, ігрові тощо. Всі вони інтенсифікують
процес навчання, надають йому динамізм,
гнучкість, посилюють його прикладну спрямованість. В педагогічному процесі вивчення
ІТ дозволяє вирішити декілька задач різних
рівнів: використання ІТ як інструмент освіти,
пізнання (курс «Інформатика»); ІТ в професійної діяльності, на що спрямована загальнопрофесійна дисципліна «Інформаційні технології», яка розглядає їх теорію, компоненти,
методику; вивчення прикладних інформаційних технологій, орієнтованих на спеціальність
та призначених для організації та управління
конкретною професійною діяльністю. Наприклад, дисципліна «Інформаційні технології в
економіці» та синонімічна їй «Інформаційні
технології в управлінні» входять в освітню
програму навчання студентів економічних
спеціальностей. Сучасний економіст повинен вміти приймати обґрунтовані рішення на
основі інформаційних потоків; крім традиційних економічних знань студент повинен бути
ознайомлений з процесом обробки даних та
володіти навичками побудови інформаційних
систем. Методичних матеріалів (списків рекомендованої літератури, інтерактивних посібників, рефератів, онлайн-підручників і т. д.)
з даних дисциплін дуже багато. Розібратися
в даній ситуації та допомогти у засвоєнні навчального матеріалу допоможе викладач, якій
не тільки організує самостійну роботу студентів (написання рефератів, тестування, контрольні та курсові роботи), але й в умовах регламенту часу вміє вибрати найбільш важливі
аспекти для засвоєння. Саме тому викладачі
створюють авторські педагогічні програмні
засоби, які реалізуються у мультимедійній та
гіпермедійній формі на CD та DVD-дисках,
на сайтах в мережі Інтернет. Мета навчання
у вузі – сформувати у студентів вміння вирі-

шувати професійні проблеми, здатність проводити науковий та практичний пошук при
вирішенні конкретних завдань. Студент має
повірити в те, що у будь-якій проблемі є місце
пошуку. Саме специфічні особливості мультимедіа дозволяють органічно залучити студентів до проблемних ситуацій та створити
потужний стимул зацікавленості [2].
Але суттєвим недоліком більшості існуючих мультимедійних засобів навчання залишається відсутність єдиної методології
їх створення та застосування. При розробці
мультимедійних засобів навчання, як правило, акцент робиться не на навчанні та допомозі студентові, а на технології проблемної
реалізації. До негативних аспектів застосування мультимедійних засобів навчання в системі вищої освіти відносяться: розпорошеність уваги студентів, відсутність зворотного
зв’язку, недоступність і т. ін. Великий обсяг
навчального матеріалу не завжди корисний
із-за невміння сконцентруватися на головному. Студенти часто губляться у колосальному
інформаційному потоці, відволікаються на
посилання. Відомо, що людська пам’ять має
дуже обмежені можливості. Звичайна людина
здатна впевнено пам’ятати та оперувати лише
сьома різними розумовими категоріями. Коли
студенту одночасно демонструють декілька
типів мультимедійної інформації, виникає ситуація, у якій він буде відволікатися від одних
типів інформації, щоб слідкувати за іншими,
в результаті чого цілісність навчального матеріалу порушується та погано засвоюється.
Інтерактивність або можливості «зворотного
зв’язку» з користувачем у мультимедійних
навчальних додатках досить обмежені та зазвичай зводяться до будь-яких форм контролю на рівні «вірно-не вірно». Створення
аудіо-, відеографіки та інших елементів
мультимедіазасобів набагато складніше, ніж
написання традиційного тексту. Не всі педагоги вищої школи мають знання з моделювання комп’ютерних програм і пов’язаних з
ними особливостями дизайну, психологічного
сприйняття інтерактивних середовищ. Навіть
правильно використовувати готові мультимедійні розробки для багатьох викладачів є
проблемою. Крім цього далеко не всі навчаль-
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ні аудиторії забезпечені необхідними апаратними та програмними ресурсами. Наявність
технічних збоїв у роботі Інтернету (невелика
швидкість передачі, затримка при скачуванні
файлів і т. ін.) суттєво знижує ефективність
навчального процесу. Недарма Інтернет називають «країною хаосу», яка нагадує бібліотеку після землетрусу. Але найбільшою проблемою мультимедійного навчання у вищій
школі є його методологічна розпорошеність.
Кожний вуз має власні розробки зі створення та застосування мультимедіа, але єдиного
підходу до всіх немає. Також немає єдиної
великої мережевої системи, яка забезпечує
мультимедійний зв’язок освітніх технологій
із доступом до інформаційних баз. Усі діючі
мультимедійні технології навчання, як правило, авторські. Слід виконати велику роботу, щоб визначити, як найкраще організувати
навчальний процес при взаємодії з загальною
інформаційною системою. Мультимедіа, як
прогресивне явище, поряд із досягненнями
та перспективами, несе низку негативних
проблем у соціокультурне середовище: мозаїчність культури, еклектичність галузі знань,
орієнтація на репродукування замість творчості у класичному розумінні. Технологія стає
регресивною по відношенню до традиційних
цінностей. Це стосується економіки, політики, культури і т. ін. Наприклад, постійне користування Інтернетом призвело до того, що
люди зовсім перестали читати, самостійно
мислити, думати. До недоліків «віртуальної
культури» також можна віднести неточність
ряду матеріалів (помилки у електронних бібліотеках, які допускаються при скануванні),
засилля інформації, яка призводить до «інформаційного шуму», і ін. Крім того, мультимедіаіндустрія розвивається настільки стрімко, що нові технології старішають протягом
одного року. Паралельно особливої гостроти
набуває проблема якості підготовки викладацького складу. Підготовка викладачів-технологів, здатних вирішувати професійні завдання в умовах інформатизації навчального
процесу, не здійснюється належним чином.
Але незважаючи на всі недоліки, мультимедійні засоби навчання – невід’ємний компонент будь-якої навчально-методичної систе-

ми. Долучити студентів до світового банку
знань – одне з найважливіших завдань сучасної освіти. Тому використання комп’ютерної
системи стає невід’ємною складовою вивчення будь-якого предмета. Використовуються
різні види мультимедійних засобів навчання.
Розглянемо основні з них:
Засоби зберігання і відтворення навчальної інформації – забезпечують наочність у навчанні, можливість багаторазового відтворення спеціально переробленої інформації, яка
відбиває сутність об’єктів, процесів і явищ,
що вивчаються.
Засоби моделювання (геометричні, фізичні
й математичні моделі) – дають можливість не
тільки демонструвати об’єкти й процеси, що
вивчаються, а й досліджувати їх.
Засоби контролю (самоконтролю) – забезпечують автоматизацію процесу перевірки
ступеня засвоєння навчальної інформації й
оцінювання знань, що дає викладачеві швидко виявити рівень сприймання матеріалу одночасно кожним студентом, зробити контроль
масовим і об’єктивним.
Засоби самонавчання – забезпечують
сприймання навчальної інформації, контроль
і самоконтроль за правильним її застосуванням, опосередковане керування пізнавальною
діяльністю студентів.
Аудіокомунікативні засоби. Комунікативне
навчання – це залучення особи до духовних
цінностей інших культур через безпосереднє
спілкування й аудіювання (читання).
Візуально-спостережні засоби – об’єкти,
моделі, діаграми, таблиці, графіки, анімації
та постери, карти, глобуси, що посилаються
на ілюстративні топографічні вказівки, малюнки, слайди, фільми та телебачення. Такі
заходи, як демонстрація, експеримент та
творчі вправи є частиною візуально-спостережних засобів. Ефективним засобом навчання є відеозасоби, але при всіх їх можливостях
головною фігурою на заняттях залишається
викладач, який повинен організувати активне сприйняття фільму чи його фрагмента. З
метою досягнення ефективності навчання
використання відеозасобів має супроводжуватися поясненнями викладача, який повинен
запропонувати детальні розробки, уточнення
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та обговорення наочного матеріалу, що допоможе студентам зробити належні висновки
та правильно тлумачити побачене. Використання мультимедійних засобів є необхідною
ланкою у роботі творчого викладача, адже
їх арсенал дидактичних можливостей дуже
великий. Стисло його можна визначити так:
урізноманітнення форм подання інформації,
навчальних завдань, забезпечення зворотного зв’язку, великі можливості діалогізації навчального процесу; індивідуалізація навчання, розширення поля самостійності; широке
застосування ігрових прийомів; активізація
навчальної роботи студентів, посилення їх
ролі як суб’єкта навчання; посилення мотивації навчання. Але для забезпечення ефективності мультимедіа в навчанні слід зазначити,
що якість програмного забезпечення навчального курсу – не єдина мета, монітор не може
замінити дошку, Power Point не може зайняти
місце думки студентів. Тому традиційні методи і засоби навчання не можна ігнорувати,
а мультимедійними технологіями не варто
зловживати. Практикою доведено, що мультимедійні засоби навчання можна використовувати при різних видах занять. Наприклад, у
процесі читання лекцій застосовуються презентації, що містять різні види інформації:
текстову, звукову, графічну, анімації. Дуже
популярні зараз електронні підручники, які є
одним з інструментів самостійної підготовки

з предмета. На практичних заняттях – використання тестових програм для закріплення
і контролю знань. При підбиранні мультимедійного засобу викладачеві необхідно враховувати особливості конкретної навчальної
дисципліни, передбачати специфіку відповідної науки, особливості методів дослідження,
її закономірностей. Мультимедійні технології повинні відповідати цілям і завданням
курсу навчання й органічно вписуватися в навчальний процес.
Отже, мультимедійні засоби навчання є
універсальними, оскільки можуть бути використані на різних етапах лекційних, семінарських та практичних занять: під час
мотивації як постановка проблеми перед вивченням нового матеріалу; у поясненні нового
матеріалу як ілюстрації; під час закріплення
та узагальнення знань; для контролю знань.
Таким чином, упровадження та застосування
мультимедіа-технологій у навчальний процес – важлива дидактична умова формування
особистісних якостей студентів, що дозволяє
викладачеві отримати ефективний інструмент
педагогічної праці, сформувати у студентів
високі професійні якості шляхом активізації
інтересу до навчання, одержати необхідну
професійну підготовку. Все це сприяє організації якісного навчального процесу у вишах,
формуванню високих морально-вольових та
особистісних якостей студенів.
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РОЛЬ ФАКУЛЬТЕТІВ, АСОЦІАЦІЙ ТА СПІВТОВАРИСТВ
У ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ
«КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ» В УНІВЕРСИТЕТАХ США
У статті розглянуто питання позиції освітніх співтовариств, факультетів та асоціацій у формуванні критичного мислення серед студентства в університетах США. Для покращення рівня викладання дисципліни «Критичне мислення» в українських університетах на прикладі зарубіжного
досвіду показано повний функціонал подібних асоціацій з метою реалізації даних проектів в Україні.
Ключові слова: критичне мислення, факультети освітніх співтовариств, якість навчання,
університет, США.
В статье рассмотрен вопрос позиции образовательных сообществ, факультетов и ассоциаций в
формировании критического мышления среди студенчества в университетах США. Для улучшения
уровня преподавания дисциплины «Критическое мышление» в украинских университетах на примере зарубежного опыта показан полный функционал подобных ассоциаций с целью реализации данных
проектов в Украине.
Ключевые слова: критическое мышление, факультеты образовательных сообществ, качество
обучения, университет, США.
The article deals with the question of the position of educational communities, departments and associations in the formation of critical thinking among students in US universities. The complete functionality of
such associations in order to implement these projects in Ukraine is shown to improve the level of teaching of
„critical thinking” discipline in Ukrainian universities in the example of foreign experience.
Key words: critical thinking faculties of educational communities, quality of teaching, University, USA.

Питання формування критичного мислення студентів університетів займає не останнє
місце у сучасній вітчизняній педагогіці. Часто
українські науковці посилаються на передовий досвід країни, науковці котрої займаються
питаннями формування критичного мислення вже більше ста років, починаючи з праць
Дж. Дьюї та продовжуючи на сучасниках
Р. Полі, Л. Елдер, Дж. Носіч [1, с. 73].
У провідних університетах України, а саме
Кіровоградський державний педагогічний
університет ім. В. Винниченко, Києво-Могилянська академія, на кафедрі медіа-комунікацій Харківського національного університету ім. В. Каразіна на сьогоднішній день
ведеться викладання дисциплін «Критичне
мислення» або «Логіка», «Медіаграмотність»,
«Медіакритика». У більшості своїй науковці
та викладачі цих університетів спираються
на досвід університетів США та Канади та
співпрацюють з ними.
Перші кроки зроблено й Академією Української Преси та Інститутом інноваційних тех-

нологій і змісту освіти. У 2014 році за їхньої
підтримки було проведено семінар «Практична медіаграмотність». Під час заходу було
презентовано нові засоби для впровадження
медіаосвіти: підручник «Медіаграмотність»
і навчальну онлайн-гру «Медіазнайко» (для
учнів 15–17-ти років) [2, c. 7].
Але, нажаль не існує єдиного формату,
асоціації котра б контролювала процес, формувала професійні групи котрі просували б
курс «критичного мислення» у маси, адже на
Давоському форумі 2016 критичне мислення
включили до списку першорядних умінь, що
знадобляться фахівцям у найближчі 5 років.
У США формування навичок критичного мислення у студентів університетів здійснюється у процесі викладання курсів «Критичне мислення», та у процесі викладання
дисциплін з акцентом на формування критичного мислення. У ряді провідних університетів США, наприклад університетів «Ліги
плюща», основи критичного мислення даються в рамках журналістських, філософських,
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соціологічних, психологічних, економічних,
культурологічних, юридичних, педагогічних
коледжів, інститутів і факультетів, а також на
факультетах вивчення медіа «Media Study».
В інших університетах, які характеризуються технологічною та інженерною підготовкою, критичне мислення пов’язане з
технічної інформатикою, засобами зв’язку, кібернетикою, новими спеціальностями в галузі
технологічної комунікації. У даному випадку
відбувається поєднання інженерної та соціальної підготовки. Це явно виражено в Массачусетському технологічному інституті (MTI).
Контроль якості викладання, тестування та
оцінювання актуальності тих чи інших методик та моделей формування критичного мислення здійснюють …
Метою даної статті є відображення повного функціоналу асоціацій котрі здійснюють
контроль якості освіти, задля успішної реалізації подібних проектів на теренах сучасної
України.
Отож існують Факультети освітнього
співтовариства (ФОС) – це групи які складаються з представників трансдисциплінарних
факультетів, аспірантів та професійної групи співробітників розміром 6-15 або більше
(від 8 до 12) осіб котрі займаються активною
діяльністю, спільними річними програмами з
підвищення якості викладання та навчання,
проведенням семінарів та заходів, присвячених навчанню, розвитку, трансдисциплінарності, фінансуванню викладання та навчання.
Учасники ФОС можуть вибрати фокус курс
або проект, щоб запроваджувати інновації,
оцінювання результатів підготовки студентів
і підготувати курс або проектне міні-портфоліо, щоб показати результати; брати участь у
семінарах та періодичних виданнях, що виходить раз на три тижні деяких виїзних; працювати зі студентами однодумцями; і даний
проект призводить до кампусу і на національних конференціях. Результати дослідження
показують, що факультети освітнього співтовариства збільшили інтерес до викладання та
навчання критичного мислення і забезпечують підтримку викладачів в пошуку, спробах
оцінювати і запроваджувати нові (для них)
методи [3].

Розглянемо програму ФОС з критичного
мислення запроваджену Комісією Південної
Асоціації коледжів і шкіл (SACS) що акредитує регіональні коледжі та університети в одинадцяти південних штатах США.
У програмі сказано що кожна установа що
потребує акредитації або поновлення акредитації має розробити План покращення якості
освіти (Quality Enhancement Plan QEP). В університеті Луісвіля, план Покращення якості освіти називається «Ідеї для дій» (Ideas to
Action (i2a): Використання критичного мислення для покращення навчання студентів і
задіювання громад.
«Ідеї для дій» (Ideas to Action (i2a) це ініціатива університету Луісвілль сприяти конструктивному перетворенню програм по дослідженням для бакалаврату через залучення
та обмін результатами навчання та удосконаленнями у навчанні з метою формування
навичок критичного мислення студентів та
сприяння залучення спільнот в академічні,
курікулярні і реальні контексти.
Учасники ФОС з критичного мислення (Faculty Learning Community on Critical
Thinking (FLC-CT):
– Розробляють та опробовують нові тактики у формуванні критичного мислення студентів
– Знаходять інноваційні методи для стимулювання участі і навчання студентів
– Знайомляться та працюють з новими колегами діляться навчальними стратегіями та
успіхами
– Отримують доступ до ресурсів з проектування, оцінювання та завданнь
Мета ФОС:
– Надати можливість для групи з 10-12 викладачів взяти участь у крос-дисциплінарному
постійному діалозі, структурованій діяльності та рефлексії пов’язаній із здійсненням окремих програмних цілей і результатів.
– Учасники стають частиною спільноти та
їх забезпечують стійкою і науковою підтримкою у поглибленні розуміння і використання
моделі формування критичного мислення
Поль-Елдер, дизайну занять, принципів оцінювання, як в цілому, так і в контексті конкретної дисципліни [3].
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Прийняти участь може:
– будь який штатний викладач ябо сумісник, який буде викладати студентам навчальний курс з критичного мислення безпосередньо у майбутному семестрі;
– даний курс можуть відвідувати викладачі без попереднього досвіду роботи з ФОС
або досвіду використання моделі формування
критичного мислення Поль-Елдер.
Щодо мети I2A FLC-КТ, учасники FLC будуть відчувати можливості:
– Збільшити та активізувати взаємодію в I2a.
– Збільшити і покращити знання і застосування моделі «Поль-Елдер» з формування
критичного мислення рамках певного курсу.
– Створити бібліотеку факультету та матеріалів пов’язаних з I2A для студентів.
– Розробити інструменти оцінювання конкретного курсу.
– Конструктивно обговорити досвід різних
дисциплін в середовищі, яке підтримує і посилює навчання.
– Підготувати групу випускників FLC-КТ,
які можуть бути тренерами у I2A після завершення програми.
– Протекцію наукового викладання (читання, використання передової практики) і стипендію навчання (публічне поширення) і його
застосування у навчання студентів.
Учасники відбираються за такими критеріями:
– викладачі що планують викладати принаймні один курс для бакалаврів протягом семестру FLC-CT
– викладачі що продемонстрували зацікавленість у досконаленні навчання
– викладачі що взмозі відвідувати збори
FLC-КТ
– викладачі, схвалені / висунуті керівниками підрозділів
За участь у проекті учасники можуть отримати:
– стипендію: за умови успішного завершення процесу FLC-КТ учасники отримають
стипендію в розмірі $ 1,000
– Безкоштовні книги і журнали за тематикою
– Посібники для індивідуального навчання
та викладання

– Індивідуальну допомогу та підтримку
– Сертифікат про закінчення
– лист подяки і визнання до керівників підрозділів та адміністраторів від команди I2A
– відвідування п’яти із шести запланованих зустрічей у семестрі.
Таким чином прикладом підготовки фахівців у галузі критичного мислення можуть служити департамент професійної освіти Гарвардського університету, Факультети освітнього
співтоваріства (ФОС) такі як Факультет освітнього співтоваріства з критичного мислення
коледжу Род Айленд (CCRI Critical Thinking
Faculty Learning Community), Факультет освітнього співтоваріства з критичного мислення
університету Луісвілль та Співтовариства по
дослідженням (Communities of Inquiry) [3].
Відповідно до традицій, соціальної та
освітньої культури в США координацію роботи з впровадження критичного мислення,
підтримку досліджень здійснюють активно
діючі великі асоціації з критичного мислення:
Американська філософська асоціації (АФА),
центр по Критичному мисленню (Critical
thinking community) котрий займається методами формування критичного мислення, організацією конференцій.
Асоціація американських коледжів та університетів (AACU association of American
colleges and universities) и Сервіс з тестування
освітніх установ (Educational Testing Service
ETS) перевіряють підготовку викладачів та
студентів.
Міжнародний центр з оцінки мислення вищого порядку (ICAT International center for the
assessment of higher order thinking) – забезпечує методами оцінювання навичок критичного мислення у студентів. Оцінює дизайн курсів з критичного мислення.
Існують у США також Центр і Фонд з критичного мислення, засновані Р. Полем та Л.
Елдер. Разом, активісти та науковці організацій проводять конференції з критичного мислення вже протягом 36 років, видають посібники на різних рівнях викладання, проводять
тренінги [4].
За цей час фахівці грали ключову роль у
визначенні та просуванні принципів і передової практики ясного критичного мислення в
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освіті і суспільстві США та інших країн. Щорічні міжнародні конференції що проводяться за підтримки Фонду надають унікальну
можливість поліпшити розуміння критичного
мислення, здатність більш предметно розповсюджувати його в класі, у всіх аспектах життя і роботі.

Науковці в Україні вже визначили пріоритетні навички для майбутніх фахівців, почали
втілювати у життя ідей, методи та моделі формування критичного мислення серед молоді.
На наступному етапі перед нами стоїть організація співтовариств, котрі продовжували б
роботу та поширювали ясність думки.
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ОСОБЛИВОСТІ САМОІДЕНТИЧНОСТІ
ЧОЛОВІКІВ-ГОМОСЕКСУАЛІВ
У статті розглянуто питання особливостей становлення самоідентичності у чоловіків з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Емпіричним шляхом доведено наявність певної специфіки становлення самоідентичності чоловіків-гомосексуалів – на відміну від чоловіків гетеросексуальної орієнтації.
Ключові слова: самоідентичність, ідентичність, гомосексуальність, чоловіки-гомосексуали.
В статье рассмотрен вопрос становление самоидентичности мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Эмпирическим путем доказано существование определенной специфики становления
самоидентичности мужчин-гомосексуалов – в отличие от мужчин гетеросексуальной ориентации.
Ключевые слова: самоидентичность, идентичность, гомосексуальность, мужчины-гомосексуалы.
The questions of identity formation characteristics in men with different sexual orientation. Empirically
proved the presence of a specificity of identity formation homosexual men – in contrast to heterosexual men.
Key words: self-identity, identity, homosexuality, homosexual men.

Постановка проблеми у загальному
виді. Проблема особистісного становлення
виступає однією з центральних проблем психологічної науки. Розвиток та формування
ідентичності розглядається психологією як
складний та довготривалий процес, результатом якого виступає цілісна особистість.
Особливі проблеми у становленні власної
ідентичності можуть з’являтись у людей з
нетрадиційною сексуальною орієнтацією, а
власне у чоловіків. Соціум накладає на все
власні стереотипи, і людині, яка відчуває себе
«не такою», дуже важко зрозуміти, ким вона
є насправді. Багато чоловіків-гомосексуалів
кажуть про те, що у дитинстві відчували себе
іншими, а коли дізнавалися про природу своїх
почуттів, то, як правило, соромилися, приховували цей факт від більшості оточуючих, бо
гомосексуальність, навіть у нашому сучасному 21-му столітті, іноді вважається чимось ганебним, збоченим та неправильним.
Мета цієї статті – теоретично обґрунтувати та емпірично прослідити особливості становлення власної ідентичності у чоловіківгомосексуалів.
Ідентичність представляє собою динамічну структуру, котра розвивається та трансформується протягом усього життя. Людина
завжди проходить через кризи на різних етапах свого життя – це є невід’ємною частиною

становлення власної ідентичності. Особистісна ідентичність – велика структура, яка поєднує у собі багато різних видів ідентичності
та її параметрів, через кожний з них людина
обов’язково повинна пройти, це і може супроводжуватися переживаннями криз. Кожен
з напрямів в психології розглядав дане питання з позиції свого предмета дослідження
[2; 9; 25; 27].
Гендерна ідентичність є одним з головних
елементів загальної ідентичності, вона також
включає в себе безліч елементів на різних етапах розвитку, що і дозволяє людині більш чітко
визначити, ким вона є. Саме поняття гендерної
ідентичності дозволяє людині зрозуміти, з якою
із статей вона себе асоціює. Поряд з гендерною
ідентичністю знаходиться таке поняття, як сексуальна орієнтація, але вони не завжди збігаються. Сексуальна орієнтація дає людині поняття
того, до якої з статей вона відчуває сексуальний
потяг. Орієнтація може бути гомосексуальною,
гетеросексуальною та бісексуальною. Гомосексуальний чоловік не зобов’язаний ідентифікувати себе як жінку за гендером. Отже, гендерна
ідентичність і сексуальна орієнтація можуть виступати як доповнюючі один одного компоненти людської сексуальності, а можуть існувати і
поряд [1; 4–8; 17; 19–20].
Щодо становлення нестандартної орієнтації, тобто гомосексуалізму, у чоловіків, її коре-
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ні можуть знаходитись як у самому дитинстві,
так і бути результатом якогось випадку чи
досвіду. Майже усі гомосексуальні чоловіки
згадують, що у дитинстві були не такими, як
однолітки. Їм подобались більш спокійні ігри
та переважно з дівчатами. Не існує спільної
думки про «причини» гомо- або гетеросексуальності. Але все ж таки вважається, що головну роль у виникненні гомосексуальності грають постнатальні події. У такому ряді дитина
з кожним новим досвідом та поступовим розвитком починає розуміти свою «особливість»,
при цьому вона також проходить через низку
криз та конфліктів з собою та оточуючими.
Кожен з напрямів психології розглядає і трактує гомосексуальність згідно зі своєю позицією, і більшість схиляється до постнатального
програмування, але все ж таки не спростовується той факт, що гомосексуальність може
бути і пренатально запрограмованою [11–16;
19; 21; 26; 28].
Засновуючись на відповідних теоретичних
джерелах, було сплановано емпіричне дослідження, яке мало за мету вивчення особливостей становлення самоідентичності чоловіків-гомосексуалів. У межах дослідження було
висунуто три гіпотези.
1. Чоловіки-гомосексуали з більшою вірогідністю характеризуються фемінним або
андрогінним гендером на відміну від чоловіків-гетеросексуалів.
2. Існують певні особливості у сприйнятті
своєї біографії, притаманні чоловікам-гомосексуалам на відміну від чоловіків-гетеросексуалів.

3. Існують певні особливості самоусвідомлення, характерні чоловікам-гомосексуалам
та не притаманні чоловікам-гетеросексуалам.
При проведені емпіричного дослідження
було задіяно дві групи по 15 осіб – експериментальна, яка складалася з чоловіків з нестандартною гомосексуальною орієнтацією,
та контрольна, в яку входили чоловіки зі стандартною гетеросексуальною орієнтацією.
Для опитування досліджуваним було запропоновано такі методики: опитувальник
«Хто я?», розроблений М. Куном і Т. Макпартлендом [23], для виявлення ролі гендерних характеристик в структурі Я-концепції
особистості та вивчення змістових характеристик ідентичності особистості; методика
«статеворольовий опитувальник», створений С. Бем [23], для діагностики психологічної статі і ступеню андрогіності, маскуліності та фемінності особистості; методика
«Гендерна автобіографія», представлена в
роботах І. С. Клецина [23], призначена для
вивчення процесу становлення гендерної
ідентичності.
Результита перевірки першої гіпотези, згідно з якою чоловіки-гомосексуали з більшою
вірогідністю характеризуються фемінним або
андрогінним гендером на відміну від чоловіків-гетеросексуалів, представлені у таблиці 1.
У групи гетеросексуалів вищі показники
фемінності за методикою С. Бем супроводжуються частішими згадками своїх професійних
ролей за методикою «Хто я?». У гомосексуалів така тенденція відсутня. Це можна пояснити тим, що гетеросексуали не придушують

Особливості зв’язку між структурами ідентичності для груп досліджуваних
(за критерієм r – Пірсона)
Назви шкал
за методикою
Сімейні та
С. Бем
міжособистісні
-0,004*
Фемінність
-0,292°
0,248*
Маскулінність
0,134°
-0,281*
Андрогінність
-0,006°

Профільні
0,105*
0,616°
0,284*
0,016°
-0,252*
0,091°

Назви шкал за методикою «Хто я?»
Інші соціальні
МаскулінФемінність
ролі
ність
-0,156*
0,278*
0,376*
0,368°
0,045°
0,114°
0,322*
-0,012*
0,462*
191°
0,068°
0,516°
0,263*
0,176*
-0,290*
0,108°
0,119°
0,520°

Таблиця 1

Нейтральні
-0,141*0,318°
-0,298*0,037°
0,247*0,173°

Примітка 1: Значення r для груп гомосексуалів подано з *, для груп гетеросексуалів з °.
Примітка 2: значущі показники r виділені жирним шрифтом (при р=0,05 r =0,514, при р=0,01 r =0,641).
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свою фемінність так, як гомосексуали, і компенсують її професійними ролями.
У гетеросексуалів також був встановлений взаємозв’язок між величиною показника
маскуліності за методикою С. Бем та вираженістю показника маскуліності за методикою
«Хто я?». Такий факт можна пояснити важливістю для них засвідчення своєї мужності,
чоловічих якостей.
Виявлений взаємозв’язок між балами за
шкалою «андрогіність» С. Бем і маскулінністю
за методикою «Хто я?» для гетеросексуальної
підгрупи досліджуваних. У гетеросексуалів ці
значення вийшли значимими, але з від’ємним
знаком. Відомо, що андрогінність вважається
здоровим варіантом психологічної статі, цілісності, самодостатності, яка супроводжується
вільним зверненням суб’єкта як до маскулінного, так і до фемінного потоку характеристик – в залежності від ситуації та контексту, а
від’ємний показник, отриманий у групі гетеросексуалів, свідчить про те, що вони ці характеристики у собі придушують. Досліджувані, які
відверто демонструють у себе чоловічі якості,
при цьому подавляють андрогінні характеристики ідентичності. Гіпотеза спростовується.
Наступним
кроком
ми
перевіряли
взаємозв’язок для обох груп досліджуваних, а
саме припущення, згідно з яким чим вище фемінність, тим частіше чоловіки-гомосексуали
і гетеросексуали грали з дівчатами.

гомосексуалів нашої вибірки (за С. Бем), тим
частіше вони згадували, що грали з дівчатами
в дитинстві (за методикою «автобіографія»).
Порівнюючи взаємозв’язок фемінності та
фактором гри з дівчатами у двох групах досліджуваних, можна зробити висновок, що у
групи гетеросексуалів показник коефіцієнта
кореляції вищій, ніж у групи гомосексуалів,
тобто чим вища притаманна їм фемінність,
тим більше вони згадували про те, що у дитинстві грали з хлопцями або представниками
обох статей.
Наступна гіпотеза, що перевірялась, стверджувала, що чим вище рівень фемінності
гомосексуалів та гетеросексуалів, тим частіше вони переживали довірливі відносини з
матір’ю (див. таблицю 2).
Порівнюючи отримані показники коефіцієнта кореляції у групах чоловіків, бачимо,
що величина коефіцієнта для гомосексуалів
вище, ніж у групі гетеросексуалів. Винайдений факт може свідчити про те, що чоловікигомосексуали були дещо ближче з матір’ю,
ніж з іншими членами родини, на відміну від
чоловіків-гетеросексуалів.
Отримані результати згоджуються з тими,
що описує у своїх роботах І. Кон: чоловікам-гомосексуалам не вистачає уваги батька, і водночас наявна надмірна материнська
увага [13].
Перевірка третьої гіпотези, згідно з якою
існують певні особливості самоусвідомлення, характерні чоловікам-гомосексуалам та не
притаманні чоловікам-гетеросексуалам, здійснювалась за допомогою стратегії встановлення розбіжностей (критерій φ* – кутового
перетворення Фішера)
Було перевірено, чи частіше гомосексуали
виділяють у себе фемінні характеристики на
відміну від гетеросексуалів. Отримане емпіричне значення φ*=0,39 знаходиться у зоні
незначущості. Таким чином, можна стверджувати, що гомосексуали не виділяють у
себе частіше фемінні якості на відміну від гетеросексуалів. Це можна пояснити так само,
як і попередній результат: чоловіки-гомосексуали, у зв’язку з розумінням своєї орієнтації,
публічно намагаються не показувати свої фемінні характеристики.

Таблиця 2

Особливості зв’язку між структурами
ідентичності та вираженістю фемінності
за С. Бем для груп досліджуваних
(за допомогою точково-бісеріального коефіцієнта)
Показники коефіцієнту
Ігри з дівчатами
-0,173*
1,37°
Довірливі відносини
0,255*
-0,04°
з матір’ю
Примітка 1: Значення для груп гомосексуалів
подано з *, для груп гетеросексуалів з °.
Примітка 2: пошук критичного значення здійснюється за допомогою статистичного t-критерій
Стьюдента з (п-2) ступенями свободи: за р = 0,05
rpb к.р = 2.160, за р=0,01 rpb к.р=3,012, rк.р > rемп.

Як бачимо з табл. 2, не можна стверджувати, що чим вище фемінність досліджуваних-
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Наступна гіпотеза стверджувала, що гетеросексуали виділяють у себе маскулінні
якості частіше, ніж гомосексуали. Отримане емпіричне значення φ*=2,86 знаходиться
у зоні значущості, p=0,01. Отже, на основі
отриманих даних можна зробити висновок,
що гетеросексуали частіше виділяють у себе
маскулінні якості, ніж гомосексуали. Це збігається з результатами нашого дослідження,
обрахованими за допомогою кореляційного
аналізу. Гетеросексуали частіше акцентують у
себе наявність маскулінних характеристик на
відміну від гомосексуалів.
Гіпотеза, згідно з якою існують певні особливості самоусвідомлення, притаманні чоловікам-гомосексуалам та непритаманні чоловікам-гетеросексуалам, підтверджена.
Висновок. Згідно з розрахунками, можна
зробити висновок, що чоловіки-гомосексуали більше соромляться своїх фемінних та
андрогінних характеристик та намагаються
їх приховувати, і при цьому ж не виділяють
характерних маскулінних якостей, на відмі-

ну від чоловіків-гетеросексуалів, які не придушують фемінних якостей та акцентують
маскулінні характеристики. Це можна пояснити так, що чоловіки-гомосексуали публічно стараються не показувати свої фемінні
характеристики, а чоловіки-гетеросексуали
навпаки намагаються демонструвати свою
мужність.
Чоловікам-гомосексуалам притаманні відмінні від гетеросексуалів особливості усвідомлення власної біографії: вони згадують
про те, що у дитинстві грали переважно з дівчатами та у них були більш близькі стосунки
з матір’ю, ніж у гетеросексуальних чоловіків.
Перспективи подальших досліджень полягають у розробці методично обґрунтованих
підходів щодо більш змістовного дослідження
становлення самоідентичності гомосексуалів.
У дослідженні можна буде використовувати
шкалу соціальної бажаності, щоб дослідити,
наскільки люди з різною сексуальною або
гендерною орієнтацією схильні показувати
себе більш приємними до соціуму.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ
В статье автор предлагает организовать обучение по преподавании Химии в средней школе с использованием методов моделирования. Отмечается, что в связи с переходом учебной системы в Болонский
процесс, преподавателям приходится радикально изменит свои подходы в преподавательском процессе,
организовать ее по новым курикулам, чтобы повысит мотивацию учеников к изучаемым предметам.
Ключевые слова: химия, моделирования, курикулум, электронная доска.
У статті автор пропонує організувати навчання по викладанні Хімії в середній школі з використанням методів моделювання. Відзначається, що в зв’язку з переходом навчальної системи в Болонський процес, викладачам доводиться радикально змінить свої підходи у викладацькому процесі, організувати її за новими курікулам, щоб підвищить мотивацію учнів до предметів, що вивчаються.
Ключові слова: хімія, моделювання, курікулум, електронна дошка.
The author proposes to organize training in the teaching of chemistry in high school with the use of modeling techniques. It is noted that in connection with the transition of educational system in the Bologna process,
teachers have to radically change their approach to the teaching process, to organize her new kurikulam to
increase the motivation of students to the subject.
Key words: chemistry, modeling, Curriculum, whiteboard.

Успехи в развитии науки и техники в современном мире оказывают существенное
влияние на сферу образования, в частности
на учебники, используемые в средних общеобразовательных школах. С каждым годом
повышается учебная нагрузка учебников,
становится все труднее вызывать у учеников
интерес к книгам. Несмотря на то, что определенные изменения, произошедшие в преподавании химии, проведение уроков по новым
курикулам способствовали определенному
прогрессу в деле привлечения учеников в
учебный процесс, вопросы их мотивирования
продолжает оставаться актуальной проблемой, стоящей перед преподавателями. Мировоззрение современных детей отличается
своей прогрессивностью и обширностью.
Становится все труднее вызвать у них интерес к научным знаниям. Указанную проблему
можно устранить путем применения моделирования при преподавании химии в средних
общеобразовательных школах.
Использование нижеуказанных моделей
позволяет задавать ученикам ряд практических задач.

Например, для учащихся VII класса:
Тема. Состав и структура веществ. Молекулы и атомы.
Нижний стандарт: 1. 2 .1, 3. 2. 1
Цель: Повышение знаний учеников о составе и структуре веществ.
Ученик:
– перечисляет основные положения учения об атомах – молекулах;
– готовит стержневые – шаровые модели
молекул кислорода, водорода и воды, излагает
разницу в их объемах и массе, деление молекул на атомы при высокой температуре;
– дает определение молекулам и атомам;
– объясняет, что атомы состоят из более мелких частиц (протоны, нейтроны и электроны);
– запоминает массу и нагрузку протона,
нейтрона и электрона;
– расширяет свои представления о материи
и веществе.
Форма обучения: работа с парами и группами.
Метод обучения: изложение в форме проблемного диалога, обсуждение, организация
самостоятельной работы.
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Интеграция: Физика – VI класс: 2. 1. 2;
Жизненные навыки: V – IV классы: 1.1.1.
Ресурсы: учебник, схемы и таблицы, рабочий листок, стержневые – шаровые модели,
специальные шары, компьютер, LSD проекторы.
Преподаватель представляет каждому ученику стержневые – шаровые модели и поручает подготовить модели молекул водорода,
кислорода и воды. Естественно, при этом
преподаватель может объяснить ученикам,
что одна молекула кислорода состоит из двух
атомов кислорода, одна молекула водорода из
двух атомов водорода и одна молекула воды
из двух атомов водорода и одного атома кислорода.
Далее учитель может продемонстрировать модели, изображающие превращения
воды в различных, заранее подготовленных
условиях [2].
После предоставления учащимся информации о молекулярной и немолекулярной
структуре веществ, преподаватель демонстрирует на проекторе структуру атома, смоделированного на компьютере.
Следует отметить, что компьютерную модель преподаватель может подготовить сам
или найти ее с использованием системы поиска в интернете [3].
В итоге деятельность учеников оценивается по следующим критериям:
1. Усвоение положений учения об атомах
и молекулах;
2. Результаты о структуре вещества;
3. Определения молекул и атомов;
4. Установление разницы в молекулах, атомах и ионах.
Проверка знаний и навыков.
1. Как можно доказать, что молекулы постоянно находятся в движении?
2. От каких параметров зависит скорость
движения молекул?
3. Как вы думаете, почему температура
плавления веществ с немолекулярной структурой выше, чем температура поавления веществ с молекулярной структурой?
Для учащихся VIII класса:
1. Глава 1. «Основные классы неорганических соединений»

• Опишите модели Na2O, MgO, CO2, SO2,
SO3, N2O3.
• Опишите модели Na2O2, BaO2, H2O2
• Опишите модель реакции разделения гидроксида цинка.
• Опишите модель реакции разделения
карбоната кальция
• Опишите модель реакции карбоната
кальция с оксидом силисиума (IV).
• Опишите модель реакции оксида кальция
с соляной кислотой.
• Установите модели гидроксида натрия,
гидроксида кальция, гидроксида алюминия,
гидроксида железа (II), гидроксида железа (III).
• Найдите валентность каждого элемента
устроенной вами модели.
• Установите модели соляной кислоты,
серной кислоты, азотной кислоты.
• Найдите кислотные остатки и валентность центрального атома в установленных
вами моделях кислот.
• Установите модели сульфата железа (II) и
сульфата натрия.
• Установите модели солей фосфата натрия, гидрокарбоната натрия, дигидрокарбоната натрия.
• Установите модели солей гидрохлорида
кальция, гидроксодихлорида алюминия дигидроксодихлорида алюминия.
• Установите модели солей хлорида – гипохлорита кальция, хлорида – нитрата бария,
хлорида – сернокислого алюминия
Глава 2: «Классификация химических реакций. Скорость химических реакций. Химическое равновесие».
• Найдите модель реакции кальция с кислородом.
• Установите модель реакции разделения
хлористого аммония.
• Установите модель реакции железа с
жидкой серной кислотой.
Глава 3: «Периодический закон. Периодическая система химических элементов и
устроение атома».
• Установите модели оксида лития, оксида
бериллия, оксида бора, оксида углерода (IV),
диазота – пентаоксида.
• Установите модели гидроксида лития, гидроксида бериллия, борной кислоты, углеродной кислоты и азотной кислоты.
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• Установите модели гидрида лития, гидрида бериллия, B2H6, метана, аммиака,
воды, флюорита водорода.
1. Глава 4: «Химическая связь».
• Установите модели молекул воды, аммиака, серной кислоты.
• Установите модели молекул метана и этана.
• Установите модели молекул этилена и
ацетилена.
• Опишите модели реакций этилена с водородом.
• Изложите водородную связь молекул
воды в моделях.
1. Глава 5: «Окислительно-восстановительные реакции».
• Опишите модель диссоциации азотной
кислоты
• Опишите модель диссоциации серной
кислоты
• Опишите модель диссоциации фосфатной кислоты
• Опишите модель диссоциации хлорида
натрия.
• Опишите модель диссоциации гидроксида натрия
• Опишите модель диссоциации гидроксида кальция
• Опишите модель диссоциации фосфата
натрия.
• Опишите модель диссоциации NaKSO4
• Опишите модель диссоциации AlClSO4
• Опишите модель диссоциации CaOHNO3
• Опишите модель диссоциации Al(OH)2Cl
Для учащихся IX классов:
В учебниках, представленных в качестве
проекта, приведены примеры по различным
моделям. Однако по нашему мнению, было
бы эффективнее увеличить количество таких
моделей [4].
Хотя в учебнике приводятся модели кристаллических решеток красного и черного
фосфора, алмаза, графита, фуллерена, SiO2,
CO2, карборунда, не даны кристаллические
решетки металлов. Поэтому, ниже приведены предложенные нами, но отсутствующие в
учебнике модели по главам:
Глава 1. Общая характеристика металлов.
В настоящей главе предусмотрено обучение таких тем, как обзор металлов, их поиск

в природе и способы получения, общие физические и химические свойства металлов, порядок электрохимической деформации металлов, коррозия металлов, защита от коррозии и
др. [5]. По настоящей главе можно использовать следующие модели:
• Анимационная модель, показывающая размещение металлов в периодической системе
• Анимационная модель кристаллических
решеток металлов
• Интерактивные игровые модели по амфотерным металлам
• Интерактивные игровые модели, показывающие схожие и различные свойства металлических, ионных и ковалентных связей [4, c. 126].
• Анимационная модель, отражающая
электролиз раствора NaCl в воде
• Интерактивные игровые модели, соответствующие процессам анода и катода
• Интерактивные игры, относящиеся процессу получения металлов
• Стержневые – шаровые модели кристаллических решеток металлов
• Анимационная модель для разъяснения
явления пластичности.
Глава 2. Основные подгруппы металлов.
В данной главе предусматривается изложение сведений об элементах подгруппы лития,
калии и его соединениях, подгруппе элементов бериллия, кальции, важных соединений
кальция, получаемых промышленным способом, жесткости воды и методах ее устранения, подгруппе элементов бора, алюминии и
его соединениях и т. д. [5]. В этой главе можно
воспользоваться следующими моделями:
• Модели из пластилина, показывающие
рост радиуса атома в связи с ростом порядкового номера
• Интерактивные игровые модели с минералами
• Интерактивные игровые модели с электронными конфигурациями
• Интерактивные игровые модели по возможности изменений валидности гидроксидов
• Интерактивные игровые модели в отношении химических реакций
• Интерактивные игровые модели по жесткости
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• Стержневые – шаровые модели металлов
• Анимационная модель получения алюминия путем электролиза
Глава 3. Дополнительные подгруппы металлов
В настоящей главе представлен короткий
обзор дополнительных подгрупп металлов,
сведения о железе, оксидах и гидроксидах
железа, производстве чугуна и стали, меди,
цинке и хлоре. В этой главе можно воспользоваться следующими моделями:
• Интерактивные игровые модели с электронными конфигурациями
• Интерактивные игровые модели в отношении химических реакций
• Стержневые – шаровые модели металлов
• Анимационная модель процессов, происходящих в в доменной печи
• Анимационная модель кислородно – конверторного способа
• Анимационная модель мартенового способа (параграф 36, сан 3.34)
• Анимационная модель производства стали на электрических печах
Глава 4. Элементы подгруппы фтора
В настоящей главе дается обзор элементов
подгруппы фтора, соответствующие сведения
о хлоре, хлористом водороде и соляной кислоте, сравнительный анализ характеристики
галогенов [4]. В данной главе можно воспользоваться следующими моделями:
• Анимационная модель, показывающая
размещение элементов подгруппы фтор в периодической системе
• Модели из пластилина, показывающие
рост радиуса атома в связи с ростом порядкового номера
• Интерактивные игровые модели с минералами
• Интерактивные игровые модели с электронными конфигурациями
• Интерактивные игровые модели в отношении химических реакций
• Бумажные модели различного диаметра
для изложения сравнительной характеристики Hhal-лов.
• Модели для сравнения свойств кислотности оксидов
• Бумажные модели различного диаметра
для изложения свойств кислотности и изме-

нений способности окисления в ряду HRO4
→HRO3 → HRO2 → HRO
Глава 5. Элементы подгруппы кислород
В настоящей главе дается обзор элементов
подгруппы кислород, а также соответствующие сведения по преподаванию знаний о
сере, сероводороде, двуокиси серы, сульфите
кислоты, триоксиде серы и серной кислоте.
В данной главе можно воспользоваться следующими моделями [6]:
• Анимационная модель, показывающая
размещение элементов подгруппы кислород
периодической системы
• Модели из пластилина, показывающие
рост радиуса атома в связи с ростом порядкового номера
• Интерактивные игровые модели с минералами
• Интерактивные игровые модели с электронными конфигурациями
• Интерактивные игровые модели для вычисления степени окисления в бинарных соединениях кислорода
• Стержневая – шаровая модель молекул
кристалла и пластической серы
• Интерактивные игровые модели о способности окисления серы
• Интерактивные игровые модели о способности редуцирования серы
• Интерактивные игровые модели в отношении химических реакций
• Стержневые – шаровые модели оксидов серы
• Стержневые – шаровые модели сульфата,
сульфита и серной кислоты
• Анимационная модель контактного
аппарата
Глава 6. Элементы подгруппы азот
В настоящей главе дается обзор элементов
подгруппы кислород, а также соответствующие сведения по преподаванию знаний об
азоте и его оксидах, аммиаке, солях аммония,
азотной кислоте, солях азотной кислоты. минеральных удобрениях и их классификации,
азотистых удобрениях, фосфорных и калийных удобрениях и т. д. В этой главе можно
воспользоваться следующими моделями [6]:
• Анимационная модель, показывающая
размещение элементов подгруппы азот в периодической системе
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• Модели из пластилина, показывающие
рост радиуса атома в связи с ростом порядкового номера
• Интерактивные игровые модели с минералами
• Интерактивные игровые модели с электронными конфигурациями
• Интерактивные игровые модели для вычисления степени окисления в бинарных соединениях азота
• Интерактивные игровые модели в отношении химических реакций
• Стержневые – шаровые модели молекул
аммиака
• Стержневые – шаровые модели оксидов
азота
• Стержневые – шаровые модели нитратов
и азотной кислоты
• Анимационная модель аппарата синтеза
для получения аммиака
• Модель получения аммиака в лаборатории
• Анимационная модель аммиака
• Модель азотного цикла
• Анимационная модель аппарата синтеза
для получения аммиака
• Стержневые – шаровые модели аллотропических модификаций фосфора
• Интерактивные игровые модели для вычисления степени окисления в бинарных соединениях фосфора
• Стержневые – шаровые модели оксидов
фосфора
• Стержневые – шаровые модели ортофосфатной кислоты
• Модели интерактивных игр по минеральным удобрениям
Глава 7. Элементы подгруппы углеродов
В данной главе представлена общая характеристика элементов подгруппы углеродов, предусмотрено преподавание знаний о диоксиде
углерода, оксидах углерода, карбонатной кислоте и ее солях, характере циркуляции углерода,
кремния, диоксиде кремния и металлосиликате
кислоты, природных соединениях кремния и их
применении в технике [7]. В этой главе можно
воспользоваться следующими моделями:
• Анимационная модель, показывающая
размещение элементов подгруппы азот в периодической системе

• Модели из пластилина, показывающие
рост радиуса атома в связи с ростом порядкового номера
• Интерактивные игровые модели с минералами
• Интерактивные игровые модели с электронными конфигурациями
• Стержневые – шаровые модели алмаза,
графита и фуллерена
• Интерактивные игровые модели для вычисления степени окисления в бинарных соединениях углеродов
• Интерактивные игровые модели в отношении химических реакций
• Стержневые – шаровые модели оксидов
углерода
• Стержневые – шаровые модели карбонатной кислоты
• Модель природного цикла углерода
• Компьютерная модель диоксида кремния
и диоксида углерода.
Глава 8. Углеводороды
В этой главе предусмотрено преподавание
знаний о насыщенных углеводородах (алканы),
метане, ненасыщенных углеводородах, этилене,
соответственно, углеводородах (алкены) этиленового порядка, этилене, ацетилене и диеновых
углеводородах, ацетилене, циклических углеводородах и ароматических углеводородах – циклопарафинах. ароматических углеводородах,
о природных источниках углеводородов и способах их обработки [7]. В данной главе можно
воспользоваться следующими моделями:
• Стержневые – шаровые модели молекул
метана, этана, бутана, изобутана, циклопентана
• Стержневые – шаровые модели молекул
n-бутана
• Стержневые – шаровые модели молекул
этилового спирта и диметильного эфира
• Стержневые – шаровые модели молекул
CH3Cl → CH3OH → CH3COH → CH3COOH →
H2NCH2COOH
• Стержневые – шаровые модели молекул,
соответствующих формуле C5H12
• Интерактивные игровые модели в отношении химических реакций
• Стержневые – шаровые модели молекул
метана, этана, бутана
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• Моделирование реакции хлоринации метана
• Моделирование реакции получения этилена из этилевого спирта и этана
• Стержневая – шаровая модель молекулы
этилена
• Стержневая – шаровая модель молекулы
ацетилена
• Моделирование реакции гидрирования и
полимеризации ацетилена
• Стержневые – шаровые модели молекул
циклопропана, циклобутана, циклопентана,
циклогексана
• Стержневые – шаровые и шаровые модели молекул бензола и толуола
• Анимационная модель фракционной дистилляции нейти
Глава 9. Кислородные и азотные производные углеводородов
В настоящей главе предусматривается
преподавание знаний о насыщенных спиртах, этаноле, этиленгликоле и глицерине, насыщенных альдегидах, простых альдегидах,
углеродных кислотах, уксусе и высших угле-

родных кислотах, сложных эфирах, углеводородах, аминокислотах и белках, крупномолекульных соединениях – полимерах и т. д.
В данной главе можно воспользоваться следующими моделями:
• Анимационная модель окисления этилового спирта оксидом меди (II)
• Стержневые – шаровые и шаровые модели молекул метанола, эталона и пропанола
• Моделирование реакции гидратации этилена
• Стержневые – шаровые и шаровые модели молекул этленгликола и глицерина
• Стержневые – шаровые и шаровые модели молекул формальдегида и этанола
• Стержневые – шаровые и шаровые модели молекул муравьиной и уксусной кислоты
• Стержневые – шаровые и шаровые модели молекул палмитиновой, стеариновой и
олеиновой кислот
• Компьютерное моделирование первичной, вторичной и третичной структур молекул
белка
• Моделирование полимеризации этилена
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ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СЛОВНИКА
ПРОФЕСІЙНОЇ ЛЕКСИКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВНЗ
У статті висвітлено наукові підходи до розуміння ролі індивідуального активного словника професійної лексики й комунікативної компетентності майбутнього фахівця для успішного здійснення
ним професійної діяльності; розкрито особливості та визначено педагогічні умови формування індивідуального словника професійної лексики студента в процесі фахової підготовки.
Ключові слова: культура професійного спілкування. лексика, майбутній фахівець, освітнє
середовище, професійна підготовка, словник, формування.
В статье отражены научные подходы к пониманию роли индивидуального активного словаря профессиональной лексики и коммуникативной компетентности будущего специалиста для успешного
осуществления им профессиональной деятельности; раскрыты особенности и определены педагогические условия формирования индивидуального словаря профессиональной лексики студента в процессе
профессиональной подготовки.
Ключевые слова: культура профессионального общения, лексика, будущий специалист, образовательная среда, профессиональная подготовка, словарь, формирование.
The article reflects the scientific approaches to understanding the role of individual active enrichment of
vocabulary and communicative competence of future specialists for the successful implementation of their
professional activities; the features and identified pedagogical conditions of formation of the individual enrichment of vocabulary of the student in the process of professional training.
Key words: culture, professional communication, vocabulary, specialist, educational environment, training, vocabulary, formation.

Метою статті є висвітлення наукових підходів до розуміння ролі індивідуального активного словника професійної лексики й комунікативної компетентності майбутнього фахівця
для успішного здійснення ним професійної
діяльності; визначення особливостей формування індивідуального словника професійної
лексики студента в процесі навчання у ВНЗ.
Особливості організації навчального процесу у вищій школі висвітлені в наукових працях В. Андреєва, В. Андрущенка, С. Архангельського, М. Євтуха, І. Зязюна, Н. Ничкало,
О. Пєхоти, П. Пономарьова, С. Сисоєвої та ін.
Проблема розвитку комунікативних здібностей і професійного спілкування студентів
певною мірою відображена в працях С. Амеліної, М. Бахтіна, В. Беркова, Л. Введенської,
Н. Волкової, Л. Губерського, М. Зубкова,
В. Костюка, Г. Мельник, А. Мудрика, Л. Паламар, А. Панфілової, М. Пентилюк, Л. Петровської, Л. Супрун, Н. Тоцької та ін.
На важливість збагачення активного словника наголошують відомі вчені-педагоги:

Формування культури професійного спілкування у студентів ВНЗ є частиною процесу становлення їхнього професіоналізму як майбутніх
фахівців. В умовах інтеграції України в європейський освітній простір зростає роль комунікабельної особистості фахівця, ефективність і результативність діяльності якого нерідко залежить
від рівня володіння професійною лексикою.
Незважаючи на значний інтерес науковців
до питань культури професійного спілкування, особливостей професійної діяльності та
професійної підготовки фахівців проблема
формування індивідуального словника професійної лексики майбутнього фахівця (у теоретичному й практичному аспектах) залишається малодослідженою. Актуальність
проблеми посилюється не тільки соціальним
запитом на компетентних, комунікабельних
фахівців з високим рівнем професіоналізму,
але й потребою самої особистості студента
ВНЗ в збагаченні лексичного запасу, формуванні мовленнєвої культури, в творчому саморозвитку індивідуальності.
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Н. Воскресенська, А. Свашенко, С. Дорошенко, Н. Коваль, О. Пономарів, М. Русанівський,
О. Хорошковська та ін.
На сьогодні, найвищим рівнем формування мовної особистості й виявом культури
спілкування вчені вважають «рівень володіння фаховою метамовою (терміносистемами,
фразеологією, композиційно-жанровими формами текстотворення)» [3, с. 2].
Кожна спеціальність висуває свої, особливі вимоги до культури професійного спілкування та активного словника термінологічної
лексики фахівців у відповідній професійній
сфері діяльності.
Як зауважує Н. Тоцька, для вільного володіння усною та писемною формами професійного спілкування студенти повинні мати
певний активний лексичний запас із фахової
термінології [5, с. 62].
Здатність слова називати поняття дає можливість у процесі спілкування користуватися
порівняно невеликим запасом слів. Усвідомлення нерозривного зв’язку слова і поняття –
це запорука успішного глибокого оволодіння
мовою свого фаху, вміння точно висловлювати думки, добираючи для цього відповідну
лексику. Відповідно, поняттєвість як основна
ознака наукового професійного спілкування
закріплюється та виражається у словах-термінах.
Як підтверджує досвід, майбутні фахівці
володіють знанням загальних мовних норм,
але майже зовсім не володіють активним
словником професійного спілкування. Звичайно, під час вивчення спеціальних дисциплін відбувається ознайомлення не тільки з
особливостями майбутнього фаху, а й частково з його мовленнєвим забезпеченням. Цьому
сприяє читання підручників, статей з фахової
періодики, прослуховування лекцій, підготовка до практичних занять, самостійна робота
студентів.
Розуміння науково-навчального тексту розпочинається з оволодіння термінологічною
лексикою, яка організовує мовну структуру
наукового тексту, несе в собі основу повідомлення, значною мірою впливає на формування інформаційної основи висловлювання,
сприяє усвідомленому засвоєнню фахових

дисциплін та підвищує ефективність спілкування в подальшій професійній діяльності,
яка вимагає застосування української мови у
виробничій сфері [1].
Першорядна роль в індивідуальному активному словнику належить словам та поняттям. Слово матеріалізує поняття та формує
його і тим самим робить слово доступним для
сприйняття та засвоєння [4]. Здатність слова
називати поняття дає можливість у процесі
спілкування користуватися порівняно невеликим запасом слів. Усвідомлення нерозривного
зв’язку слова і поняття – це запорука успішного глибокого оволодіння мовою свого фаху,
вміння точно висловлювати думки, добираючи для цього відповідну лексику. Відповідно, поняттєвість як основна ознака наукового
професійного спілкування закріплюється та
виражається у словах-термінах
Збагачення індивідуального словника студента – це засвоєння нових раніше невідомих
і невживаних в мовленні слів, а також нових значень тих слів, які вже були у їхньому
словниковому запасі. Робота над вивченням
лексики спрямована на збагачення активного
словника, розвиток зв’язного мовлення, вироблення навичок свідомого оволодіння новими
словами, уточнення значення та сфери вживання слів та понять. Вивчення нових понять
полягає в:
а) збагаченні словника, тобто засвоєнні нових слів чи нових значень відомих слів;
б) уточненні словника, тобто введенні
окремих слів у контекст, зіставлення близьких
або протилежних за значенням слів, засвоєння
багатозначних та емоційно забарвлених слів;
в) активізації словника, тобто перенесенні
якомога більшої кількості слів пасивного словника (студент знає значення слова, але рідко
або й зовсім не користується ними) в активний;
г) усуненні нелітературних слів: діалектизмів, жаргонізмів, просторічних тощо [2, с. 134].
Завдання практичного оволодіння професійною лексикою потребує пошуку шляхів
удосконалення як методики вироблення мовленнєвих умінь і акцентування уваги на організації мовного матеріалу. Нерідко студенти в
процесі спілкування відчувають ускладнення щодо варіювання професійною лексикою,
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внаслідок чого їхні висловлювання перебувають на низькому рівні в мовленнєвої культури
професійного спілкування.
Майбутні фахівці повинні навчитися володіти специфічною професійною термінологію, яка визначається насамперед великою
кількістю термінів, що активно обслуговують сферу професійно-виробничої діяльності
майбутніх фахівців певної сфери.
Ефективність засвоєння професійної лексики та термінології студентами залежить від
організаційно-педагогічних умов:
1) створення у навчально-виховному закладі професійно орієнтованого комунікативного середовища;
2) урахування комунікативних потреб фахового спрямування у майбутніх фахівців під
час підбору термінів для активного засвоєння;
3) відбору таких методів та прийомів навчання, які сприятимуть збагаченню активного словникового запасу студентів фаховими
термінами;
4) розробка системи вправ, спрямованої на
поетапне, свідоме та глибоке засвоєння студентами галузевих термінологічних одиниць;
5) забезпечення навчання наукової термінології відповідними методичними напрацюваннями (укладання словника-мінімуму
найуживаніших термінів у професії, яку здобувають студенти; добір дидактичного матеріалу фахового спрямування тощо);
6) організація тісної взаємодії освітнього
середовища з професійним.
В роботі над професійним словником студентів доцільно керуватися такими положеннями:
1) робота над словниковим запасом має
велике навчально-виховне значення для формування особистості майбутнього фахівця,
для оволодіння навичками, необхідними для
подальшої професійної діяльності;
2) змістом словникової роботи є пояснення
нових, незрозумілих студентам слів, аналіз і
уточнення значень уже відомих їм слів, ознайомлення майбутніх фахівців з лексичним багатством професійної мови та її стилістичними можливостями;
3) аналіз значень слів повинен проводитися переважно з погляду слововживання в сучасній діловій мові та у конкретній галузі;

4) розвиток індивідуального активного
професійного словника майбутніх фахівців –
це систематична, цілеспрямована, добре організована робота.
Збагачення словникового запасу майбутніх фахівців має відбуватися під час вивчення всіх дисциплін, але активізація вже відомої лексики та термінології буде досягатися
лише за допомогою різних вправ на заняттях
з «Української мови за професійним спілкуванням». Ефективність цієї роботи значною
мірою залежить від урахування системних
зв’язків, які характеризують лексику та термінологію. Важливим є те, щоб слова сприймалися і засвоювалися майбутніми фахівцями
з готельно-ресторанної справи не ізольовано
одне від одного, а певними комплексами. Це
необхідно враховувати в текстах вправ, у яких
матеріал варто подавати на основі смислових,
лексико-граматичних, словотвірних та стилістичних особливостей.
У процесі засвоєння професійної лексики
та термінології ефективним є виконання різноманітних завдань, розроблених на матеріалі фахових текстів, змістом яких є виділення
термінів з певних тем та складання з ними речень та текстів за заданими темами. Практичні завдання потрібно спрямувати на:
– збагачення словникового запасу (професіоналізми, фразеологізми, терміни, сталі вирази офіційно-ділового стилю);
– засвоєння граматичних форм та практичне їх застосування;
– чітке структурування діалогічного спілкування;
– побудову логічного, послідовного та аргументованого висловлювання;
– засвоєння мовленнєвих засобів аргументування власної позиції;
– оволодіння нормами мовленнєвого етикету.
Навчальна дисципліна «Організація культури спілкування» слугує розвитку спеціальних знань та формуванню навичок професійного спілкування. Дисципліна заснована на
концепції організаційної поведінки та навичок міжособистісного спілкування.
Результативним є проведення диспутів у
діалогічних ситуаціях. Під час диспутів варто звертати увагу на те, щоб не було, з одного
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боку, вимушеного мовчання, а з іншого – поспішного підштовхування ведучим учасників
до певної думки чи висновку, які, на його думку, є правильними. Наприкінці диспуту викладач підбиває підсумки, відзначає ідеї чи думки,
які висловлювалися, і окремо наголошує на рішенні, до якого прийшли учасники цього процесу. Такий вид роботи буде збагачувати активний професійний словник майбутніх фахівців.
З метою формування екстралінгвістичних засобів, які безпосередньо впливають на
культуру спілкування майбутніх фахівців з
готельно-ресторанної справи, потрібно впровадити на практичних заняття з «Української
мови за професійним спілкуванням» тренінгові вправи з техніки мовлення. За допомогою
тренінгових вправ у студентів удосконалюватиметься техніка мовлення, що передбачає
оволодіння фонаційним диханням, голосом,
дикцією та оволодіння студентами основними
якостями їх професійного голосу (гучність,
милозвучність, легкість, шумостійкість, адаптивність, витривалість, сугестивність).
Формуванню індивідуального словника активної професійної лексики майбутні фахівці
повинні укладати професійний словник, який
суттєво збільшить їхній словниковий запас і
стане важливим підґрунтям професійного спілкування в майбутньому. Активній лексиці притаманна розвинута система властивих словам
значень і відтінків, що забезпечує виконання
найважливішої мовної функції – комунікативної і, як правило, ці слова є стилістично нейтральними, тобто вживаними в більшості стилів мовлення. Ця частина лексики – зрозуміла
всім носіям мови, не має відтінків застарілості
чи маловживаності або незвичної новизни.
Складання професійного словника відбувається на заняттях та під час самостійної ро-

боти – при цьому студенти повинні звертатися
до тлумачних словників, довідників, навчальної фахової літератури, професійних журналів, наукових статей, Інтернет-ресурсів тощо.
До свого професійного словника студенти
повинні включати терміни та термінологічні
сполуки, скорочення слів та абревіатури, що
сприятимуть поповненню лексичного запасу
та розвиватимуть у майбутніх фахівців навички професійного спілкування.
Таким чином, збагачення активного словника загальновживаною лексикою під час
лекцій, практичних занять, самостійної та
індивідуальної роботи студентів, складання
семантичного словника професійної лексики,
виконання різноманітних завдань та вправ забезпечить формування активного професійного словника з урахуванням індивідуальних
особливостей майбутніх фахівців. Під час
вивчення спеціальних дисциплін відбувається ознайомлення не тільки з особливостями
майбутнього фаху, а й частково з його мовленнєвим забезпеченням. Цьому сприяє читання
підручників, статей з фахової періодики, прослуховування лекцій, підготовка до практичних занять, самостійна робота студентів.
Одним з аспектів професійної підготовки майбутніх фахівців є формування індивідуального словника активної лексики, що
має відбуватися на лекціях під час засвоєння
знань, на практичних заняттях та під час самостійного оволодіння теоретичнм матеріалом.
Збагачення індивідуального словникового запасу майбутніх фахівців фаховою термінологією та лексикою, пов’язане не тільки з його
кількісним збільшенням, а й з якісними змінами, що полягає в розширенні обсягу понять,
уточненні значень слів, ознайомленні з новими значеннями вже відомих слів.
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ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК
У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті розкрито сутність понять «професіоналізм», «навички», «уміння»; висвітлено філософські, психолого-педагогічні погляди на проблему формування засад професіоналізму майбутніх медичних сестер; визначено складники професійної компетентності майбутніх фахівців сестринської
справи.
Ключові слова: майбутня медична сестра, медицина, особистість, навички, професіоналізм,
професійна підготовка, уміння, формування.
В статье раскрыта сущность понятий «профессионализм», «навыки», «умения»; освещены философские, психолого-педагогические взгляды на проблему формирования основ профессионализма будущих медицинских сестер; определены составляющие профессиональной компетентности будущих
специалистов сестринского дела.
Ключевые слова: будущая медицинская сестра, медицина, личность, навыки, профессионализм,
профессиональная подготовка, умения, формирование.
In the article the essence of concepts of «professionalism,» «skills» «skill»; lit philosophical, psychological
and pedagogical views on the problem of forming of bases of professionalism of future nurses; identified components of professional competence of future nursing professionals.
Key words: future nurse, medicine, personality, skills, professionalism, training, skill formation.

У сучасних умовах реформування медичної галузі в Україні й оновлення концепції
професійної підготовки майбутніх медичних
працівників актуалізується проблема формування засад професіоналізму майбутніх
фахівців сестринської справи ще під час навчання їх у медичних коледжах.. Актуальність
проблеми посилюється соціальним запитом
на майбутніх медичних сестер, які вміють
відповідально і професійно підходити до вирішення фахових завдань і виконання соціальних ролей.
Теоретична значущість і недостатня розробленість цієї проблеми визначили тему статті, а
її метою стало розкриття сутності понять «професіоналізм», «навички», «уміння»; висвітлення філософських, психолого-педагогічних
поглядів на проблему формування засад професіоналізму майбутніх медичних сестер.
Особливості професійної підготовки майбутніх медичних працівників розкрили В. Андронов, О. Білібін, Ю. Віленський, І. Вітенко, О. Грандо, В. Дуброва, В. Менделевич,
О. Орлова, Ю. Остраус, Л. Пиріг, Ф. Портнов,
М. Тимофієва, О. Уваркіна, Е. Чугунова та ін.).

Одним з найважливіших завдань професійної підготовки майбутніх медичних сестер
є озброєння медичних сестер новими знаннями, сформувати надійні фахові вміння та
навички. Як зазначає К. Куренкова, у зв’язку
з реформуванням медичної галузі зростає потреба у висококваліфікованих медичних фахівцях, відбувається руйнування стереотипів
професійної поведінки медичних працівників, зокрема, медичних сестер. Застарілими є
уявлення про медичній сестрі як фахівця, що
виконує допоміжні функції в системі охорони
здоров’я [8].
Сьогодні серед професійних обов’язків
медсестер – надання висококваліфікованої
допомоги пацієнтам з використанням інноваційних медичних технологій, профілактична
робота серед населення, підтримка і зміцнення загального стану здоров’я населення.
Це зумовлює необхідність активного впровадження сучасних педагогічних технологій в
освітній процес медичних коледжів.
Cистема медсестринської освіти в медичній галузі потребує вдосконалення з метою
підготовки спеціалістів, що відповідали б
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сучасним світовим стандартам, особливо в
період переходу до надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної
медицини [22].
Як зауважує З. Шарлович, саме формуванням різносторонніх компетенцій та прищепленням їх майбутнім спеціалістам медсестринства і покликані займатись вищі медичні
навчальні заклади під час фахової підготовки
медичних сестер, а також у процесі неперервної медичної освіти [21].
Медична сестра зможе лише тоді заявити
про себе як професіонал серед інших медичних спеціальностей, коли буде озброєна глибокими знаннями, бездоганними вміннями і
навичками, тобто буде високоосвіченою і висококваліфікованим фахівцем у своїй галузі [4].
Як зазначає З. Шарлович, на практиці трапляються випадки, коли фактично діяльність
медичної сестри зводиться лише до технічної
сторони, а саме: лікар сказав – медсестра виконала. Коли йдеться про нові підходи в діяльності медичної сестри, передбачається висока
компетентність медичної сестри не тільки в
технічному виконанні маніпуляції, а й у знанні впливу цієї маніпуляції, позитивних чи
негативних реакцій організму пацієнта на неї,
до яких вона має бути готовою, очікуваних
результатів одужання. Саме здатність вийти
за межі ситуації, спрогнозувати та провадити
її, а у випадку непередбачуваних ускладнень,
бути готовою координувати діяльність на всіх
етапах медсестринського процесу та тримати
її під контролем свідчить про високу професійну компетентність, яка, безумовно, базується на знаннях, уміннях і навичках, що підкріплюються досвідом [21].
Становлення майбутньої медичної сестри
як професіонала тісно пов’язане з її розвитком як особистості. На стадії професійної
підготовки відбувається засвоєння фахових
знань і умінь, формування раціональних прийомів навчання, що передбачає активну пізнавальну діяльність студентів [11].
Основним діалектичним протиріччям професійного розвитку є протиріччя між сформованими якостями особистості й об’єктивними
вимогами, нормами, стандартами професійної діяльності, що зумовлює подальший роз-

виток особистості через інтеграцію її різних
властивостей. Розвиток професійних умінь та
навичок особистості характеризують якісні
зміни в ній самій як фахівця і зміст рішення
професійних завдань; у процесі оволодіння
професійною діяльністю формуються професійно-важливі якості фахівця [18].
У тлумаченні Е. Ф. Зеєра, професійна компетентність – це ступінь і вид професійної
підготовленості працівника, наявність у нього
знань, умінь і навичок, необхідних для виконання певної роботи [5, с. 101].
Як зазначає Т. Маслова, професійна компетентність передбачає наявність у людини внутрішньої мотивації до якісного виконання всіх
професійних завдань, наявність професійних
цінностей. Компетентний спеціаліст, за словами дослідниці, виходить за межі предмета своєї професії, має певний творчий потенціал саморозвитку. В основі розвитку компетентності
є культура самовизначення (здатність і готовність до самореалізації, саморозвитку) [12].
На думку О. Калініна, компетентність – це
здатність розв’язувати проблеми, що виникають, яка ґрунтується на знаннях, уміннях,
навичках, досвіді та цінностях, отриманих
особистим шляхом освіти та практичної діяльності [6, с. 14]. Компетентність передбачає
вміння діяти в ситуації невизначеності, працювати у команді та навчатися [10].
Як зазначає Ю. Варданян, розглядаючи проблему компетентності, важливо не
протиставляти компетентність знанням або
умінням, оскільки перше поняття – ширше. Загалом, компетентність містить в собі
як змістовий (знання), так і процесуальний
(уміння) компоненти, що характеризує компетентного спеціаліста у площині не тільки розуміння сутності проблеми, але й практичного
вирішення [2].
На думку В. Ростовської, компетентність –
це багатогранне явище, основою якого є інтеграція особистісних якостей людини, її спроможність використовувати знання, вміння,
навички в діяльності, її ставлення до вимог
робочого місця, професії [17, с. 8].
В основі формування професійної компетентності – вміння: 1) поєднувати кілька
психічних процесів (відчуття, уявлення, дум-
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ки та ін.), яке виражається в тому, що поява
одного з них викликає появу іншого (асоціативність мислення, синестезія); 2) детально
аналізувати факти й явища, вчинки, конфлікти до подробиць (аналітичність мислення);
3) вирішувати завдання нестандартними методами, знаходити неординарне, оптимальне
вирішення проблемної ситуації (творчість);
4) бути спокійним, терплячим, ретельним
(урівноваженість); 5) вірити в позитивне вирішення будь-якої життєвої ситуації (оптимізм);
6) контролювати свої емоції (самоконтроль);
7) бути здатним до встановлення контактів,
пояснювати, переконувати (комунікабельність); 8) надихати, приймати відповідальні
рішення в значущих ситуаціях (лідерство);
9) усвідомлено підкорювати особисті інтереси суспільним і бути готовим до взаємодії і
співробітництва (колективізм); 10) нести відповідальність за здійснені дії, вчинки та їх
наслідки стосовно колективу (соціальна відповідальність); 11) оцінювати власні позитивні риси і недоліки (адекватна самооцінка);
12) розуміти людей, співпереживати їм (емпатія); 13) жити серед людей і для людей (соціальна активність) [1, с. 34–67].
Як стверджують учені Н. Бордовська,
А. Реан, С. І. Розум, систему знань, умінь і
навичок, визначають її як професійну компетентність, яка оцінюються традиційним
діагностуванням, а в окремих випадках − за
допомогою спеціальних методик [16, с. 353].
Термін «уміння» трактують як здатність
здійснювати певну елементарну дію, повністю,
розгорнуто і свідомо (П. Підкасистий) [15, с. 12],
як володіння способами застосування засвоєних знань на практиці (І. Харламов) [20, с. 56],
як результат оволодіння новою дією чи новим способом дії, вважаючи при цьому, що
оцінити вміння можна тільки при їх реалізації в практичній діяльності, оцінюючи способи та продукти діяльності (В. Сластьонін,
І. Ісаєв, А. Міщенко, Є. Шиянов) [14, с. 51], як
готовність людини виконувати трудові дії свідомо, підбираючи і правильно застосовуючи
доцільні за відповідних умов способи їх здійснення і досягаючи якісних результатів праці,
а професійні навички як створені на основі
практичних умінь унаслідок вправ здатності

автоматично (несвідомо) виконувати трудові дії (І. Васильєв) [3 с. 75]. Оцінити вміння
можна тільки при їх реалізації в практичній
діяльності, оцінюючи способи та продукти діяльності [14, с. 51].
Навичка − здатність особистості виконувати цілеспрямовану дію автоматично, без
спеціально спрямованої на неї уваги, але під
контролем свідомості [7, с. 37], це здатність
здійснювати ту ж дію автоматизовано, згорнуто і несвідомо. У міру того, як тренування
вміння студента вдосконалюється, процес виконання дії згортається, і дія стає несвідомою
й виконується автоматично, а це означає, що
формується навичка виконання цієї дії, а, значить, і вміння перейшло в навичку [15, с. 12].
На думку С. Рубінштейна, навички формуються в результаті виконання вправ, тренувань як автоматично виконувані компоненти
свідомої діяльності людини і є навичками в
специфічному значенні слова [19, с. 416].
Учені виокремлюють такі професійні
вміння: загально педагогічні (для вчителів)
– інформаційні, мобілізаційні, розвивальні,
орієнтаційні, загальнотрудові (конструктивні,
організаторські, дослідницькі), комунікативні (спілкування з людьми різних категорій),
самоосвітні (систематизації та узагальнення
знань і їх застосування при вирішенні завдань
та одержання нової інформації ) [13, с. 34].
Як зазначає В. Лозова, формування навички характеризується наявністю таких
етапів, як ознайомлювальний (передбачає
осмислення конкретної дії, ознайомлення з
прийомами його виконання, чітке розуміння мети); підготовчий або аналітичний (коли
той, хто навчається, оволодіває елементами
дії, обирає та аналізує способи виконання,
але здійснює це неточно, має місце високий
рівень зосередженості); стандартизований
(який характеризується автоматизацією дій);
варіативний або ситуативний (виявляється в
доцільному виконанні дій, самоконтролі та
ін.) [9, с. 257].
Отже, у процесі професійної підготовки
майбутні медичні сестри повинні навчитися
на основі вже отриманих знань набувати нових умінь і навичок, використовувати їх в гармонійному поєднанні у практичній діяльності.
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Професійна компетентність майбутніх фахівців
сестринської справи поєднує в собі знання та
здатність безпосередньо реалізувати їх у діяльності в галузі медицини. Компетентність перед-

бачає наявність у фахівця почуття громадянської
відповідальності й мотивації до сумлінного виконання своїх професійних функцій, ефективної
фахової діяльності на користь суспільства.
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РОЛЬ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ
У СУЧАСНІЙ АКТУАЛЬНОСТІ
У статті розглянуто питання становлення та розвитку неформальної освіти у наш час. Проаналізовано роль неформальної освіти дорослих у провідних європейських країнах. Акцентовано увагу
на важливості розвитку освіти такого типу для сучасного розвиненого суспільства.
Ключові слова: освіта дорослих, формальна освіта, неформальна освіта.
В статье рассмотрены вопросы становления и развития неформального образования в наше время. Проанализирована роль неформального образования взрослых в ведущих европейских странах. Акцентировано внимание на важности развития образования такого типа для современного развитого
общества.
Ключевые слова: образование взрослых, формальное образование, неформальное образование.
In the article the questions of formation and development of non-formal education nowadays are considered. The role of non-formal adult education in the leading European countries is analyzed. The attention is
focused on the importance of education of this type for a modern developed society.
Key words: adult education, formal education, non-formal education.

Актуальність статті. В сучасних умовах
розвитку світової спільноти, людського суспільства, умов його функціонування та еволюції необхідно погодитись з твердженням,
що надзвичайно важливого значення сьогодні
набувають різні форми освітнього процесу,
які дозволяють людині знайти своє місце у
світі. При цьому специфічною рисою сучасної ситуації стає зростання значення освіти
дорослих груп населення, оскільки швидкий
науково-технічний прогрес вимагає адаптувати знання, отримані в рамках звичайного
освітнього процесу в молодому віці, до нових
умов. Велике значення в цьому процесі набувають неформальні на інформальні форми
освіти, оскільки вони є найбільш зручними
для дорослих клієнтів освітнього процесу.
Метою даної статті є вивчення досвіду провідних європейських країн в цій галузі та
окреслення основних форм та напрямків розвитку неформальної освіти в Європі.
Важливе значення для вивчення цього напряму педагогічних досліджень мають праці
з філософії освіти В. Андрущенка, М. Згуровського, І. Зязюна, М. Кузьміна, А. Маркевича. Теоретико-прикладні аспекти освіти
дорослих висвітлені у працях таких українських науковців, як С. Гончаренко, Р. Гуревич,

Н. Дем’яненко, В. Олійник. Порівняльнопедагогічні дослідження у галузі розвитку
освіти за кордоном здійснені Н. Абашкіною,
Т. Вакуленко,
Б. Вульфсоном, М. Лещенко, А. Саргсяном
[3, c. 31]. Специфіці європейського виміру організації неформального освітнього процесу
для дорослих присвячені статті Н. Терьохіної
[10, 11], С. Закревської [4], М. Карпенка [5].
Постановка проблеми. Розглядаючи сучасні фактори, що впливають на розвиток світового освітнього процесу, варто відзначити, що
сьогодні формальні форми навчання (представлені в традиційних освітніх закладах)
втрачають свої позиції. Натомість, за умов
збільшення попиту на більш динамічний та
гнучкий навчальний процес, який з одного
боку відповідатиме інтересам різних груп населення, а з іншого – буде доступний його широким верствам, збільшується значення саме
неформального підходу.
Виклад основного матеріалу. Говорячи
про педагогічні проблеми неформальної освіти дорослих в Європі, перш за все необхідно
зупинитись на понятійному апараті з цієї тематики. Сьогодні у педагогічній науці немає
однозначного визначення терміну «неформальна освіта». Європейський центр розвитку
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професійної освіти (Cedefop), який займається розробкою освітніх питань для країн Європейського Союзу, визначає її як навчання,
що засноване на запланованій діяльності, яка
явно не позначена як навчання (з точки зору
завдань, тривалості навчання або підтримки тих, хто навчається), але яка містить значимий навчальний елемент, втім – зазвичай
не завершується сертифікацією [10, c. 110].
Неформальна освіта здійснюється в освітніх
установах або громадських організаціях, під
час індивідуальних занять з репетитором або
тренером. До її складу входять структуровані
програми, які формально не визнаються національними системами освіти. У розвинених країнах, як правило, система неформальної освіти займає один і той самий щабель із
формальною, а іноді й вищий за значенням,
оскільки саме тут людина опиняється в оптимальних умовах для розкриття свого творчого
потенціалу [6, c. 13-14].
Серед ознак неформальної освіти, розроблених Радою Європи, можна виділити
наступні: добровільний характер освітнього
процесу; доступність для кожного; зв’язок з
педагогічними цілями; опора на досвід діяльності та практичні потреби учасників освітнього процесу; надання переваги сферам, які
тісно пов’язані з активністю у повсякденному
житті; можливість придбання в різних місцях та ситуаціях; здатність доповнювати інші
форми навчального процесу. Фактично неформальне навчання охоплює практично всі
дії, не спрямовані на отримання диплома або
іншого визнаного документу про закінчення
освіти, і відбувається за рамками інституціолізованого, запланованого шкільного чи професійного навчання [10, c. 112].
Європейське бачення специфічного питання неформальної освіти дорослих представлене на сайті Європейської асоціації освіти
дорослих, де прямо вказується, що це є спеціально організованою діяльністю по сприянню
процесу, в рамках якого люди можуть свідомо розвиватися як особистості, самостійно
спиратися на власні можливості в соціальних
відносинах і діяльності за допомогою підвищення рівня знань і розуміння, співвіднесення власних думок і почуттів з думками та

почуттями інших людей, розвитку вмінь і способів їх вираження [1]. Освіта дорослих – це
складова частина системи освіти, її відносно
відособлений підрозділ, основним завданням
якого є сприяння всебічному розвитку людини
в період її самостійного життя [7, c. 11]. В науковому розумінні це цілеспрямований процес
розвитку і виховання особистості шляхом реалізації освітніх програм і послуг, здійснення
освітньо-інформаційної діяльності в межах та
поза межами загальної середньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти.
Освіту дорослих також називають андрагогікою. Під нею розуміють загальне вивчення
соціальної роботи, громадських організацій
та освіти дорослих [3, c. 32]. При цьому під
терміном «дорослий» розуміють особу, що
виконує соціально значимі продуктивні ролі,
володіє фізіологічною, психологічною, соціальною, етичною зрілістю, відносною економічною незалежністю, життєвим досвідом
і рівнем самосвідомості, достатніми для відповідальної самокеруючої поведінки, що поєднує навчальну діяльність з іншими видами
активності [7, c. 5].
У розвинених країнах цей феномен розглядається як механізм досягнення стійкого
економічного розвитку, гарантія громадянського прогресу та демократичного устрою
суспільного життя, як прояв відповідальності
суспільства за формування людського й соціального капіталу, а також як унікальний соціальний інститут, здатний розвивати та примножувати людський капітал, впливати на
майбутнє особистості, суспільства, держави
[6, c. 64]. Європейські структури не залишили
його без уваги в своїх програмних документах. Так, Рада Європи затвердила здобуття
освіти дорослими – так зване навчання протягом життя – як один з основних компонентів
європейської соціальної моделі. Таке навчання не обмежується лише сферою освіти, натомість воно також є критичним чинником у
сферах зайнятості й соціального забезпечення, економічного зростання і конкурентоспроможності [5]. Фактично неформальна освіта
дорослих, здійснювана різними суб’єктами
освітнього простору (у тому числі і громадськими, некомерційними організаціями),

38

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

спрямована в Європі на адаптацію дорослої
людини до швидко змінюваного соціального,
економічного, технологічного, політичного
середовища, її інтеграцію в соціум, активізацію участі у суспільних процесах, постійне
оновлення знань, навичок і вмінь незалежно
від віку особи [2, c. 38].
Історія неформального навчання дорослих
нараховує понад сто п’ятдесят років. На початку ХІХ століття ця концепція почала набирати
сили у Швеції, що призвело до таких перетворень, як введення системи обов’язкової загальноосвітньої школи та організація перших
освітніх гуртків для вивчення певних тем.
Окремою формою навчання виступає інформальна освіта – неофіційна, самоорганізована, індивідуальна пізнавальна діяльність,
неорганізоване опанування інформації, що
зазвичай не має цілеспрямованості. Вона
здійснюється через самоосвіту, відвідування
бібліотек, театрів, музеїв, під час подорожей,
у ході спілкування з друзями. Як соціальнопобутова, неструктурована освіта може відбуватися у сім’ї, суспільстві, у процесі виконання роботи, що становить найбільш поширену
форму навчання на робочому місці [6, c. 14].
Це процес формування і збагачення установок, освоєння нових знань і вмінь, який відбувається поза межами системи освіти в ході
повсякденної життєдіяльності людини через
спілкування, читання, відвідування установ
культури, навчання на своєму досвіді та досвіді інших [7, c. 7].
Переваги неформального підходу до освітнього процесу для дорослих походять з низки характерних рис цього елементу освітньої системи. Перш за все, основний акцент
в програмах неформальної освіти зазвичай
робиться на ті галузі знань, які виявляються найбільш актуальними для клієнта, тобто
останній концентрує увагу не на отриманні
широкого кола інформації комплексного характеру (характерний для університетської
освіти процес), а натомість здобуває більш
специфічні навички, які можуть знадобитися
йому в практичній площині професійної діяльності. По-друге, навчання на неформальних курсах не передбачає отримання диплому,
і таким чином єдиною нагородою для клієнта

стає те знання, яке він отримує в результаті
участі в програмі. Це призводить до того, що
клієнт дійсно та щиро зацікавлений в отриманні знань, і працює саме задля цього, а не
для формального оволодіння документом про
освіту (не буде помилкою сказати, що останній підхід більш характерний для молодих
поколінь). Найбільш популярними цілями європейців, які залучаються до цього навчання,
є бажання мати кращу роботу та покращення кар’єри (45%), удосконалити рівень знань
і вмінь із певного напряму (33%), отримати
знання та вміння, необхідні в повсякденному
житті (26%) – все це сприяє серйозному ставленню клієнтів до освітніх заходів [3, c. 35].
По-третє, неформальна освіта дає змогу отримувати нові знання без відриву від виробництва – що найкраще підходить для дорослих
клієнтів, які можуть поєднувати участь в
цьому освітньому процесі з професійною діяльністю на робочому місці [10, c. 112]. Таким чином, саме неформальна освіта дорослих безпосередньо відображає й задовольняє
особистісні потреби та запити індивідуума,
мобілізуючи тим самим його природну здатність до самовдосконалення, до духовного
внутрішнього зростання.
У розвинутих європейських країнах сферу
освіти дорослого населення регламентують
спеціально розроблені та затверджені законодавчі акти. Наприклад у Німеччині право на
освіту людей різного віку прямо зафіксовано
в Конституції країни. У Швеції, Данії, Нідерландах, Великобританії, Франції, Норвегії,
Фінляндії діють закони про сприяння освіті
літніх людей з метою поліпшення їх добробуту, організації дозвілля, забезпечення доступу
до інформації. Вища народна школа, широко
представлена в країнах Північної Європи та
Німеччині, також відноситься до закладів неформальної освіти дорослих [10, c. 113].
Аналізуючи інформацію про освітній процес в окремих країнах Європи, можна виділити кілька сучасних тенденцій розвитку
неформальної освіти дорослих. По перше,
спостерігається пом’якшення протистояння та
протиставлення неформального навчання формальній державній системі освіти. Натомість
між ними встановлюються відносини взаємо-
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доповнення. Приватна або суспільна неформальна освіта дорослих стає випробувальною
лабораторією для нових навчальних технологій, для вироблення нових освітніх стандартів.
У випадку, коли вони витримують випробування в жорсткій конкуренції у сфері неформальної освіти дорослих, їх переймають державна
система освіти та приватні навчальні заклади
[3, c. 33]. По друге, відбувається відродження
традицій громадської освіти, в чому вбачається
один із провідних шляхів подолання проблеми
соціального та освітнього відчуження певних
категорій населення (інвалідів, біженців, матеріально незабезпечених тощо). По третє, ми
можемо побачити в Європі перенесення ідеї
особистісного самовдосконалення у нові контексти і створення роботодавцями оптимальних умов для саморозвитку своїх працівників.
Нарешті, в країнах ЄС спостерігається активний розвиток і підтримка навчальної діяльності людей пенсійного віку в руслі демографічних змін та соціально зорієнтованої політики
уряду [3, c. 34].
Говорячи про практичну діяльність загальноєвропейських структур в цій сфері
варто відзначити, що Європейська Комісія
об’єднала різні освітні й навчальні ініціативи
в єдину ініціативну Програму навчання протягом життя (Lifelong Learning Programme). Ця
програма прийшла на зміну програмам професійного та дистанційного навчання, що існували до 2006 року. Навчання протягом життя має на меті зростання інвестицій у людей і
знання; набуття основних навичок, включаючи цифрову грамотність і розширення можливості для інноваційної, більш гнучкої форми
навчання. Її мета полягає в тому, щоб забезпечити людей будь-якого віку рівним і відкритим доступом до якісного навчання [5].
Рада Європи ще у 1972–1977 рр. реалізувала проект «Організація, зміст та методи освіти
дорослих», який мав на меті інтегрувати освіту дорослих всередині системи неперервної
освіти та водночас підкреслював її специфічний характер. У 1977-1980 рр. ця організація
запропонувала здійснити проект «Розвиток
освіти дорослих», у якому зазначалося, що
принципи неперервної освіти необхідно систематично використовувати у системі освіти

дорослих; що особистість в цілому треба розглядати в соціально-культурному контексті;
що сили, які приймають рішення та керують
освітою дорослих, повинні бути децентралізовані. Протягом останніх 20 років було реалізовано ще чотири проекти Ради Європи щодо
розвитку освіти дорослих [11, c. 162].
Такий сталий та комплексний підхід безперечно приносить свої плоди у розвиток
системи освіти дорослих в Європі. За даними
європейських статистичних агентств станом
на 2009 рік значна частина населення Європейського Союзу віком 25-64 роки брала активну участь у неформальному навчанні, при
цьому 80% їх неформальної освіти стосувалися безпосередньо професійної реалізації. Найактивніше бере участь у неформальній освіті
населення Швеції (70%), Норвегії та Фінляндії (50%), Німеччини (45%), Великобританії
(40%). Найбільше провайдерів неформальної
освіти в Європі ми спостерігаємо серед підприємств (38%), неформальних освітніх і
просвітницьких організацій (18%), комерційних установ (10%) [3, c. 35].
Говорячи про досвід окремих країн Європи
в сфері неформальної освіти дорослих варто зупинитись на прикладі держав Північної Європи.
Скандинавські країни мають багато спільного у
системі освіти, що зумовлено їх спільною історією, культурою, схожими мовами та умовами
сучасного розвитку суспільства. Таким чином
ми можемо говорити про існування специфічної скандинавської моделі освіти дорослих, яка
має глибокі коріння й перебуває в процесі постійного розвитку. Дослідження доводить, що
система освіти дорослих Скандинавських країн за останні десять років стала важливою частиною освітньої політики, яка спрямована на
створення умов для реалізації концепції освіти
впродовж життя. Скандинавська освіта дорослих досить незалежна, її здійснюють незалежні
навчальні заклади та організації. Влада дає гроші на організацію їх діяльності, але в основному
за установами залишається право вирішувати,
якими будуть організація, зміст курсів і методи
навчання [11, c. 163].
Перш за все при аналізі Скандинавської
моделі неформальної освіти варто зупинитись
на досвіді Швеції. Необхідно окремо наголо-
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сити на тому, що неформальна освіта стала
характерною тенденцією розвитку шведського суспільства, важливим компонентом освітньої системи країни і відіграє велику роль у
становленні демократичних відносин в ній. У
Швеції неформальна частина системи навчання, до якої щорічно долучаються кілька мільйонів громадян, визначається терміном Шведська народна освіта (FOLKBILDNING). Він
означає систему децентралізованого навчання
дорослих, яке проводиться на добровільних
засадах різними недержавними організаціями
та безпосередньо самими учасниками навчання і спрямоване на розвиток демократичного
суспільства через неперервне навчання кожної особистості. Це збірне поняття, що визначає діяльність курсів, гуртків, культурних заходів у рамках шкіл для навчання дорослих та
навчальних об’єднань. Демографічний аналіз
цього явища показав, що три чверті дорослого
населення Швеції у віці від 18 до 75 років займаються в цій системі [12, c. 124]. При цьому
приблизно 40% шведів брали участь у роботі декількох навчальних кружків за останні
роки. Взагалі ж у Швеції щорічно створюється майже 350 000 навчальних гуртків, в яких
займається до 2 млн. осіб [11, c. 165].
У шведських освітніх гуртках зустрічаються невеликі групи людей для спільного
вивчення предмету, виходячи з навчального
плану, та під керівництвом організаторів [13].
Сьогодні концепція навчального гуртка або
гуртка з вивчення певного предмету є дуже
популярною методологією завдяки своїй природі та застосуванню. Навчальні гуртки за
своєю суттю є протилежністю традиційній
освіті, яка заснована на ієрархічній моделі,
коли викладач поширює знання згори вниз. На
відміну від цього навчання в гуртках включає
в себе взаємодію, коли кожен член освітнього
процесу робить свій внесок в нього [9].
За словами Бенгта Олофа Йохансона,
експерта з розвитку технології навчальних
гуртків в Швеції, такий підхід можна застосовувати багатьма способами. Його основна
функція –дати людям, які не мають можливості здобути освіту, другий шанс навчитись чомусь. Втім, на думку експерта найцікавішим
у ньому є те, що його можна застосовувати

серед груп людей, на яких зазвичай не звертають уваги у суспільстві: у Швеції навчальні
гуртки вже протягом багатьох років функціонують для людей з фізичними та розумовими
вадами. Метод із запровадження навчальних
гуртків довів свою здатність заповнити ті прогалини у людей, які не можуть закінчити школи чи інші освітні інституції. Пан Йохансон
відзначав, що він є гарним зразком гнучкої
системи, яку можна застосувати до певної цільової групи [9].
У Швеції практика функціонування навчальних гуртків є дуже поширеною. Неформальна освіта в державі забезпечується 9
навчальними асоціаціями, що були створені
різними громадськими організаціями та рухами, і 148 народними вищими школами. Кожна
навчальна асоціація складається із численних
підрозділів місцевих департаментів та офісів,
які забезпечують організацію навчання у навчальних гуртках, проводять різні культурні
заходи та іншу діяльність у сфері неформальної освіти дорослих [12, c. 124]. Шведський
уряд та муніципалітети всіляко підтримують
їхню діяльність, оскільки вона довела свою
здатність заповнити прогалини у знаннях громадян. Варто відзначити, що навчальні гуртки інколи відіграють значну роль у період
великих змін у суспільстві: наприклад, коли
Швеція вирішила вступити у Європейський
Союз, уряд звернувся до освітніх асоціацій
з проханням розпочати спеціальну кампанію
про цю організацію Це було власне підготовкою до референдуму, що відбувся у Швеції, на
основі якого шведський уряд подав заявку на
вступ до ЄС [9].
Також в Швеції функціонують школи для
дорослих, які пропонують курси та програми для людей, яким більше 18 років. Багато
з них працюють під керівництвом народних
суспільних рухів – це товариства тверезості, робочі спілки, релігійні організації тощо;
інші належать до певних географічних регіонів країни. Школи мають різне спрямування
в освітній діяльності. Вони є незалежними
від державних планів і самостійно визначають зміст курсів. Їх тривалість становить від
декількох днів до багатьох років. Багаторічні
курси, найчастіше від 1 до 3 років, включа-
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ють в себе предмети на рівні гімназії і дають
можливість продовжити навчання у вищих
навчальних закладах. Викладання в школі для
дорослих відрізняється активним залученням
учнів у форматі тематичних або проектних
робіт у малих групах. З педагогічної точки
зору варто відзначити, що оскільки в таких
закладах займаються дорослі люди, то важливою складовою в їх освіті є ініціатива та життєвий досвід [13].
Однією з країн, що мають багату та довгу
історію неформальної освіти, його потужну і
різнопланову сучасну систему, є Фінляндія,
де цей термін включає можливості загальної освіти для дорослих, що надаються їм
освітніми закладами. Суттєвою особливістю
неформальної освіти, яка в Фінляндії також
називається ліберальною освітою дорослих,
є різноманітність навчальних програм, добровільний характер участі в них та використання особистісно орієнтованих методів.
Державний бюджет неформального сектора
охоплює 24% від загальної суми коштів, що
виділяються на освіту дорослих в Фінляндії.
Ця країна є однією з небагатьох європейських
держав, в яких існує визнана владою постійно
діюча система визнання освіти, отриманої неформальним і інформальним шляхами [8].
Великий внесок у розвиток неформальної
освіти дорослих вносить спеціалізована неурядова структура – Фінська організація освіти
дорослих (FAEA). Її основні обов’язки – просування неформального навчання дорослих,
міжнародне співробітництво та подальше
навчання викладачів, які працюють в сфері
освіти дорослих. FAEA активно співпрацює
з міністерством освіти в обговоренні проблем
майбутнього розвитку неформальної освіти дорослих. Вона сприяє підвищенню ролі
освіти дорослих в організації конструктивних
громадських дій, запобігаючи розвитку процесів соціальної маргіналізації [8].
Датська модель неформальної освіти була
закладена ще в ХІХ столітті і вважається однією з найстарших у Європі. За основу була
взята концепція датського філософа освіти
М. Грундвіга «Folkeoplysning», яка об’єднує
соціально-культурні заходи, освіту молоді та
дорослих, а також молодіжну роботу з метою

формування самосвідомості та усвідомлення навколишнього світу. Термін «ліберальна
освіта для дорослих» лише приблизно передає сутність цього поняття. Вчені вважають,
що його можна було б перекласти як «соціально-культурна освіта», але це поняття не
відображає історичний зв’язок з «століттям
освіти», і воно зовсім не включає ідеї демократії та рівності, які датчани асоціюють з
цим терміном [11, c. 164]. Одним з показників
успішної роботи даної моделі можна вважати
той факт, що більше 20% населення Данії входять до правління локальних або національних громадських організацій [4, c. 302].
У Нідерландах протягом довгого часу існувало багато різних клубів, центрів і організацій, які забезпечували роботу в сфері
неформальної освіти. У 1960-1970 рр. були
вироблені нові організаційні підходи в цій галузі, а з 1996 р. офіційна система освіти стала
більше уваги приділяти співробітництву із закладами, що практикують неформальні підходи, які часто стали називати «партнерами
школи» [12, c. 123].
В Бельгії неформальна освіта втілюється
в життя в рамках так званої програми «Соціокультурної освіти», яка включає в себе всі
ознаки неформальної освіти, а також культурні, освітні, художні заходи та дозвілля. Французька громада Бельгії, у співпраці з кількома
місцевими органами влади, створила широку
мережу культурних інфраструктур (культурні
центри, театри, академій, публічні бібліотеки).
Ці інфраструктури беруть активну участь у неформальному навчанні дорослих [4, c. 303].
У Великобританії задля визначення процесу неформальної освіти досить поширеним є
термін «навчання дорослих та громадське навчання» (Adult and Community learning), яке
об’єднує різні за історичними та культурними
традиціями форми освіти дорослих [11, c. 166].
В цій державі існують відділення неперервної
освіти при вищих навчальних закладах та коледжах подальшої освіти; громадські коледжі
та центри освіти дорослих; короткострокові
коледжі інтернатного типу [3, c. 34]. Аналіз
британської системи освіти дорослих показує,
що вона є комплексною системою державних,
громадських та інших форм освіти, які ефек-
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тивно функціонують та постійно розвиваються, а головне – забезпечують можливість
самореалізації дорослої людини. Важливість
навчання для культурного розвитку та духовного збагачення особистості підкреслюється
у ряді провідних державних документах уряду Великобританії [11, c. 166].
Робота з місцевими громадами в рамках
освітнього процесу (Community work), яка поширена в Шотландії, виховує почуття відповідальності за оточення і підтримує активну
участь громадян у розбудові демократичних
інститутів на локальному рівні. Така участь
населення включає, наприклад, діалог з політиками місцевого рівня при розробці програм,
спрямованих на поліпшення якості життя в
даній громаді, видання локальних газет тощо
[4, c. 302].
У Франції та Італії розвинутою специфічною формою неформальної освіти вважається
анімація. Центральним методом анімаційних
форматів є театр, в основі якого знаходяться
реальні життєві ситуації, програні громадянами та спрямовані на розвиток комфорту та добробуту місцевого співтовариства [4, c. 302].
У Німеччині неформальна освіта багато
в чому спирається на моделі демократично
зорієнтованої політичної освіти (Politische
Bildung) і, таким чином, робить свій внесок
у становлення активного громадянина демократичного суспільства. Така увага неформального сектора до демократичної освіти в
Німеччині пов’язана з громадсько-політичними та історичними подіями, що супроводжували процес трансформації Німеччини після
Другої світової війни, коли стало очевидно,

що суспільству необхідні нові демократичні
цінності, щоб позбутися наслідків нацистського режиму і відкрити нову сторінку історії [4. c. 303]. Великий потенціал в організації
неформальної освіти мають різні об’єднання
та організації – вільні носії допомоги і підтримки різних поколінь німців. Окремі такі
об’єднання є вузькоспеціалізованими і пропонують можливості неформальної освіти
обмеженому колу зацікавлених осіб. Такі заклади працюють за принципом «відкритих
зустрічей» і пропонують перш за все вільні
приміщення для організації вільного часу
[12, c. 124]. Також у Німеччині послуги у сфері неформальної освіти дорослих надають
церкви та профспілки, достатньо поширеним
є дистанційне навчання.
Отже, аналізуючи досвід країн Європи у
впровадженні неформальних форм освіти для
дорослих можна зробити безперечний висновок про важливість цього процесу для сучасного суспільства. Активний громадянин своєї
країни завдяки здійсненню неформальної освіти отримує можливість пізнавати, формувати
свою позицію по відношенню до оточуючої
дійсності. Створення системи неформальної
освіти може забезпечити умови для самореалізації кожної особистості, морального вдосконалення за рахунок надання широких можливостей у виборі напряму й форм освітньої
діяльності, як у професійній сфері, так і в різних сферах дозвілля. Враховуючи потужний
досвід в цій галузі, здобутий європейськими
країнами, не буде помилкою вважати, що Україна при розробці подібних ініціатив повинна
брати до уваги приклади Європи.
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РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
ЩОДО РОЗВИТКУ ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ
У статті досліджено сутність та особливості процесу розвитку етичного виховання учнів середньої ланки; визначено роль інтерактивних технологій у розвитку етичного виховання учнів; виявлена ефективність використання інтерактивних технологій на уроках інформатики, спрямованих на
розвиток етичного виховання учнів в ході їх апробації на практиці. Була проведена дослідно-практична робота по виявленню ефективності використання інтерактивних технологій у розвитку етичного виховання школярів.
Ключові слова: інтерактивні технології, етичне виховання, інформатика, учні, уроки.
В статье изучены сущность и особенности процесса развития этического воспитания учащихся
среднего звена; определена роль интерактивных технологий в развитии этического воспитания учащихся; выявлена эффективность использования интерактивных технологий на уроках информатики, направленных на развитие этического воспитания учащихся в ходе их апробации на практике.
Была проведена опытно-практическая работа по выявлению эффективности использования интерактивных технологий в развитии этического воспитания школьников.
Ключевые слова: интерактивные технологии, этическое воспитание, информатика, учащиеся,
уроки.
In article are studied essence and features of development of ethical education of pupils of an average
part; the role of interactive technologies in development of ethical education of pupils is certain; efficiency of
use of interactive technologies at the lessons of computer science directed on development of ethical education
of pupils during their approbation on a practice is revealed. Skilled-practical job on revealing efficiency of use
of interactive technologies in development of ethical education of schoolboys has been spent.
Key words: interactive technologies, ethical education, computer science, pupils, lessons.

В епоху глобальних інформаційних
комп’ютерних технологій знання, вміння і
навички, пов’язані з обробкою інформації,
грамотним і своєчасним використанням персонального комп’ютера, набувають все більшу важливість для сучасної людини. Однак
не слід забувати і про виховання учнів, в тому
числі і етичне, оскільки моральні хвороби
суспільства негативно діють на всі сторони
людського життя, в першу чергу, на дітей і
молодь.
Формування життєвих, етичних цінностей, творчої активності необхідно починати
в молодшому шкільному віці та вести системно. Але практика показує, що виникають
труднощі інтеграції етичного виховання в
ряді дисциплін, у тому числі й в дисципліни
«Інформатика», оскільки така організація навчання вимагає від вчителя багато сил і вирішення непростих завдань: зробити уроки ці-

кавими та донести матеріал до учнів так, щоб
відсоток засвоєння був найбільшим. Одним з
таких непростих рішень завдань може стати
використання інтерактивних технологій при
навчанні інформатики школярів [7].
На думку таких спеціалістів, як А. Р. Шмельова, С. А. Шапкина,
М. П. Лапчик, Р. Р. Камалова та інші, інтерактивні технології служать засобом для
розвитку дитини, для формування у неї якісно
нових практичних знань і умінь [6].
Дискусії про морально-етичне виховання
учнів освітніх шкіл, широко охопили науковопедагогічну громадськість, практично не торкнулися рішення цієї проблеми з позиції можливостей сучасних інтерактивних технологій.
Звідси випливають такі протиріччя: з одного
боку, інтерактивні технології мають істотний
потенціал у галузі етичного виховання школярів, з іншого – цей потенціал не реалізований
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у силу нерозробленості в педагогічній науці
проблеми етичного виховання учнів засобами
комп’ютерних технологій.
Мета дослідження – виявити вплив інтерактивних технологій [4, 5] у розвитку етичного виховання учнів середньої ланки на уроках
інформатики.
У роботі:
1) вивчено сутність та особливості процесу розвитку етичного виховання учнів середньої ланки;
2) визначена роль інтерактивних технологій у розвитку етичного виховання учнів;
3) виявлено ефективність використання
інтерактивних технологій на уроках інформатики, спрямованих на розвиток етичного виховання учнів в ході їх апробації на практиці.
В останні роки зросла увага до проблем теорії і практики етичного виховання школярів
як найважливішого засобу формування відношення до дійсності, засобу морального і розумового виховання, тобто як засобу формування всесторонньо розвиненої, духовно багатої
особистості. Зазначена проблема розроблена
достатньо повно в працях вітчизняних і зарубіжних педагогів і психологів.
Етичне виховання – цілеспрямоване формування моральної свідомості, розвиток
моральних почуттів і вироблення навичок і
звичок моральної поведінки [3]. А. Швейцер
дає наступне визначення: «Етика – галузь діяльності людини, спрямована на внутрішнє
самовдосконалення особистості». Етика – наука про життя людини, що увібрала в себе історичний досвід моральних засад життєдіяльності та культури людини [8].
Етичне виховання – двосторонній процес.
Він полягає у впливі вихователів на вихованців і в їх діях у відповідь, тобто засвоєння
ними моральних понять, переживання свого ставлення до морального і аморального у
вчинках та поведінці. Моральні поняття стають керівництвом до дії тільки тоді, коли вони
не просто завчені, а глибоко осмислені та перетворені в моральні переконання. Наявність
таких переконань і стійких звичок моральної
поведінки свідчить про вихованість людини в
моральному відношенні, його моральної зрілості.

Моральне виховання в школі повинно бути
орієнтоване на вимоги нашого життя не тільки
в сьогоденні, але і в майбутньому. Важливим
розділом є виховання морально-вольових рис
характеру: чесності і правдивості, моральної
чистоти, простоти і скромність у громадському й особистому житті, поваги до старших.
Інтерактивні технології – це сукупність
знань про способи та засоби роботи з інформаційними ресурсами й спосіб збору, обробки, передачі інформації для отримання нових
відомостей про досліджувані об’єкти [1].
Інтерактивна технологія – це педагогічна
технологія, яка використовує спеціальні способи, програмні та технічні засоби (кіно-, аудіо – й відеозасоби, комп’ютери) для роботи з
інформацією [2].
Нами була проведена дослідно-практична
робота по виявленню ефективності використання інтерактивних технологій у розвитку
етичного виховання школярів. Спочатку була
проведена первинна діагностика рівня сформованості етичного виховання учнів середньої ланки. Потім апробований комплекс уроків з інформатики, спрямований на розвиток
етичного виховання. Після цього виконана повторна діагностика та виявлено ефективність
використання інтерактивних технологій для
розвитку етичного виховання учнів на уроках
інформатики.
Дослідно-практична робота була нами
проведена в 9-му класі
НВК «Школа-гімназія №3» м. Куп’янська,
Харківської області. Зі слів класного керівника, сім’ї, в яких виховуються діти, благополучні. Учні дисципліновані, на прохання і
вимоги класного керівника реагують спокійно
та виконують їх з відповідальністю, але буває,
що деякі учні ігнорують пред’явлені до них
вимоги. У школярів розвинена колективна
творча діяльність, яка є ефективним засобом
етичного виховання.
Як вчитель, можу стверджувати, що на
уроках інформатики учні уважно слухають,
виконують різні завдання. У колективі дуже
помітна взаємодопомога, вона виражається
як у колективних, так і в парних роботах. Рівень успішності по всій навчальній програмі
середній.
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Для виявлення рівня сформованості етичного виховання нами була проведена первинна діагностика за методикою А. І. Шемшуріної [9]. Метою методики є визначення рівня
та якості сформованості етичного виховання
учнів.
Діагностика складається з трьох методик,
оскільки етичне виховання розглядається як
складне багатокомпонентне утворення, що
поєднує в собі моральну самооцінку, етику
поведінки і моральну мотивацію.
Моральна самооцінка (методика № 1) містить 10 висловлювань. Кожне висловлювання
оцінюється від 1 до 4 балів у залежності від
ступеня узгодження. Дана методика дозволяє
визначити, як людина сама оцінює свою вихованість.
Діагностика етики поведінки (методика
№ 2) складається з незакінчених пропозицій,
які описують різні ситуації. Учням пропонується дописати їх з урахуванням особистої реальної поведінки в школі чи вдома. Методика
дозволяє оцінити поведінку людини в різних
конфліктних ситуаціях.
Діагностика моральної мотивації (методика № 3) складається із запитань, ситуацій і
готових відповідей. Учневі необхідно вибрати
одну із запропонованих відповідей, яка найбільш вірно описує його передбачуване поводження в даній ситуації. За результатами

методики можна говорити про спрямованості
моральної мотивації людини: на себе, на інших або людина дотримується принципу невтручання в справи інших.
Діагностика рівня сформованості етичного виховання учнів 9-го класу була організована на позакласному заході. Кожному учневі
були роздані запитання.
Аналіз результатів рівня моральної самооцінки показав, що в учнів, респондентів дослідження переважає середній рівень. Згідно з результатами тестування більше 50% класу можна
вважати вихованими людьми, оскільки вони
знають, як правильно себе вести в різних конфліктних ситуаціях, а також у ситуаціях, коли
потрібна допомога іншій людині, і вважають,
що вони так і роблять. Але респонденти нашого
дослідження зазначають, що не завжди чинять
так, як того вимагають моральні правила.
При розгляді результатів тестування чинника моральної мотивації можна відзначити,
що 12,5% мають високий рівень моральної
мотивації, тому у цих учнів моральна мотивація спрямована на інших, вони готові допомогти людині, яка перебуває в складній ситуації. У 62,5% моральна мотивація спрямована
і на інших і на себе, тобто не у всіх випадках
ці діти готові надати допомогу іншій людині,
дотримуються принципу невтручання в справи інших людей. А решта 25% мають низьку

Порівняльний аналіз первинної та повторної діагностики учнів 9-го класу,
НВК «Школа-гімназія № 3» м. Куп’янська, Харківської області
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моральну мотивацію, тобто вони не вважають
необхідним допомагати іншим людям. На
учнів, які мають низьку моральну мотивацію,
слід звернути особливу увагу, так як вони вимагають додаткової виховної та психокорекційної роботи.
За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок про середній
рівень вихованості учнів і запланувати виховні та психокорекційні заходи з дітьми, які
мають низькі показники за результатами дослідження.
Результати первинної діагностики збігаються з описом учнів вчителями, які працюють у даному класі та їх класним керівника.
На другому етапі були проведені уроки за
темами: «Текстовий редактор. Його призначення, основні функції», «Електронна пошта», «Пошук інформації в Інтернеті. Електронна комерція в Інтернеті», «Етика спілкування
в Інтернеті». Після проведення серій уроків,

спрямованих на розвиток етичного виховання
учнів, за тією ж методикою, що й при первинному обстеженні, була проведена повторна
діагностика.
Порівнюючи результати первинної та повторної діагностики (малюнок), можна зробити висновок, що високий рівень вихованості
учнів підвищився з 12,5% до 37,5%, середній
рівень залишився таким же за рахунок того,
що низький рівень зник.
Висновки. В продовж проведеної роботи,
нами були розроблені уроки з інформатики та
виконана дослідно-практична робота на базі
9-го класу,
НВК «Школа-гімназія № 3» м. Куп’янська,
Харківської області. Порівняльний аналіз результатів первинної та повторної діагностики
свідчить про ефективність використання інтерактивних технологій на уроках інформатики середньої ланки з метою етичного виховання учнів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕВАЖАЮЧИХ ПЕРЕЖИВАНЬ
ТА РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЕМПАТІЇ У ЖИТЕЛІВ МЕГАПОЛІСУ
ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПЕРЕЖИВАННЯМ САМОТНОСТІ
У статті розглянуто питання наявності переважаючих переживань у емоційно-вольовій сфері та
їх класифікація. Особливості даних переживань у «вільних» та «обмежених» жителів мегаполіса. На
прикладі емпатії розглянемо соціальне альтруїстичне переживання та його рівні. Запропоновано елементи програми по формуванню та/або розвитку емпатії для представників дорослого віку.
Ключові слова: самотність, емпатія, переважаючи переживання, комунікація, саморозуміння,
житель мегаполіса.
В статье рассмотрен вопрос наличия предпочитаемых переживаний в эмоционально-волевой сфере и их классификация. Особенности данных переживаний у «свободных» и «зависимых» жителей мегаполиса. На примере эмпатии рассмотрено социальное альтруистичное переживание и его уровни.
Предложены элементы программы по формированию и\или развитию эмпатии для представителей
взрослого возраста.
Ключевые слова: одиночество, эмпатия, предпочитаемые переживания, коммуникация, самопонимание, житель мегаполиса.
The article deals with the preferred experiences in the emotional-volitional sphere and their classification.
Outlined have been characteristics of these experiences obtained both by «free» and «unfree « residents of a
big city. Empathy has been exemplified to consider social altruistic experience and its levels. The elements of
the project on building up and/or developing empathy for adults are offered.
Key words: loneliness, empathy, preferred experience, communication, self-understanding, big city
resident.

Актуальність статті. Питання природи та
розвитку емпатії як такої було і залишається
одним із тих, що завжди є актуальними. Зважаючи на розвиток нових технологій та тотальну автоматизацію суспільства, воно постає
ще гостріше. Схильність до співпереживання,
взаєморозуміння вже відійшла на другий план.
Виходячи з положень лібералізму (який, на
разі, слугує провідним ідеологічним напрямом
в Україні), який ґрунтується на філософії прагматизму та розумного егоїзму, людина має покладатись в першу чергу на себе, але й, турбуватись про себе. Такий підхід ризиковано веде
до знецінення таких якостей як співпереживання, солідарність, альтруїзм, взаємодопомога.
Хоча й, вони слугували запорукою існування
людства як такого протягом його історії [6].
Говорячи термінами психологічної науки, мова
йде саме про поняття емпатії.
У даній роботі ми розглядаємо емпатію як
можливий спосіб та передумову попереджен-

ня виникнення самотності. Оскільки, вміння
співвіднести себе з почуттями інших дає поштовх для виникнення близькості, взаєморозуміння, тісніших та довірчих стосунків.
Доводити те, що наявність таких значимих
стосунків понижує ймовірність переживання,
принаймні, гострих форм самотності не має
потреби.
Постановка проблеми. В контексті проблематики самотності, мова про емпатію
може йти у двох вимірах – перший, звісно ж,
стосується того, чи не є причиною самотності невміння співчувати, тобто бачити інших
людей, розуміти їх, а значить і не мати змоги встановлювати дійсні контакти; а другий,
ширший та фундаментальніший, полягає у
тому що емпатія як така означає не лише співчуття. У самому понятті закладене вміння
розпізнавати та визначати емоції та почуття
загалом. За нашим припущенням, складно
розглядати результати дослідження будь-яких

49

№ 8 / 2016 р.

♦

особливостей опитуваних, якщо попередньо
не з’ясувати наявність у них саморозуміння
та вміння розуміти почуття.
Найбільш всеохопне визначення поняття емпатії надали Бодальов та Васіна. Вона
включає в себе три компоненти і визначається
як свідоме розуміння почуттів, думок, потреб
партнерів по спілкуванню, морально-естетичне (або ширше – ціннісне) «вчуттєвлення» у
події, що відбуваються навколо та інший аффективний звязок, співпереживання іншими
людьм [1].
Оскільки, емпатія являє собою складне
явище, не можна зупинятись лише на одному
її компоненті. Вона включає в себе як емоційну складову, що проявляється у появі почуттів
та співпереживанні, так і, не менш важливу,

інтелектуальну складову. Поява складних емоцій та переживань здебільшого притаманна не
тільки емоційно освіченішим, а й людям з більшою кількістю знань загалом. У той же час, необхідно з’являється другий рівень її прояву – а
саме, оброблений на рівні інтелекту.
Зазвичай, емпатія дійсно включається у
таке широке утворення як емоційний інтелект,
який визначає міру знань людини про себе,
свою емоційно-вольову сферу, переживання
та почуття, потреби та мотиви у діяльності
і, також, її вміння застосовувати ці знання у
спілкуванні з іншими.
Згідно з вищезазначеним, емпатія має
слугувати поштовхом до діяльності та має
значний вплив на формування мотиваційної
сфери особистості. Отже, найвищою мірою її
прояву є вчинок. Або, вона
на первинному рівні, принаймні, слугує орієнтиром
у зайнятті певної моральнісної позиції. У повсякденному житті пов’язуємо її з
відповідними політичними
переконаннями, що є одним
із ефективним способі опанування самотності. «Повернення до дійсності …
відбувається у сфері діяльності (чуттєво-суспільноРис. 1. Переважаючий тим емоцій за загальною спрямованістю революційно-практичної),
яка і сама є розвиток в його
у різних груп жителів мегаполіса
вищій формі» [2, с. 12].
Формулювання
цілей
статті (постановка завдання). З’ясувати яким чином
між собою співвідносяться
переживання самотності та
інші переживання (в тому
числі соціальні, серед яких,
емпатія). Чи мають між собою взаємовплив наявний
рівень самотності та емпатійності. Виявити спільне
та відмінне у емпатійності
«вільних» та «обмежених»
жителів мегаполісу. СпроРис. 2. Детальніший огляд переважаючих емоцій
ба визначити, яким чином
у представників різних груп жителів мегаполіса
можливий розвиток емо-
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ційного компоненту, емпатійності в контексті
опанування самотності
Виклад основного матеріалу. Це дослідження входить у межі ширшої роботи, присвяченої пошукам ефективних способів в
опануванні самотності. Варто зауважити, що
неможливо віднайти шляхи для вирішення
проблеми, причини появи якої є не встановленими.
Насамперед, визначимо переважаючі переживання для «вільних» та «обмежених» груп
жителів мегаполісу. Вони визначаються за
критеріями наявності вільного часу, а отже, і
простору, тобто, володіння собою та наявністю свободи у діяльності. Адже, «джерелом
багатства стає не час, витрачений на виробництво продукту, а вільний час» [2, с. 350]. Читаючи багатство ширше за матеріальні блага,
розуміємо цінність наявності вільного часу,
незалежності від роботодавця та, як наслідок,
і наявність більшого вільного простору, який
може бути освоєно.
За поглядом Б.І. Додонова емоції можна
умовно поділити на три підгрупи – біологічні,
соціальні та комунікативні (рис. 1).
У загальному вигляді, бачимо, що у представників вільної групи не має потреби у біологічних переживанням, пов’язуємо це з тим,
що вони є задоволеними. Втім, у них не виникає потреби у соціальних переживаннях, які
проявляються у прагненні допомогти іншим,
полегшити їм життя.
Цікавим є результати отримані у обмеженої групи жителів мегаполіс. Незважаючи,
на те, що вони мають виражені переживання

біологічних емоцій, в той же час, вони мають
тенденцію до переживання і соціальних емоцій, допомозі іншим. Хоча, й не мають потреби у спілкуванні, комунікативних зв’язках з
ними.
Розглянемо детальніший список емоцій,
що напряму пов’язаний із потребами (також,
за класифікацією Б.І. Додонова) [3] (рис. 2).
Завдяки наведеній класифікації отримаємо детальніший огляд переважаючих емоцій
у різних групах жителів мегаполіса. Як бачимо, у групі «обмежених» чітко проявляється
тенденція до альтруїстичних переживань та
праксичних, а, отже, вони і слугують потребами у діяльності представників цих груп та
мотивами для діяльності. Цікаво, що праксичні емоції, власне пов’язані із діяльністю, її
успішністю чи неуспішністю.
Серед представників «вільної» групи більше ціняться комунікативні та акізитивні емоції. Перші пов’язані із пошуком спілкування і, до речі, можуть проявлятись і у аспекті
глорістичності, тобто, бажанням отримати
винагороду, славу, підтримку. Другі емоції,
пов’язані із задоволенням від накопичення
речей, об’єктів матеріальної культури, що не
пов’язані із практичною потребою у них. Такі
емоції пов’язані із феноменом споживацтва,
який виявлено у ХХ сторіччі та який, зазвичай, пов’язують із «хворобою нашого віку»,
який дозволяє отримувати задоволення не від
суті речей, а від їх форми та кількості і, може,
також, слугувати замінником справжніх стосунків з іншими, псевдо розрадою при самотності.
Емпатія безперечно входить до соціальних переживань. Розглянемо наявність
самотності залежно від рівня емпатійності. Виявлено
прямий зв’язок між емпатійністю та переживанням
самотності (рис 3).
В першу чергу, такі показники свідчать про те, що
притаманне саморозуміння
також визначає міру вияву
Рис. 3. Зв’язок рівня емпатійності із рівнем переживання
у себе певних переживань
самотності (не залежно від груп жителів мегаполіса)
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(у даному випадку – переживання самотності). Також, ці дані відкривають додатковий аспект у розуміння причин прояву самотності.
Надвисока емпатійність може провокувати
появу поверхневого рівня самотності [4], що
пов’язано із тим, що такий високий рівень
емпатійності призводить до почуття залежності від контактів з іншими та переживання
гострого поверхневого рівня самотності при
їх відсутності та при наявності псевдокомунікацій. Високий же рівень емпатійності, передбачувано виявлено у респондентів, які мають
глибинну самотність.
В той же час, варто зауважити що при відсутності емпатійності також спостерігається
глибинний рівень самотності. У цьому випадку, відсутність емпатійності може бути сам
слідством довготривалої наявності глибинної
самотності, що призводить до проявів цинізму, негативні очікування стосовно життя та
інших, негативний погляд, відсутність оптимістичних сподівань тощо [5].
Висновки, зроблені в результаті дослідження. Згідно отриманих даних можна говорити про чотири висновки:
А) емпатія пов’язана із розумінням емоцій
та саморозумінням та входить до широкого
кола такого поняття як «емоційний інтелект».
Вбачається за необхідне його дослідження під
час проведення будь-яких досліджень та психодіагностики людини, оскільки, складність із
розумінням себе передбачувано може призводити до невідповідних результатів тестування.
Також, неможливо переоцінити важливість емпатії як складової у дослідженні та
розвитку такого явища як самотність. По перше, як вже було зазначено, саморозуміння дозволяє зрозуміти наявні у себе переживання
та наблизитись до визначення наявності або
відсутності у себе самотності. Також, це розуміння дозволяє самодистанціюватись та дивитись на себе з позиції іншого, відслідковувати
процес та можливі причини появи самотності,
з’ясовувати у яких ситуація виникають негативні переживання що при накопиченні можуть призвести до переживання самотності.
Б) По-друге, емпатія як явище, що дозволяє розуміти емоції та переживання інших та
приєднуватись до них, дозволяє ширше чути

та бачити іншого, отже, входити до глибинного взамозв’язку, а, також, проявляти свої
справжні та щирі почуття, вміти відкриватись
іншому та світові загалом. Отже, здатність
до співпереживання дозволяє формувати надійніші, довірливі, значимі стосунки, що, безперечно, попереджує появу поверхневої самотності у багатьох ситуаціях.
Таке вміння видається необхідним для
збереження позитивного емоційного фону,
оскільки, важливо вміти не лише зрозуміти
власну емоцію та її причину, а й вдало транслювати це розуміння іншому, передати ці переживання.
В) По-третє, головним опорним моментом для людині у наявності у неї емпатії є те,
що емпатійність, співпереживання та співчуття іншим розширює емоційні та інтелектуальні горизонти людини. Вона провокує
зацікавленість у іншому, у його житті, переживаннях, становищі. Емпатійність дозволяє
сформувати нові смисли для людини, яка, навіть фізично може бути одинокою, втім, дозволяє відчути себе включеним до ширшого
кола взаємозв’язків, ширшого кола смислів.
Вона вже не є самотньою, само по собі, вона
є причетною до певної спільноти, яка, не
обов’язково обмежується лише друзями, або
робочим колективом, або, навіть, країною.
У зв’язку з цим емпатійність також є складовою для здійснення вчинку, що, скоріше за
все, буде проявлятись у суспільно-політичній
діяльності що, з точки зору дієвця буде корисною та виражати саме співпереживання
та прагнення вирішити наявну проблему для
якомога більшої кількості людей. Отже, емпатійність виступає невід’ємною складовою
матеріалістичного шляху опанування самотності.
Г) По-четверте, знаючи специфіку переважаючих переживань необхідно коригувати
програму по розвитку та\або формуванню
емпатійності у жителів мегаполісу, залежно
від групи до якої вони відносяться. У випадку групи «обмежених» важливо розвивати не
стільки складову емпатійності (оскільки вона
і так є одним із переважаючих переживань)
скільки комунікативний аспект цієї складової,
що має виражатись у прагненні не тільки спів-
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переживати іншим та здійснювати для цього
певні кроки, а у вмінні ще знаходити спільну
мову з цими іншими, відкрито йти на контакт
та біти зацікавленим у спілкуванні. В тому
числі, для того, аби не робити зайвого виходячи лише зі своїх переживань та міркувань з
цього приваду.
У випадку групи «вільних» жителів мегаполіса необхідно зосередитись саме на розвитку їх емпатійності, здатності співпереживати іншим та краще розуміти себе, а не
лише транслювати власні емоцій та бачення.

Також, варто приділити увагу профілактиці
споживацького підходу до життя задля передбачення примноження та розвитку псевдо
комунікацій та порожніх цінностей. Важливо
передбачувати домінування егоцентричних,
акізитивних звичок.
Перспективи подальшого дослідження
пов’язані із визначенням наявних цінностей,
оскільки, не завжди розуміння необхідності у
кооперації, альтруїстичної позиції, взаємодопомоги тощо призводить до постановки подібних цілей та їх емоційній підтримці.
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ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ВОЛЬОВОГО
РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ
У статті проаналізовано вплив статевих особливостей на вольову поведінку дітей старшого дошкільного віку. Визначено сутність вольового розвитку хлопчиків і дівчаток шостого-сьомого років
життя. Схарактеризовано психолого-педагогічні умови оптимізації освітнього процесу, упровадження у практику диференційованого підходу до розвитку волі представників різної статі.
Ключові слова: вольовий розвиток дошкільника, диференційований підхід до хлопчиків і дівчаток,
психолого – педагогічні умови оптимізація освітнього процесу.
В статье проанализировано влияние половых особенностей на волевое поведение детей старшего
дошкільного возраста. Определена сущность волевого развития мальчиков и девочек шестого-седьмого года жизни. Охарактеризованы психолого-педагогические условия оптимизации образовательного
процесса, внедрения в практику дифференцированного похода к развитию воли представителей разного пола.
Ключевые слова: волевое развитие дошкольника, дифференцированный поход к мальчикам и девочкам, психолого-педагогические условия оптимизации образовательного процесса.
The article analyzes the impact on the sexual characteristics of volitional behavior in children older
doshkіlnogo age. Determine the nature of volitional development of boys and girls of the sixth and seventh
years of life. We characterize the psycho-pedagogical conditions of optimization of educational process, putting into practice a differentiated approach to development will of the representatives of different sexes.
Key words: strong-willed development of the preschool child, differentiated campaign to boys and girls,
psychological and pedagogical conditions of optimization of educational process.

Актуальність. Реформування змісту й гуманізація цілей та принципів дошкільної освіти зумовлюють необхідність розвитку особистості як основного ресурсу забезпечення
поступального руху українського суспільства.
Оскільки дошкільний вік є періодом первинного фактичного становлення особистості,
закономірним видається посилення уваги науковців до нього як визначального для закладання основ вольової та статеворольової поведінки.
Актуальність дослідження визначається
фактичною відсутністю у вітчизняній психолого-педагогічній літературі праць, присвячених диференційованому підходу до вольового
розвитку хлопчиків і дівчаток шостого-сьомого років життя. До того ж навчання та виховання в дошкільному закладі, а згодом і в
школі, здійснюється переважно представницями слабкої статі, які реалізують опікунськоконтролюючий, «жіночий» стиль керівництва
освітнім процесом та життєдіяльністю дітей.
Це ускладнює процес формування маскулін-

ності хлопчиків, гальмує процес формування
механізму статевої ідентифікації.
Постановка проблеми. Вихідним у дослідженні є положення, згідно з яким в основу
організації сучасного педагогічного процесу
має бути покладена психологія розвитку особистості, волі як її важливої складової. Провідною цінністю європейської культури, до якої
ми належимо, є самостійність особистості як
базова вольова якість, свідоме ставлення до
життя, індивідуальна своєрідність, активний
спосіб буття, компетентна поведінка у сьогоднішніх реаліях. Через освіту в дитини старшого дошкільного віку формується елементарний
світогляд, система ціннісних ставлень до світу
та самої себе, основи моральної за змістом та
активної за формою позиції «Я-у-Світі».
Формування у дошкільному віці вольової
поведінки, уміння дитини долати труднощі,
проявляти вольові риси характеру – важливі
завдання сучасної дошкільної освіти. Особливого значення у цьому контексті набуває створення сприятливих умов для реалізації дифе-
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ренційованого підходу до розвитку вольової
поведінки дітей різних віково-статевих груп.
Мета статті – аналіз гендерних аспектів
розвитку у старших дошкільників вольової
поведінки та визначення психолого-педагогічних умов оптимізації даного процесу.
Виклад основного матеріалу. Проблемі
розвитку волі в ранньому онтогенезі присвячено праці багатьох психологів, зокрема Л.І. Божович, Л.С. Виготського, О.В. Запорожця,
Я.Л. Коломинського, В.В. Котирло, С.Є. Кулачківської, В.С. Мухіної, Я.З. Неверович,
О.О. Смірнової. Доробок вказаних фахівців
слугує теоретичним підґрунтям, дозволяє визначити концептуальні засади дослідження,
спрямованого на вивчення гендерних відмінностей у вольовій поведінці дошкільників.
Як підкреслює О.О. Смірнова, процес розвитку волі дошкільника полягає у подоланні
ним спонукальної сили ситуативних впливів,
стереотипних реакцій, у становленні уміння самостійно визначати свої дії та керувати
ними. В якості фундаментальної характеристики, що визначає специфіку волі дитини
старшого дошкільного віку, використовується усвідомленість поведінки. Автор зазначає:
мимовільні дії дитини перетворюються на довільні завдяки тому, що вона починає їх усвідомлювати [7, с. 311].
Воля особистості як певна сукупність
властивостей, пов’язаних з визначенням, прийняттям мети, готовністю долати труднощі на
шляху до неї, характеризує досягнутий нею рівень свідомої саморегуляції поведінки. Фахівці підкреслюють, що здатність дошкільників
контролювати та регулювати свою поведінку
базується на основі засвоєних ними моральних цінностей, норм, правил поведінки.
За даними провідних вітчизняних та зарубіжних психологів сучасності та минулого,
розвиток волі як компоненти особистісного
зростання дошкільника, визначається: характером сімейного та суспільного виховання,
домінування в ньому демократичного або
авторитарного стилю; індивідуальними особливостями (темпераментом, характером, здібностями, світоглядом, системою цінностей,
потребово – мотиваційною сферою); віком та
статевими особливостями.

Провідний вітчизняний дослідник динаміки вольового розвитку в ранньому онтогенезі
В.К. Котирло зазначає, що дошкільний вік є
періодом виникнення волі як здатності свідомо управляти своєю поведінкою, зовнішніми
діями та внутрішніми станами. Показниками
вольового розвитку автор називає довільність,
навмисність дій, підпорядкованість мотивів
поведінки та вміння докладати зусиль досягненню мети [3, с. 69].
Водночас більшість дослідників означеного напряму, зокрема В..С. Мухіна, підкреслюють, що свідоме управління поведінкою лише
починає складатися в дошкільному дитинстві,
внаслідок чого вольові дії дитини поєднуються з мимовільними, імпульсивними. Можна
говорити, що у старшому дошкільному віці
з’являються і розвиваються вольові дії, проте сфера їх використання і місце в поведінці
залишаються обмеженим. В процесі розвитку
вольових дій дошкільника автор виділяє три
взаємопов’язані сторони: розвиток цілеспрямованих дій, встановлення взаємозалежності
між метою дій та їх мотивом, зростання регулюючої ролі мовлення у виконанні вольових
дій [5, с. 270].
Більшість фахівців підкреслюють, що стан
особливої вольової напруги дитина шостогосьомого років життя відчуває, коли необхідно
загальмувати свої дії. Витримка, самовладання, відмова від імпульсивних бажань вимагає
від неї власне вольових дій. В дошкільному
віці довільна поведінка, на думку фахівців, є
перш за все, умінням долати залежність від
того, що дитини сприймає тут і зараз.
У старшому дошкільному віці все більшого
значення для формування цілеспрямованості
дій набувають успіхи і невдачі при виконанні
завдань. На характері поведінки та діяльності
дітей 5-7 років невдачі позначаються суттєво –
вони уповільнюють пошукові дії, починають
відволікатися, втрачають інтерес до роботи,
дратуються, плачуть. Якщо ж довільні дії виявляються продуктивними, призводять до
успіху, дошкільники намагаються довести
розпочате до кінця, пишаються своїми успіхами, радіють досягненням .
Виникнення нової для дошкільника цінності – «правильної поведінки», перетворен-
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ня правила на мотив власних дій знаменує
новий етап у розвитку волі дитини. За даними
С.А. Поліщук, у ранньому онтогенезі важливого значення набуває формування в особистості, що зростає, умінь приймати інструкцію,
яка поступово ускладнюється; утримувати її
упродовж усієї діяльності; оволодіти навичками самоконтролю [6].
Розуміння волі дитини старшого дошкільного віку як свідомої дії дозволяє характеризувати її як здатність приймати рішення
«із знанням справи», виважено. Як зазначав
О.В. Запорожець, накопичений досвід, успіхи
у практичній діяльності сприяють виникненню
у неї почуття впевненості у своїх сила, здатності передбачати та передчувати майбутній
результат своїх дій, ймовірну реакцію на них
певних людей. Передбачаючи віддалену мету,
дитина здатна витримувати вольову напругу
впродовж певного часу, що засвідчує, що воля
набуває все більшої витривалості. Уявна мета
починає спонукати дошкільника до виконання
дій, які не приносять йому задоволення, сприяє набуттю ним більшої самостійності, наполегливості, самовладання, сміливості.
Важливим аспектом вольового розвитку
дошкільника є гендерний. Проте на відміну
від вікової динаміки розвитку довільної та
вольової поведінки, які були предметом уваги багатьох психологів і педагогів, гендерні
аспекти вольової поведінки дітей шостогосьомого років життя досліджувалися лише
опосередковано, у контексті інших наукових
проблем, переважно зарубіжними фахівцями,
здебільшого на дітях підліткового та юнацького віку. Саме цим визначається наш інтерес
до особливостей вольового розвитку хлопчиків і дівчаток старшого дошкільного віку.
Розгортаючи дослідження, ми базувалися
на положеннях Т.В. Бендас та В.П. Кравця,
згідно з якими гендерна ідентифікація кваліфікується як внутрішнє переживання дитиною своєї статевої належності, суб’єктивне
осмислення та переживання нею гендерної
ролі, уподібнення до неї, своєрідною єдністю
статевого самоусвідомлення і поведінки [1, 4].
Плідними для нашого дослідження, спрямованого на з’ясування зв’язку волі і статевої належності, є визначені В. Єремєєвою та

Т. Хризман загальні особливості дошкільників різної статі. Вказані автори зазначають,
що гострота слуху у хлопчиків старшого дошкільного віку в середньому вища за дівчаток. Хлопчикам для повноцінного розвитку
потрібний більший, ніж дівчаткам, простір.
Якщо його замало у горизонтальній площині,
вони освоюють вертикальну. Дівчатка чутливіші до шумів, до тілесного дискомфорту.
Вони частіше спираються на ближній зір, а
хлопчики – на дальній [2, с. 11-12].
Наше дослідження самостійної-залежної
поведінки хлопчиків і дівчаток дошкільного віку засвідчує, що воно не знаходиться у
безпосередній залежності від підкріплення.
Встановлено, що позбавлення дитини підкріплення у більшій мірі посилює залежну
поведінку дошкільників у надміру емоційних
батьків, які багато часу проводять з ними і
заохочують залежність. З’ясувалося, що залежна поведінка, яка виникає під впливом
сімейного оточення, частіше зустрічається
у дівчаток, ніж у хлопчиків. Наші дані співпадають з висновками відомих дослідників
Є.В. Суботського та І.В. Тельнюка [8, 9].
Експеримент засвідчив, що дошкільники
сильної статі вирізняються більшою ризикованістю, здатністю реагувати на виняткові подразники, більшою варіативністю поведінки. Констатовано існування у представниць
слабкої статі вищої стереотипності поведінки, більшої стабільності психіки, здатності
швидко відновлюватися після стресу, широко
використовувати резерви психіки при зіткненні з труднощами, добре адаптуватись. Маскулінність виявилася у таких рисах хлопчиків,
як сміливість, наполегливість, прагнення демонструвати силу, авантюризм, жорсткість.
Фемінність відповідала поступливості, покорі, співчуттю, турботі про інших. Дані дозволяють говорити не про існування переваг
якоїсь статі в цілому, а лише про своєрідність
кожної.
Вивчаючи особливості вольових зусиль
дошкільників різної статі, ми пов’язували їх
з сформованістю вольових якостей. На нашу
думку, вольове зусилля є інтегрованим показником регуляції психіки дітей різної статі.
Зафіксовано існування переваг представниць
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слабкої статі у виконанні монотонної роботи
та здатності довший час утримувати вольову
напругу; у представників сильної статі – у виконанні завдань творчого характеру.
Констатовано, що до відкритої агресії частіше вдаються хлопчики, які поводяться сміливіше, мають вищу самооцінку. Оскільки
прямий прояв агресії загрожує збереженню
хороших стосунків, вона виявляється неприйнятною для дівчаток. Вони значно частіше
за хлопчиків вдаються до прихованої форми
агресії (лихослів’я, розкриття чужих секретів,
прагнення викликати в іншого почуття провини). Так, шестирічні дівчатка сильніше за
хлопчиків реагують на новачків – ігнорують
їх, відмовляються від взаємодії, виключають з
гри, маніпулюють у конфліктах тощо .
Статеві відмінності в агресії пояснюються впливами як біологічних, так і соціальних
чинників. До перших відносяться наявність
зв’язку агресивності з домінантністю, до
других – формування гендерних стереотипів,
які дозволяють хлопчикам відкрито демонструвати свою агресивність, а дівчаткам –
приховувати її. Ці дані набувають особливої
значущості у контексті виконання дошкільниками спільних з однолітками завдань, які
передбачають розподіл обов’язків, узгодження рішень, об’єднання зусиль для досягнення
спільної мети.
У хлопчиків спостерігається перевага за
«маскулінним» аспектом самооцінки (фізичні
можливості, домінантність), а у дівчаток – за
фемінним (комунікативність, соціальна чутливість). Виявлено, що самооцінка більш стійка
у хлопчиків. На ці статеві особливості впливають ступінь відкритості у взаєминах, реакція на зворотній зв’язок, стрес, пов’язаний з
відносинами з близькими людьми, захисні
механізми (компенсаторна поведінка, стратегії самопрезентації та самопідсилення). Хлопчики частіше за дівчаток прагнуть вибудувати
міцний захист своєї самооцінки.
Встановлено існування статевих відмінностей за типами домінантності. Агресивна
домінантність властива здебільшого хлопчикам. Дівчатка у більшості випадків визнавали,
що хлопчики їх перевершують у сміливості,
кмітливості, обізнаності. Проте всередині

групи представниць слабкої статі ті ж дівчатка часто виборюють право на домінування у
більш агресивних дівчаток.
Зафіксовано, що у віці 5-6 років більшість
хлопчиків характеризуються егоїстичною
домінантністю, прагненням досягти індивідуально значущої цілі. Дівчатка здебільшого
демонструють про соціальну домінантність,
вищий рівень відповідальності. Водночас
хлопчики і дівчатка старшого дошкільного
віку однаково часто демонструють як егоїстичну, так і соціальну домінантність. Конформність дошкільників різної статі проявляється своєрідно: дівчатка більш поступливі до
вимог батьків, хлопчики – до групових норм
однолітків.
Встановлено, що, хлопчики і дівчатка дошкільного віку практично не відрізняються
рівнем домагань і мотивацією досягнення.
Водночас дівчатка випереджають хлопчиків
за прагненням до реальних досягнень, успіхів. Виявлено, що дівчатка демонструють
вищу мотивацію досягнення за нейтральних
умов, хлопчики – за умов спеціальної інтелектуально-лідерської стимуляції. Дівчаткам для
підвищення стимуляції необхідні соціальні
стимули: у них переважає орієнтація на задачу, успішне її розв’язання, одержання схвалення. У хлопчиків – інтерес до самого процесу розв’язання задачі, самоствердження.
Можна говорити про те, що залежність поведінки в дитинстві притаманна як дівчаткам,
так і хлопчикам. Проте вона з часом переходить у відповідну рису в основному у представниць слабкої статі. А така риса, як агресивність, головним чином – у представників
сильної статі.
Дослідження засвідчило, що дівчатка не
менш активні за хлопчиків. Однак сфери їх
активності суттєво відрізняються. Пасивність дівчаток-дошкільниць насправді є радше активністю, спрямованою усередину (на
переживання, роздуми, мрії, плани), а активність хлопчиків – назовні (вони багато рухаються, бігають, галасують).
У дослідженні обґрунтовано психологопедагогічні умови розвитку волі у старших
дошкільників різної статі. До них віднесено: вдосконалення компонентів самостійної
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діяльності, виховання у хлопчиків та дівчаток
уміння передбачати та передчувати майбутній результат, вироблення звички доводити
розпочате до кінця, сприяння формуванню
ціннісного самоставлення, навчання рефлексії, надання значущості умінню докладати
зусиль, виховання здатності дотримуватися
статеворольових стандартів, заохочення прояву вольових якостей (самостійності, наполегливості, цілеспрямованості, самовладання, рішучості), реалізація диференційованого
підходу до дітей різної статі у різних видах
діяльності та сферах життя, забезпечення єдності зусиль сім’ї та дошкільного закладу.
Висновки. Стать є одним з важливих чинників формування волі в дошкільному дитинстві, проте не єдиним, що визначає характер
та динаміку розвитку вольової поведінки
зростаючої особистості. Багато чого залежить

від швидкості дозрівання організму, місця в
сім’ї: вона єдина, старша чи молодша дитина;
специфіки її сімейного та суспільного виховання; системи цінностей та очікувань щодо
неї дорослих, методів виховання вольових та
гендерних якостей дошкільника.
До перспективних напрямів, що вимагають подальшого поглибленого вивчення,
можна віднести дослідження: статевих модифікацій вольових якостей дітей раннього, молодшого та старшого дошкільного віку; особливостей їх сформованості у дітей в різних
регіонах України; наступності у проявах вольових якостей хлопчиків і дівчаток старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.
Актуальним залишається методичне забезпечення процесу виховання вольової поведінки
хлопчиків і дівчаток в сім’ї та дошкільному
закладі.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ
ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ
У статті подано теоретичний матеріал використання інтерактивної технології у навчальному
процесі вищої школи та методичні рекомендації для ефективної організації навчального процесу засобами цієї технології.
Ключові слова: інтерактивна технологія, навчальний процес, інтерактивні методи, ефективність методів, творча особистість студента.
В статье представлены теоретический материал использование интерактивной технологии в
учебном процессе высшей школы и методические рекомендации для эффективной организации учебного процесса средствами этой технологии.
Ключевые слова: интерактивная технология, учебный процесс, интерактивные методы, эффективность методов, творческая личность студента.
The article contains the theoretical material the use of interactive technology in the learning process of
universities and methodological recommendations for the effective organization of the educational process
by means of this technology.
Key words: interactive technology, learning process, interactive methods, performance techniques,
creative personality of the student.

Актуальність статті. На сучасному рівні
розвитку цивілізації особливу роль відіграє
інноваційний потенціал суспільства, що потребує людей, здатних системно й конструктивно мислити, швидко знаходити потрібну
інформацію, приймати адекватні рішення,
створювати принципово нові ідеї в різних
галузях. А це в свою чергу формує соціальні
замовлення на нові підходи в системі освіти,
нове педагогічне мислення, нове ставлення
викладача до своєї діяльності.
Постановка проблеми. Саме інтерактивні
методи навчання дають змогу студентові, який
навчається, розкритися як особистості. Активна
розумова і практична діяльність тих, кого навчають, у навчальному процесі є важливим чинником підвищення ефективності засвоєння і практичного опанування досліджуваного матеріалу.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Основні завдання: характерис-

тика теоретичного матеріалу досліджуваної
теми; методичні рекомендації для ефективної
організації навчального процесу засобами інтерактивних технологій.
Виклад основного матеріалу. Інтерактивність освіти сприяє формуванню як предметних компетенцій, так і загальнонавчальних,
виробленню життєвих цінностей, створенню
атмосфери співробітництва, взаємодії, розвитку комунікативних якостей особистості. При
цьому до роботи залучаються всі учасники
процесу, які працюють у групах в аудиторії за
підготовленим заздалегідь викладачем матеріалом, із дотриманням процедури й регламенту, в атмосфері довіри.
Основні переваги інтерактивних технологій навчання:
1) інтерактивні технології дозволяють забезпечити глибину вивчення змісту; 2) викладач отримує можливість диференційованого
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Групові методи
1. Робота в парах. Студенти працюють
в парах, виконуючи завдання. Парна робота
вимагає обміну думками і дозволяє швидко
виконати вправи, які в звичайних умовах є
часомісткими або неможливими (обговорити
подію, взагалі інформацію, вивести підсумок
заняття, події тощо, взяти інтерв’ю один в одного, проанкетувати партнера). Після цього
один з партнерів доповідає перед групою про
результати.
2. Робота в трійках. По суті, це ускладнена робота в парах. Найкраще в трійках проводити обговорення, обмін думками, підведення
підсумків чи навпаки, виділення несхожих
думок.
3. Змінювані трійки. Цей метод трохи
складніший: всі трійки групи отримують одне
й те ж завдання, а після обговорення один
член трійки йде в наступну, один в попередню
і ознайомлює членів новостворених трійок з
набутком своєї інформації.
4. Карусель. Студенти розсаджуються в два
кола – внутрішнє і зовнішнє. Внутрішнє коло
нерухоме, зовнішнє рухається. Можливі два
варіанти використання методу – для дискусії
(відбуваються «попарні суперечки» кожного з
кожним, причому кожен учасник внутрішнього кола має власні, неповторювані докази), чи
для обміну інформацією (студенти із зовнішнього кола, рухаючись, збирають дані).
5. Акваріум. У цьому методі одна мікрогруппа працює окремо, в центрі аудиторії,
після обговорення викладає результат, а решта груп слухає, не втручаючись. Після цього
групи зовнішнього кола обговорюють виступ
групи і власні здобутки.
Фронтальні методи
1. Велике коло. Студенти сидять по колу і
по черзі за бажанням висловлюються з приводу певного питання. Обговорення триває,
поки є бажаючі висловитися. Викладач може
взяти слово після обговорення.
2. Мікрофон. Це різновид великого кола.
Студенти швидко по черзі висловлюються з
приводу проблеми, передаючи один одному
уявний «мікрофон».
3. Незакінчені речення. Дещо ускладнений
варіант великого кола: відповідь студента –

підходу до студентів із спеціальними потребами – особистісними та інтелектуальними;
3) змінюється роль студентів: вони приймають важливі рішення щодо процесу навчання, розвивають комунікативні вміння і
навички, організаційні здібності;
4) основним джерелом мотивації навчання стає інтерес самого студента (відбувається
перехід від зовнішньої мотивації (оцінка) до
внутрішньої (потреба знань));
5) значно підвищується роль особистості викладача: він менше часу витрачає на вирішення
проблем з дисципліною, викладач розкривається перед студентами, як лідер, організатор;
6) студенти, які отримують власний досвід
співробітництва, з нової точки зору дивляться
на навчально-виховний процес, на роль викладача та студента в ньому.
Специфіка організації навчального процесу у вищій школі дозволяє викладачам широко використовувати інтерактивні методи та
нестандартні форми організації заняття, які
дають змогу підвищити ефективність засвоєння знань, поліпшити контроль над виконанням завдань, викликати у студентів інтерес до
навчання.
Розглянемо основні інтерактивні методи
роботи на заняттях, які широко використовуються в навчальному процесі.
Побудова асоціативного куща. Цей метод
полягає в тому, щоб за короткий проміжок
часу студенти змогли пригадати та сформувати засвоєні раніше знання з теми, запропонованої викладачем. Дані відповіді мають форму коротких тез, записують на дошці навколо
розглянутого поняття чи явища. Результатом є
схема-опора.
Заняття – конкурс. Конкурс – вид ігрового
методу, що розкриває великі можливості для
роботи з групами. Кожна група прагне зробити кращий результат.
Методи інтерактивного навчання можна
поділити на дві великі групи: групові та фронтальні. Перші передбачають взаємодію учасників малих груп (на практиці від 2 до 6-ти
осіб), другі – спільну роботу та взаємонавчання всієї групи. Час обговорення в малих групах – 3-5 хвилин, виступ – 3 хвилини, виступ
при фронтальній роботі – 1 хвилина.
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це продовження незакінченого речення типу
«можна зробити такий висновок…», «я зрозумів, що…».
4. Мозковий штурм. Загальновідома технологія, суть якої полягає в тому, що абсолютно
всі студенти по черзі висловлюють свої думки, навіть аналогічні думки з приводу проблеми. Висловлене не критикується і не обговорюється до закінчення висловлювань.
5. Аналіз дилеми (проблеми). Студенти в
колі обговорюють певну дилему (простіше) чи
проблему (складніше). Кожен каже варіанти,
що складаються внаслідок вибору. Найкраще
давати завдання вибору з особистісним сенсом.
6. Мозаїка. Це метод, що поєднує і групову, і
фронтальну роботу. Малі групи працюють над
різними завданнями, після чого переформовуються так, щоб у кожній новоствореній групі
були експерти з кожного аспекту проблеми.
На заняттях викладачі використовують
найчастіше такі методи інтерактивного навчання як творчі завдання, роботу в малих
групах, вирішення ситуаційних завдань, проблемно – пошуковий метод, той або інший
вид ігрової діяльності.
Творчі (проблемні) завдання потребують
від учасників не простого відтворення інформації, а творчості, оскільки містять у своїх
завданнях елемент невідомості. Прикладом
таких завдань можуть бути відповідні виробничі проблеми, ситуації. Для їх вирішення
залучаються студенти всієї групи. Викладач
вислуховує різні точки зору та проводить
аналітичну бесіду направлену на вирішення
проблеми. Студенти під керівництвом викладача приходять до спільного висновку і узагальнення проблеми. Створюється атмосфера ділового зацікавленого спілкування всіх
учасників навчального процесу, у тому числі
і викладача. Цей метод передбачає одночасну
спільну (фронтальну) роботу всієї групи – колективно групове навчання.
Застосування на занятті технології – кооперативного навчання, можна прослідкувати
при аналізі ситуацій. Для вирішення запропонованої проблеми група поділена на три підгрупи. Кожна підгрупа отримує відповідний
варіант завдання. У кожній підгрупі призначається відповідальний – студент, який керує ро-

ботою підгрупи по вирішенню завдання, призначає учасника, який буде відповідати. Цей
метод варто використовувати для вирішення
складних проблем, що потребують колективного роздуму, вимагають спільної, а не індивідуальної роботи.
За допомогою методу конкретної ситуації формуються вміння і навички групового
розв’язання поставлених завдань. Позитивним моментом є високий ступінь наближеності до реального життя, швидкість проведення,
багатоваріантність (можливі різні варіанти
ситуації і їх легко змінити). Робота в малих
групах надає всім учасникам можливість діяти, практикувати навички співробітництва,
міжособистісного спілкування.
Пошуково-дослідницький метод – метод
залучення студентів до самостійних і безпосередніх спостережень, на основі яких вони
встановлюють зв’язки предметів і явищ дійсності, роблять висновки, пізнають закономірності. Внесення елементу дослідження
в навчальну діяльність сприяє вихованню у
студентів активності, ініціативності, допитливості, розвиває їхнє мислення, заохочує потребу студентів у самостійних пошуках.
Також професійне навчання повинно бути
побудоване на широкому застосуванні ділових
ігор у навчальному процесі. Педагогічна робота
в цьому напрямку дає підставу виділити серед інших форм навчальних занять як найбільш ефективну – ділові ігри, їх відрізняє особлива структура, інші, ніж на традиційних заняттях, методи
роботи зі студентами. Ділові ігри дозволяють
моделювати на занятті практичні ситуації, що
містять необхідну інформацію. Суть ділової гри
в реалізації студентами отриманих знань і умінь
на основі міждисциплінарних зв’язків.
Функції викладача на цих заняттях полягають в аналізі поводження учасників гри з погляду дотримання правил ділового спілкування і службового етикету; здійснення контролю
за ходом гри, роботою гравців; надання допомоги, виправлення помилок; оцінювання і
підведення підсумків.
Інтерактивні методи дають можливість:
1) організувати на занятті навчальну діяльність студентів, що сприяє розкриттю
суб’єктного досвіду студентів;
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2) створити атмосферу зацікавленості кожного студента в роботі групи;
3) стимулювати студентів до висловлювання, використання різних способів виконання
завдань, без будь – якого остраху помилитися
чи отримати неправильну відповідь тощо;
4) використовувати під час заняття дидактичний матеріал, який дає можливість студентові вибирати найбільш значимі для нього
види та форми навчального змісту;
5) оцінювати діяльність студента не тільки
за кінцевим результатом (правильно-неправильно), а й за процесом його досягнення;
6) заохочення прагнень студента знаходити свій спосіб роботи (вирішення завдання);
7) створити педагогічні ситуації спілкування на занятті, що сприяє кожному студенту

проявити ініціативу, самостійність, вибірковість у способах роботи;
8) створити умови для природного самовиявлення студентів.
Висновки, зроблені в результаті дослідження. Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили орієнтації в
галузі освіти. Спрямування навчально-виховного процесу на формування духовності особистості, розкриття її потенційних можливостей
та здібностей, утвердження загальнолюдських
цінностей стало головною стратегією педагогічної діяльності творчо працюючих викладачів.
Розв’язання цих актуальних проблем можливе
лише на основі впровадження інтерактивних педагогічних технологій, які б давали можливість
для розвитку творчих здібностей особистості.
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ІГНОРУВАННЯ ДОПОМОГИ ЯК ЛІНІЯ РОЗВИТКУ
ПРОСОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Молодший шкільний вік – сенситивний період розвитку когнітивних основ просоціальної поведінки. У цей період діти засвоюють різні аспекти унікальної соціальної стратегії, сутність якої полягає
у діях на благо іншої людини. Важливою лінією становлення просоціальної компетентності є розуміння існування певних обмежень у цій сфері соціальної взаємодії. У статті обговорюються питання
неприйняття чи ігнорування дітьми молодшого шкільного віку допомоги, когнітивно-мотиваційні
основи позиційних виборів, здатності дітей вибірково ставитися до потенційних суб’єктів допомоги,
аналізувати власні можливості у вирішенні проблемної ситуації.
Ключові слова: просоціальна поведінка, допомога, реципієнт допомоги, просоціальна компетентність, молодший шкільний вік.
Младший школьный возраст – сенситивный период развития когнитивных основ просоциального
поведения. В данный период дети усваивают различные аспекты этой уникальной социальной стратегии, сущность которой состоит в действиях на благо другого человека. Важной линией становления просоциальной компетентности является понимание определенных ограничений в данной сфере
социального взаимодействия. В статье обсуждаются вопросы непринятия или игнорирования детьми
помощи, когнитивно-мотивационные основы позиционных выборов, способность детей избирательно
относиться к субъектам помощи, анализировать свои возможности в решении проблемной ситуации.
Ключевые слова: просоциальное поведение, помощь, реципиент помощи, просоциальная компетентность, младший школьный возраст.
Elementary school age is a sensitive period in the development of cognitive basis of prosocial behaviour. At
this age children learn different aspects of this unique social strategy, which aim is benefit of others. The important sphere of development of prosocial competence is understanding some limits, existing in the nature of
social interaction. The issues of children’s ignoring or even rejection of help, offered by others, are discussed
in the article. The author examines the children’s ability to make a selective choice of helper and studies the
cognitive – motivational basis of this choice. Author singles out 8 groups of children’s motivational judgements regarding their rejection of help. The existence of correct appraisal of their own abilities and social
potentials is a guarantee of successful children’s social development.
Key words: prosocial behavior, helping behavior, recipient of help, prosocial competence, elementaryschool age.

Актуальність дослідження. Питання просоціального розвитку особистості належить до
сучасних напрямків психологічних досліджень.
Окремою лінією наукового аналізу є вивчення
вікового ґенезу просоціальності (Гольцова Т. В.,
2003 [2]; Галаніна В. В. [1], 2003; Павелків Р. В.,
Корчакова Н. В., 2013 [4]; Cote S. et al., 2002;
Nantel-Vivier A., et al., 2009; Eisenberg N. et al.,
2006; House B. R. et al., 2012. Виокремлення
проблеми онтогенетичного розвитку просоціальної поведінки у самостійну лінію є позитивною тенденцією, яка забезпечує можливість узагальнювати результатів розрізнених
досліджень. Її основною метою є встановлення тенденцій і індивідуальних відмінностей

у просоціальному розвитку і функціонуванні
стратегії протягом онтогененезу. Дослідження спрямовуються на вивчення ранніх витоків феномену, особливостей його розвитку на
різних етапах онтогенезу, специфіки основних
видів просоціальної активності. У роботах обговорюються як поведінкові, так і когнітивномотиваційні складові просоціальності.
Мета статті полягає у експериментальному
аналізі уявлень дітей про наявність певних обмежень у прийнятті допомоги. Зазначимо, що
робіт цього спрямування у науковій літературі
досить мало. Окремі аспекти проблеми розглядаються при вивченні генези когнітивної складової просоціальної поведінки (Гольцова Т. В. ;
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Лапіна Н. Л.; Heiphetz L., Young L., 2014; F. Lai
et al., 2012). Основна увага у цих дослідженнях
зосереджується перш за все на здатності дітей
визначати альтруїстичні поняття, розкривати
їхню сутність. Психологічні механізми відмови дітей від прийняття допомоги безпосереднім предметом дослідження не виступають.
Як відомо, просоціальна активність завжди
передбачає як мінімум двох учасників: людину, що надає підтримку (суб’єкт допомоги) та
партнера, що її отримує (реципієнта). Розуміння природи і сутності міжособистісних процесів, що розгортаються у цій діаді є важливим
аспектом розвитку просоціальної компетентності дітей. Люди мають схильність позитивно
реагувати на допомогу, приймати її, але існують і певні психологічні механізми, які спричиняють відторгнення просоціальних актів, негативне ставлення до спроб надати підтримку.
Чию ж допомогу діти схильні ігнорувати?
Зазначимо, що релевантні міркування по цьому питанню висловила більшість (85,3 відсотків) учасників опитування (див. табл. 1). При
цьому показник відмов та неточних відповідей
протягом вікового періоду істотно зменшується (від 21,0 відсотка у першій віковій підгрупі
до 6,2 відсотка у підгрупі дітей десятого року
життя), що вказує не лише на підвищення когнітивних можливостей дітей у розумінні міжособистісних процесів, але і формування позиційних основ поведінки.
Перейдемо до аналізу змістового компоненту дитячих розмірковувань. Опитування
показали, що лише незначна кількість учасників висловили згоду приймати підтримку
від любого суб’єкта допомоги. Свою позицію
діти мотивували тим, що «будь-яка допомога
може бути корисна». Вони готові прийняти її
від любої людини, «коли це необхідно». Частина дітей зазначали, що партнерів, від яких вони
не хотіли б прийняти допомогу взагалі немає.
У цілому по віковій вибірці ця підгрупа дітей
склала 13,6 відсотків (див табл. 1). При цьому
особливих відмінностей у її представленості у
різних вікових підгрупах не простежується.
Аналізуючи дитячі позиції ми переконалися, що все розмаїття мотиваційних підстав
відторгнення допомоги можна звести до двох
факторів: непривабливість суб’єкта допомо-

ги та особливості міжособистісних стосунків між учасниками просоціальної взаємодії.
Перша група мотивів включає декілька ліній
дитячих міркувань. Зокрема це виокремлення
негативних характеристик партнера, переважно узагальнюючого типу («недобра людина»,
«зла», «жорстока», «злочинець») чи асоціальних ознак у її поведінці («робить зло іншим»,
«насміхається над іншими», «дражниться»).
До цієї ж категорії суджень можна віднести і
міркування дітей щодо непривабливості мотивів поведінки суб’єкта допомоги, відсутності
у його намірах щирості чи, навпаки, наявність
прагнення отримати винагороду. Допомога,
яка надається без особливого бажання сприймається дітьми як небажана. Підтвердження
цих ідей ми знаходимо і у відповідях дітей на
питання про звернення за допомогою до товариша, за умови невпевненості у його бажанні
підтримати. Більше третини дітей усіх вікових
підгруп відмовляються звертатися за допомогою до такого невмотивованого партнера.
Причому вікова динаміка цієї позиції висхідна.
Якщо у наймолодшій підгрупі негативну позицію задекларували 35,5 відсотків дітей, то
у найстаршій підгрупі її обрали 43,7 відсотків
учасників (див. табл. 2).
Небажаними просоціальними партнерами
діти сприймають також людей, чию діяльність
оцінюють як мало успішну, сумніваються у їх
компетентності («сам не знає», «сам не вміє»).
У цьому випадку простежується проектування
дітьми гіпотетичної ситуації на реалії шкільного життя. Прототипом таких непривабливих
партнерів переважно виступають однокласники, допомога яких при вирішенні навчальних
завдань не завжди є результативною. У категорії «непривабливого партнера» незначний відсоток ідей пов’язані з дією мотивів турботи чи
опіки відносно суб’єкта допомоги. Діти вказують на те, що не хотіли б прийняти допомогу
від тих, хто сам її потребує або ж сприймається
як більш слабкий чи менш самодостатній («від
молодшого братика», «від старенького», «від
бідного»). Аналіз представленості цієї категорії міркувань показує, що по віковому періоду вона склала більше третини висловлювань
(36,7 відсотки). Найчастіше ця група доведень
представлена у наймолодшій віковій підгрупі,
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де вона займає домінуючу позицію (44,9 відсотки).
Як уже зазначалося, другою групою мотивів ігнорування допомоги молодшими школярами є характер міжособистісних стосунків.
Фактично ця категорія доведень була використана не лише половиною дітей (50,7 відсотка),
але й має найяскравішу вікову динаміку (із 40,8
відсотка на початку періоду до 55,0 відсотка до
його завершення). У дитячих висловлюваннях
чітко простежуються три основні лінії доведення : відсутність міжособистісних зв’язків
(«чужинці», «чужі люди», «незнайомі»); виокремлення конкретних людей, чия допомога
є небажаною і, нарешті, обговорення деструктивних форм взаємодії («мене не розуміють»,
«погано ставляться до мене», «мені бажають
зла», «я з ними не дружу», «з ким посварився»). Називаючи конкретних людей молодші
школярі зосереджують увагу на дітях з найближчого оточення. Це переважно однокласники чи сусіди. Виокремлення дорослих, у
цьому контексті, зустрічається досить рідко і
зумовлене дією певних негативними стереотипами («циган», «того, хто хоче мене вкрасти»,

«Путіна») чи отриманою психотравмою. Зокремо Назар М. (8 р. 9 міс.) зазначає: «Я б не
хотів прийняти допомогу від тата, бо він нас
покинув». Співставлення трьох ліній доведень
у системі міжособистісних стосунків показує,
що на початку вікового періоду діти переважно
обговорюють ідею чужої людини, у старших
підгрупах все частіше з’являються думки про
якість стосунків. Їх розлагодженість використовується як підстава відмови від прийняття
допомоги.
Аналізуючи вікові зміни доведень можна
помітити, що починаючи з дев’ятого року життя (третя підгрупа) діти використовують більш
широкі пояснення своїх позицій, з виокремленням мотиваційних основ та поєднанням декількох підстав.
Отже, виконаний аналіз засвідчує, що
діти молодшого шкільного віку здатні виявляти певну вибірковість та обережність щодо
суб’єктів допомоги. Основними підставами,
які породжують небажання прийняти зовнішнє сприяння є соціальна непривабливість
партнерів та відсутність налагоджених міжособистісних зв’язків. Ці механізми формуТаблиця 1

Представленість різних категорій міркувань
про неприйняття дітьми допомоги від певних суб’єктів
Клас

Вік
(у роках)

перший
6,5-7
другий
7,5-8
третій
8,5-9
четвертий
9,5-10
Показники
по віковому періоду

Кількісні показники основних категорій міркувань
К-сть дітей,
Заг. що виконали Відсутність
непривабливість
особливості
к-сть
ігноруючих
завдання
суб’єкта
стосунків
дітей
тенденцій
к-сть
%
к-сть
%
к-сть
%
к-сть
%
62
49
79,0
7
14,3
22
44,9
20
40,8
64
51
79,7
7
13,7
20
39,2
24
47.1
69
61
88,4
8
13,1
18
29,5
35
57,4
64
60
93,8
8
13,3
19
31,6
33
55,0
259

221

85,3

30

13,6

81

36,7

Вибір молодшими школярами різних стратегій поведінки
із невмотивованими суб’єктами допомоги
Основні типи
позицій
позитивна
негативна
невизначена

Показники представленості різних позицій
у кожній віковій підгрупі (у%)
1 підгр.
2 підгр.
3 підгр.
4 підгр.
60,5
56,7
55,8
57,5
35,5
40
39,2
43,7
4
3,3
5,0
-
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112

50,7

Таблиця 2

Середні
показники
57,5
39,5
3,0
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ються у результаті засвоєння дітьми застережних нормативів, трансльованих дорослими,
та індивідуального досвіду взаємодії з оточуючими. Їх існування вказує на підвищення
соціальної компетентності дітей та розвиток
варіабельності поведінки.
У той же час необхідно зазначити, що відмова від допомоги може зумовлюватися не
лише особливостями стосунків і характеристик суб’єкта сприяння. Потенційні реципієнти допомоги не завжди налаштовані на її позитивне сприйняття. Відповідно це впливає
на оцінку своєчасність просоціальних дій, їх
ефективності та бажаності. Розуміння дітьми
даних нюансів особистісних і міжособистісних процесів також є важливою лінією просоціального розвитку. Для обговорення цієї ідеї
дітям було запропоновано поміркувати над
тим, чому, вирішуючи складні завдання, вони
не схильні звертатися за допомогою. Діти досить жваво розмірковували над цим питанням,
часто вступаючи у дискусію з дорослими та
іншими членами родини. Зокрема, мама одного із першокласників, який приймав участь у
опитуванні, зазначає: «Було досить пізнавально і навіть неочікувано отримати такі відповіді
від сина. Між Тимофієм і його старшим братом
виникла ціла полеміка» (Тамара П.).
Поглянемо на основні підстави відмов від
допомоги чи її пошуку у ситуаціях проблемного характеру, які були виокремлені дітьми.
Зазначимо, що, як і при вирішенні любого
іншого когнітивного завдання, частина дітей
молодшого шкільного віку (6 відсотків) після
нетривалого розмірковування від його подальшого вирішення відмовилися.
Всі судження дітей були згруповані нами
до восьми категорій: постійного пошуку допомоги і її прийняття (1), категорії мотивації (2),

обов’язку (3), впевненості у своїх силах (4),
емоційного дискомфорту (4), побоювання відмови (5), самопрезентаційна (6), турботи про
партнера (7). Поглянемо на зміст кожної із зазначених груп.
До першої категорії («пошуку допомоги»)
були віднесені всі судження, у яких стверджувалася думка, про легке сприйняття допомоги
(«я завжди прошу допомогти», «мені завжди
допомагають»). Ця підгрупа у загальній вибірці склала 7,3 відсотки. Зазначимо, що протягом вікового періоду кількість таких позицій
зменшується (із 11,8 відсотка у наймолодшій
віковій підгрупі до 3,9 відсотків у найстаршій).
На нашу думку, це закономірне явище,
оскільки молодші школярі при вирішення завдання пов’язують проблемність ситуації з
виконанням навчальних задач, які на початковому етапі шкільного життя постійно супроводжуються і стимулюються дорослим.
Друга категорія об’єднує судження діаметрально-протилежного характеру. Позначаючи
різні мотиваційні підстави, діти обґрунтовують
свою відмову від пошуку зовнішнього сприяння. У цьому контексті можна виокремити
декілька мотиваційних ліній : прагнення до
саморозвитку («хочу бути розумним», «хочу
навчитися сам», «хочу зрозуміти»), оволодіння
діяльністю («щоб зрозуміти і інше таке ж завдання»), самоствердження («хочу виконати
сама, а не чиїмось розумом», «хочу показати
себе кращою», «не хочу почуватися не розумним», «не хочу бути лінтяєм»), самовідношення («вважаю себе гордою»), мотив нормовідповідності («хочу заробити чесну оцінку»).
Відносно окрему лінію спонук утворюють
мотиви соціальної групи («не хочу просити»,
«не люблю просити»). Уже перший погляд на
мотиваційні характеристики вказує на те, що

Представленість різних груп суджень про небажаність отримання допомоги
Вікова
підгрупа
6,5-7р.
7,5-8 р
8,5-9 р
9,5-10 р
По періоду

Заг. к-сть
дітей
77
79
82
76
314

К-сть дітей,
що виконали завдання (у%)
89,6
89,9
96,3
100
94,0
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Таблиця 3

Кількісні показники представленості
основних груп доведень (у%)
1
2
3
4
5
6
7
8
11,8 39,7 5,6 5,6 26,5 5,8 2,9 2,9
8,5 38,1 8,5 9,9 21,1 4,2 2,8 7.0
5,1 40,5 7,6 13,9 20,3 2,5 2,5 7,6
3,9 36,8 2,6 15,8 19,7 2,6 5,3 13,2
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навіть дітям молодшого шкільного віку значно легше прийняти допомогу, якщо вона народжена з ініціативи суб’єкта допомоги, а не є
відповіддю на просьбу. При отриманні допомоги діти мають здатність простежувати втрати для самооцінки та самовідношення. Однією
із ліній суб’єктивного оцінювання допомоги
є врахування потенційних загроз для розвитку власних можливостей і якостей. У цілому
мотиваційна категорія обґрунтування позиції
відмови від допомоги була виокремлена більше ніж у третини дитячих суджень (38,8 відсотків). Аналіз вікового ґенезу засвідчує, що
протягом вікового періоду відбуваються певне
переструктурування мотиваційних груп. Але в
цілому в цілому представленість цієї категорії
доведень особливо не змінюється. Зміни . що
відбуваються є змістовими, а не кількісними.
Високий рівень представленості у всіх вікових підгрупах отримала категорія емоційного
дискомфорту (21,9 відсотків). У дитячих судженнях звучить ідея потенційного емоційного
розбалансування. Використовуючи різні шляхи доведень діти вказують на переживання,
які виникають при необхідності звернутися за
допомогою, або ж після її отримання («соромно», «неприємно просити», «я стидаюся», «незручно»). Простеження вікової динаміка цієї
категорії нисхідна ( із 26,5 до 19,7 відсотків).
(Див. табл. 3.). Високий відсоток використання доведень цієї групи у наймолодшій віковій
підгрупі, на нашу думку, зумовлений не лише
сором’язливістю, але переживанням тривоги
та страху, зумовлених необхідністю вступити у
контакт з оточуючими. Близькою групою міркувань є самопрезентаційна категорія. Сюди
увійшли ідеї двох типів: побоювання самопрезентаційних провалів («боюся осоромитися»,
«не хочу показати, що не вмію», «боюсь, що
з мене сміятимуться») і прагнення підвищити
свій статус у очах інших («хочу показати себе
кращим»). Представленість цієї категорії у віковій вибірці незначна (3,4 відсотка). Все ж
варто зазначити, що ця лінія доведень має висхідну вікову динаміку (із 2,9 відсотків у першій підгрупі до 5,3 відсотків у останній). Це
вказує на позитивні вікові зміни самопрезентаційної стратегії, що підтверджується і нашими
попередніми дослідженнями [2].

Цікавими, на нашу думку, є лінії доведення відмови від допомоги через категорію
обов’язку та впевненості у своїх силах. Якщо
у мотиваційній підгрупі діти використовували сволосполучення «я хочу», «я не хочу»,
то у судженнях категорії обов’язку зафіксоване розуміння і прийняття дітьми особистісних зобов’язань («я сам повинен виконати», «треба думати»). Категорія впевненості
у свої сили по віковій вибірці посіла третє
місце. У дитячих розмірковуваннях відмова обґрунтовується вірою у свої можливості
(«я сам зможу», «думаю, що впораюся», «я
вірю, що справлюся») чи шляхом виокремлення особистісних характеристик («я розумна», «я горда», «я самостійний»). Вікова
динаміка цієї категорії яскрава позитивна
(з 5,6 відсотків на початку до 15,8 відсотків у
кінці періоду).
Всі попередні групи міркувань переважно
пов’язані з процесами самопізнання. Категорії «побоювання відмови» та «турботи про
суб’єкта допомоги» мають інше спрямування. Погляд дітей спрямований на потенційних
партнерів. Остання категорія об’єднує судження, у яких простежується розуміння інтересів
інших людей. Декларуючи відмову від допомоги діти використовують судження: «не хочу
гаяти час інших», «не хочу іншого напружувати», «не хочу обтяжувати»). Ця лінія доведень має висхідну динаміку (із 2,9 відсотків до
13,2 відсотка ).
Отже, проведений аналіз засвідчує, що у
період молодшого шкільного віку діти не лише
добре поінформовані про сутність допомоги
та її соціальну значущість, але й розуміють існування певних обмежень у цій системі міжособистісних процесів. У дітей простежується
вибіркове ставлення до сприяння з боку оточуючих. Вони здатні виокремлювати мотиваційні
підстави, які унеможливлюють прийняття допомоги чи роблять її менш привабливою. Здатність дітей адекватно оцінювати не лише проблемну ситуацію, але й соціальний контекст її
перебігу є важливим аспектом розвитку когнітивних основ просоціальної поведінки. Правильна оцінка власних можливостей і просоціального потенціалу середовища забезпечує
успішність особистісного розвитку.

67

№ 8 / 2016 р.

♦

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Галанина В. В. Эмоционально-смысловые аспекты выполнения нормы взаимопомощи в младшем
школьном возрасте: [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.13 / В.В. Галанина. – М.,
2003-198 с
2. Гольцова Т. В. Особенности альтруистических представлений детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста: [Текст] : автореф. дис.…канд. психол. наук / Т. В. Гольцова.–Орел. –
2004. –21с.
3. Корчакова Н. В. Психологічні особливості особистісної самопрезентації в молодшому шкільному
віці: [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук / Н. В. Корчакова. – Ів.Франківськ, 2004. – 20 с.
4. Павелків Р. В. Просоціальний розвиток особистості / Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова. – Рівне:
Вид. О. Зень, 2013. – 425 с.
5. Heiphetz L. A social cognitive developmental perspective on moral judgment / L. Heiphetz , L. Young //
Behaviour. – 2014. – vol.15. – p. 315–335.

68

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

Коток М.О.
аспірант
Інституту проблем виховання
Національної академії педагогічних наук України

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ВИХОВАНОСТІ ОСОБИСТІСНОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
У статті описано процес дослідження стану вихованості особистісної ідентичності у дітей старшого дошкільного віку; проаналізовано рівень знань вихователів щодо феномену та методики виховання особистісної ідентичності в рамках державних програм ДНЗ; вивчено рівень обізнаності батьків та
їх відношення до актуальності виховання особистісної ідентичності у дітей означеного віку.
Ключові слова: особистісна ідентичність, діти дошкільного віку, тести, самооцінка, соціалізація, емпіричне дослідження.
В статье описан процесс исследования состояния воспитанности личностной идентичности у детей старшего дошкольного возраста; проанализирован уровень знаний воспитателей относительно
феномена и методики воспитания личностной идентичности в рамках государственных программ
ДОУ; изучен уровень осведомленности родителей и их отношение к актуальности воспитания личностной идентичности у детей указанного возраста.
Ключевые слова: личностная идентичность, дети дошкольного возраста, тесты, самооценка,
социализация, эмпирическое исследование.
The article describes the process of investigating the state of personal identity in breeding age children;
analyzed the level of knowledge regarding the phenomenon of teachers and methods of education of personal
identity within the the state programs of preschool; studied the level of parental awareness and education
related to the relevance of personal identity in children of this age.
Key words: personal identity, pre-school children, tests, self-esteem, socialization, empirical research.

Педагогічна система сучасності спрямована на таку модель вихованості людини, яка б
давала змогу оптимально вирішувати складні
питання своєї життєтворчості, успішно досягати індивідуальних і суспільних цілей. Особлива увага педагогів і психологів звертається
на пошук та розробку таких виховних технологій, які б сприяли розвитку високоморальної, духовної ціннісної системи, особистісному зростанню та впливали на становлення
особистісної ідентичності.
Тож, для визначення стану вихованості
особистісної ідентичності у дітей старшого
дошкільного віку, нами було проведено ряд
тестів та бесід, спрямованих на вивчення та
аналіз основних виховних інститутів: сім’ї,
опитуючи батьків щодо їх обізнаності в темі
виховання особистісної ідентичності, та дошкільного навчального закладу, провівши
опитування серед вихователів дошкільних
груп щодо актуальності виховання особистісної ідентичності та реалізації його у виховній
роботі.

Дослідження проводилось на базі двох дошкільних навчальних закладів київської області. Експериментом було охоплено 120 дітей,
10 вихователів і понад 120 батьків.
Для дослідження актуального рівня вихованості особистіної ідентичності дітей старшого дошкільного віку ми врахували батьківську позицію,
залучивши їх до оптимізації процесу виховання
особистісної ідентичності шляхом анкетування.
Анкета для батьків дітей старшого дошкільногов віку складалася з шести питань.
Перші три питання (Якої статі Ваша дитина?
Чи усвідомлює Ваша дитина власну стать?
Чи знаєте Ви, що таке гендерна ідентичність) були спрямовані на зорієнотованість
батьків в темі гендрної ідентичності.
Так, всі батьки, відмітивши стать своєї дитини, однозначно дали позитивну відповідь з
приводу усвідомленості дитиною власної статі. Проте 28% опитаних батьків не знають поняття «генедрна ідентичність».
Наступне питання (Чи знаєте Ви що таке
особистісна ідентичність?) мало на меті ви-
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Отже, аналіз результатів опитування батьків показав, що загалом батьки орієнтуються
в понятті особистісної ідентичності, та здатні
визначити з ким ідентифікують себе їх діти.
Проте, способів впливу на власне процес становлення особистісної ідентичності їх дітей,
батьки не знають.
Результати дослідження стану особистісного виховання дітей старшого дошкільного
віку у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу свідчать про значний
вплив на нього характеру педагогічної взаємодії, власне вихователя як взірця для наслідування.
Так, нами була розроблена опитувальна анкета для вихователів, яка складалася із 7-ми питань. Так, на перше питання щодо актуальності
виховання особистісної ідентичності у дитини
дошкільного віку у дошкільному навчальному
закладі всі вихователі однозначо дали позитивну відповідь. Важливість цієї проблеми вони
обґрунтували сприятливістю даного вікового
періоду для формування відчуття причетності до навколишнього життя, життя в родині,
колективі, для позитивного впливу на особистісне зростання дитини, на формування правильного погляду на взірців для уподібнення,
на формування власної самооцінки та модель
стратегії поведінки, на процес соціалізації та
комплексного всебічного розвитку дитини в
цілому.
Визначаючи поняття «особистісна ідентичність», 62% вихователів дали дефінцію
я-концепції дитини, означивши особистісну
ідентчність як систему уявлень дитини про
себе, сформовані цілі, мотивації, установки
особистості, індивідуальні особливості рис характеру, соціальні прояви особистості. Та лише
38% опитаних вихователів дали визначення
більш близьке до наукового, визначивши особистісну ідентичність, як відповідь особистості собі на питання «хто я?», внутрішня згода та
прийняття власної особистісної та соціальної
ролі, усвідомлення власної унікальності, розуміння себе порівняно з іншими.
Всі опитані вихователі працюють за програмою «Дитина». Щодо анкетного питання про
спеціальну роботу, спрямовану на виховання
особистісної ідентичності, вихователі дали од-

значити обізнаність батьків цього феномену.
Серед опитуваних 41% не знають поняття
«особистісна ідентичність». Утім 20% батьків
дали позитивну відповідь на дане питання, пояснивши поняття «особистісна ідентичність»
як уявлення дитини про себе та своє «Я»,
ототожнення дитиною себе з кимось та набір
якостей, звичок, характеристик, властивих індивідуально кожній дитині; 11% не змогли пояснити поняття особистісної ідентичності.
Наступні два питання (З ким ідентифікує
себе Ваша дитина?) були спрямовані на визначення обізнаності батьків стосовно ідентифікації їх дитини з родичами, однолітками, батьками, друзями, героїв мультфільмів тощо.
Так, 55% батьків відмітили ідентифікацію
своїх дітей із близькими родичами – мати,
батько, дідусь, бабуся, тітка, дядько. У всіх
відповідях відмічався абсолютний гендерний
фактор: дівчата ідентифікують себе із матір’ю,
бабусею, сестрою або тіткою, а хлопці – із
батьком, дідусем, братом або дядьком. Ідентифікація дітей із героями мультфільмів та казкових героїв відмічено у відповідях 40% батьків.
Так, батьки відмітили ідентифікацію дівчат із
принцесами, феями, королевами, Червоною
Шапочкою тощо, а хлопців – із воїнами, супергероями, лицарями, шпигунами тощо. Не дали
відповідь на ці питання 5% батьків.
Останнє питання (На Вашу думку, чи необхідно в дошкільному навчальному закладі
виховання особистісної ідентичності?) виявляло думку батьків стосовно необхідності в
дошкільному навчальному закладі виховання
особистісної ідентичності у дітей: 88% батьків дали позитивну відповідь, 50% з них пояснили необхідність виховання особистісної
ідентичності у дітей тим, що в подальшому дітям легше буде пізнавати себе, формувати своє
«Я», розвиватися, розкриватися як індивідуальність, як особистість. Решта 12% дали негативну відповідь: 6% пояснили, що вихованням особистісної ідентичності необов’язково
займатися в дошкільному закладі, оскільки цей
процес індивідуальний та самостійний та формується протягом життя без певного виховного
впливу; решта 6% відмітило, що вихованням
особистісної ідентичності мають займатися
виключно батьки.
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нозначну відповідь, що програмою передбачено
комплексне виховання особистості та формування я-концепції. Спеціальних форм, прийомів
та методів щодо виховання саме особистісної
ідентичності програмою не передбачено.
Одним з питань анкети було визначити прийоми та методи, які використовують вихователі для виховання особистісної ідентичності.
Серед опитуваних, 90% назвало стандартні
класичні методи та прийоми – заохочення, підтримка, стимулювання, переконання, допомога, різноманітні види ігрової діяльності, рольові ігри, бесіда, розповідь, вказівки, групова та
індивідуальна робота. Та 10% вихователів не
дали відповідь на це питання.
Майже всі вихователі (97%) зазначили, що
володіють особистісними якостями, які можуть бути позитивним зразком у вихованні
особистісної ідентичності, назвавши доброзичливість, вихованість, інтелігентність, наполегливість, цілеспрямованість, привітність,
креативність, доброта, турботливість, охайність, працелюбність, товаристкість тощо.
Проте 3% вихователів не дали відповідь на це
питання.
Останнім питанням анкетування було визначити рівень необхідності консультативної
та роз’яснювальної роботи з батьками щодо
виховання особистісної ідентичності в їх дітей.
Всі вихователі дали однозначну згоду на необхідність такої роботи з батькам, пояснивши високий рівень наслідування дітьми їхніх батьків,
оскільки на даному віковому етапі, батьки –
найавторитетніші люди в житті дитини, тому
батькам необхідне стовідсоткове усвідомлення
власного позитивного прикладу для дитини.
Аналіз опитування вихователів показав,
що виховання особистісної ідентичності дітей старшого дошкільного віку в дошкільному
навчальному закладі здійснюється достатньо
опосередковано. Здійснюється виховання особистості в цілому, оскільки конкретних методів, прийомів, рекомендацій та вказівок щодо
виховання саме особистісної ідентичності вихователі не мають.
Метою другого етапу консультувального
експерименту було вивчення стану вихованості особистісної ідентичності в дітей старшого дошкільного віку. Для визначення рівня

сформованості особистісної ідентичності ми
використовували модифікований тест М. Куна
и Т. МакПартленда «Хто Я?», поданий у вигляді анкети-опитувальника; тест «Сходинки»
для визначення рівня оцінки власних якостей,
позиціонування себе у соціумі та оцінки своєї
особи найближчим авторитетним оточенням;
малюнковий тест «Намалюй себе» та бесіда.
Так, методика «Хто Я?» являє собою нестандартизоване самоописання з відкритою
формою і (в деяких модифікаціях) кількістю
відповідей з наступним контент-аналізом. Сутність проведення тесту полягає в тому, що випробуваний повинен дати 20 висловлювань на
питання «Хто я такий?»
Даний тест має багато модифікацій
(В. І. Юрченко, Т. В. Румянцева), проте він орієнтований на дорослу людину. Ми модифікували тест, визначаючи позиціонування дитиною
себе перед собою, у садочку, перед батьками,
перед друзями, суб’єкт ідентифікації; а також
позиціонування себе у різних видах діяльності –
ігровій, навчальній та комунікативній.
Тест має 7 запитань. Перші три відповідають класичному варіанту тесту М. Куна і
Т. Мак-Партланда – «Хто ти?», проте ми передбачено зорієнтували дитину на сферу оточення та діяльність – гра, спілкування, заняття,
домашня середа. Майже всі відповіді дітей на
питання «хто я?» зводилися до таких: веселий,
розумний, слухняний, хороший, гарний, нормальний, звичайний, ніякий, поганий, в залежності від сфери оточення и діяльності.
Так, на перше питання «хто ти?» всі однозначно давали своє ім’я. Наступним питанням
було визначення статі «Хто ти:хлопчик чи дівчинка» Всі 100% опитуваних дітей дали безпомилкову відповідь, правильно визначивши
свою стать, утім, майже половина дітей (42%)
одразу давали пояснення своїй відповіді, визначаючи свої зовнішні ознаки: «я дівчинка, тому
що я маю довге волосся», «я хлопчик, тому що
в мене є літаки та танки», «я дівчинка, тому що
мама подарувала мені сережки», «я хлопчик,
бо в мене футболка з машинами» тощо. Так,
серед всіх опитаних дітей, 59% хлопчиків та
41% дівчат.
Наступні три питання мали на меті визначення «хто я?» у різних соціумах, в тому чис-
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лі – на даний момент: хто (який) ти у садочку,
вдома та зараз. З опитуваних 94% дали позитивну відповідь – веселий, слухняний, хороший, тощо; 3% (дівчата) дали відповідь, вказавши на одяг: «я у садочку завжди в платті»,
«…в гарній спідниці». 3% не відповіли на
ці питання. Відповідаючи на питання «хто
(який) ти зараз?» переважно всі відповіли
чим вони займалися в групі на даний момент:
«я рахував математику», «…малювала олівцями», «…збирався на вулицю» і т.п. 4% не
відповіли на питання, оскільки мали поганий
настрій та не були налаштовані на бесіду.
Наступні три питання були зорієнтовані
на позиціонування себе у різних видах діяльності «Хто (який) ти, коли граєшся, коли займаєшся на занятті, коли спілкуєшся з друзями?». Переважна більшість дітей (89%) дала
адекватну відповідь: веселий, гарний, розумний, уважний тощо. Деякі діти (7%) відповідаючи на ці питання описували власне зміст
діяльності, а іноді і подробиці самого процесу
та відносини. Так, деякі відповідали: «коли
я займаюсь на заняття, я пишу букви, малюю…», «коли я з друзями ми разом ходимо
грати в м’яч…», «коли я граюсь, в мене Катя
завжди забирає ляльку».
Наступні питання були задані дітям з метою виявлення суб’єкта їх схожості (на їхню
думку). Так, на питання «На кого ти схожий?» 87% дітей дали відповідь щодо батьків та близьких родичів. Основним аргументом були зовнішні та фізичні ознаки, спільна
діяльність – «бо в мене довге волосся як у
мами», «бо я сильний як тато», «на дідуся, бо
ми разом з ним завжди в магазин ходимо» і
т.п. Так, 93% дівчат дали відповідь «я схожа
на маму», 5% – на бабусю, 89% хлопців – «на
тата», 7% – «на дідуся». 4% всіх опитаних
дітей відповіли професією. Декілька дівчат
відповіли, що вони схожі на лікаря, декілька
хлопців – на водія. Це пояснюється тим, що
батьки цих дітей безпосередньо залучають їх
до своєї професійної діяльності.
Наступне питання «На кого ти хотів(ла)
би бути схожим» 83% дитини продублювати
відповідь та пояснення з попереднього питання. 12% дітей вказали професію; 3% вказали
своїх братів та сестер, пояснивши вибір гар-

ною зовнішністю останніх; 2% не відповіли
на питання.
Передостаннє запитання мало на меті визначити негативний зразок для наслідування
на думку дітей. Так, на питання «На кого ти
не хотів (ла) бути схожим?». Із опитаних
24% дітей не дали відповідь на це питання,
25% дітей вказали своїх молодших братів та
сестер, дідусів та бабусь; 11% вказали героїв із мультиків, пояснюючи вибір їхньою негативною роллю в сюжеті; 15% дітей вказали
своїх одногрупників, пояснюючи відповідь
негативними поведінковими проявами під
час гри: «…він мене б’є», «…вона забирає всі
іграшки», «…він говорить погані слова» і т.п.
Останнє питання зорієнтоване на визначення об’єкту наслідування серед улюблених
мультфільмів дітей. Так, найпопулярніший
мультфільм серед хлопців – «Ніндзяго». Серед опитуваних хлопців 98% ідентифікують
себе з героями цього мультфільму, пояснюючи вибір кількістю фантастичних рис, якими
наділені герої; 2% хлопців не дали відповідь
на це питання. Серед дівчат 95% ідентифікують себе з принцесами, феями; 2% із героїв
радянських мультфільмів («Червона Шапочка»), 3% не дали відповідь на це питання.
Отже, даним тестом ми зібрали показники соціального «Я», визначивши стать, приналежність до групи; комунікативне «Я», як
сприйняття себе членом групи; фізичне «Я»,
де суб’єктивно вказано свої зовнішні дані;
діяльнісне «Я», яке включає характеристики щодо само позиціонування під час різних видів діяльності, самооцінка здатності
до діяльності; рефлексивне «Я», де описані
особистісні якості, особливості характеру,
індивідуальний стиль поведінки. Крім того,
виявлена проблемна ідентичність тих дітей, які не змогли дати відповідь на питання
«хто я?».
Для дослідження рівня самооцінки дитини
та її самоідентифікування в спектрі моральних якостей було проведено тест «Сходинки».
Дана методика призначена для виявлення
системи уявлень дитини про те, як вона оцінює себе сама, як, на її думку, її оцінюють
інші люди і як співвідносяться ці уявлення
між собою.
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Тест проводився індивідуально. В основі
методики – бесіда з дитиною з використанням
певної шкали оцінок, на якій вона сама поміщає себе і ймовірно визначає те місце, куди поставити себе та куди її поставлять інші люди.
В процесі проведення даного тесту, ми враховували, як дитина виконує завдання: відчуває
коливання, роздумує, аргументує свій вибір.
Якщо дитина не давала пояснень свого вибору, ми задавали уточнюючі питання: «Чому ти
себе сюди поставив? Ти завжди такий?» і т.д.
Стимульним матеріалом тесту були малюнки сходів із сьома сходинками. На верхній сходинці позначено позитивну моральну
якість. На найнижчій – протилежну негативну
їй. Так, були подані такі пари якостей: хороший-поганий, добрий-злий, розумний-дурний, сміливий – боягузливий, сильниц-слабкий, гарний-негарний, брехливий-чесний,
дружній-недружній, сумний-радісний, ввічливий-неввічливий.
Пропонуючи розглянути малюнок, дітям
давалася така інструкція: «Подивися на цю
драбинку. На найвищій сходинці стоять най…
(гарніші, вихованіші, ввічливіші і т.д.) діти.
На середині сходів знаходяться діти, які іноді хороші, а інколи – погані. На найнижчій
сходинці – найгірші, невиховані діти. На яку
сходинку ти сам себе поставиш? А на яку сходинку тебе поставить мама? Вихователька?
Із всіх опитуваних дітей 29% поставили
себе на середину драбинки. 5% позначили
себе на нижніх сходинках, 63% відмітили себе
на найвищіх сходинках, 3% не справилися зі
завданням. Причому, на драбинках гарнийнегарний 93% дівчат поставили себе на вищу
сходинку; а на драбинках хоробрий-трусливий та сильний-слабкий, 96% хлопців позначили себе на найвищій сходинці.
Крім того, зі всіх опитуваних 22% не зрозуміло завдання з першого разу; а 4% під час
бесіди на всі уточнюючі питання відповідали
«не знаю».
Для практичного вивчення особливостей
самосвідомості, самовідносини, самооцінки
особистості служить тест «Автопортрет».
Тест адаптований Р. Бернсом, який пропонував намалювати себе одного або з членами
сім’ї, колегами по роботі.

Інструкція до цього завдання проста: намалюй себе. Діти виконували це завдання
абсолютно навмання. Малювали простими
олівцями, ручкою, кольоровими олівцями,
фломастерами та фарбами. Так, при аналізі
зображень виявилося, що 45% дітей намалювали особисто себе, правильно відобразивши
стать і нагородивши малюнок всіма характерними атрибутами.
Утім, 38% дітей намалювали себе в сюжеті. Дівчата як правило, малювали себе с чарівною паличкою, з короною, у весільному або
бальному вбранні з гарною зачіскою. Хлопці, малюючи себе, зображали в руках мечі,
зброю, біля машин,танків, роботів та інше.
Із всіх дітей, 10% зобразили себе в діяльності. Так, зображення дитини було в сюжеті,
в якійсь дії. Була зображена діяльність лікаря,
водія, пожежника та продавця. Та 7% дітей,
намалювали себе в сім’ї.
Крім того, були підмічені особливості
власне самих зображень: 28% дітей малювали непропорційний малюнок. Як правило, це
була завелика голова або задовгі кінцівки. 6%
всіх малюнків була намальована одним кольором. 24% намалювали власне зображення
непропорційно відносно листка – або завеликий, або за маленький. 13% дітей зобразили
лише голову, як частину тіла, з великою посмішкою або великими очами.
Таким чином, дослідження показало, що
рівень сформованості особистісної ідентичності дітей дошкільного віку достатньо опосередкований. Проте, діти здатні дати собі
оцінку у контексті соціуму та однолітків.
Батьки більш-менш обізнані у сфері гендерної та особистісної ідентичності, проте їх
знання неглибокі, несистемні та мало практичні.
Щодо вихователів, вони майже одностайно згідні з тим, що сучасними програмами
непередбачено конкретних виховних методів
і прийомів впливу на формування та виховання особистісної ідентичності. Тож написання
програми, спрямованої на чинення виховного
впливу на процеси гендерної ідентифікації,
формування адекватної самооцінки, соціалізації та особистісної ідентичності в цілому і
складе основу нашої подальшої роботи.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЕКОНОМІСТІВ
В ЄВРОПЕЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
У статті розглянуто основні теоретичні підходи до професійної підготовки економістів Західної
школи. Приведено практичні методи і заходи фахової підготовки економістів провідних європейських
університетів. Проаналізовано їх ефективність. За результатами дослідження розроблено рекомендації що до покращення рівня професійної підготовки у вітчизняній системі освіти.
Ключові слова: професійна підготовка, методика, програма, економічні дисципліни.
В статье рассмотрены основные теоретические подходы к профессиональной подготовке экономистов Западной школы. Приведены практические методы специализированной подготовки экономистов ведущих европейских университетов. Проанализирована их эффективность. По результатам исследования разработаны рекомендации по улучшению уровня профессиональной подготовки в
отечественной системе образования.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, методика, программа, экономические дисциплины.
The article describes the main theoretical approaches to the professional training of economists Western
schools. Practical methods of specialized training of economists from leading European universities are listed. Their effectiveness has been analyzed. According to some study recommendations to improve the level of
training in the national education system have been developed.
Key words: vocational training, methodology, program economic disciplines.

Актуальність. Професійній підготовці
майбутніх фахівців традиційно приділялося багато уваги, адже якість освіти визначає
професійність та компетентність людей, що
прийматимуть рішення від яких буде залежати добробут країни. У часи, коли Україна знаходиться на етапі інтеграції до Європейського
Союзу, питання стандартизації та оптимізації
освіти є вкрай важливим. Аналіз позитивного досвіду підготовки економістів в європейських університетах надає змогу ефективно
використовувати провідні розробки у галузі
вищої освіти,економіки, менеджменту, активно долати труднощі, що виникають перед
вітчизняною вищою школою на шляху якісної підготовки майбутніх фахівців в галузі
економіки.
Постановка проблеми: проблему підходів та методів професійної підготовки економістів розробляли як вітчизняні,так і зарубіжні науковці, серед яких представники різних
галузей науки, таких як педагогіка, економіка,
соціологія, психологія, менеджмент та інші.
Проте виклики сучасного мінливого середовища, економічна нестабільність та процеси
інтеграції і глобалізації вимагають подальшо-

го вивчення проблеми підготовки економістів,
розробки шляхів оптимізації та підвищення
ефективності навчання та оволодіння професією. Сучасні розробки у цій сфері дають
широкі можливості для поглиблення найважливіших аспектів і застосування результатів
на практиці.
Метою роботи є розробка практичних рекомендацій, що до покращення процесу і результатів професійної підготовки економістів
на основі аналізу досвіду європейських університетів у цій галузі.
Завдання: 1. Проаналізувати європейські
підходи до професійної підготовки економістів (теоретичні).
2. Проаналізувати особливості професійної підготовки економістів в європейських
університетах (практичні).
3. розробити рекомендації, щодо покращення підготовки економістів в системі вітчизняної освіти.
Об’єкт – процес професійної підготовки
економістів у системі вищої освіти.
Суб’єкт – засоби та методи професійної
підготовки економістів у європейських університетах.
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В західній практиці теоретичні засади професійної підготовки традиційно розглядалися
разом з концепціями менеджменту. Це забезпечувало в першу чергу високий рівень інновативності у менеджменті вищої освіти. Цикл
Плануй-Дій-Перевіряй-Впливай(PDCA)
та
концепція CWQH отримали широке застосування у формуванні підходів професійної підготовки.
Що до професійної підготовки економістів, то західна педагогічна думка формувалася
під впливом важливого значення економіки, її
виключного місця у житті держави. Це стало
однією з причин виникнення особистісноорієнтованого підходу до формування професійних компетентностей майбутнього економіста. Специфіка економічних дисциплін є
такою,що сприяє самоактуалізації та прагненню до самореалізації студента як особистості,
пошуку кращого застосування його професійним якостям. Вітчизняна вища школа порівняно недавно дійшла подібних висновків,
тому очевидним є розрив у підході до професійної підготовки економістів.
Надбанням західної економічної та педагогічної теорії стало проникнення моделювання
у всі сфери, в тому числі у сферу фахової підготовки економістів. В першу чергу, це торкається практичних ситуацій, в яких відбу-

вається моделювання поведінки,обирається
образ дій, необхідні компетенції. Такий підхід успішно використовувався у професійній
підготовці юристів, соціологів, але в меншій
мірі економістів. Адже економічне моделювання зосереджувалось на функціональній
залежності економічних категорій, а не професійних якостях студента. Ця ситуація була
змінена американським педагогом та науковцем Дж. Дьюі, ідея якого полягала у проблемному навчанні, яке зараз трансформувалося
і застосовується як проблемно-ситуаційне.
Основними рисами такого підходу є проблемність ситуацій, які постають у якості задач та
самостійність студентів у вирішенні окресленого завдання [1]. На даному етапі ця практика дедалі розробляється,хоча її елементи
вже використовуються вітчизняними бізнес
школами та тренінг курсами. Сучасні розробки на базі цього підходу включають розробки
з питань мотивації та залучення до рішення
проблемних ситуацій, аналізу сутності вибору
рішення, кореляції особистих та професійних
якостей студента з його системою прийняття
рішень.
Ведуться розробки з виокремлення курсу
планування вирішення ситуативної проблеми,
в основу якого мають лягти сумісні психологічні, соціологічні та економічні напрацювання,
суть яких полягає у вмінні
правильно ідентифікувати
та проходити етапи кожної
ситуації,що потребує компетентного втручання [2].
Загалом, педагогічна
думка європейської вищої
школи знаходиться на високому рівні, безперервно розвивається і генерує
ідеї, що відповідають вимогам сучасності та направлені на подальший
розвиток особистісного
підходу у педагогіці. Очевидно, що серед теоретичних концепцій західної
Рис. 2.1. Діаграма структури програми професійної підготовки
вищої школи є достатньо
економістів Саунтгемптонського університету
таких, що не тільки форДжерело: [4]
мують сучасні принципи
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освіти і професійної підготовки економістів
але й відкривають широкі перспективи подальших досліджень.
Західна педагогічна думка знаходить своє
відображення у учбових програмах багатьох
університетів Європи. Професійна підготовка
економістів суттєво відрізняється від вітчизняної моделі, в першу чергу варіативністю
учбової програми. Якщо відштовхуватись
від положення про розкриття й розвиток особистих і професійних якостей студента то
найбільш оптимальні умови для цього створюються тоді, коли студент приймає активну
й безпосередню участь у виборі предметів
курсу. При цьому спеціалізація комбінується
таким чином,щоб кожен міг підібрати найбільш індивідуальну орієнтацію. Університет
Саунтгемптона пропонує наступні спеціальності у рамках економічного відділення:
• Бухгалтерський облік і загальна економіка
• Бухгалтерський облік і фінанси
• Економіка і фінанси
• Менеджмент і бухгалтерський облік
• Математика і фінанси
При цьому система складання програми
передбачає низку обов’язкових, основних та
опційних предметів. Розглянемо структуру
програми підготовки на прикладі спеціальності Економіка і фінанси.
Отже можна зробити висновок,що більшість дисциплін є опціонними й залишаються на вибір студента. При цьому важливо
відмітити,що обов’язкові та основні дисципліни за якими передбачається екзаменаційний контроль є суто профільними, такими
як бухгалтерський облік, фінансовий аналіз,
фінансове право, податкова система тощо. Це
є однією з головних особливостей підготовки
економістів в європейських вузах – значно
менша, порівняно з вітчизняною практикою
кількість загальноосвітніх,не фахових предметів серед основної програми. При цьому
обов’язкові наукові дослідження вводяться з
другого року навчання і є обов’язковими для
всіх, наукова,пошукова, проектна діяльність
займає значне місце у системі університетської підготовки при цьому має ґрунтуватись
на практичних дослідженнях. Тому починаючи з другого року навчання ряд основних

предметів містить особливий практичний
курс і складається не з 20, а з 40 кредитів(для
університету Саутгемптона). Хоча складаючи свою навчальну програму студент
може брати будь-які додаткові курси, опційні дисципліни,рекомендовані факультетом,
також як правило близькі до спеціальності і
не відносяться до загальних. Проаналізуємо
структуро опційних дисциплін Саутгемптонського Університету.

Рис. 2.2 Діаграма структури опційних
дисциплін курсу професійної підготовки
економістів Саутгемптонського Університету
Джерело: [4]

Отже більшість предметів,що пропонується
для комплектації курсу стосуються менеджменту. Це пояснюється тими цілями і задачами,які
перед собою ставить європейська модель підготовки економістів. Окрім професійних знань
в області економіки,фінансів, бухгалтерського
обліку тощо, майбутній економіст має володіти навичками управління процесами, людьми
та організаціями в цілому, вміннями приймати
рішення та контролювати виконання поставлених задач. Мати розвинені лідерські якості,
знання в області психології та соціології,що
можуть бути застосовані при формуванні та
управлінні колективом підприємства, командою проекту, тощо. Найменшу групу складають загальноосвітні предмети,такі як етика,
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інформатика, соціологія. Вони покликані розширити світогляд студента,забезпечити всебічність освіти. При цьому студенти можуть
обирати гуманітарні предмети,вивчати мови,
дисципліни природничого чи технічного циклу. Найбільша кількість опційних дисциплін
спостерігається на останньому році навчання
частково й через те,що студенти можуть обирати як додаткові курси ті, з якими пов’язують
свою майбутню практику чи роботу. Варто
відмітити,що з певними відмінностями така
гнучка система діє у багатьох європейських
Університетах і є ефективною альтернативою
фіксованим програмам навчання,хоча подекуди і підлягає критиці через те,що ряд університетів не вносять до основної програми традиційні для фундаментальної моделі освіти
предмети, через різну форму оцінювання для
основних та рекомендованих курсів та через
те,що студенти можуть обирати опційні предмети через викладачів,кількість годин чи легкість курсу. Але на даному етапі плюсів такої
системи все ж більше ніж недоліків, до того
ж система не є уніфікованою. Для прикладу
розберемо модель підготовки Оксфордського
університету,що також використовує систему обов’язкових та опційних предметів,проте
встановлює певні вимоги до вибору. Так курс
«Економіка та менеджмент» включає всього
шість обов’язкових атестаційних предметів:
Вступ до економіки, загальний менеджмент, фінансовий менеджмент, мікроекономіка, макроекономіка та кількісна економіка. Інші предмети курсу є рекомендованими і обираються
студентами на власний розсуд за умови,що як
мінімум по два предмета будуть відноситись
до курсу економіки і менеджменту. При цьому
рекомендовані предмети з цих галузей представлені рекордно широко до 40 дисциплін так
чи інше асоційованих з економічними науками
та менеджментом,що дозволяє мати свободу
вибору навіть за поставлених умов.
Сфери зайнятості для економічних спеціальностей Оксфордського університету.
Таким чином студент може обирати для
себе певну галузь й підбирати додаткові предмети саме за тим спрямуванням яке є для нього найбажанішим. Беручі до уваги,що університет складає портфоліо своїх студентів для

надання організаціям, які є зацікавленими у
випускниках можна казати,що забезпечується
кваліфікована і індивідуальна підготовка професійних кадрів з набором саме тих компетенцій, які є необхідними на ринку праці [6].
Розглянувши моделі підготовки економістів
у яких в основу покладено принцип гнучкості й
варіативності можна зробити проміжний висновок, що така система є достатньо ефективною і
вирішує ряд питань професійної підготовки, що
не можуть бути вирішені за допомоги фіксованої моделі курсу. В першу чергу,це особистісний
підхід до освіти. Лише широкий набір опційних
дисциплін надає можливість формувати дійсно
індивідуальні курси для студентів й підготовлювати спеціалістів різного профілю, при чому у
рамках їх власних якостей та схильностей. Важливим є і структура рекомендованих курсів,що
дозволяє як поглиблювати свої знання у фахових дисциплінах,так і розширювати їх за рахунок додаткових, споріднених або не пов’язаних
з основною програм. Особлива увага при цьому
приділяється предметам з курсу менеджменту, що являє собою розгалужену систему дисциплін і вирішує важливі задачі підготовки не
просто майбутніх економістів, а спеціалістів з
лідерськими якостями і управлінськими навичками.
Інша модель професійної підготовки економістів застосовується в Честерському Університеті. Для вітчизняної системи освіти характерним є повний курс дисципліни,що складається з
лекційних та семінарських занять,що проходять
протягом семестру чи максимум навчального
року, включаючи у себе перелік затверджених
тем для засвоєння. Честерський Університет
практикує рівневі викладання дисциплін, особливо це стосується фахових економічних предметів. При стандартному трирічному курсі в
першій рік викладається вступ до основних
дисциплін – загальної, макро- мікроекономіки,
тощо, протягом другого року ті ж фахові дисципліни викладаються на наступному середньому
рівні (intermediate), високий рівень складності
(advanced) тих самих дисциплін викладається
на третьому році навчання [3].Така система має
свої переваги та недоліки, серед перших можна
назвати диференціацію тем, яка градуюється не
тільки за ступенем складності, але й за ступе-
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нем ознайомлення з іншими економічними та
загальними дисциплінами, що дозволяє використовувати отриманні знання у вивчені більш
складних рівнів економічних дисциплін. Подруге,це безумовно, більш глибоке й ґрунтовне
вивчення предметів,через більшу кількість часу
й тем,що виносяться на опрацювання. Кожен
рівень передбачає теоретичну та практичну
частину,при чому практична складається з ситуативних методів та методів практичного моделювання. Ситуативні полягають у використанні
теоретичних знань на прикладах реальних ситуацій, завдань практично-проблемного характеру, вправ з прийняття рішень на основі застосування теоретичного матеріалу, прогнозування
ситуації, відпрацювання певного алгоритму дій
в залежності від ситуації. Серед мінусів системи очевидним залишається зменшення часу для
додаткових предметів, неможливість створення
широко простору для опанування предметів за
власним бажанням студентів. Це безумовно відбивається на структурі курсу.
Як видно з діаграм частка дисциплін економічного профілю залишається стабільно високою але не через розмаїття економічних дисциплін представлених у курсі, а через різний
рівень предметів,що викладаються з першого
курсу. Предмети з курсу менеджменту мають
стабільну частку впродовж всього навчання,що
є характерною особливістю для європейських

університетів. Про ефективність цієї моделі
підготовки втіленої Честерським університетом свідчать статистичні дані, так 94% студентів схвалюють методи навчання та пояснення
матеріалу,що застосовуються викладацьким
складом, 89% студентів стверджують,що викладацькому складу вдається зробити предмети цікавими для вивчення,89% повністю
задоволенні системою навчання в даному університеті [4].
З точки зору надання особливої уваги практичному аспекту підготовки економістів,варто
відмітити програму Портмунтського університету. Програма підготовки економістів може
складати 3 або 4 роки і включає змішані моделі, фіксованих та рекомендованих дисциплін.
При цьому фіксовані дисципліни це майже повний спектр основних економічних предметів,
таких як макро та мікроекономіка, кількісна
економіка, бухгалтерський облік,фінанси, економетричні методи та моделі тощо, широкий
ряд дисциплін з курсу менеджменту, невелика
кількість загально освітніх (в основному складають групу дисциплін з методів наукового дослідження та пізнання), а рекомендовані, це невеликі специфічні курси, тренінги та семінари,
що включають в себе навіть окремі поглиблені
теми основних дисциплін [5]. Портмунський
університет окрім іншого можна розглядати
як приклад системи підготовки економістів,що
ґрунтується на практичному аспекті.
Термінал Bloomberg надає можливість студентам
університету відслідковувати та аналізувати дані
фінансових ринків всього
світу в режимі реального
часу. Студенти можуть працювати з індексами бірж
та цінами торгів он-лайн.
Це дає безумовний досвід
фінансової діяльності,який
студенти могли б отримати
безпосередньо на робочому
місті у якості трейдера чи
Рис. 2.4. Графік структури дисциплін курсу професійної
фінансового посередника,
підготовки економістів Честерського Університету
інвестора чи розпорядника
Джерело: [3]
коштів.
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Практика без відриву від навчання дозволяє
студентам отримувати практичні навички та
формувати реальні професійні компетенції, застосовувати теоретичні знання одразу після їх
отримання,що сприяє їх кращому засвоєнню,
усвідомленню та закріпленню.
Міжнародне стажування, що забезпечується програмами університету є одним з
найсучасніших методів надати можливість
майбутнім спеціалістам отримати зарубіжний досвід і використовувати його у професійній діяльності ще на етапі становлення
студента як спеціаліста. Це формує широту
сприйняття інформації та можливість діяти в
іншій економічній системі і глобальній економічній системі.
Четвертий рік навчання,що по суті є працевлаштуванням для отримання виробничого досвіду є ще одним специфічним заходом
цього університету у професійній підготовці
економістів. Рішення таким чином проблеми
відсутності реального досвіду і можливість
протестувати свої здібності і вміння формує
у студентів об’єктивне ставлення до професії,
праці і себе як спеціаліста [5].
Особливості професійної підготовки економістів у європейських університетах ґрунтуються на тих теоретичних засадах які поширені у західній педагогічній думці. Вітчизняна
система професійної підготовки економістів
на сьогоднішній день суттєво відрізняється
від методів та моделей підготовки європейських університетів. По-перше, це,безумовно,
фіксовані програми без можливості вільно
обирати хоча б частину предметів, або прослуховувати додаткові рекомендовані чи бажані курси. По-друге, це велика кількість
предметів загальноосвітньої програми, не
фахових дисциплін, їх кількість, порівняно з
європейськими програмами більша в декілька
разів. Їх необхідність у курсі, іноді, суперечлива чи просто необґрунтована. Тим паче є недоцільним екзаменаційний контроль після засвоєння таких дисциплін. Дисципліни з курсу
менеджменту порівняно з європейською практикою не достатньо представлені у програмах
підготовки економістів. Все це протирічить

принципам особистісно-орієнтованої освіти,
що має на меті розвиток природних здібностей студента, сприяє процесу набування ряду
професійних навичок та вмінь, отриманню
глибоких знань в галузі.
Виходячи з таких висновків можна надати
наступні рекомендації:
• Забезпечувати поступовий перехід до
формування наукових програм за моделлю
обов’язкових та рекомендованих дисциплін.
Надавати студентам можливість обирати ряд
дисциплін за бажанням, відвідувати додаткові
курси, семінари тощо.
• Зменшити кількість загальноосвітніх дисциплін у програмах підготовки
економістів,поступово
змінювати
форми
контролю що до загальноосвітніх дисциплін
• Збільшити кількість дисциплін спрямованих на розвиток управлінських навичок, системи прийняття рішень, взаємодії з персоналом
тощо.
• Прискорити перехід до методів проблемно-ситуативного навчання. Збільшити кількість та інтенсивність практичного опрацювання матеріалу для адекватної відповідності
теоретичному обсягу.
• Продовжувати міжнародну співпрацю, поліпшувати процес застосування іноземного досвіду у навчанні та професійній діяльності.
• Забезпечувати всебічний розвиток та
сприянні наукової, дослідницької, проектної
діяльності серед студентів та викладачів. Можливе обов’язкове введення наукової та творчої
діяльності у програми професійної підготовки.
• Забезпечення більш активної участі університетів у працевлаштуванні студентів, організація довгострокових баз даних для співпраці
з організаціями міста.
На наш погляд, такі рекомендації що до поліпшення професійної підготовки економістів
з одного боку враховують проблему, що на разі
наявні у вітчизняній вищій школі, з іншого боку
зважають на позитивний досвід європейських
університетів, а отже можуть якісно змінити
професійну підготовку економістів,зробивши
її більш ефективною, а значить і більш корисною для економіки України.
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РОЛЕВОЙ КРИЗИС ЛИЧНОСТИ И ДИСФУНКЦИИ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ
В статье рассмотрена проблема исследования ролевого кризиса личности. Проанализированы особенности влияния ролевых дисфункций на 6 видов жизненных ролей. Предоставлены таблицы, характеризующие корреляционные связи между показателями дисфункций и шкалами ролевого кризиса.
Ключевые слова: ролевой кризис личности, ролевые дисфункции.
У статті розглянуто проблему дослідження рольової кризи особистості. Проаналізовано особливості впливу рольових дисфункцій на шість видів життєвих ролей. Надано таблиці, що характеризують кореляційні зв’язки між показниками дисфункцій і шкалами рольової кризи.
Ключові слова: рольової криза особистості, рольові дисфункції.
The article considers the problem of the study of role identity crisis. The features of the influence of role
dysfunctions 6 kinds of vital roles. Provided the table describing the correlation between indicators of dysfunction and role scales crisis.
Key words: role-identity crisis, role dysfunction.

Современный социально-экономический
кризис и политические веяния внесли большой дисбаланс в систему социально-психологических ролей. Трансформация старых и появление новых нетрадиционных социальных
ролей, ведут к резкому усложнению функционирования сложившихся ролей, к усилению
ролевой неоднозначности, возрастанию всевозможных противоречий между ролями, усугублению кризисных процессов.
Т.М. Титаренко указывала, что к переживанию жизненного кризиса ведут личностные
дисгармонии: а) личностный инфантилизм
(неразвитость жизненных ролей); б) девиантное поведение (освоение ролей, которые
мешают адаптивности); в) дисгармоничность
жизненного сценария человека [8]. Я.Л. Морено выделяет синдром ролевого дефицита, в
котором различает первичный ролевой дефицит и ролевую атрофию [12].
Однако, как показал тщательный анализ
научной литературы [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11],
нет единой классификации ролевых дисгармоний и эмпирических методик, определяющих ролевой кризис личности, не существует
профессионального инструментария у практических психологов для психокоррекционной работы и оказания помощи людям в выходе из ролевого кризиса.

Учитывая вклад отечественных и зарубежных ученых, проведя обширную исследовательскую работу, нами была разработана
оригинальная методика «Ролевой кризис личности», позволяющая определить структуру
жизненных ролей личности, трехфакторную
модель ролевых противоречий, совокупность
которых ведет к ролевому кризису личности
разной интенсивности. Мы предполагаем наличие трёх дисфункций, несущих значительный вклад в становлении ролевого кризиса:
– ролевой дефицит – отсутствие ролевых
навыков, ролевая недостаточность, или неосвоенность (неразвитость) ролей;
– ролевой инфантилизм – фиксация на инфантильных ролях, незрелость емоционально-волевой сфери, неспособность нести ответственность;
– ролевая дисгармония – формирование
неконструктивних иі неадаптивних ролей,
атрофия роли, блокирование ранее развитых
ролей.
Приступая к корреляционному анализу,
мы предполагаем наличие непосредственных
связей между тремя ролевыми дисфункциями
и показателями ролевого кризиса личности.
Цель исследования – выявить и изучить,
каким образом связаны между собой показатели ролевых дисфункций и шкалы ролевого
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кризиса в каждом из видов жизненных ролей.
Для реализации поставленной цели использован оригинальный авторский «Тестопросник диагностики ролевого кризиса
личности» (РК), авторы И.В. Брынза, Н.В. Лищина, состоящий из 96 утверждений, направленных на выявление шести видов жизненных
ролей и шкал ролевого кризиса: Я-Ребенок,
Я-Мать/Отец, Я-Супруг, Я-профессионал,
Я-Женщина/Мужчина, Я-Взрослый. Дополнительно можно определить три показатели
ролевых дисфункций: ролевой дефицит (Дф),
ролевой инфантилизм (Инф), ролевые дисгармонии (Дг).
Выборку составили студенты дневного
и заочного отделения Одесской национальной академии строительства и архитектуры и

Южноукраинского национального педагогического университета имени К.Д. Ушинского
в количестве 220 респондентов в возрасте от
18 до 56 лет. Статистическая обработка данных – с помощью компьютерной программы
SPSS-13.
Полученные данные корреляционного анализа предоставили возможность установить
направление и тесноту связей между всеми
показателями, которые изучаются. Значимые
коэффициенты представлены в таблицах 1 и
2. Связи дают наглядную картину того, какое
влияние каждый вид жизненной роли оказывает на остальные роли личности, а также какие из ролевых дисфункций оказывают решающее воздействие для проявления ролевого
кризиса конкретного вида.
Табл. 1

Корреляционные связи между показателями ролевых дисфункций и шкалами ролевого кризиса
в подгруппах РК «Ребенок» (1.1), «Родитель» (1.2), «Профессионал» (1.3).

Я-Реб

Я-Род

Я-Прф

1.1. РК
Дефиц
Инфант
Дисгарм
1.2. РК
Дефиц
Инфант
Дисгарм
1.3. РК
Дефиц
Инфант
Дисгарм

Я-Род

Я-Спр

Я-Реб

Я-Спр
385(**)
297(*)
300(*)
Я-Род

570(**)

301(*)
585(**)
376(*)
284(*)
536(**)

Я-Реб
402(**)

Я-Прф
402(**)
363(**)
Я-Прф

Я-Спр

363(**)

М-Ж

М-Ж

М-Ж
316(*)
337(**)

Я-Взр
436(**)
453(**)
397(**)
Я-Взр

Я-Взр
440(**)
549(**)
562(**)

Табл. 2

Корреляционные связи между показателями ролевых дисфункций и шкалами ролевого кризиса
в подгруппах РК «Супруг» (2.1), «Мужчина/Женщина» (2.2), «Взрослый» (2.3).

Я-Спр

М-Ж

Я-Взр

2.1. РК
Дефиц
Инфант
Дисгарм
2.2. РК
Дефиц
Инфант
Дисгарм
2.3. РК
Дефиц
Инфант
Дисгарм

Я-Реб

Я-Род
385(**)
297(*)
300(*)
Я-Род

273(*)
594(**)
495(**)
375(**)
312(*)
605(**)
659(**)
544(**)

Я-Реб

Я-Реб
436(**)
453(**)
397(**)

Я-Род

Я-Прф

М-Ж

Я-Взр

Я-Спр

453(**)
Я-Прф
316(*)

361(**)
306(*)
Я-Взр
468(**)
432(**)

337(**)
Я-Прф
440(**)
549(**)
562(**)

М-Ж
468(**)
432(**)

453(**)
Спр
361(**)
306(*)
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Для начала рассмотрим взаимосвязи ролевых дисфункций со шкалами РК «Ребенок»,
«Родитель», «Профессионал» (табл. 1), а затем – со шкалам «Супруги», «Мужчина/Женщина», «Взрослый» (табл. 2)
Информация, предоставленная в табл. 1
(подгруппа 1.1) позволяет определить прямую
корреляционную связь (на уровне р≤0,01)
шкалы «Я-ребенок» с показателем дисфункций «Инфантильность», а также тесные корреляции со шкалами «Я-Прф» и «Я-Взр».
Полученные данные объясняются тем, что
личность, которая переживает ролевой кризис «Я-ребенок» использует инфантильную
ролевую стратегию, то есть неразвитость или
запаздывание в развитии жизненных ролей,
при этом дисгармоний и ролевого дефицита человек не испытывает. Этот вид ролевого кризиса проявляется не сам по себе, рост
ролевого кризиса «Я -Ребенок» ведет к кризисным состояниям ролей «Я-Взрослый» и
«Я-Профессионал».
Анализ подгруппы 1.2 (табл. 1) позволяет выявить положительную связь шкалы РК
«Родитель» с показателем дисфункций РК
«Дисгармония» на уровне (р≤0,01) и «Дефицит» на уровне (р≤0,05), а также со шкалой
«Супруги». Психологически это означает, что
ролевой кризис родительства сопровождается
дефицитом роли и дисгармонией, а инфантильность не наблюдается. Кризис родительства рикошетом отражается и сказывается на
супружеских отношениях, то есть рост ролевого кризиса «Родитель (Мать, Отец)» ведет к
обострению супружеских отношений, к непониманию между мужем и женой, к усилению
их кризисных переживаний.
Согласно подгруппе 1.3 (табл. 1), шкала РК
«Профессионал» коррелирует со всеми тремя
дисфункциями: с «дисгармонией» выявлена
наиболее тесная связь на уровне (р≤0,01), с
«Дефицит» и «Инфантильность» – на уровне (р≤0,05), а также со шкалами «Взрослый»,
«Мужчина / Женщина», «Ребенок». Полученный результат указывает на то, что переживания ролевого кризиса «Профессионал» охватывает не только профессиональную сферу
человека, а провоцирует разворачивание ролевого кризиса «Я – Мужчина / Женщина» и

«Я-ребенок» из-за дефицита роли (вследствие
особенности социализации, чрезмерной работы и т.п.) и ее дисгармонии (не гармоничность,
не конструктивность, не адаптивность).
Как видно из таблицы 2 (подгруппа 2.1), ролевой кризис «Супруги» имеет прямую связь
с показателем дисфункций «Дисгармония»
(на уровне р≤0,01) и с «Инфантильность» (на
уровне р≤0,05). Выявлено также положительную корреляцию со шкалами «Я-Взрослый»,
«Мужчина-Женщина», «Родитель». Статистические факты свидетельствуют, что ролевой
кризис «Супруги» переживается в большей
степени как дисгармония роли и в меньшей –
как инфантильность, а дефицит роли не актуализируется. При этом нарушаются не только
супружеские отношения, но и дополнительно
ухудшается восприятие себя как женщины
(мужчины), как мать (отец), как ответственного взрослого.
Связи, отражены в подгруппе 2.2 (табл.
2), говорят о прямой корреляции шкалы РК
«Мужчина / Женщина» на уровне (р≤0,01) с
дисфункциями «Дефицит» и «Инфантилизм»,
и на уровне (р≤0,05) с механизмом «Дисгармония». Наличие связей со шкалами «Взрослый», «Профессионал», «Супруги» свидетельствует о том, что рост ролевого кризиса
«Мужчина / Женщина» обостряют кризис перечисленных ролей.
Привлекает внимание информация, представленная в подгруппе 2.3 (табл. 2), которая
демонстрирует наибольшее количество связей по сравнению с предыдущими вариантами
ролевого кризиса, причем теснота всех связей (за исключением одного) фиксируется на
уровне (р≤0,01). Выявлена прямая линейная
зависимость шкалы РК «Взрослый» с тремя
показателями дисфункций: дефицит, инфантильность, дисгармония на уровне (р≤0,01).
Связи наблюдаются почти со всеми шкалами
РК, за исключением ролевого кризиса «Мать/
Отец», то есть при росте кризиса «Взрослый», охвачены будут кризисным состоянием
и другие роли: «Ребенок», «Супруги», «Профессионал», «Мужчина / Женщина».
Подводя итоги по результатам проведенного эмпирического исследования можно отметить:
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1. Установлены статистически значимые
корреляционные связи между тремя показателями ролевых дисфункций и всеми шкалами
ролевого кризиса (в дифференцированных
подгруппах).
2. Выяснено каким образом эти показатели
связаны между собой (теснота и направления
связей). Выявлена специфика ролевых дисфункций по каждому виду ролевого кризиса.
3. Полученные результаты не исчерпывают

всех аспектов изучаемой проблемы, а лишь
обозначили перспективу дальнейшей ее разработки, а именно, направить поиск на раскрытие особенностей переживания ролевого
кризиса с учетом содержательно-личностных
характеристик с целью разработки индивидуальных программ психологической коррекции и помощи (диагностирование, прогнозирование и коррекция поведения человека в
период переживания кризисных явлений).
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«ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ» ТА «ЯКІСТЬ ОСВІТИ» В КОНТЕКСТІ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІЧНИХ КАДРІВ У ВНЗ
У статті розглянуто питання узагальнення різних трактувань понять «якість навчання» та
«якість освіти» в контексті ВНЗ економічної спрямованості. Запропоновані види діяльності для підвищення результативності навчання майбутніх менеджерів невиробничої сфери.
Ключові слова: «якість», «якість навчання», «якість освіти», майбутні менеджери, управління.
В статье рассмотрены вопросы обобщения разных трактовок понятий «качество обучения» и
«качество образования» в контексте ВУЗов економической направленности. Предложены виды деятельности для увеличения результативности обучения будущих менеджеров непроизводственной
сфери.
Ключевые слова: «качество», «качество обучения», «качество образования», будущие менеджери,
управление.
The article discusses studies of generalization of different notions of «quality of studying» and «quality
of education» in the context of economic institutes and universities. Types of activities for improvement of
future managers’ results are offered.
Key words: quality, quality of studying, quality of education, future managers, management.

Актуальність статті зумовлена тим, що
пріоритетним зараз є надання якісних освітніх послуг, а саме якісного навчання та якісної
освіти. Сучасний стан економічного розвитку
вимагає висококваліфікованих спеціалістів,
здатних адаптуватися до постійного технологічного прогресу та реаліям сьогодення. Найважливішим завданням професійної підготовки майбутніх менеджерів невиробничої сфери
є формування високого рівня їх професіоналізму, готовності вирішувати поставленні завдання.
Постановка проблеми. Навчання – це
процес, а освіта – це і процес,
і результат. Спільним у цих двох поняттях
є те, що у процесі навчання й освіти змінюється людина, яка здобуває нові вміння, навички, здібності, потреби, знання. Натомість
різним у них є те, що освіта – це суспільне
явище, «замовлення» держави, тоді як навчання – процес отримання знань у взаємодії «викладач – студенти». Якість навчання залежить
від якості освіти. У той же час від якості процесу (навчання) залежить якість результату
(освіти). Таким чином, важливим завданням
вищої економічної освіти в Україні є підви-

щення якості процесу (навчання) і результату
(освіти).
На Міжнародній конференції з вищої
освіти в листопаді 1998 року було прийнято
Всесвітню декларацію з вищої освіти, у якій
акцентована багатовимірність поняття «якість
вищої освіти». Воно охоплює всі аспекти діяльності вищого навчального закладу: навчальні й академічні програми, навчальну й
дослідну роботу, професорсько-викладацький
склад і студентів, навчальну базу й ресурси
[7, с. 123]. В зв’язку з цим, важливе місце посідає діяльність вищого навчального закладу
під час підготовки майбутніх спеціалістів.
Отже, виникає потреба у вивченні сучасного
стану підготовки студентів економічних спеціальностей у ВНЗ.
Формулювання цілей статті. Мета статті
полягає в узагальнені різних поглядів на тлумачення поняття «якість навчання» та «якість
освіти» стосовно підготовки майбутніх економічних кадрів.
Виклад основного матеріалу. Сучасні теорії якості базуються на загально-філософських
та управлінських засадах. Філософське тлумачення якості означає сутність речі, відмінність
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її від інших. Управлінське трактування якості
відображає рівень досягнення поставленої
мети, відповідність нормам, ступінь задоволеності очікувань користувача [5, c. 551].
Ще в Аристотеля якість виступає як одна
з десяти категорій, на які він поділив усі речі
реальності. На думку давньогрецького філософа, якість – це те, за допомогою чого річ
є якогось типу чи виду та завдяки чому вона
має ту або ту назву (назва предмета – це похідна від якостей предмету); також категорія
якості вказує, якою є річ (її змістові якості та
форми) і як річ діє (її здібності та навички).
У якості можливий більший і менший ступінь, якість має протилежності [2, с. 72–79].
За визначенням О. Ляшенка, якість – це системна методологічна категорія, що відображає
ступінь відповідності результату поставленій
меті [10, с. 7–8]. Згідно з С. Шишовим, якість
за своєю сутністю не може бути кінцевим результатом, а тільки засобом, за допомогою якого виявляється відповідність кінцевого результату заданому стандарту [21, c. 5].
Характерно, що у філософії категорію
якості витлумачують як істотну визначеність,
завдяки якій аналізований об’єкт (у нашому
дослідженні – навчання) є саме цим об’єктом,
а його складові елементи – якості навчання –
характеризують специфіку, що дозволяє виокремлювати один об’єкт з-поміж інших (за
наявності певних якостей і рівня їх сформованості) [18, с. 240]. Звідси, якість це – властивість об’єкта, що становить його стійку, постійну сутнісну характеристику.
На думку В. Вікторова, «якість – це найголовніший результативний чинник освіти»
[6, c. 54]. У великому економічному словнику за редакцією А. Азріліяна «якість» пояснюється як сукупність об’єктивно існуючих
властивостей
і характеристик, рівень яких зумовлений
показниками споживчої вартості продукції
[1, с. 419].
У Конвенції вищих навчальних закладів
Європи «Формування європейського простору вищої освіти», що підписана в березні
2001 року в місті Саламанка (західна Іспанія),
зазначено, що якість – це головна умова для
довіри, відповідності, мобільності, суміснос-

ті та привабливості в європейському просторі
вищої освіти. Під час оцінювання якості надання освітніх послуг треба звертати увагу на
призначення навчальних закладів і їхні програми [4, с. 14–15].
С. Шишов і В. Кальней характеризують
якість як динамічний процес, що, на думку
вчених, є причиною різного трактування цього поняття в наукових джерелах. Дослідники
зауважують, що якість можна використовувати або як відносне, або як абсолютне поняття.
Як абсолютне поняття якість передбачає опис
властивостей і характеристик продукції або
послуг. У такому розумінні абсолютне поняття
схоже на економічне тлумачення. З точки зору
відносності якість є двоаспектною й означає,
з одного боку, відповідність стандартам
і специфікаціям, а з іншого – відповідність
запиту споживачів [20, с. 3–5].
Автор тлумачного словника російської
мови С. Ожегов пропонує розглядати поняття
«якість» як сукупність суттєвих ознак, властивостей, відмінностей, що виокремлює предмет або явище з-поміж інших [13, с. 270]. Як
видно, це визначення не має оціночного характеру. Натомість Г. Ковальова наголошує,
що складність інтерпретації поняття «якість»
полягає в необхідності уведення й опису зрозумілої для використання шкали, яка б дала
змогу виокремити важливі для порівняння
ознаки [8, c. 150].
Імпонує і точка зору М. Скаткіна та
В. Краєвського, які під «якістю» розуміють
об’єкт, предмет або явище, його суттєві, стійкі властивості, завдяки яким він реалізується
[16, с. 19].
Після аналізу наведених дефініцій можна
сказати, що вони висвітлюють основні системні принципи й закономірності формування і розвитку якості. Прийнятною є точка зору
С. Батишева, що «якість – складна філософська, економічна, соціальна й водночас суспільно-системна категорія» [3, с. 68]. Повне
визначення якості в усій її багатоаспектності
можна розкрити тільки через узагальнення
думок, що відображають різні аспекти цієї категорії, а саме:
– якість як сукупність властивостей (аспект властивості);
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– якість як структурна, ієрархічна система властивостей або якостей, частин об’єкта,
процесу (аспект структурності);
– якість як динамічна система властивостей (аспект динамічності);
– якість як сутнісна визначеність об’єкта
або процесу, що виражається
в закономірному зв’язку складників та елементів (аспект визначеності);
– якість як основа існування об’єкта або
процесу. У цьому аналізована категорія має подвійну зумовленість у поєднанні зовнішнього
і внутрішнього, потенційного і реального (аспект зовнішньо-внутрішньої зумовленості);
– якість як одиничність об’єкта або процесу, його специфічна реакція на зовнішні дії,
цілісність, упорядкованість і стійкість (аспект
специфікації);
– якість створюваних людиною об’єктів і
процесів, на відміну від якостей інших явищ
природи, виступає як цінність відповідних
об’єктів і процесів, їх придатність і пристосованість для певних призначень, цілей, завдань, умов тощо [17, с. 47–50].
Підсумовуючи усе вищезгадане можна
зробити висновок, що якість певного об’єкта
можна визначити як суттєві властивості, які
відповідають результату поставленої мети.
Як зазначає І. Макаренко, «якість освіти –
системна категорія. Складовою цієї категорії є
поняття «якість навчання». Процес навчання є
складовою освітнього процесу в цілому і якісний процес навчання буде впливати на підвищення показників якості освіти» [11, c. 10].
На думку, І. Шишкіна та В. Станякіна, «під
якістю розуміється здібність матеріального
(ідеального) об’єкту задовольняти суспільні
потреби (матеріальні або духовні) у конкретних умовах» [19, с. 9].
У широкому розумінні якість освіти досліджують як один із гарантів національної
безпеки, один із найважливіших чинників
розвитку суспільства, тому місія навчальних
закладів – донести це до кожної людини й
суспільства в цілому. У вузькому розумінні
якість освіти – це відображення рівня сформованості теоретичних знань, практичних
умінь і навичок, інтелектуального розвитку
[14; 19, с. 69].

У програмному документі ЮНЕСКО зафіксовано, що якість вищої освіти – це багатоаспектне поняття, яке значною мірою
залежить від контекстуальних меж системи,
інституціональних завдань або умов і норм у
певній дисципліні [15, с. 35–36].
Натомість Г. Коджаспіров визначає якість
освіти як «певний рівень знань і вмінь розумового, морального, фізичного розвитку, якого досягають ті, кого навчають, на відповідному етапі відповідно до поставлених цілей»
[9, с. 56]. Зауважимо, що така позиція не є однозначно сприйнятою в наукових колах, однак
ми погоджуємося з тим, що цілі навчання й
виховання ставляться незалежно від можливостей тих, кого навчають.
Отже: якість освіти – це результат якісного
навчання у ВНЗ.
Категорію «якість освіти» також можна тлумачити в кількох аспектах. На думку
О. Ляшенко, як політична категорія якість
освіти акумулює в собі засади освітньої політики держави на певному етапі її розвитку
й основні стратегічні напрями розвитку національної системи освіти в контексті світових
тенденцій.
Як соціальна категорія вона відбиває суспільні ідеали освіченості, окреслює законодавчо визначені й нормативно закріплені в
державних стандартах загальні цілі освіти.
Як категорія управління якість освіти визначає стратегії впливу на певні показники
функціонування освітньої системи, обирає
можливі шляхи змін і її розвитку.
Як педагогічна категорія вона є квінтесенцією: 1) сутності поняття; 2) процедур діагностування; 3) аналізу явищ і властивостей
суб’єктів освітнього процесу. У цьому значенні вона має відповідати особистісним і суспільним цілям освіти, політичній стратегії її
розвитку в контексті вітчизняних та світових
тенденцій, закономірностям менеджменту
освіти на різних рівнях управління (державному, регіональному, муніципальному, локальному, особистісному тощо) [12, с. 10–11].
Важливе значення в утвердженні пріоритетів якості освіти належить ініціативі міністрів
освіти країн ЄС, які запропонували провести оцінювання національних освітніх систем
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за обраними 16 комплексними показниками
якості, що відображають чотири сфери, зокрема:
– рівень навчальних досягнень школярів
(7 показників);
– успішність навчання й доступ до освіти
(3 показники);
– моніторинг системи управління освітою
(2 показники);
– ресурсне забезпечення та структури освіти (4 показники).
В обстеженні взяли участь 26 країн, за
його результатами визначено п’ять ключових
проблем майбутнього, однією з яких є систематичний моніторинг якості освіти [12, c. 11].
Загальноприйнятим у багатьох країнах є запровадження в освітні системи навчальних
закладів кваліметричних методів вимірювання результатів освітнього процесу.
Результативність навчання майбутніх менеджерів невиробничої сфери буде високою
завдяки процесу реалізації різноманітних видів діяльності:
– формування і збереження комфортного
рівня педагогічного освітнього середовища,
що, в свою чергу, ґрунтується на педагогічній
взаємодії, співробітництві й співтворчості викладача і студентів;
–структурування бази навчального матеріалу, що стосується досліджуваних фахових
дисциплін;
– виокремлення, формування та характеристика цілей навчання;
– вдалий вибір форм, методів і методик навчання фахових дисциплін;

– впровадження та здійснення мотиваційної складової навчальної діяльності та контроль навчальних досягнень студентів економічних спеціальностей;
– використання рейтингової системи
контролю й оцінювання результатів студентів;
– забезпечення постійного зв’язку зі студентами;
– забезпечення якісного рівня засвоєння
навчального матеріалу фахових дисциплін
студентами;
– створення та реалізація системи моніторингу якості навчання фахових дисциплін на
постійно діючий основі.
Ці види навчальної діяльності в дидактиці
розуміють як організацію, керування і контроль, що забезпечують динаміку поведінки
студента відповідно до заданих цілей для забезпечення якості навчання і його впливу на
професійне зростання майбутніх менеджерів
невиробничої сфери.
Висновки, зроблені в результаті дослідження. Якість освіти визначено як результат
якісного навчання у ВНЗ. Одним із важливих
показників якості освіти є якість навчання.
Якість навчання визначається чіткістю мети,
програмним матеріалом фахових дисциплін,
змістом здобутих знань, умінь і навичок; передбачає реалізацію таких компонентів, як чіткість
мети, визначення змісту фахових дисциплін,
використання технологій, моніторинг і проектування результатів. Oтжe, нині для cучacнoї
ocвiтньoї cиcтeми, ocoбливoї aктуaльнocтi
нaбувaє питaння моніторингу якості навчання
майбутніх менеджерів невиробничої сфери.
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Прилуцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат I-II ступенів

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ
ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
У статті розглянуто питання індивідуального підходу в ході навчання дітей з особливими освітніми потребами, який забезпечує оптимальні умови для оволодіння навчальним матеріалом на уроках трудового навчання.
Ключові слова: індивідуальний підхід, діти з особливими освітніми потребами, трудове навчання.
В статье рассмотрены вопросы индивидуального подхода в ходе обучения детей с особыми образовательными потребностями, который обеспечивает оптимальные условия для овладения учебным
материалом на уроках трудового обучения.
Ключевые слова: индивидуальный подход, дети с особыми образовательными потребностями,
трудовое обучение.
The question of individual approach during the studies of children with the special educational necessities
that provides optimal terms for a capture educational material on the lessons of labour studies is considered
in the article.
Key words: individual approach, children with the special educational necessities, labour studies.

Актуальність статті. Індивідуальний підхід до школярів – один із дидактичних принципів педагогіки, згідно з яким у навчально-виховній роботі з колективом дітей досягається
педагогічний вплив на кожну дитину, який
ґрунтується на знанні її пізнавальних можливостей та особливостей емоційно-вольової
сфери. Індивідуальність характеризується сукупністю інтелектуальних, вольових, моральних, соціальних показників, які відрізняють
одну дитину від іншої.
Індивідуальні особливості дитини – це
своєрідність відчуттів, сприймання, мислення, пам’ять, уява, інтереси, нахили, здібності,
темперамент, характер тощо. Вони впливають
на розвиток особистості й значною мірою
обумовлюють формування всіх якостей.
У загальній педагогіці зазначається, що
індивідуальний підхід, як важливий принцип
дидактики, полягає в управлінні розвитком
дитини, що ґрунтується на глибокому знанні рис її особистості й умов життя. Педагогіка індивідуального підходу має на увазі не
пристосування завдань і основного змісту
навчання і виховання до окремого школяра,
а знаходження відповідних форм та методів
педагогічного впливу з метою забезпечення
оптимального рівня розвитку кожної дитини.

Індивідуальний підхід створює сприятливі
умови для розвитку пізнавальних можливостей, активності, нахилів і обдарувань кожного
учня. Однак, індивідуального підходу найбільше потребують «важкі» вихованці, малоздібні школярі, а також діти з яскраво вираженою затримкою інтелектуального розвитку та
ті, що навчаються в спеціальних школах для
дітей з особливими освітніми потребами.
Постановка проблеми. Слід зазначити,
що індивідуальний підхід – необхідна умова
вирішення суперечності між фронтальною
організацією навчального процесу в школі та
можливостями засвоєння змісту визначеного програмою матеріалу окремими учнями.
У допоміжній школі, у зв’язку з наявністю в
школярів різноманітних порушень пізнавальної діяльності, зазначена суперечність може
долатися завдяки індивідуальному підходу,
спрямованому, переважно, на корекцію психофізичних недоліків учнів з опорою на їхні
відносно збережені психічні функції.
Значної уваги проблемі індивідуального
підходу до розумово відсталих дітей надавали
О. Граборов, Н. Кузьміна, Ф. Новік, Г. Дульнєв, І. Єременко. Слушним, на нашу думку,
твердження Ф. Новіка, одного із співавторів
підручника «Олігофренопедагогіка» про те,
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що «ні ділення за ступенем відсталості, ні
клінічна типологія, ні психологічне групування розумово відсталих дітей не вичерпують
своєрідності розвитку кожного з них, тому
особливого значення набуває вимога індивідуалізації підходу до цих дітей в навчальновиховній роботі» [2, с. 26].
До психологічних досліджень, які мають
принципово важливі теоретичні підґрунтя індивідуального підходу до учнів допоміжної
школи, слід віднести праці відомих учених,
які визначили особливості навчальної діяльності розумово відсталих учнів, це – Л. Виготський, Ж. Шиф, Б. Пінський, В. Петрова,
Н. Стадненко та ін. У працях учених наголошується необхідність аналізувати поведінку
кожної розумово відсталої дитини у її розвитку, виявляти фонд індивідуальних позитивних можливостей, які можуть сприяти компенсації недоліків. У цьому і є, на їхню думку,
індивідуалізація корекційно-виховного впливу на учнів в умовах спеціальної організації
навчального процесу.
Метою статті є висвітлення питання індивідуального підходу в ході навчання дітей
з особливими освітніми потребами на уроках
трудового навчання.
Виклад основного матеріалу. Серед учнів
допоміжної школи є такі, що досить успішно
оволодівають навчальним матеріалом у процесі фронтальної форми навчання. Завдання,
як правило, виконують самостійно, пояснюють свої дії, що свідчить про усвідомлене засвоєння ними знань і умінь. Такі діти не мають
суттєвих труднощів у оволодінні загальнотрудовими вміннями. Так, під час аналізу
зразка, малюнка чи креслення, найпростішого за способом виготовлення виробу вони дотримуються визначеної послідовності, дають
досить точні й повні характеристики, у яких
зазначають конструктивні ознаки виробу. Ця
група дітей правильно визначає послідовність
операцій, вони можуть розказати план роботи й пояснити, порівняно легко, опановують
умінням складати план за допомогою предметно-операційних та малюнкових карт, знаходити в них необхідну інформацію для самостійної роботи. І все ж в умовах фронтальної
роботи над новим навчальним матеріалом, ви-

готовленням складніших за конструкцією виробів і у цих дітей спостерігаються труднощі
в плануванні роботи. Їм потрібна додаткова
допомога для опанування трудовими діями,
яку вони використовують досить ефективно.
Однак, набуті знання й уміння такі діти можуть самостійно застосовувати під час виконання лише аналогічного завдання [1].
Є група дітей, яка також досить успішно навчається під час фронтальної формі організації
навчального процесу. Однак ці учні мають значно більше труднощів, ніж діти попередньої
групи. Вони характеризуються меншою самостійністю в ході виконанні практичних завдань
і потребують допомоги вчителя для активізації
та організації діяльності учнів. Школярі цієї
групи пояснюють свої дії не досить точно, завдання виконують із помилками, які можуть
виправити із незначною допомогою вчителя.
Вироби однакові за конструкцією спроможні
виготовляти самостійно й досить правильно.
У зразках виробу, предметно-операційних
картках одразу розібратися не можуть, хоча
приступають до практичного виконання завдання, при цьому часто звертаються за консультацією до вчителя.
На уроках трудового навчання можна виділити групу дітей, які з труднощами засвоюють програмовий матеріал, вони потребують
постійної різноманітної допомоги від словесного пояснення до наочних та спільних
з учителем практичних дій. Для цієї групи
дітей характерне недостатнє усвідомлення того, що повідомляє, пояснює вчитель на
уроці (правила, техніко-технологічні відомості, різні факти, практичні дії технологічного
характеру тощо), їм важко засвоїти знання й
опанувати вміння під час фронтальної організації навчання, вони потребують додаткового,
індивідуального пояснення. Темп засвоєння
навчального матеріалу з трудового навчання
дуже низький. Учні цієї групи мають також
значні труднощі щодо орієнтування в практичному виконанні завдань та плануванні
власних дій. Вони роблять багато помилок
під час виконання нового для них завдання:
у розташуванні деталей, визначенні розмірів
тощо. Пояснити таку діяльність учнів можна
тим, що на етапі орієнтування у завданні у їх-
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ній свідомості не формується повний і точний
образ кінцевого результату роботи. Саме про
це свідчить і той факт, що школярі не помічають помилок у своєму виробі, чи виконаній
роботі. Оскільки контролюють себе на основі
неповного образу предмета чи способу діяльності, який сформувався у них на етапі попереднього орієнтування. У таких дітей спостерігається порушення процесу програмування
діяльності, що проявляється у труднощах планування практичних завдань.. Ця група дітей
із великими труднощами оволодіває технічними та технологічними знаннями: плутають
терміни, не користуються ними під час відповідей на запитання та розповідей про предмет
чи спосіб виконання трудових операцій.
Виділяємо групу учнів, яка опановує навчальний матеріал допоміжної школи на дуже
низькому рівні. Для цих дітей лише фронтальна форма навчання недостатня. Вони потребують більшої кількості вправ, введення
додаткових прийомів навчання, постійного
контролю і підказки під час виконання практичних завдань, їм потрібні конкретні вказівки
щодо виправлення допущених помилок, кожна наступна операція у процесі виготовлення
виробу сприймається ними як нове завдання.
Ця група дітей, як свідчить досвід допоміжної
школи, спроможна засвоїти значно менший
обсяг знань та умінь ніж пропонується програмою з трудового навчання. Низький рівень їхніх можливостей виявляється, в першу чергу,
при плануванні та виготовленні об’єктів праці, у неадекватному перенесенні раніше відомого в нові умови. Характеризуючи предмет
праці, часто називають його несуттєві ознаки,
не зазначають просторові характеристики.
У цієї групи учнів спостерігається відмова від
продовження виконання завдання, коли вони
розуміють, що у них щось не виходить. Предметно-операційні плани та технологічні карти
не є для них наочною опорою, підказкою під
час виконання практичних завдань.
Отже, у зв’язку з наявністю у розумово
відсталих учнів різних пізнавальних можливостей щодо засвоєння змісту трудового
навчання визначеного програмою для допоміжних шкіл, учителеві потрібно допомогти
школярам в опануванні матеріалу і засто-

суванні його, з більшою чи меншою мірою
самостійності, на практиці. Допомога може
бути плідною, коли вчитель її здійснюватиме на підставі вивчення можливостей учнів
щодо опанування трудовими діями. Для цього
важливо розкрити його позитивні можливості, з’ясувати причини тих труднощів, які виникають у того чи іншого учня в оволодінні
шкільними знаннями і навичками, ті недоліки, на подолання яких мають бути спрямовані
зусилля вчителя.
Учителеві необхідно ретельно обмірковувати, яку саме допомогу необхідно надавати
учневі на різних етапах навчання. Бажаного
результату може не бути без урахування специфічних психофізичних порушень, прояв
яких ускладнює оволодіння ними знаннями,
уміннями та навичками, навіть в умовах спеціального навчання. Оскільки на успішність
навчальної діяльності розумово відсталих
школярів, безперечно, впливатимуть і наявні
у них порушення зорово-просторового орієнтування, рухової сфери та працездатності.
Такі види порушень, як свідчать дослідження
та практика допоміжної школи, можуть мати
діти з різним рівнем розвитку пізнавальної
діяльності.
При цьому індивідуальне навчання, так
само, як і його колективні форми, має бути
корекційно спрямованим. Для цього застосовуються такі корекційні прийоми: адаптація
змісту освіти до пізнавальних можливостей
учнів, що виявляється в зменшенні обсягу матеріалу, його спрощенні за характером і структурою; використання різних видів наочності,
її відповідність рівню розвитку сприймання
й мислення дитини, поступове ускладнення
(від реальних предметів та об’єктів до символічної наочності), включати в роботу якомога більшої кількості аналізаторів (слух,
зір, дотик), поєднання наочних методів із
словесними, практичними; уповільненість
процесу навчання з урахуванням інертності нервових процесів дітей; повторюваність
у навчанні та вихованні з метою ліквідації
фрагментарності сприймання, недосконалості запам’ятовування, повторення має бути систематичним, варіативним, із різним ступенем
залучення дитини; включення учня в діяль-
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ність, спрямовану на подолання труднощів і
перешкод – усі теоретичні відомості, правила
мають бути засвоєні через практичну діяльність різного ступеня труднощів і новизни;
спеціальна організація праці – у процесі роботи слід учити учня планувати свою діяльність, міркувати про послідовність та способи
виконання, описувати результати і порівнювати їх із зразком; використання гри в навчально-корекційній роботі – з метою підвищення
інтересу дитини до навчальної діяльності,
подолання її пасивності слід використовувати як дидактичну, так і сюжетно-рольову гру;
дотримання оздоровчо-педагогічного режиму

з урахуванням конкретного клінічного діагнозу; позитивні емоції педагога слугують засобом стимулювання дитини до навчальної
діяльності й спілкування, формують її віру у
свої можливості.
Висновки, зроблені в результаті дослідження. Отже, учителеві допоміжної школи,
для забезпечення ефективності навчального
процесу, особливо в молодших класах, необхідно знати потенційні можливості кожного
учня його психофізичні особливості та труднощі, що можуть ви никати в нього на уроках
трудового навчання і яких можна уникнути чи
послабити, здійснюючи індивідуальний підхід.
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ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ, ПЕДАГОГІЧНИЙ ТАКТ
І ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ
ЗА АНАЛІЗОМ РОБІТ І.О. СИНИЦІ
У статті надається теоретичний аналіз психолого-педагогічних надбань видатного вченого і педагога Івана Омеляновича Синиці. Пропонується психологічна характеристика таких складних, ще
не до кінця вивчених феноменів, як: професійна самореалізація вчителя, педагогічний такт, педагогічна майстерність, педагогічні здібності, педагогічний талант. Аналізується взаємозв’язок цих понять: їх визначення, розрізнення, взаємовплив. Описуються професійні вміння вчителя, які можуть
відбутися тільки на основі педагогічного такту і розглядаються нами як психологічні критерії наявності-відсутності педагогічного такту.
Ключові слова: професійна самореалізація вчителя, психологічні критерії педагогічного такту,
педагогічні здібності, педагогічний талант, саморозвиток вчителем педагогічної майстерності.
В статье приводится теоретический анализ психолого-педагогических достижений выдающегося ученого и педагога Ивана Емельяновича Синицы. Предлагается психологическая характеристика
таких сложных, еще не до конца изученных феноменов, как: профессиональная самореализация учителя, педагогический такт, педагогическое мастерство, педагогические способности, педагогический
талант. Анализируется взаимосвязь этих понятий: их определение, различия, взаимовлияние. Описываются профессиональные умения учителя, которые могут состояться только на основе педагогического такта и рассматриваются нами как психологические критерии наличия-отсутствия педагогического такта.
Ключевые слова: профессиональная самореализация учителя, психологические критерии педагогического такта, педагогические способности, педагогический талант, саморазвитие учителем педагогического мастерства.
The theoretical analysis of psychological and pedagogical achievements outstanding scientist Ivan Omelyanovich Sinitsya is contained in article. Are offered psychological characteristics of such phenomena as:
professional self-realization of the teacher, pedagogical tact, pedagogical skills, pedagogical abilities, pedagogical talent. Analyzed the relationship between these concepts. They are considered as psychological criteria
of availability-lack pedagogical tact.
Key words: teacher’s professional self-realization, рsychological criteria of the pedagogical tact, рedagogical skills, рedagogical talen.

Актуальність. Педагогічний такт, не дивлячись на ретельну увагу дослідників – педагогів і психологів, залишається чимось
невловимим, нематеріальним, інтуїтивним,
але оспіваним тими, хто відчуває його чудодійну силу на собі. Не достатньо зрозумілим
і дослідженим залишається той факт, що саме
прояви педагогічного такту і педагогічної
майстерності в цілому сприяють розвитку педагогічних здібностей і педагогічного таланту
далі. Відсутність же педагогічного такту вчителя не тільки заважає навчанню учнів в цілому, але і блокує розвиток педагогічних здібностей вчителя, становлення педагогічного
таланту. Без педагогічного такту неможливо

також досягти і педагогічної майстерності. Ці
зазначені проблеми потребують подальшої,
більш детальної теоретико-експериментальної розробки.
Завдання дослідження:
1. Проаналізувати зв’язок професійної самореалізації вчителя з наявністю педагогічного
такту, з досягненням педагогічної майстерності.
2. Виокремити і схарактеризувати психологічні критерії наявності або відсутності педагогічного такту
3. Проаналізувати вплив педагогічного
такту на розвиток педагогічної майстерності
вчителя, його педагогічних здібностей, педагогічного таланту.

95

№ 8 / 2016 р.

♦

Розробка проблеми. Феномени педагогічної самореалізації, педагогічного такту и педагогічної майстерності пов’язані між собою.
Проблема самореалізації педагога в педагогічній діяльності досить ретельно досліджувалася
Е.В. Галажинським.
Як зазначає Е.В. Галажинський, смисли
детермінують самореалізацію репродуктивноадаптивного типу. Самореалізацію продуктивно-зверхадаптивного типу детермінують
цінності. Оскільки спмодетермінація включає
в себе саме цінності, то вона і стимулює саме
продуктивну самореалізацію.
Когнітивним фактором самореалізації, як
і критерієм пізнавальних можливостей визначається чутливість до проблем. Якщо людина
у своїй діяльності постійно обирає творчі рішення, значить вона готова до самореалізації
вищого рівня. Смисли першого ряду – задоволення актуальних потреб у діяльності. Смисли
другого ряду – цінності, які стимулюють організацію діяльності відповідно до більш високих значущих метапотреб.
Завдяки емпіричним дослідженням, проведеним Е.В. Галажинським, виявилося, що лише
11% досліджуваних демонструють готовність
до самореалізації, сформованість здібностей,
вміють знаходити протиріччя. Виявилося також, що 26% досліджуваних мають обмежені
здібності до самореалізації, в них немає ініціативи, але є інтелектуальні здібності. На жаль,
більшість досліджуваних – 53% – демонструють втечу від протиріч на тлі досить вираженого психологічного захисту. Таким чином, рівні
самореалізації зумовлені: різними формами активності (адаптивна – дезадаптивна); різними
смислами; різними цінностями.
При розвиненій самореалізації людині
властиві: відкритість світові, перебудова стереотипів, рефлексія потреб і почуттів, цілісне
сприйняття світу, сформована картина і образ
світу, самодетермінація як підпорядкованість
пізнавальної, творчої і поведінкової активностілюдини духовності, вірі і світогляду, розуміння зв’язності протиріч, пізнавальна потреба
(прагнення до набуття знань про навколишній
світ), творча спрямованість. Для розвитку самореалізації необхідно досягати певної сформованості пізнавальної діяльності, водночас,

для становлення і розвитку пізнавальної діяльності необхідним є досягнення і здійснення самореалізації особистості, і як результативного
компоненту пізнавальної діяльності, і як риси
особистості.
Досліджувані з творчою установкою на самореалізацію характеризуються: впевненістю,
реалістичністю сприйняття світу, адаптивністю, вони майже не піддаються коливанням
настрою, володіють вольовими якостями:
сміливістю, рішучістю, ризиком, гострими
відчуттями, не розгублюються при зустрічі з
неочікуваними обставинами; їм притаманна
самостійність, особистісна автономія, моральність. Також вони характеризуються низькою
ригідністю, високою чутливістю до проблем,
вираженою мотивацією досягнення успіху.
Е.В. Галажинським виявлені критерії діяльністної самореалізації на прикладі педагога:
пізнавальна активність і самодетермінація,
сформованість образу світу; ефективна взаємодія з іншими педагогами, спрямована на професійне зростання; продуктивна динаміка досвіду: відкритість, зростання, самозміни.
Високий рівень самореалізації, при якому
самодетермінація існує, характеризується ціннісною зумовленістю педагогічної діяльності,
її продуктивною надситуативністю. На цьому
рівні педагог демонструє творчість, відкритість, відповідальність, персоналізацію, намагання перетворити існуюче положення справ
на краще. Низький рівень самореалізації, при
якому самодетермінація майже відсутня –
репродуктивно-адаптивний.
Репродуктивна
педагогічна діяльність не має проявлення творчості. Різниця в рівнях самореалізації зумовлюється різними потребами, можливостями,
смислами, цінностями [3].
І.О. Синиця намагався розв’язати цю проблему більше на педагогічно-практичному
рівні, але з використанням наукових методів
дослідження: за допомогою спостереження,
теоретично-практичного аналізу, і ретельного,
майже художнього описання педагогічної діяльності. Він виокремив головну умову досягнення педагогом самореалізації і педагогічної
майстерності, а також саморозвитку педагогічних здібностей і педагогічного таланту – це наявність педагогічного такту. Прояв педагогічно-
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го такту, на думку І.О. Синиці, здійснюється у
таких професійних уміннях вчителя, як: вмінні
повернути втрачену довіру учнів; у виявленні
причини втрати довіри учня до вчителя; у спостережливості учителя за тим, як реагують учні
на його поведінку; у правильній роботі вчителя
з батьками учнів; у вмінні тримати дисципліну
на уроці; у вмінні правильно встановлювати
мотиви кожного вчинку учня під час навчання;
у вмінні правильно визначати покарання (так,
щоб не було образи з боку учня); у вихованості вчителя; у його вмінні застосовувати доречний гумор в різних ситуаціях; у вмінні вчителя
встановлювати нормальні стосунки з учнями;
насамкінець – у вмінні викликати пізнавальну активність учнів, у досягненні педагогічної
майстерності; у саморозвитку педагогічного
таланту і саморозкриття педагогічних здібностей. Отже, педагогічний такт розглядається як
така педагогічна здібність, яка зумовлює досягнення самореалізації у педагогічній діяльності,
досягнення педагогічної майстерності. Педагогічну майстерність, з нашої точки зору, можна
розглядати, як вищий рівень педагогічної самореалізації вчителя (творчо-продуктивний).
Перший психологічний критерій наявності педагогічного такту – вміння вчителя встановлювати і зберігати довіру учнів до себе.
З цього приводу доречно писав О.М. Добролюбов: «Як тільки моральна довіра втрачена або поколивалася, одразу ж слово вчителя
втрачає свою силу, його похвала і зауваження
не мають значення, і те, що раніше робилося
заохочено, через любов до вчителя, зараз виявляється вже через примус [2]. Довіра учня до
вчителя встановлюється через довіру вчителя
до учня. Встановлення довіри є педагогічним
засобом впливу на учня і без педагогічного такту не відбувається. Напроти, демонстрація вчителем недовіри – показник несформованості,
або відсутності педагогічного такту. Педагогічний такт передбачає довіру до внутрішніх сил
учня. Кожний учень, незалежно від здібностей,
має вірити у свої успіхи. До учнів і в учінні,
і у вихованні слід підходити, за вираженням
А.С. Макаренка, з оптимістичною гіпотезою,
навіть з ризиком помилитися. Діти не можуть
правильно оцінити свої сили і можливості. Вони
вивчають себе за оцінками дорослих, зокрема –

вчителів, яким вони довіряють більше, ніж
собі. «Не слід перебільшувати здібності учнів,
але і зменшувати їх не рекомендується». Приміром, вчитель запевняє, що в учня – погана
пам’ять. А насправді в нього – добра пам’ять,
але не вистачає наполегливості. Невпевненість
учня стосовно пам’яті (до того, ще й навіяна
вчителем), дійсно, породжує погану пам’ять.
Як вважав А.С. Макаренко. головне у педагогіці – це віра в людину [6]. Безтактність (відсутність педагогічного такту) виявляють ті
вчителі, які песимістично дивляться на можливості своїх учнів і при кожній нагоді вважають
за необхідне нагадати їм про це. Така безтактність межує, як вважає І.О. Синиця, з прямим
педагогічним злочином. Треба помічати, що
слабкий учень відповідає набагато краще, ніж
в попередні рази, підтримувати і закріплювати
перші успіхи слабкої дитини і давати їм відповідну оптимістичну оцінку. Кожна оцінка, що
її виставив учитель, повинна бути виваженою
і надто обережною, вона має мобілізовувати
учня на більш інтенсивну роботу. Оціночне судження вчителя нерідко набуває більш важливого значення для майбутніх успіхів учнів, ніж
сама оцінка. Це досягається завдяки тактовній
поведінці вчителя: учнів треба вміти орієнтувати на майбутні успіхи, а не на минулі невдачі.
Учні повинні вірити в можливість досягнення успіху незалежно від попередніх оцінок, а
вчителі мають підтримувати цю віру, а не підривати її при кожному конкретному випадку. Є
такі зауваження, які дезорганізують учня, послабляють його волю, знижують досягнення,
породжують невпевненість в навчанні, і учень
робить менше, ніж зміг би. Усіляка робота без
віри в її успіх стає тяжким тягарем для виконавця. Віру учнів у свої сили і можливості
слід цілеспрямовано виховувати, як і інші їхні
якості. Сформованість віра учня в його успіх –
це вже половина зробленої роботи. Досвідчені вчителі, щоб підтримати в деяких учнів
віру в свої сили, застосовують прийом деякого перебільшення їх перших успіхів. Різними
методами, непомітними для учнів, вони створюють таку ситуацію, в якій учні відчувають
реальність своїх зусиль, переживають радість
від своїх успіхів. Так, вчитель говорить учневі або окремо, або при всьому класі, що його
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робота в повній мірі самостійна, що він може
добре справлятися з усіма своїми завданнями.
Педагог також повинен завжди підтримувати
надію на краще майбутнє у своїх учнів, якими
б безнадійними не були їх теперішні невдачі.
З учнями необхідно розбирати невдачі, але учні
завжди мають вірити, що їхні невдачі – тимчасові, що ці невдачі не стануть фатальними для
майбутнього. Учнів необхідно переконувати,
що майбутнє для них буде тільки радісним.
Діти навіть думки не повинні припустити, що
вчитель не вірить в їхні сили. Немає учнів,
які б повністю ігнорували довіру вчителя на
свою адресу. З іншого боку, вчитель ніколи
не досягне успіху його учнів, особливо у вихованні, якщо учні не довірятимуть вчителю,
не розкриються перед ним. Педагогічний такт
не терпить ніякого пригадування зла відносно
винуватого учня. Ставлення вчителя до винуватого учня має бути таким, як і до інших. Таким чином, вчитель не має права ображатися.
Завоювати довіру учнів – легко, втратити довіру – також легко, але відновити втрачену довіру – дуже важко.
Довіра учня до вчителя втрачається, якщо:
1) учень відчуває з боку вчителя несправедливість, неправду щодо його особистості;
2) викликає недовіру і неповагу учнів до вчителя невиконання обіцянок, які давав учитель.
3) викликає недовіру учнів до вчителя його непослідовність. Непослідовність вчителя учні
сприймають як його безхарактерність і навіть
брехливість.
Другий психологічний критерій наявності
педагогічного такту – педагогічна спостережливість. Саме спостережливий учитель вміє
привертати до роботи усіх учнів класу, допомогти кожному з учнів виявити власну активність і власну ініціативу. Педагогічний такт
при педагогічній спостережливості вчителя
проявляється в тому, що педагог може все бачити, але не все «помічати». В даному випадку
йдеться про спостережливість, як спосіб проникнення у внутрішній світ учня. Недоліком
багатьох вчителів є невміння розподілити увагу і тримати в полі зору весь клас. Результатом
педагогічної спостережливості вчителя є встановлення психологічного контакту з кожним
учнем.

Третій психологічний критерій наявності
педагогічного такту – вміння вчителя налагоджувати контакт з батьками учнів. Збирати
батьків, щоб сварити їхніх дітей – це якраз
показник відсутності педагогічного такту, педагогічна нетактовність, яка підриває зв’язки
вчителя не тільки з батьками, а й через них з
учнями. Вчителем до батьків висуваються вимоги – більше вимог до дитини, але не висувається вимога – більше ласки до дитини. В ласці
до дитини, як в зародку, закладається майбутня
людська доброта самої дитини. А.С. Макаренко вказував на те, що чим більше вимог висуває
вчитель (або й батьки) до дитини, тим більше
має бути до неї поваги. Діти потребують доброї, світлої, відкритої любові. Таку любов
вони повинні відчувати і від своїх батьків [6].
В педагогіці ніяких фокусів немає. Головне –
любов, увага до дітей, особистий приклад.
Четвертий психологічний критерій наявності педагогічного такту – це вміння вчителя тримати дисципліну на уроці. Утримання дисципліни – це спеціальне педагогічне
вміння, яке визначає специфіку педагогічної
праці. Вчитель має так поводитися з учнями,
щоб вони завжди були готові його чути і виконувати все, що він вимагає – і цікаве, і нецікаве, і легке і складне, і приємне і неприємне. Усі вдалі прийоми підтримки дисципліни
проникнуті педагогічним тактом. Ось вони:
1) проведення уроку в оптимальному до даного складу учнів темпі. Оптимальність темпу –
це повне використання сил і можливостей
учнів протягом уроку. Педагогічний такт потрібний в цих випадках, щоб вірно визначити
темп уроку і можливості кожного учня класу.
2) Порушників дисципліни вміти заставляти
працювати, надавати їм спеціальні ускладнені
завдання – якщо це – сильні учні; і спеціальні полегшені завдання, якщо це – слабкі учні.
Порушники дисципліни – це діяльні, активні, а
не пасивні учні. Їм, як правило, на уроці з тих
чи тих причин не цікаво. 3) Педагогічний такт
проявляється і в тому, щоб не робити погроз,
які вчитель не може здійснити. 4) Застосовувати покарання без попередження, інакше воно
втрачає свою ефективність. 5) Утримуватися
від зайвих (незначних) зауважень. 6) Обходитися без допомоги інших. Можна звертатися
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по допомогу до самих учнів. З порушником,
якого клас не підтримує, легше справитися.7)
Не допускати конфлікту з усім класом, а якщо
такий конфлікт виникає, то не затягувати його.
8) Розуміти психічний стан учнів, передбачати
їх можливі реакції. 9) Володіти педагогічною
технікою – голосом, рухами, мімікою, поставою. Якщо учні бачать, що обличчя вчителя похмуре, а в його голосі відчувається істеричність
чи безпорадність, то чи навряд вчитель втримає
дисципліну. Коли вчитель застосовує активні
методи роботи навчання, хоче розвинути в учнів
самостійність та ініціативність, тобто переходить на демократичний стиль спілкування, йому
підтримати дисципліну складніше, ніж при директивному стилі спілкування. У школі, на думку І.О. Синиці, намагаються дотримуватися не в
міру категоричної вимоги виховувати тільки на
позитивних прикладах і уникати поганого. Але
учні мають знати життя таким, яке воно є. Необхідно разом з таким знанням виховувати в учнів
готовність долати погане.
Вчитель має знати і враховувати незгоду
учнів, знати причини і результати цієї незгоди, вміти повністю використовувати кожний
метод впливу на дитину, але ніколи не переходити ту межу, де закінчується виховання. За
цією межею (закінчення педагогічного такту)
починається примус нетактовність, безтактність, і навіть – жорстокість. Якщо покладатися на примус, учні чинитимуть опір. Якщо
вчитель хоче, щоб учні прислухалися до його
слів, треба ставитися до дітей по-іншому, подоброму, отже не безтактно, а тактовно, тобто з
педагогічним тактом. Без педагогічного такту,
на думку Синиці, вчитель не може здійснювати
правильні і ефективні покарання учнів у справі
виховання – покарання без образ. Афішувати
свій поганий настрій – ознака нетактовності.
П’ятий психологічний критерій наявності
педагогічного такту – правильне встановлення
мотивів вчинків кожного учня. Об’єктивність
оцінки вчителя має признаватися не тільки
ним самим, але й учнями. Кожен учень переживає оцінку вчителя. Оцінюючи знання,
вчитель оцінює і особистість учня, тому оцінка вчителя має спонукати учня до добра, а не
лише бути покаранням. Оцінюючи учнів, безтактні вчителі основну увагу звертають на

вчинок, а не на мотиви, але слід зауважити,
що при невдалому вчинку учня мотиви цього
вчинку могли бути благородними. На думку
В.О. Сухомлинського, 90% усіх покарань, що
використовують у школі – є неправильними
[9]. Нетактовними є покарання за порушення
учнем поведінки, але через добрі мотиви. Безтактного педагога цікавить, що вчинив учень, а
тактовного – чому учень так вчинив. Зауваження мають бути доречними. Вчителю не можна
розкидатися зауваженнями, не замислюючись,
як учні реагуватимуть на них. Чим більше порушень – тим більше зауважень, а не навпаки.
Зауваження мають бути своєчасними. Інакше
ефект зауважень набагато зменшиться. Значна
частина конфліктів виникає через оцінку учителя, особливо – оціночних суджень, в яких
педагогічний такт учителя чи його відсутність
виявляється найбільш рельєфно. Крім того, педагогічний такт більше виявляється не в тексті,
а в підтексті. Нетактовний учитель так себе поводить, що учням здається, що він радіє через
негативну свою оцінку стосовно учнів. А діти
мають відчувати, що їхній вчитель переживає
кожну їх незадовільну оцінку і радіє кожній
задовільній. Оцінка знань недисциплінованих
учнів має бути не за поведінку, а за знання.
Недисципліновані учні не є обов’язково невстигаючими. Тактовний педагог дасть можливість недисциплінованому учневі повністю
переконатися у справедливості і об’єктивності
своєї оцінки. Підтримка і покарання – засоби
виховання, але користуватися ними треба з великим тактом. Покарання і образа – різні речі.
Розумне і справедливе покарання викликає не
образу, а позитивну реакцію. Карати учнів треба, але ображати – не можна. Покарання має
піднімати почуття власної гідності учня, а не
принижувати її. А в кого розвинене почуття
власної гідності, той більше поважає і гідність
інших. Учень має не лише обов’язки, а й права: на повагу; на захист своєї гідності; на вираз
своїх думок. Вчитель повинен не тільки викликати в учня почуття обов’язку, але і поважати
його гідність.
Шостий психологічний критерій наявності педагогічного такту – вихованість учителя.
Необхідним показником вихованості є гарні
манери. Ввічливим, уважним треба вміти бути.

99

№ 8 / 2016 р.

♦

Є багато добрих, сердечних вчителів, які не користуються відповідною репутацією тільки через те, що не володіють манерами культурного
спілкування. Цими манерами вчитель, який володіє педагогічним тактом, має користуватися
вільно, коли важче їх порушувати, ніж їх дотримуватися. Манери – зовнішні форми поведінки,
але вони можуть бути показником внутрішньої
культури людини. Треба знати, як саме прийнято поводитися серед людей. У вчителя має бути
правильна поведінка. Успіх виховання безпосередньо залежить від власної поведінки вчителя.
Неправильна поведінка не компенсується ніякими професійними якостями. Слід при цьому зауважити, що узагальнення і перенесення різних
правил і тактик поведінки у вихованні спрацьовує так, як і у навчанні. Щоб вчитель міг допомогти учням у праві набуття ними вихованості,
він має надати таке правило поведінки для них:
не боятися говорити про свої невдачі, радитися
з ним при виникаючих складностях спілкування
з іншими.
Сьомий психологічний критерій наявності
педагогічного такту – доречний гумор. Відбирати речі в учнів і розглядати їх неетично.
Вчителі без гумору часто і бувають нетактовні. Завжди дієве зауваження – це зауваження,
що зроблене доречно і з гумором. Але в гуморі
треба бути обережним. На гострі слова краще
відповідати гострими словами. Бешкетника
треба підкорити. Бешкетування треба припиняти такою ж гострою реакцією на них.
Восьмий психологічний критерій наявності педагогічного такту – вміння вчителя
встановлювати нормальні стосунки з учнями.
Навчальна діяльність учня і педагогічна діяльність вчителя розрізнюються. Тому в учбовому
процесі постійно виникають протиріччя, які
полягають в різниці очікувань вчителів і учнів.
Учителі вважають, що: учні мають багато працювати; учні мають глибше мислити; учні мають виконувати всі завдання повністю. Учні
вважають, що: вчителі мають надавати знання
в готовому вигляді з меншими витратами часу
і розумових сил; учні люблять, щоб було цікаво; учні люблять цікаві запитання до них з боку
вчителя.
Протиріччя у навчанні виникають і на цій
підставі виникають конфлікти. Але при добрих

стосунках – вчитель, що не скаже – все учнями
сприймається. При поганих стосунках – учні
все, що не скаже вчитель – відкидають. Ставлення до вчителя учні переносять на предмет,
який викладає вчитель. При негативному ставленні учнів до вчителя гальмується пізнавальна активність учнів до предмету. Негативні
ставлення приводять до неприязні, неприязнь
приводить до антагонізму, до того, що учні починають чинити опір вчителю, хочуть зробити
йому погано. Синиця І.О. зауважував з цього
приводу: «Вміння вчителя встановлювати нормальні стосунки з учнями – одне з професійних
якостей вчителя, що так же важливо, як його
знання і методична майстерність» [8]. Учбовий
процес – це обов’язково спосіб спілкування
між вчителем і учнями. З одного боку він може
бути активним (приємним, добровільним,
дружнім). З іншого боку він може бути пасивним (вимушеним, офіційним, неприємним).
Дев’ятий психологічний критерій наявності
педагогічного такту є вміння вчителя досягати
авторитету. У авторитетних учителів взаємостосунки з учнями будуються на інтересах самих учнів. останнім часом модно успішно боротися зі штампами у навчанні. Застосовується
багато способів збудження інтересу до набуття
знань, розвитку знаттєлюбності. Адже штампи
у навчанні і вихованні негативно діють на учнів.
Існують стандартні повчання: виклики батьків,
необґрунтовані заборони, занадто сильна опіка. Для налагодження добрих стосунків з учнями вчителю важливо, щоб «командний пункт
вчителя», з якого він керуватиме вихованням і
навчанням, не виходив на перший план. Виховання має бути непомітним і не нав’язливим,
коли дітям здається, що вони мають робити як
раз те, чого хочуть, хоч в дійсності вони мають
робити те, чого від них хоче вчитель. Зустрічаються учителі авторитарні. Чим більше вчитель підкреслює свою першість і перевагу, тим
менше учні прислухаються до нього і радяться
з ним, тобто тим менше він стає авторитетним
для учнів. Добрі стосунки не можуть бути побудовані на правовій основі. Сама найкраща
поведінка учителя і учнів – поведінка старшого серед рівних. Особливо вона привертає
старшокласників, і панібратства учні, якщо
вони поважають вчителя – самі не допускають.
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Такі якості вчителя як доброзичливість, любов,
оптимізм, повага, розумна поступливість, увага до особистості учня – й інші людські якості –
завжди знаходять відгук в душі учнів.
Існує старий спосіб виправлення нетактовності, щоб не допустити розриву стосунків з
класом і посиленням авторитету вчителя: треба
вміти просити вибачення. Помилився – визнай
помилку і попроси вибачення. Тактовні вчителі тим і відрізняються від нетактовних, що
своєчасно можуть попросити вибачення перед
учнем, і навіть – перед усім класом. Учнів відштовхує від вчителя не те, що вчитель визнав
перед учнями свою помилку, а те, що вчитель
відстоює цю помилку. Прагнення вчителя не
допускати повторну нетактовність – одне з
основних засобів виправлення ним своєї помилки.
Насамкінець – найважливішим у педагогічній діяльності психологічний критерій наявності педагогічного такту, як справедливо
вважав І.О. Синиця, є те, чи вчитель вміє викликати і стимулювати пізнавальну активність
учнів. Якщо вчитель буде тактовним, доброзичливим до дітей, і не буде ображатися, то
не стане помилятися і при оцінці розумової
активності учнів. Перш за все, щоб навчитися
вмінню зацікавлювати учнів, вчитель має виявити, які вчителі вдало організують пізнавальну діяльність учнів у себе в школі. Вчитель має
своєю активністю не стримувати пізнавальну
активність учнів, щоб розвивати їх самостійне мислення. Так, вчитель має зачекати, поки
учень сам сформулює свою думку. Педагогічний такт – є стрижнем педагогічної майстерності [7; 8].
Отже, якщо вчитель володіє педагогічним
тактом, то він обов’язково досягає і педагогічної майстерності, і педагогічної самореалізації,
і навіть – самореалізації учнів у їхній навчальній і самостійній пізнавальній діяльності. Синиця І.О. так описує прояв майстерності вчителя: «Бути активним і водночас не стримувати
активність учнів, бути вольовим і водночас не
пригнічувати волю учнів, багато знати і разом
з тим намагатися, щоб учні самі здобували знання, а не тільки одержували їх у готовому вигляді – один із основних показників педагогічної майстерності вчителя [8; 105]. Кожний урок

вчитель-майстер проводить, не повторюючись.
На уроках вчитель зі сформованою педагогічною майстерністю поводиться так, немов би
він вперше робить відкриття і для себе. Під час
відповіді на складне запитання – сумнівається,
радіє, дивується. Це схоже на проблемне навчання.
Щодо пізнавальних інтересів учнів, то слід
зазначити, що недостатньо уваги приділяється
формуванню безпосередньо інтересів учнів до
самих знань, до самого процесу їх здобування. Формувати такі інтереси (процесуальні) –
складніше, ніж результативні інтереси – інтереси до результатів діяльності. Дитині важко
вчитися, керуючись лише почуттям обов’язку.
Учіння має цікавити учнів само по собі. Найбільш продуктивне є таке навчання, яке приносить радість від пізнання предметів і явищ навколишнього світу. Закоханий в науку менше за
все думає, що вона віддячить за цю любов. Не
майбутня практична вигода, в усякому разі не
стільки вона, скільки знаттєлюбність, подив,
безпосередній інтерес спонукають учнів сидіти за книгою вдома і слухати вчителя в школі.
Пізнавальні інтереси формуються в процесі
самого навчання. Тому навчання має бути цікавим.
З приводу стимулювання пізнавальної активності також висловлював свої думки видатний російський письменник Л.М. Толстой. Він
вважав, що все те, чому вчитель навчає дітей,
має бути для них зрозумілим і цікавим. Учіння – праця, яка має приносити дітям радість.
Здобування знань без інтересу до них для учнів
– праця з важким тягарем. «Цікаве – все те, що
викликає різні почуття: радість, сум, захват,
пристрасть, гнів, ненависть і т.п. Якщо ж учень
пробув на уроці, почуттів ніяких не пережив,
то навряд чи в нього виникатимуть якісь думки.» [8]. Цікаве учіння – невичерпний резерв
у боротьбі за високу успішність і дисципліну
учнів. Прямий примус може загальмувати внутрішні сили дитини. Приневолити легше, ніж
заохотити, але останнє – надійніше. Істина, що
не вимагає доказів: цікаво вчитися у цікавого
вчителя. Спробуємо згадати своїх вчителів.
Першими пригадуються ті, про яких можна
сказати: «Це була цікава людина». Нецікаві,
«сірі» вчителі не пригадуються. Цікавий вчи-
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тель – перш за все – знаючий. Він завжди зможе
що-небудь додати до того, що є в підручнику,
або до того, про що раніше говорив. Він зможе
у відомому знайти щось невідоме і цікаве. Про
цікавого вчителя годиться приказка: «скажіть,
які інтереси у ваших учнів, і я скажу, хто їх
вчителі». «Інтерес до учіння формується водночас з набуттям знань: добре організований
навчальний процес сам по собі формує пізнавальні інтереси. Але формування пізнавальних
інтересів можна ставити як спеціальну педагогічну задачу. «Немає таких учнів, які б нічим
не цікавились. Навіть просте спостереження
за явищами життя може викликати інтерес до
пізнання» [8]. Пізнавальні інтереси, – вважав
І.О. Синиця, – здебільшого формуються на
чуттєвій основі. Хоч безперечно, неможливо
ніяк зменшити значення для формування пізнавальних інтересів і мислительної діяльності
учнів. Показник сформованого пізнавального
інтересу – читання книг учнем.
Вчителі-предметники високої педагогічної
майстерності формують пізнавальні інтереси
до своїх предметів по-різному. Приміром, емоційність викладу літератури – справжнє мистецтво. Літератор має сам бути художником
(не обов’язково писати романи, або вірші, але
треба, щоб він був по духу літератором, жив
літературою). Синиця І.О. цікаво описує спогади свого дитинства: «Я пригадую одного з таких викладачів літератури, відомого зараз усім
письменника Михайла Опанасовича Стельмаха. Це було тоді, коли він ще писати романи не
збирався. Почали були тоді організовуватися
середні школи. У 8-му класі йому доручили читати українську літературу. Програма для 8-го
класу не давала особливих можливостей, щоб
викликати інтерес до літератури. Але Михайло
Опанасович був так захоплений тим, про що
говорив, настільки виразною була його мова,
що усі були зачаровані і літературою, і її викладачем. Якщо додати ще те, що Михайло Опанасович знав неосяжну, здавалось, кількість різних приказок, загадок, казок, пісень, – неважко
тоді уявити, якими цікавими були його уроки.
Природно, що в учнів виник великий інтерес
до літератури, до фольклору. Під керівництвом
Михайла Опанасовича учні і вчителі зібрали
більш десяти великих рукописних збірників

історичних і сучасних українських пісень. До
кожної пісні були записані ноти і підібрані художні вишивки.» [8;109-110]. Важливо любити
свій предмет. Емоційність викладання – найважливіша умова розвитку інтересу не тільки
до літератури, а й до інших предметів шкільної
програми.
Для досягнення педагогічної майстерності
необхідним є педагогічний талант і педагогічні здібності. Педагогічний талант – швидкість
оволодіння педагогічною майстерністю. Педагогічна майстерність у різних вчителів виявляється по-різному. В одних – ще в інституті, в
інших – одразу після його закінчення, в когось
– після декількох років педагогічної праці, а в
когось – після багатьох років практичної роботи. Педагогічна майстерність – не просто
те, що витікає від відповідної освіти і досвіду.
Вона детермінується і педагогічними здібностями, і особистісними якостями вчителя. Педагогічні здібності, за визначенням І.О. Синиці,
є такі: вміння розподіляти увагу під час проведення уроку; вміння підпорядковувати мислення загальній темі викладу; виразна мова
(мовлення); вільна орієнтація в обставинах,
кмітливість, винахідливість. Швидке оволодіння педагогічною майстерністю – це ознака наявності педагогічних здібностей. Особистісні
якості вчителя, які за визначенням І.О. Синиці
є важливими: життєрадісність; привітність; добре поводження; уважність до дітей, уважність
до людей.
Дуже важливим для професійного зростання вчителя є вміння досягати саморозвитку
педагогічної майстерності. Як вчителеві треба розвивати педагогічну майстерність? Треба більше довіряти собі, треба досліджувати,
творити, імпровізувати. Головне, щоб вчитель
почав думати, уявляти, як учні поставляться до
його поведінки в кожному конкретному випадку. Синиця І.О. писав: «Витоки педагогічної
майстерності – дуже різні, вони витікають із
багатьох джерел.» [8].
Один учитель, досягаючи висот педагогічної майстерності, вважав, що треба говорити
з учнями про щось цікаве. А ще треба багато
працювати над собою: «Я дивився на себе очима учнів. Побачив себе якимось напруженим,
незібраним, невпевненим. Моя мова по відно-
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шенню до інших була незрозуміла, якась запопадлива, волаюча. Мені за себе стало соромно.
Я вирішив взяти себе в руки. Я почав переконувати себе, що я не гірший за інших. Я почав займатися самонавіюванням. Треба, щоб і
учні відчули мою впевненість, – у тоні кожного
мого слова, в кожному жесті, русі. Після цього
учні почали краще мене слухати» [8].
Підсумки. Критерії діяльнісної самореалізації на прикладі педагога: пізнавальна активність і самодетермінація, сформованість
образу світу; ефективна взаємодія з іншими педагогами, спрямована на професійне зростання; продуктивна динаміка досвіду: відкритість
досвіду до позитивної самозміни. Педагогічний такт розглядається як така педагогічна здібність, яка зумовлює як досягнення педагогом
самореалізації у педагогічній діяльності, так і
досягнення педагогічної майстерності. Педагогічну майстерність, з нашої точки зору, можна
розглядати, як вищий рівень педагогічної самореалізації вчителя (творчо-продуктивний).
Психологічні критерії наявності педагогічного

такту обов’язково мають проявлятися у таких
педагогічних вміннях, як: вміння вчителя повернути втрачену довіру учнів, спостережливість учителя, правильна робота вчителя з
батьками учнів, вміння вчителя тримати дисципліну на уроці, вміння правильно встановити мотиви вчинку учня, вміння правильно
застосовувати до учнів покарання, вихованість
самого вчителя, вміння правильно застосовувати гумор, вміння встановлювати нормальні
стосунки з учнями, вміння вчителя досягати і
підтримувати свій авторитет серед учнів, насамкінець – вміння викликати пізнавальну
активність учнів. Педагогічний талант і педагогічні здібності виявляються у швидкості оволодіння вчителем педагогічною майстерністю.
Педагогічну майстерність, з нашої точки зору,
можна розглядати, як вищий рівень педагогічної самореалізації вчителя (творчо-продуктивний). Саморозвиток вчителем своєї педагогічної майстерності полягає в довірі вчителя до
себе, у прагненні вчителя до творчості, до імпровізації у своїй педагогічній діяльності.
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ
ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У статті висвітлено модель формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх
учителів біології засобами інноваційних технологій. Встановлено блоки моделі: методологічно-цільовий, процесуально-змістовий, організаційно-технологічний і оцінно-результативний, що відображають специфіку здоров’язбережувальної компетентності і ведуть до її формування у майбутніх учителів біології. Розкрито взаємодію між основними складниками моделі, яка здійснюється за допомогою
механізмів зворотного зв’язку. Доведено, що модель носить відкритий, варіативний характер, має
потенціал розвитку і може поповнюватися новими складниками.
Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність, майбутні учителі біології, інноваційні
технології.
В статье освещена модель формирования здоровьесберегательной компетентности будущих
учителей биологии средствами инновационных технологий. Установлены блоки модели: методологически-целевой, процессуально-содержательный, организационно-технологический и оценочнорезультативный, отражающие специфику здоровьесберегательной компетентности и ведут к ее
формированию у будущих учителей биологии. Раскрыто взаимодействие между основными составляющими модели, которое осуществляется с помощью механизмов обратной связи. Доказано, что модель носит открытый, вариативный характер, имеет потенциал развития и может пополняться
новыми составляющими.
Ключевые слова: здоровьесберегательная компетентность, будущие учителя биологии, инновационные технологии.
The model of health saving competence formation of future biology teachers by means of innovative technologies is described. The model blocks, reflecting health saving competence specificity and leading to its formation at the future biology teachers, have been established. They are methodologically focused, processually
substantial, organizationally technological and axiologically resultative. The interaction between the main
components of the model, which is realized via feedback mechanisms, has been revealed. It has been proved
that the model is conducted on an open basis, has potential for development and may be extended with new
components.
Key words: health saving competence, future teachers of biology, innovative technologies.

Розробка моделі є результатом теоретичного осмислення знань про здоров’я, здоровий
спосіб життя та моделювання педагогічного
процесу.
Під моделюванням розуміємо процес розробки узагальненої, абстрактно-логічної схеми (моделі) в формі, зручній для її вивчення.
Співзвучною нашому розумінню моделі є
позиція Р. Щедровицького. Він вважає, що модель – це «високотехнологічна частина нашого технічного оснащення, специфічні функції
які полягають у створенні майбутнього ...,
модель – не просто деяка сутність, а, швидше, спосіб дії, який відображає цю сутність.
У цьому сенсі модель – це і втілення цілей і в

той же час інструменти здійснення цих цілей.
Модель одночасно враховує мету і забезпечує
її реалізацію» [13].
У широкому сенсі під моделлю розуміється «будь-який образ, аналог (уявний чи умовний: зображення, опис, схема, креслення, графік, план, карта тощо) якого-небудь об’єкта,
процесу або явища («оригіналу» даної моделі), що використовується як його «замінник»,
«представник». Ми зупинимося на наступному визначенні. Модель – це такий матеріальний і уявний об’єкт, який у процесі пізнання
(вивчення) заміщує об’єкт – оригінал, зберігаючи деякі важливі для конкретного дослідження типові риси.
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Отже, модель формування здоров’язбережувальної компетентності – це теоретичне бачення шляхів, механізмів і можливостей (особистісні, змістовні й організаційні) здійснення цього процесу через реалізацію
методологічно-цільового, процесуально-змістового, організаційно-технологічного і оцінно-результативного блоків, що відображають
специфіку здоров’язбережувальної компетентності і ведуть до її формування у майбутніх учителів біології.
Центральне місце моделі – здоров’я як
критерій освіти, а відповідно педагогічний
процес, спрямований на формування і розвиток у суб’єктів позитивної, стійкої орієнтації
на збереження здоров’я.
У межах методологічно-цільового блоку
моделі визначено мету (формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх
учителів біології), підходи (компетентнісний
підхід орієнтується на здоров’язбережувальну
компетентність як якість особистості майбутнього вчителя біології, що характеризує
рівень його інтеграції у середовище професійної діяльності, як і у різні соціальні середовища, входження у які виявляє необхідність
виконувати різні соціальні ролі, системносинергетичний підхід дозволяє розглядати
здоров’язбережувальну компетентність як
структуроване, цілісне явище; аксіологічний
підхід спрямований на формування ціннісно-смислової сфери особистості майбутнього фахівця; особистісно-діяльнісний підхід
передбачає засвоєння змісту навчання не
шляхом прямої передачі студенту інформації, а в процесі його власної, внутрішньо
мотивованої активності, спрямованої на
предмети та явища навколишнього світу; середовищний підхід зміщує акценти із взаємодії педагога та студента на його взаємодію з
освітнім середовищем), педагогічні принципи (науковості та цілісності, проблемності,
діяльності, аксіологічності, прагматичності,
здоров’язбереження) і тенденції розвитку біологічної освіти (підвищення якості підготовки майбутніх учителів біології із урахуванням
наукового, історичного, соціокультурного,
здоров’язберігаючого, екологічного, економічного факторів розвитку; побудова системи

знань студентів, необхідної для формування здоров’язбережувальної компетентності;
інтегративний підхід до вивчення біології;
оновлення змісту біологічної освіти; упровадження інноваційних технологій).
Методологічно-цільовий складник моделі
розглядається як процес, у результаті якого
актуалізується діяльність, що має для майбутнього вчителя біології особистісне значення,
формує інтерес до науково-методичної діяльності, перетворює зовнішні цілі (фактори
моделі) на внутрішні потреби особистісного
розвитку.
Досягнення цієї мети можливо за умови
визнання і закріплення цінностей здоров’я в
основних документах, що регламентують діяльність ВНЗ. Якщо мова йде про розробку
шляхів сприяння здоров’язбереженню особистості, то очевидна необхідність акумуляції, інтеграції методологічних підходів:
компетентнісного (І. Зимня, В. Краєвський,
А. Хуторський, О. Овчарук, Н. Бібік, О. Локшина, О. Пометун, Т. Байбара І. Беха, Р. Гуревича, Е. Зеєра, A. Маркової, О. Новикова, B. Радкевич), системно-синергетичного (Є. Боркач,
О. Кокоріна, С. Рябченко, В. Сластьонін),
аксіологічного (І. Зенченков, С. Рябченко,
О. Кокоріна), особистісно-діяльнісного (A. Вербицький, С. Рябченко, H. Малярчук, Г. Мамітова, Н. Мойсеюк, Л. Рубінштейн, О. Степанов, Н. Якса, І. Якиманська, А. Леонтьєв),
середовищного (О. Дубасенюк, І. Баєва,
М. Ярмаченко, І. Шендрик, В. Ясвін, А. Каташов, К. Приходченко, Г. Ковальов, І. Тен,
Ю. Мануйлов, О. Боднар). Для нашого дослідження наукові підходи є фундаментальною
основою, виробленою філософією, психологією і педагогікою для наукового пошуку способу досягнення високої якості освіти.
При конструюванні процесу формування
здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів біології наше дослідження
виходило з загальних і часткових дидактичних принципів. До загальних дидактичних
принципів відносимо: природодоцільності,
культуродоцільності, гуманізму, науковості та
цілісності, проблемності, діяльності, аксіологічності, прагматичності, принципи етапності, зворотного зв’язку, свідомості і активнос-
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ті студентів на фоні позитивного емоційного
мікроклімату, принцип доступності, принцип
міцності в оволодінні знаннями, вміннями
і навичками, принцип зв’язку теорії з практикою. До часткових: здоров’язбереження,
інформаційної безпеки та інформаційного
випередження, педагогічної компетенції в питаннях здоров’я, принцип обов’язкового використання особистого прикладу викладача,
оптимістичний характер, дотримання чітких
етичних правил. Важливим є цілеспрямований відбір змісту, форм і методів освіти і
принцип психологічного супроводу.
Процесуально-змістовий блок моделі
включає етапи та зміст формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх
учителів біології засобами інноваційних технологій в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу. Формування здоров’язбережувальної компетентності в педагогічному вузі доцільно представити трьома етапами: організаційно-мотиваційним, змістовотехнологічним, результативно-діяльнісним.
Змістовий компонент процесуально-змістового блоку моделі визначає всю сукупність сформованих відносин, ціннісних орієнтацій, досвіду діяльності й спілкування,
знань. Змістовий складник моделі реалізується на матеріалі дисциплін професійної
підготовки, розширених введенням тематики
здоров’язбереження і передбачає звернення
до інтегрованих знань про здоров’я людини з
позиції міжпредметного, міждисциплінарного діалогу.
Організаційно-технологічний блок моделі
об’єднує традиційні та інноваційні форми, методи, технології, засоби навчання з метою поетапного формування здоров’язбережувальної
компетентності майбутніх педагогів.
До основних форм організації здоров’язбереження належать: проблемні лекції, практичні, тренувальні заняття, квазіпрофесійні,
ділові ігри, відеоаналіз, презентації, тренінги, консультації, інструктажі, індивідуальні,
творчі завдання, завдання творчого та дослідницького характеру, семінари-практикуми,
самостійна й індивідуальна робота, розробка
індивідуальних оздоровчих програм, конкурси
та змагання, дні відкритих дверей, конферен-

ції, організація досліджень у рамках діяльності
студентського наукового товариства з проблем
здорового способу життя; участь у роботі спортивних секцій, участь у масових спортивних,
оздоровчих заходах тощо.
Для викладачів: корпоративні оздоровчі
заходи (дні здоров’я, спартакіади, оздоровчоприкладної туризм); круглі столи з проблем
здорового способу життя; організація роботи
консультативно-оздоровчого центру; проведення психофізичних тренінгів.
В результаті і викладачі, і студенти оволодівають компетенціями, спрямованими
на збереження і розвиток ресурсів власного
здоров’я та формування відповідального ставлення до здоров’я.
Все вищесказане дозволило нам визначити
організаційні, психолого-педагогічні та медико-соціальні прийоми забезпечення фізичного,
психічного і соціального благополуччя студентів у процесі професійного навчання у ВНЗ:
‒ організаційні: зацікавленість керівництва та адміністрації ВНЗ у створенні умов
для забезпечення фізичного, психічного і
соціального благополуччя студентів; організація дозвілля, літнього відпочинку та раціонального харчування; діяльність санаторіюпрофілакторію та студентської поліклініки;
самоврядування та громадська діяльність студентів; сформована здоров’язберігаюче освітнє середовище ВНЗ і ін.;
‒ психолого-педагогічні: педагогічна і психологічна діагностика; раціональне складання
розкладу занять; психолого-педагогічна допомога студентам, заснована на принципах добровільного звернення громадян та конфіденційності; облік типологічних відмінностей та
індивідуальних особливостей студентів; курірування студентів, які повернулися з академічної відпустки та ін;
‒ медико-соціальні: диспансеризація; програми соціальної і медичної підтримки студентів; виконання санітарних вимог і норм
гігієни у вузі; оздоровчі заходи в навчальних
корпусах і гуртожитках вузу тощо [9, с. 102].
Методи формування здоров’язбережувальної
компетентності охоплюють: бесіди, дискусії,
вправи, демонстрування, інтерактивні методи,
методи проблемного навчання. Розглядаючи ме-
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тоди навчання, ми обов’язково порушуємо проблему засобів навчання.
До основних засобів формування здоров’язбережувальної компетентності відносимо:
відеофільми, загартовування, раціональне
харчування, режим праці й відпочинку, зарядку, тренажери тощо.
Проектувально-технологічний блок моделі
дає уяву про технології та педагогічні умови
формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів, що передбачає
ефективне засвоєння знань, умінь та навичок
і формування досвіду майбутньої професійної
діяльності, які впливають на розвиток професійних якостей майбутнього вчителя біології.
Основою цього блоку моделі є педагогічні
умови та технології.
Нами були визначені такі педагогічні умови:
1) забезпечення мотивації студентів до здоров’язбережувальної діяльності на засадах сформованих ціннісних орієнтацій; підвищення знань
про культуру здоров’я та здоров’язбереження на
основі удосконалення програмно-методичного
і технологічного забезпечення; 2) формування
складових здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів біології шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій на
основі ї оптимізації їх підготовки в освітньому
середовищі ВНЗ; 3) набуття студентами особистого досвіду здоров’язбереження на основі
організації самостійної роботи на всіх рівнях
біологічної освіти.
З метою вдосконалення організаційно-технологічного супроводу процесу формування
професійної компетентності Ю. Шапран класифікує і пропонує використовувати такі інноваційні технології:
‒ кредитно-трансферну систему навчання
(ECTS – European Credіt Transfer System), що
забезпечує прозорість системи підготовки фахівців із вищою освітою і сприяє накопиченню
та трансферу кредитів (навчальні семінари для
координаторів ECTS, розробка й оновлення
модульних навчальних програм, пакетів тестових завдань для підсумкового і модульного
контролю, самостійної роботи і роботи студентів в модульному середовищі, упровадження
накопичувальної системи оцінювання якості
знань за 100-бальною шкалою тощо);

‒ здоров’язберігаючі технології – сукупність педагогічних прийомів, форм, засобів
та методів, спрямованих на побудову психологічно-комфортного освітнього середовища
для фізичного, психічного і духовного розвитку компетентної особистості;
‒ новітні інформаційні технології – сукупність методів і технологічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання,
передачі й подання інформації за допомогою
комп’ютерних і телекомунікаційних мережевих систем (навчальні, тренувальні, імітаційні, інструментальні, діагностичні програми:
комп’ютерне тестування, дистанційне навчання, аудіовізуальна технологія навчання, використання мультимедійних і природно-екологічних комплексів, 3D колекцій представників
фауни і флори різних систематичних груп,
проведення Інтернет-конференцій тощо);
‒ технологія контекстного навчання – створення ефективних умов для формування професійної компетентності майбутніх фахівців
шляхом інтеграції навчальної та професійної
діяльності (ділові та дидактичні ігри, педагогічні майстерні, педагогічні майстер-класи,
імітаційні заняття, інноваційні форми роботи:
«Практика занурення», «Практика одного робочого дня», «Виховний захід під час педпрактики», різні види педагогічних і комплексних
навчально-польових практик, які відіграють
роль експериментальних майданчиків щодо
апробації на практиці інноваційних методів
та технологій навчання тощо);
‒ проблемного навчання – організація під
керівництвом викладача навчальних занять, які
передбачають створення проблемних ситуацій
і активну самостійну діяльність студентів щодо
їх розв’язання, в результаті чого відбувається
творче засвоєння професійних знань, умінь і
навичок, розвиток здібностей (проблемне викладання, проблемне учіння, проблемні лекції, бінарні лекції, робота студентів у складі
творчих груп, проблемні ситуації: пряма постановка проблеми; розгляд протилежних або
подібних біологічних процесів; звернення до
життєвих явищ природи та окремих біологічних фактів, які потрібно обґрунтувати тощо);
‒ інтерактивного – організація викладачем
творчої комунікативної активності студентів
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за допомогою певної системи способів, прийомів, методів освітнього процесу, заснованого на
суб’єкт-суб’єктних стосунках та зворотньому
зв’язку між викладачем і студентами (технології кооперативного навчання: робота в парах,
в малих групах, ротаційні трійки; технології
колективно-групового навчання: обговорення
проблеми в загальному колі, аналіз штучно змодельованої або реальної ситуації – саsе-метод;
технології опрацювання дискусійних питань:
метод ПРЕС, дискусія, дебати тощо) [11, с. 25].
В. Лобачов підрозділяє освітні здоров’язберігаючі технології на: пасивні здоров’язберігаючі – створюють безпечні умови перебування, навчання та праці в школі та ін;
фізкультурно-оздоровчі – спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я
учнів та ін; технології навчання здоров’ю –
гігієнічне навчання, навчання життєвим навичкам, профілактика ОБЖ та ін.; виховання
культури здоров’я – виховання в учнів особистісних якостей, які сприяють збереженню
та зміцненню здоров’я, формування уявлення
про здоров’я як цінності та ін [6, с. 59 60].
Серед здоров’язбережувальних технологій, які використовуються в системі освіти
Н. Смірнов пропонує виділити три групи: організаційно-педагогічні технології, психолого-педагогічні технології, навчально-виховні
технології [10, с. 77].
Відповідно до мети свого дослідження, Н. Борейко виокремлює такі групи
здоров’язберігаючих технологій: профілактичні, які спрямовані на підвищення резистентності та адаптаційних механізмів
організму студентів; фізкультурно-оздоровчі –
фізичний розвиток і зміцнення здоров’я;
спортивно-дозвільні – залучення до спортивної діяльності, збільшення рухової активності; освітні – формування культури
здоров’я, ціннісного ставлення до здорового
способу життя, навичок зберігання здоров’я
[1, с. 17].
До здоров’язберігаючих технологій Г. Місіна відносить: організаційні, психолого-педагогічні, медико-соціальні [9, с. 102].
Розроблена О. Ващенко, С. Свириденко
класифікація здоров’язбережувальних освітніх технологій, яка включає:

– здоров’язбережувальні – технології, що
створюють безпечні умови для перебування,
навчання та праці у школі та ті, що виконують
завдання раціональної організації виховного
процесу (з урахуванням вікових, статевих,
індивідуальних особливостей і гігієнічних
норм), відповідність навчального та фізичного навантажень можливостям дитини;
– оздоровчі – технології, спрямовані на виконання завдань щодо зміцнення фізичного
здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підготовка, фізіотерапія, аромотерапія, загартовування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музична терапія;
– технології навчання здоров’я – гігієнічне навчання, формування життєвих навичок
керування емоціями, розв’язання конфліктів
тощо), профілактика травматизму та зловживання психотропними речовинами, статеве
виховання. Ці технології реалізуються завдяки внесенню відповідних тем до предметів
загально-навчального циклу, введення до варіативної частини навчального плану нових
предметів, організації факультативного навчання та додаткової освіти;
– виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я,
формуванню уявлень про здоров’я як цінність, посиленню мотивації до ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я
родини [2, с. 1 6].
У нашому дослідженні ми будемо дотримуватися класифікації здоров’язбережувальних
технологій, розробленою Є. Мітіною, яка
їх класифікує за характером діяльності на
спеціальні (вузькоспеціалізовані) і комплексні (інтегровані). Серед спеціальних
здоров’язбережувальних технологій вчена
виділяє: медичні (технології профілактики захворювань; корекції і реабілітації соматичного здоров’я; санітарно-гігієнічної діяльності);
освітні, що сприяють здоров’ю (інформаційно-навчальні та виховні); соціальні (технології організації здорового і безпечного способу життя; профілактики і корекції девіантної
поведінки); психологічні (технології профілактики і психокорекції психічних відхилень
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особистісного і інтелектуального розвитку)
[7, с. 58].
Проаналізувавши класифікації наявних
освітніх та здоров’язбережувальних освітніх
технологій, ми здійснили їх класифікацію,
яка включає інноваційні освітні (7 видів) та
здоров’язбережувальні (6 видів) технології.
До інноваційних освітніх технологій відносимо: технологію проектного навчання,
технологію розвитку критичного мислення,
технологію case-study, тренінгові технології
навчання, технологію особистісно-зорієнтованого навчання; технологію колективного
навчання, інформаційно-комунікативні технології. Вони розглядаються як засоби, які сприяють активізації інтелектуальної роботи, підвищенню інтересу до навчання, впевненості у
власних силах у напрямі здоров’язбереження.
До першого виду відноситься технологія
проектного навчання, що зв’язує «процес оволодіння певним дисциплінарним знанням з реальним його використанням» [8, с. 68]. Проектна
діяльність студентів орієнтована на застосування в практичній діяльності різних фактичних
знань і на вироблення нового знання.
Другий вид технології – технологія розвитку критичного мислення будується на моделі
«виклик осмислення рефлексія», що дозволяє
студентам самостійно визначати цілі навчання, здійснювати активний пошук інформації
та її аналіз [12, с. 110].
Суть цієї технології полягає в тому, що «...
відбувається «привласнення» нового знання
і формування на його основі власного аргументованого уявлення про досліджуваному»
[4, с. 50]. Основна ідея цієї технології полягає
в аналізі власних розумових операцій.
До третього виду технології відноситься
технологія case-study, яка включає навчання
на робочому місці, наставництво, коучинг,
тьютерство, аудиторне навчання методом
кейсів. Кейс (case) – «опис дійсних подій, що
мали місце у процесі професійної діяльності у
словах, цифрах і образах, в яких треба запропонувати варіанти дій» [4, с. 51]. Ця технологія сприяє розвитку в студентів уміння бачити проблему, застосовувати для її вирішення
різноманітні концепції і теорії, аналізувати
професійні ситуації, оцінювати різні варіан-

ти рішень і вибрати найбільш оптимальний,
розробляти план дій, розвивати комунікативні
навички.
Усе активніше в практиці професійної підготовки спеціалістів різних галузей використовуються тренінгові технології навчання.
Тренінгові технології мають унікальні можливості моделювати реальні ситуації, забезпечувати професійне та творче зростання, формувати та розвивати необхідні студенту якості та
поєднувати форми групової та індивідуальної
роботи [15, с. 138].
Однією з педагогічних інновацій вважаються сьогодні особистісно зорієнтовані
технології навчання. Інноваційний підхід до
навчального процесу спрямований на особистісний розвиток майбутніх фахівців, їхню
здатність набувати нового досвіду на основі цілеспрямованого формування творчого і
критичного мислення, рольового та імітаційного моделювання. Технологія особистіснозорієнтованого навчання полягає у створенні
оптимальних умов для розвитку й становлення особистості як суб’єкта діяльності і суспільних відносин, яка будує свою діяльність
і стосунки відповідно до стійкої ієрархічної
системи гуманістичних і буттєвих особистісних цінностей.
Застосування технології колективного навчання надає сприятливий вплив на функціональний розвиток нервової системи, розумову
працездатність, зорову систему. Технології колективного способу навчання за рівнем рухової активності у процесі навчання Т. Щербакова відносить до занять в режимі динамічних
станів [14].
Сучасна соціальна ситуація передбачає
вільне використання всіма учасниками освітнього процесу інформаційно-комунікативних
технологій. Розвиток цих технологій дозволяє
вищому навчальному закладу сприяти включенню студентів у глобальні інформаційні
інфраструктури сучасного суспільства, комунікаційний процес з колегами, однодумцями.
Більш того, завдяки мережевим формам роботи можливе здійснення проектів з участю віддалених партнерів. Що стосується розвитку
внутрішнього середовища вузу, то в даному
випадку мова йде про створення вищим на-
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вчальним закладом власних інформаційних
ресурсів для забезпечення освітньої та науково-дослідницької діяльності студентів, про
формування комунікаційного каналу між професорсько-викладацьким складом, працівниками різних вузівських служб та студентами.
Подібний підхід дозволяє зробити навчальний процес особистісно зорієнтованим, гнучким і, в кінцевому рахунку, більш зручним, як
для викладачів, так і для студентів: отримання
індивідуальних віртуальних консультацій (як
в режимі поточного часу, так і відстроченого),
можливість відправки виконаного завдання
по електронній пошті тощо.
До інформаційно-комунікативних технологій відносяться такі: предметне портфоліо,
інтерактивний програмно-технологічний навчальний комплекс на основі SMART Board
відомий під назвою «інтерактивна дошка»,
Веб-квест, сучасні комп’ютерні технології пошуку інформації, електронні словники у навчанні.
Позначені вище, а також інші види діяльності можуть бути ефективно реалізовані
при поєднанні аудиторної та позааудиторної
роботи. Отже, проектування, впровадження
мережевої, електронної частини інформаційно-освітнього середовища вузу, викличе
неминуче видозміну технологій аудиторної
роботи, що, в свою чергу, призведе до перетворення цілісного середовища вузу [3, с. 88].
Для забезпечення допомоги студентам необхідно шукати і впроваджувати в навчальний
процес здоров’язбережувальні технології та
формувати у сучасного студента усвідомлену
активну позицію на збереження і зміцнення
здоров’я. Сутність здоров’язберігаючих технологій проявляються в комплексній оцінці
умов виховання і навчання, які дозволяють
підтримувати нинішній стан студентів, формувати високий рівень їхнього здоров’я, навичок здорового способу життя, здійснювати
моніторинг показників індивідуального розвитку, прогнозувати можливі зміни здоров’я і
проводити відповідні психолого-педагогічні,
реабілітаційні заходи з метою забезпечення
успішності навчальної діяльності, поліпшення якості життя суб’єктів освітнього середовища [5, с. 41].

Аналіз наукових робіт (О. Кокоріна, Ю. Шапран, В. Лобачов, Г. Івахненко, Н. Смірнов,
О. Лук’янова, Г. Місіна) показав, що в основному використовуються 6 видів здоров’язбережувальних технологій: 1) фізкультурно-оздоровчі (заняття фізкультури, спортивні гуртки, секції, лікувальна фізкультура);
2) просвітницько-педагогічні (валеологія,
ОБЖ, бесіди, консультації з проблем здоров’я);
3) психологічні знання і психологічні методики (консультації психолога, тренінги,
кабінети релаксації); 4) медико-гігієнічні
(медогляди, диспансеризація, моніторинги);
5) рекреаційні заходи і рекреаційна інфраструктура (бази і будинки відпочинку, пільгові путівки, методики релаксації); 6) екологічні
здоров’язбережувальні (створення природодоцільних, екологічно оптимальних умов життя і діяльності людей, гармонійних взаємин з
природою), 7) здоров’язбережувальні освітні
технології (створення умов для зміцнення
здоров’я студентів та їх всебічного розвитку;
організація навчально-виховного процесу з
урахуванням його психологічного та фізіологічного впливу на організм студента; розробка
і реалізація навчальних програм з формування культури здоров’я та профілактики шкідливих звичок тощо).
Ґрунтуючись на пропоновану модель,
кожен колектив будь-якого освітнього закладу, може розробляти свої технології з
здоров’язбереження студентів. Важливо, щоб
кожна з представлених технологій мала оздоровчу спрямованість.
Оцінно-результативний блок моделі представлений критеріями (мотиваційно-ціннісним,
когнітивно-інформаційним, практично-діяльнісним), що мають відповідні показники
і відображаються в рівнях сформованості
здоров’язбережувальної компетентності.
Враховуючи, що «результативність є ступенем відповідності очікуваних (нормативних, суб’єктних) і отриманих результатів»
результативність запропонованої моделі визначається через співвідношення отриманого
«на виході» результату з певною «на вході»
метою. Отже, результатом запропонованої моделі є сформованість здоров’язбережувальної
компетентності.
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Взаємодія між основними складниками
моделі здійснюється за допомогою механізмів
зворотного зв’язку. У моделі враховується необхідність переорієнтації педагогічного колективу на перехід до здоров’язбережувальних
форм діяльності у всіх сферах внутрішньо
вузівського освітнього середовища: від прийняття управлінських рішень до їх реалізації у навчальній, виховній, позааудиторній,
господарській, фінансово-економічній дія-

льності. Стиль взаємодії всіх учасників
здоров’язбережувального освітнього середовища ВНЗ визначає гуманістичну сутність
моделі, оскільки передбачає побудову партнерських відносин, заснованих на врахуванні
особистого соціального досвіду, індивідуальних можливостей студентів, їх мотивів, потреб і інтересів. Модель носить відкритий,
варіативний характер, має потенціал розвитку
і може поповнюватися новими складниками.
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ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
ЦІННІСНОГО ВІДНОШЕННЯ ДО СІМ’Ї
У статті розглядається такий аспект морального розвитку особистості учнів, як ціннісне ставлення до сім’ї. В контексті цього розкривається значущість особистісного сенсу ціннісного ставлення
молодших школярів до сім’ї. У зв’язку з цим робиться висновок про те, що вчителі не просто здійснюють виховання дітей, але також і педагогічне управління сімейним вихованням, погоджуючи його зі
своєю виховною діяльністю.
Ключові слова: сімейні цінності, сімейні традиції, цінність сім’ї, ціннісне ставлення до сім’ї,
виховний потенціал, моральні установки, молодший школяр, сімейна культура.
В статье рассматривается такой аспект нравственного развития личности учащихся, как
ценностное отношение к семье. В контексте этого раскрывается значимость личностного смысла
ценностного отношения младших школьников к семье. В связи с этим делается вывод о том, что учителя не просто осуществляют воспитание детей, но также и педагогическое управление семейным
воспитанием, согласовывая его со своей воспитательной деятельностью.
Ключевые слова: семейные ценности, семейные традиции, ценность семьи, ценностное отношение к семье, воспитательный потенциал, нравственные установки, младший школьник, семейная
культура.
The article deals with the aspect of moral development of the individual schoolchildren as the value attitude to the family. In this context the importance of the personal meaning of valuable attitude of Junior
schoolchildren to the family. In this regard, it is concluded that teachers do not just carry the education
of children, but also pedagogical management of family education, coordinating it with his educational
activities.
Key words: family values, family traditions, the value of family, value attitude to the family, educational
potential, integrity, Junior high school student, family culture.

Радикальні зміни в сучасному суспільстві
часто викликають розпад звичного укладу
життя, що веде до соціальної нестабільності
та перегляду колишніх норм та ідеалів. Відсутність здатності вибирати справжні ідеали
призводить, як наслідок, до ціннісної дезорієнтації дітей і підлітків, які обирають собі
в якості життєвих орієнтирів уявні цінності.
На цьому тлі моральний розвиток особистості
учнів стає найважливішою складовою шкільної освіти. Це особливо стосується сімейних
цінностей, трансформація яких актуалізувалася в 90-ті роки XX століття, а їх еволюція
обумовлена зміною світоглядних доктрин.
Одночасно сім’я завжди виступала реальним
носієм цінностей, що зберігають і зміцнюють
різні світоглядні установки, які базуються на
системі цінностей.
У зв’язку з цим на порядок денний виходить в якості пріоритетної освітня мета ви-

ховання ціннісного ставлення школярів до
освіти й праці, природи й життя, людини та
людства і, нарешті, до Батьківщини та сім’ї.
Реалізація даної задачі дозволила б сформувати в учнів найважливіші базові цінності, позначені при цьому в державному освітньому
стандарті загальної освіти [1, с. 8].
Споконвіку сім’я виступала найважливішим джерелом критеріїв оцінки, що лежать
в основі ціннісних уявлень людини, забезпечуючи, тим самим, відтворення суспільно значимих цінностей. Слід зазначити,
щодо дослідження сімейних цінностей зверталися багато вітчизняних вчених (О. В. Волжина,
Р. А. Горбова, О. Н. Шличкова, В. О. Кон
та ін).
У дослідженні даної теми особливе значення для нас має освітній аспект, оскільки дозволяє розглядати сімейні цінності як суспільне
явище. Це пов’язано з тим, що ціннісна систе-
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ма сім’ї як інституту володіє виховним потенціалом щодо впливу на дітей у плані їх особистісного розвитку, а також з тим, що в умовах
можливих змін у суспільстві саме наявність
стійкої системи цінностей в сім’ї дозволяє протистояти негативним впливам ззовні.
Оскільки сім’я не просто акумулює в собі
цінності, придбані попередніми поколіннями,
але й здатна сама виробляти їх, що є, на думку
дослідника
А. А. Магомедова, продуктами життєдіяльності сім’ї, і суспільства в цілому, являють собою вчинки людей, їх моральні норми
та принципи, ідеали, поняття добра та щастя
[4, с. 15-16]. Тому цінність сім’ї проявляється
через особистісне ставлення до неї, надаючи
кожному індивідуальний вибір її цінностей,
що говорить про можливості вибору сімейних пріоритетів як соціальної норми сімейного життя. А звідси, як вважає О. В. Волжина,
«цінність сім’ї на рівні ідеальної реальності
буде зіставлятися з її соціальною значущістю» [2, с. 38].
Виходячи з цього, ціннісне ставлення до
сім’ї можна представити у вигляді інтегральної властивості особистості, що включає в
себе єдність таких аспектів, як: розуміння,
емоції, мотиви, переконання та діяльність. Це,
в кінцевому рахунку, повинно привести до:
– розуміння індивідом причетності сім’ї
та роду;
– усвідомлення ним важливості любові та
взаємоповаги, дружби та вірності з точки зору
основи сім’ї;
– активній участі у житті своєї сім’ї;
– розуміння цінності сім’ї та шлюбу;
– прояву відповідальності у сімейних відносинах;
– усвідомлення мотивації до виконання
будь-яких обов’язків і т. д.
Ось чому орієнтація на сімейні цінності
на сьогодні є важливою частиною морального становлення особистості школяра, до
чого закликають й матеріали стандартів, що
регламентують в нормативних документах
організацію освітнього процесу у середній
школі, роблячи акцент на такі положення, як
прийняття цінностей сім’ї, її моральних засад,
відповідальність перед сім’єю.

При вивченні питання про ціннісне ставлення молодших школярів до сім’ї важливо
ще раз відзначити, що в процесі розвитку
школяра даного віку сімейні цінності вважаються базовим освітнім компонентом, оскільки в сім’ї закладаються основи формування
моральних засад дитини, збереження її психічного здоров’я та появи у неї особистісної
«Я-концепції». Від того, які інтереси й цінності стоять перед старшими представниками
даної родини, найчастіше й залежить, як будуть розвиватися діти та якими вони виростуть. Оскільки дитина дуже чуйно реагує на
поведінку дорослих і швидко засвоює все, що
відбувається в житті сім’ї, то саме це часто
стає джерелом її соціальної поведінки і, по
суті, підготовки до життя. До цього додамо,
що структура сім’ї, закріплена звичаями та
традиціями, об’єднана системою відносин
між старшими й молодшими, створюючи тим
самим психологічний клімат сім’ї, де дитина
вчиться сприймати світ і оточуючих людей,
отримує навички спілкування та досвід спільного життя.
Як відомо, особистий досвід кожної дитини завжди по-своєму унікальний; і цей досвід
не просто з кожним разом ускладнюється та
множиться, він ще й інтегрується дитиною,
коли їй доводиться ті чи інші події інтерпретувати та заломлювати через себе. На цьому
й бажано, як нам представляється, вибудовувати сімейне виховання, продуктивність якого
безпосередньо залежить від того, які життєві
цінності переважають в сім’ї, і як вони будуть трансформуватися у свідомості дитини.
У зв’язку з цим завжди треба розуміти, що
становлення ціннісних відносин молодших
школярів до сім’ї починається з раннього віку
та безпосередньо пов’язане з особистісним
самовизначенням підростаючої дитини.
Як вважає дослідник В. А. Отрут, ціннісне
відношення молодшого школяра до сім’ї може
мати наступну структуру: молодші школярі сприймають сімейно-побутові традиції як
елементарне встановлення відносин до традиційних сімейних цінностей; молодші школярі усвідомлюють ціннісні відносини через
такі компоненти, як: емоційний (оціночний),
когнітивний (розумовий) і поведінковий; мо-

113

№ 8 / 2016 р.

♦

лодші школярі сприймають сімейні традиції
як цінності культури; поєднання в молодшого школяра інтересів і потреб з ціннісними
орієнтаціями сприяє регулювання його поведінки [5].
З цієї точки зору дослідник В. А. Василенко вважає, що процес засвоєння сімейних цінностей у молодших школярів проходить три
фази: спочатку дитина емоційно сприймає
все, що відбувається в його родині; потім він
починає усвідомлювати особисту причетність
до світу його сім’ї; далі ціннісне ставлення до
сім’ї він співвідносить з іншими цінностями
на рівні особистісної значущості [1, с. 17].
Більш того, вникаючи в сімейні традиції
та підтримуючи їх, молодший школяр вчиться
розуміти цінність сім’ї, бережно ставитися до
неї та пишатися нею. І, як показує життя, родина – це ще й найважливіша школа моральності її членів; саме тут діти роблять перші
кроки на шляху до морального становлення
особистості. Якщо, наприклад, активна громадська спрямованість діяльності батьків знаходить відображення в образі життя сім’ї, то у
них виростають ідейно переконані діти.
Таким чином, в ціннісних відносинах молодших школярів до сім’ї лежить глибинний
особистісний сенс; і стійкість цього ціннісного відношення може бути обумовлено також
досвідченою діяльністю вчителів.
Процес виховання ціннісного ставлення
до сім’ї у молодших школярів в умовах школи стане результативнішим, якщо в навчальну діяльність включати позакласні заняття,
пов’язані з тематикою сім’ї; якщо на ділі, а не
формально, здійснювати систематичну взаємодію вчителів з батьками; якщо використовувати такі форми, як спільні батьківськіучнівські збори, святкові та спортивні заходи,
зустрічі з відомими людьми похилого віку і
т. д. Щоб початкова школа у виховному відношенні так само, як і сім’я, стала берегинею
сімейного вогнища, вчителям необхідно бути
довіреними та надійними суб’єктами, погоджуючи свою виховну діяльність з сімейним
вихованням, яке батьки дають своїм дітям
[3, c. 15].
Аналіз сутнісно-змістовної характеристики таких понять, як «цінності сім’ї», «ціннісні

відносини» і «ціннісне ставлення до сім’ї»,
представлених у психолого-педагогічній літературі, привів нас до висновку, що поняття
«формування у молодших школярів ціннісного ставлення до сім’ї» являє собою процес
виховання у дітей молодшого шкільного віку
ставлення до сім’ї як до вищої цінності шляхом долучення їх до базових загальнолюдських цінностей, духовних і сімейних традицій на основі розвитку здатності до соціально
орієнтованої діяльності в рамках моральних
установок і моральних норм, пов’язаних з
прийнятими в суспільстві уявленнями про
добро і зло, належному і неприпустимому;
зміцнення установки на шанобливе ставлення
до батьків і усвідомлене дбайливе ставлення
до старших і молодших, а також знайомства
з культурно-історичними та етнічними традиціями національної сім’ї з тим, щоб молодші
школярі відчували зв’язок зі своїм народом,
країною, розуміли і поважали її культурні
цінності, реалізуючи тим самим ціннісні орієнтації у своїй діяльності та поведінці, закріплення яких у подальшому призвели б статус
якості особистості.
Однією з основних цілей модернізації навчання та виховання в українській освіті є
формування самостійної та творчої особистості, яка починається ще з раннього дитинства. У державному освітньому стандарті
початкової загальної освіти саме в цьому контексті й сформульована головна мета морального розвитку та виховання особистості
молодшого школяра, яка полягає, зокрема, в
становленні таких особистісних характеристик молодшого школяра, як любов до своєї
сім’ї, своєї великої і малої Батьківщини і свого народу; готовність до самостійних дій і відповідальність за свої вчинки перед сім’єю та
суспільством і т.д.
Тут важливо підкреслити, що педагогічно
грамотне здійснення наступності в системі
«сім’я – дитячий садок – школа» залежить
від продуктивної взаємодії і взаєморозуміння
між педагогом та батьками дитини. Школа в
цьому питанні є сьогодні найважливішим соціальним інститутом, де не просто здійснюється виховання дітей, але також і педагогічне
управління сімейним вихованням. Саме тут
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повинна вестись підготовка до життя молодого покоління для розвитку у дітей індивідуальності, здібностей, ціннісних орієнтацій
та ідеалів. Тільки єдність виховної діяльності
сім’ї і школи може по-справжньому відповідати сучасним вимогам, що пред’являються до
освітніх установ, включає серед інших наукову обґрунтованість та постійний творчий пошук у справі сімейного виховання. Для цього
необхідний облік виховного потенціалу соціального проектування у формуванні у молодших школярів ціннісного ставлення до сім’ї.
Висновок. Таким чином, змістовна сторона спрямованості молодшого школяра по

відношенню до навколишнього світу та інших людей, до родини, де він живе, і самому
собі, представляє, по суті, серцевину мотивації життєвої активності та основу майбутньої
життєвої концепції в питаннях сім’ї та шлюбу. Головне, щоб дитина розуміла неминущу
цінність сім’ї і для свого власного розвитку,
куди входить і її родинна культура, тобто розуміння і прийняття безумовної цінності сім’ї
як першооснови приналежності до свого народу; шанування батьків і турбота про старших і молодших; дбайливе ставлення до всіх
членів своєї сім’ї; збереження національних і
культурних традицій сім’ї.
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ДИДАКТИЧНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ СМИСЛ
КАЗКОВИХ НАСТАНОВ
У статті розглянуто питання дослідження філософських смислів казкових настанов. Казкові
повчання як концептуальні морально-етичні норми персонального та суспільного життя проаналізовані у зв’язку з дидактичною спрямованістю казкових смислів, втілених у імперативній формі або у
формі поради. Запропонована авторська інтерпретація глибинного смислу настанов, яка може бути
використана у навчально-виховному процесі.
Ключові слова: казкові настанови, дидактично-філософський смисл, навчання, виховання.
В статье рассмотрены вопросы исследования философских смыслов сказочных наставлений. Поучения сказки как концептуальные морально-этические нормы персональной и общественной жизни
проанализированы в связи с дидактической направленностью сказочных смыслов, воплощенных в императивной форме или форме совета. Предложена авторская интерпретация глубинного смысла наставлений, которая может быть использована в учебно-воспитательном процессе.
Ключевые слова: сказочные наставления, дидактико-философский смысл, обучение, воспитание.
The article discusses studies of philosophical sense of folk tales’ precepts. The precepts as conceptual moral-ethical standards of personal and social life in connection with didactic folk tales’ orientation embodied in
the form of imperative or a piece of advice are analyzed. The author’s interpretations of folk tales’ precepts
which can be used in the educational process are offered.
Key words: folk tales’ precepts, didactic-philosophical sense, education, upbringing.

Актуальність проблеми дослідження казкових настанов полягає, по-перше, в мало вивченому дидактичному впливі повчань казки
на учнівську свідомість в навчально-виховному процесі, особливо в сучасних умовах
глобального світу та, по-друге, в глибинних
філософських смислах, які закладені народною свідомістю в паремійних конструкціях
повчаючого характеру.
Постановка проблеми. В умовах світу
розвинених комп’ютерних технологій, терористичних ризиків, загрозливих глобальних
проблем соціально-суспільного життя та в
зв’язку з дедалі більш тривожною тенденцією небажання молодого покоління читати
стає реальною небезпека витіснення одвічних
етичних норм буття сферою віртуальної реальності споживання з абстрактно-байдужим
поглядом юнацтва щодо засадничих норм морального побутово-суспільного життя. Казки
і в XXI столітті є актуальними, тому що вони
володіють потужним смисловим потенціалом
етичних категорій – справедливості, доброти,
відповідальності, чесності та милосердя, які
в реаліях сьогодення втрачають свого істин-

ного буття. Казкові настанови акумулюють
дидактично-філософський смисл, який, на
наш погляд, недостатньо використовується у
навчально-виховному процесі.
Мета статті полягає в розкритті повчально-філософського смислу казкових настанов. Завданнями статті є дослідження
казкових настанов як системно-вибудованого
світогляду християнської направленості та інтерпретація настанов як недооціненого джерела виховання молодого покоління.
Сучасна реальність, яка характеризується
цинізмом, агресією, нехтуванням обов’язків,
розпадом духовних цінностей, образно описується як «густий розчин хамства» [4, с. 136].
Перед школою, яка найбільш болюче реагує
на виклики соціального життя та зміщення
світоглядних акцентів, виникає нагальна потреба пошуку новітніх освітянських ресурсів,
які відповідали би вимогам мобільного й неоднозначного світу. Безумовно, школа використовує інтерактивні технології, медіа ресурси,
інформаційні та комп’ютерні можливості, які
пришвидшують навчальний процес, надають
урокам переваг нестандартності, викорис-
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товують анімаційно-ігрові елементи, розвивають зорову та слухову сферу, підвищують
мотивацію до навчання завдяки можливостям
моделювання, пошуку інформації та комунікації.
Однак, ми вважаємо, що в сучасній школі та сім’ї недостатньо використовується потенціал художньої літератури, зокрема казок,
в яких втілені «скарбі нетлінні» [1, с. 150] у
вигляді повчань молодому поколінню. Сучасне юнацтво не схоже на молодь попередніх
епох – його прагматизм парадоксальним чином уживається з небажанням набувати знання через книгу, нехтування істинності того
факту, що «…слово написане не вичахає, не
обертається в земний тлін, як ті, що виводять
його. Слово, зачате пером і запліднене мислю,
несе свою службу довіку» [2, с. 3]. Свідомо не
розглядаючи важливість читання як джерела
розвитку мовлення, фантазії, образного й просторового мислення, зупинимось на аналізі
дидактично-філософських смислів казки.
Протистояти «розлитому апокаліпсису в
повітрі» [1, с. 150] можна за допомогою усталеної смислової наповненості казкових настанов. Казка цінна тим, що ненав’язливо, однак
грунтовно, просуває читача до філософських
основ моральності людини, виховуючи ті
якості, які в майбутньому будуть непохитним
маяком, до якого в примхливому морі життя
прагнутиме душа. Геніальний швейцарський
педагог Й. Г. Песталоцці (1746 – 1827) використовував власний метод швидкого навчання дітей грамоті, не навіюючи правил моралі
та не читаючи нотацій. На його справедливу
думку, істина сама повинна витікати з положення речей, які спостерігаються дитиною,
інакше істина здаватиметься дитині «незрозумілою та стомлюючою іграшкою» [8, с. 71].
Саме безкрайня нудність вчительськобатьківських повчань викликає дитячу реакцію спротиву «тим вульгарно-соціологічним
схемам, тріскучій риториці, тим догматичним
лещатам» [6, с. 206], в які, на жаль, продовжують іноді заганяти неспокійну в своїй допитливості дитячу душу. Казкові настанові
– серйозні судження багатовікової суспільносвітоглядної свідомості. Вони вчать необхідності відповідального ставлення до слова, що

вкрай потрібна в сучасному світі мовних (і не
лише) симулякрів: «дорогоцінна річ – слово,
якщо їм користуватися як треба і коли треба,
тоді воно вільне, тоді воно істинне, тоді воно
глибоке та щире, … тоді воно … саме вже є
справою» [3, с. 147].
Грузинська казка радить не казати нічого
не подумавши. Християнська традиція розглядає слово, як енергію, що здатна поранити або
піднести людську душу. Бережливе ставлення
до слова означає неквапливість вчинку, продуманість дій, а значить, і поваги по відношенню
до іншого. Численні казки нагадують мудру
істину щодо вміння тримати слово. Наприклад, циганська казка стверджує – слово повинно бути твердіше за камінь і дорожче за
золото. Атрибути слова як духовної еманації
втілюються в міцності духу людини, яка обіцяє, а також в довірі до слова з боку співрозмовника. Скривдити даному слову – обманути
довіру як базову цінність стосунків. Українська казка радить перемовчати сварливі слова
заради збереження спокою та християнського
принципу не збільшення світового зла.
«Великі боги! Чи можна бажати чого-небудь кращого за мудрість? Чи існує що-небудь
прекрасніше, корисніше для людини, щось
більш гідне її?» [5, с. 16–17] – риторично запитував Марк Туллій Цицерон (106 р. до н. е. –
43 р. до н. е.). Для того щоби не порушувати ані власну, ані будь-чиюсь іншу гідність
треба осмислювати норми поведінки, вміти
володіти собою – є смисл дослухатися до глибокого філософського смислу казкових настанов. Згідно з християнським світоглядом
іспанської казки, ніколи не слід відвертатися
від чужого горя: неодноразово перевірений
досвід людства виводить непохитне правило
– співчувати означає не тільки морально вдосконалюватись, але і бути морально вдосконаленою людиною для іншого.
Чеська та білоруська казки єдині у думці
стосовно багатства: користуйтесь багатством собі на користь і людям на радість /
самі не ставайте біднішими та людей не ображайте. Сучасній реальності, в якій «все
менше жадоба і гроші залишають в людях доброти» [7, с. 160] казка нагадує – багатство,
не розділене з іншими, є причиною людської
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заздрості та ненависті, що може призвести до
матеріального занепаду власника, а зрештою –
і смерті. Італійська казка попереджає – не
годиться отримувати без труда все, що ні
забажаєш. Праця – апріорна умова здійснення бажаного. Казка визнає диво як чарівний
збіг обставин, однак доля-випадок завжди
на боці працелюбної людини. Діалектичний
взаємозв’язок життя і смерті як природній
процес в’янення та народження описаний
польською казкою: смерть – і зло, і благо.
Всьому живому свій строк приходить. Старе
молодому місцем поступається.
Казки дають приклади протилежних інтелектуальних людських здібностей. Схематично розділяючи людей на розумних і дурнуватих, казка визнає відносність даних категорій.
Англійська казкова свідомість об’єктивно
визнає: трапляється, що дурень розгадає
те, що не відомо розумному. Казкова нерозумність, часто зазнаючи осміяння, перемагає
за рахунок абсурдної логіки так званого дурня. Натомість, логіка більшості – мислення
тверезого розрахунку – нерідко програє. Нестандартно-неочікувані дії нерозумного виявляються емоційно-інтуїтивними вчинками,
милосердними за власною суттю. Можливо,
справжня доброта – не раціонального походження? Англійська християнська свідомість
радить не боятися нечистої сили: хоча чорт і
розумний, а все-таки, не чарівник. Казка, визнаючи дивовижну природу речей, вважає чарівником людину, яка здатна трансформувати
себе і внести світло гармонії в суспільне середовище.
Дітям варто знати, як казка структурує сімейні відносини. Загалом, казки з християнським світоглядом віддають провідну роль
жінці-берегині. Сербське повчання каже: добра дружина – найбільше багатство. Англійська казка радить чоловікові частіше просити поради у дружини. Щодо жіночої вірності,
казкова мудрість в гріш ставить ту вірність,
що на ціпу сидить. Вірність оцінюється у змозі терпіти тривожну самотність. Тільки диво
справжньої любові може прив’язати закоханих. Німецька казка прагматично зауважує:
для двох не є страшним ніяке державне питання. Словенська казка підсумовує – щастя

знаходиться в злагоді сімейного тепла: родина
в зборі – значить, щастя в домі.
Батьки, які читають казки для дітей і разом з дітьми, виховують не тільки дітей, але
й себе. Казки дають численні зразки прикладів шляхетного та негідного виховання,
правильного ставлення до старих і до юних,
щиросердного прощення, витоків дитячого
страху та наслідків поспішного покарання.
Який рід – плем’я, таке й насіння – зауважує
македонська казка. Батькам і вчителям варто
завжди пам’ятати, що вони для дітей і учнів
є моделлю рефлексивного копіювання, адже,
споконвічна мрія молодших – бажання увійти
в світ дорослих.
Казкові настанови, що замінюють марудні
відмови-заборони старших, можуть набувати
дидактичного смислу, набуваючи на уроках
розповіді-пояснення, розповіді-демонстрації.
Так, болгари вважають чорногузів друзями і
просять дітлахів не ганяти птахів, не кидати
в них камінням і не лякати криком. Болгарська
казка оповідає про страждання чоловіка, який
перетворюється на лелеку заради того, щоби
дитяча уява могла пожаліти іншого, ставлячи
себе на його місце. Сльози дитини, яка, можливо, до того не проявляла почуття жалості до
беззахисних і безпритульних, стають благодатними для паростків душевної доброти.
Італійська казка, як і «Мойдодир» К. І. Чуковського, виховує в дітях гігієнічні навички,
а значить, повагу до себе і до оточуючих. Казкове повчання – ніколи не підбирати шпильки
з землі – не говорить напряму про неприємні
речі, пов’язані із хворобою, але в чарівний
спосіб надає шпильці, кинутій на землю, злої
семантики, приписуючи цій речі негативну
магічну силу. Бути привабливим зовнішньо
– не менш важливо, ніж бути красивим внутрішньо. Коли два стани поєднуються, казка
отримує ідеального героя чи героїню.
«Щось вичерпується у людства. Людство і
не помітило, що перестало створювати казки
і навіть розповідати їх дітям на ніч. Є в нього і Ейнштейн, і Гейтс, і глобальна мережа,
і космічні станції… Але немає Андерсена»
[4, с. 195]. Мистецтво жити у світі, перебуваючи в гармонії з собою, було, є і буде чи не
найважчою проблемою людини. Сучасно-
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му людству, яке досягло прогресу в області
озброєння та знищення собі подібних, жахливо не вистачає людяності, приклади якої,
а також патріотизму, братерства та сили духу
можна знайти в казках.
Висновки. Вчителям, наряду з традиційним навчально-виховним комплексом і новітніми Інтернет-технологіями, слід повернути до уроків або факультативних занять
фольклорну книгу, яка вкрай потрібна у навчально-виховному процесі сьогодення. Живе
слово казкових настанов здатне пробудити

в дитині душевні сили добра, дати приклад
для наслідування, закласти фундамент віри,
надії та любові – загалом, енергії духу, що
обов’язково підтримає людину у її майбутніх
життєвих випробуваннях. Власний досвід автора доводить, що казки та фрагменти казок
(рідною чи іноземною мовою) з успіхом використовуються на уроках і в позаурочній час
як в початковій школі, так і в середній ланці.
Спеціальні методики роботи з казковим текстом доводять ефективність використання настанов у навчально-виховній роботі.
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АКТИВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ
ПІДГОТОВЦІ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ
З МОЛОДДЮ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ
У статті розглянуто сучасні активні методи навчання, які є доцільними для застосування у
професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів до роботи з молоддю сільської місцевості. Узагальнено систему активних методів на кожну форму навчання і розглянуто умови її ефективної реалізації як методику. Висвітлюється значення активних форм навчання при підготовці майбутніх
соціальних педагогів до роботи з молоддю сільської місцевості.
Ключові слова: активні форми навчання, соціальний педагог, професійна підготовка, молодь
сільської місцевості, інтерактивна лекція, ігрова форма, практичні заняття, ділова гра, рольова гра,
інтерактивна вправа.
В статье рассмотрены современные активные методы обучения, которые являются целесообразными для применения в профессиональной подготовке будущих социальных педагогов к работе с молодежью сельской местности. Обобщено систему активных методов на каждую форму обучения и
рассмотрены условия ее эффективной реализации как методику. Раскрывается значение активных
форм обучения при подготовке будущих социальных педагогов к работе с молодежью сельской местности.
Ключевые слова: активные формы обучения, социальный педагог, профессиональная подготовка, молодежь сельской местности, интерактивная лекция, игровая форма, практические занятия,
деловая игра, ролевая игра, интерактивная упражнение.
The article deals with modern active learning methods that are appropriate for use in the training of future social workers to work with young people countryside. Generalized system of active methods for each form
of education and discussed the conditions for its effective implementation of a methodology. The meaning of
active learning in the preparation of the future social teachers to work with the youth of rural areas.
Key words: active learning, social pedagogue, vocational training, youth in rural areas, interactive
lecture, uniforms, workshops, role play, interactive exercise.

Актуальність статті. У процесі підготовки соціальних педагогів до роботи з молоддю
сільської місцевості необхідно враховувати і
опиратися на економічні та соціальні реформи, саме вони впливають на суть соціальної та
соціально-педагогічної діяльності у селі і на
систему вимог, що пред’являтимуться до професійних працівників сфери соціально-педагогічної роботи з молоддю у сільській місцевості.
Так, В. Поліщук зазначає, що в підготовка
соціальних педагогів повинна базуватися на
«інноваційних технологіях професійної підготовки відповідно до вітчизняних та світових стандартів, тенденцій інтеграції в світовий освітній простір, мати випереджувальний
характер» [6, с. 7].
Одним із найперспективніших шляхів удосконалення підготовки майбутніх спеціалістів, озброєння їх потрібними знаннями і прак-

тичними навичками є впровадження активних
форм і методів навчання.
У молодого спеціаліста соціально-педагогічної сфери роботи з молоддю сільської місцевості ще у процесі навчання повинні бути
сформовані уміння визначати коло ризиків,
актуальні проблеми сільської молоді і на цій
основі вибудовувати цілі роботи з молоддю
сільської місцевості у конкретній ситуації та
правильно визначати зміст соціально-педагогічної роботи з молоддю сільської місцевості,
цілеспрямовано здійснювати психолого-педагогічну та правову просвіту, обирати найбільш доцільні форми, методи та прийоми
роботи з молоддю сільської місцевості тощо.
Постановка проблеми. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з молоддю сільської місцевості у вищому навчальному закладі може реалізуватися в межах
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багатоманітної цілісної системи організаційних форм і методів навчання.
Формулювання цілей статті. Метою
статті є висвітлення особливостей використання активних методів навчання у різних
формах організації навчально-виховного
процесу в підготовці майбутніх соціальних
педагогів до роботи з молоддю сільської місцевості. Серед учених, котрі досліджували теоретичні та практичні питання використання
активних методів навчання, можна назвати
Т. Паніну, О. Пометун, Ю. Сурміна, С. Смирнова, Я. Якупову та ін. [5, с. 7 – 12; 7, с. 192-200;
8, с. 26-27; 9, с. 34-40; 11, с. 45–48.]
Виклад основного матеріалу. Активні
методи навчання – це способи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, які
спонукають їх до активної розумової і практичної діяльності в процесі опанування матеріалу, коли активним є не лише викладач, а й
студенти [10, с. 30].
Методи активного навчання передбачають
використання такої системи методів, яка спрямована головним чином не на викладання готових знань і їх відтворення, а на самостійне оволодіння майбутніми соціальними педагогами до
роботи з молоддю сільської місцевості знань в
процесі активної пізнавальної діяльності.
Активні методи навчання при умілому
застосуванні дозволяють вирішити такі навчально-організаційні завдання [3, с. 182]:
– підпорядкування процесу навчання та
діям викладача;
– забезпечення активної участі в навчальній роботі як підготовлених студентів, так і
непідготовлених;
– встановлення безпосереднього контролю
за процесом засвоєння навчального матеріалу.
Як показує практика, використання активних методів навчання в системі вищої освіти
є необхідною умовою для підготовки висококваліфікованих фахівців, що призводить
до позитивних результатів: вони дозволяють
формувати знання, уміння та навички студентів шляхом залучення їх в активну навчальнопізнавальну діяльність; навчальна інформація
переходить в особисте знання майбутніх соціальних педагогів до роботи з молоддю сільської місцевості.

Ефективність навчання в системі сучасної
освіти залежить від уміння викладача обрати
метод чи прийом навчання в конкретних умовах для кожного заняття.
Залежно від мети форми організації навчального процесу класифікують на форми навчального процесу (лекції, практичні, семінарські, самостійна робота студентів; навчальна
виробнича (педагогічна) практика і т.д.).
Підготовку майбутніх соціальних педагогів до роботи з молоддю сільської місцевості з
використанням активних форм навчання пропонуємо у такій формі:
– лекційні заняття щодо підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з молоддю сільської місцевості – систематичний,
послідовний виклад навчального матеріалу
[2, с. 189], доречним буде залучення нетрадиційних форм лекцій, наприклад, в ігровій
формі, шляхом проблемного методу навчання.
Для активізації слухачів доцільно використовувати ігрову діяльність за допомогою ігрових процедур: розігрування ролей, мозкової
атаки, бліц-гри і т.п. Застосування їх на початку лекції сприяє зняттю емоційної напруги,
створенню творчої атмосфери та формуванню
пізнавальної мотивації.
Однією з доцільних ігрових форм лекції у
підготовці соціальних педагогів до роботи з
молоддю сільської місцевості є нетрадиційна
інтерактивна лекція (із застосуванням техніки зворотного зв’язку).
Така лекція передбачає активний діалог з
аудиторією. Це сприяє кращому засвоєнню соціально-педагогічних знань щодо роботи з молоддю сільської місцевості завдяки високій
розумовій активності студентів. Під час лекції
може задаватися питання, а студенти обирають
відповідь, якісний аналіз яких вказує на рівень
засвоєння теми. Лекція з використанням техніки зворотного зв’язку дає можливість підтримувати постійний контакт з аудиторією, що є дуже
важливим в процесі навчання, а також здійснювати контроль за якістю засвоєння матеріалу.
Наприклад, тема «Напрями роботи з молоддю соціального педагога в сільській місцевості», мета: визначити та охарактеризувати
основні напрями соціально-педагогічної роботи з молоддю в сільській місцевості.
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Викладач. Практика показує, що напрямки
соціальної роботи в тому чи іншому сільському територіальному об’єднанні визначаються
проблемами його мешканців. Проте обрані пріоритети не залишаються незмінними.
Вони змінюються відповідно до динамічно
мінливого життя.
Питання до студентів. Що є причиною
появи нових напрямків соціально-педагогічної роботи з молоддю сільської місцевості?
Варіанти відповідей.
– поява нових проблем народжує нові напрямки соціально-педагогічної роботи з молоддю сільської місцевості;
– причиною появи нових напрямків соціально-педагогічної роботи з молоддю у селі є
неправильна робота соціального педагога.
Приблизна відповідь студентів. Поява
нових проблем народжує нові напрямки соціально-педагогічної роботи з молоддю сільської місцевості.
Цінною у підготовці майбутніх соціальних
педагогів до роботи з молоддю сільської місцевості вважаємо лекцію-«прес-конференцію»,
суть якої полягає в тому, що лектор просить
студентів письмово ставити йому питання по
певній соціально-педагогічній темі, яка відображає процес підготовки соціальних педагогів до роботи з молоддю сільської місцевості.
Особливість даного виду лекцій полягає в
необхідності сформулювати питання і грамотно його задати, що активізує розумову діяльність, а очікування відповіді на своє питання
концентрує увагу студента.
Наприклад, тема лекції-«прес-конференції» «Законодавча та нормативно-правова
база у роботі соціального педагога з молоддю
сільської місцевості».
Мета лекції-«прес-конференції» – ознайомити студентів з законодавчою та нормативно-правовою базою, що використовується у
роботі соціального педагога з молоддю сільської місцевості.
Практичні заняття щодо підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з молоддю сільської місцевості – форма навчального
заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих соціальнопедагогічних теоретичних положень роботи

з молоддю сільської місцевості у навчальній
дисципліні і формує соціально-педагогічні
вміння та навички їх практичного застосування
до молоді сільської місцевості шляхом індивідуального виконання студентами відповідних
соціально-педагогічних завдань щодо роботи з
молоддю сільської місцевості.
Вважаємо, що практичні заняття доцільно проводити у формі пізнавальних ігор, навчальних дискусій, тренінгів, круглих столів,
кейс-методів та ін. інтерактивних форм навчання.
Досить ефективними у підготовці майбутніх фахівців вважаються ділові ігри, на їх
доцільність у навчальному процесі звертали
увагу В. Бабурін, Я. Бєльчиков, А. Вербицький, С. Гідрович, Т. Долбенко, В. Єфімов,
В. Комаров, Н. Кудінова, І. Куліш, І. Мамчур,
А. Балаєв, В. Бедерханова, Л. Девіна, І. Драгомирецький, В. Комаров, Ю. Краснов, С. Славкова, О. Парубок, П. Підкасиситий, В. Рибальський, І. Ситник, А. Смолкін, Т. Хлєбнікова,
В. Христинко, Ж. Хайдоров, П. Щербань і т.д.
[1, с. 3].
Ділова гра – це творча діяльність в системі підготовки майбутніх соціальних педагогів
до роботи з молоддю сільської місцевості у
спеціально змодельованій ситуації, яка спрямована на розвиток професійних умінь, котрі
проявляються у різних видах соціально-педагогічної роботи з молоддю сільської місцевості. Ділові ігри є підґрунтям, яке дає змогу
успішно застосовувати різні методи і прийоми
навчання, готують до професійного застосування у практиці.
Наприклад, ділова гра «Соціально-педагогічна консультація». Мета гри: активізація
володіння мовою спеціальності (уміння й навички використання професійної лексики),
навички встановлення довірчих відносин з
клієнтом, уміння вести соціально-педагогічний діалог, активізація емпатії консультанта,
уміння подачі пропозиції щодо вирішення
проблемної ситуації, дотримання етики.
Досить ефективним на практичних заняттях може бути такий інтерактивний метод як
«мозковий штурм».
Мозковий штурм – являє собою методику
спільної одноразової роботи групи експертів,
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спрямованої на творчий пошук, як правило,
нетрадиційних, креативних підходів до вирішення проблем [4, с. 44].
Етапами проведення «мозкового штурму» щодо підготовки майбутніх соціальних
педагогів до роботи з молоддю сільської місцевості є:
– обрана соціально-педагогічна проблема
або проблемне питання щодо роботи соціального педагога з молоддю сільської місцевості
записується на дошці або папері, щоб під час
роботи цей запис був перед очима студентів;
– всі учасники штурму, думаючи про соціально-педагогічну проблему, висувають ідеї
щодо розв’язання;
– викладач записує на дошці всі ідеї вирішення соціально-педагогічної проблеми, що
пропонуються студентами;
– коли всі присутні вважатимуть кількість
поданих ідей достатньою, їх висування припиняється;
– після того як майже всі ідеї зібрано, їх
групують, аналізують, розвивають групою;
– вибираються ті ідеї, що, на думку групи
студентів, допоможуть вирішенню поставленої проблеми.
Ефективною при проведенні практичного
заняття з студентами майбутніми соціальними
педагогами, яких готують до роботи з молоддю сільської місцевості можемо вважати таку
інтерактивну форму роботи як «Ток-шоу».
Метою «Ток-шоу» є отримання навичок публічного виступу та дискутування щодо вирішення певної соціально-педагогічної проблеми молоді сільської місцевості.
Викладач на такому практичному занятті є
ведучим на «Ток-шоу». Робота організовується таким чином:
– студентам оголошується тема дискусії,
наприклад, «Особливості соціально-педагогічної роботи з алкозалежною молоддю сільської місцевості»;
– потім пропонують висловитися із запропонованої теми «запрошеним гостям»;
– слово надається глядачам, які можуть
виступити зі своєю думкою або ставити запитання «запрошеним» не більше 1 хв.;
– «запрошені» мають відповідати якомога
коротше і конкретніше;

– ведучий також має право ставити своє
запитання або перервати виступаючого через
ліміт часу.
Така форма роботи допоможе студентам
навчитися брати участь у загальних дискусіях
щодо вирішення соціально-педагогічних проблем сільської молоді, висловлювати та захищати власну позицію, а в майбутньому ефективно вирішувати професійні завдання.
Важливе значення для практичних занять
має використання такого активного методу
навчання як екскурсія – форма організації педагогічного процесу, спрямована на вивчення
студентами поза межами вищого навчального
закладу і під керівництвом викладача явищ,
процесів через безпосереднє їх сприймання.
У даному випадку це може бути екскурсія
в сільську школу з метою вивчення, перейняття досвіду організації виховної роботи з молоддю сільської місцевості, ознайомленням
з особливостями мікросередовища, умовами
життя, інтересами, потребами, труднощами і
проблемами молодого покоління в селі, ознайомлення з практичним досвідом соціального
педагога в сільській школі щодо вирішення
конфліктних ситуацій, дати побачити майбутнім студентам як своєчасно фахівець надає
соціально-педагогічну допомогу та підтримку
вихованцям у школі села; сільський будинок
культури – як соціальний заклад, що створює
умови для розвитку талантів серед сільської
молоді, задовольняє культурно-дозвільні потреби жителів села, в тому числі для молоді.
Займається відродженням, збереженням й розвитком народної творчості, аматорського мистецтва, як заклад, робота якого спрямована на
піднесення культури та духовності молодого
покоління села, утвердження здорового способу життя та належного стану моральності,
виховання на основі традиційних, духовних і
культурних цінностей.
Практичні заняття з підготовки соціальних
педагогів до роботи з молоддю сільської місцевості мають бути різноманітними. Студенти
повинні отримати можливість розкрити і виявити свої соціально-педагогічні здібності,
свій потенціал. Тому при розробленні завдань
і плану практичного заняття з підготовки соціальних педагогів до роботи з молоддю сіль-
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ської місцевості слід враховувати рівень підготовки та інтереси кожного студента групи,
виступаючи в ролі консультанта, не пригнічувати самостійності та ініціативи студентів.
Семінарське заняття щодо підготовки
майбутніх соціальних педагогів до роботи з
молоддю сільської місцевості – особлива форма практичних занять, яка полягає в самостійному вивченні студентами окремих питань соціально-педагогічної роботи з молоддю села і
тем лекційного курсу з наступним обговоренням та (або) оформленням матеріалу у вигляді
повідомлення, реферату, доповіді тощо.
Особливістю семінару є активна участь
студентів у з’ясуванні проблем, запропонованих до розгляду.
У підготовці майбутніх соціальних педагогів до роботи з молоддю сільської місцевості велику роль відіграє різноманітність
проведення семінарських занять, що значно
пожвавлює семінари, робить їх більш цікавими. Для впровадження різноманітності пропонуємо такі активні форми навчання.
«Снігова куля». Використовується, коли
необхідно, щоб студенти обговорили соціально-педагогічне питання спершу в парах,
потім у «четвірках», пізніше в групах по вісім учасників тощо. Важливим для навчання
є як публічне озвучення, так і вислуховування
поглядів, аргументів, характеристики речей,
ознайомлення з різними підходами.
Переваги методу в тому, що він навчає
вести переговори, робити вибір та досягати
згоди.
До семінарського заняття студенти готуються заздалегідь і тому викладач має своєчасно надати їм план семінарського заняття,
питання для обговорення, рекомендувати відповідну літературу та джерела, інформувати
про форму проведення заняття тощо. Тому, в
даному випадку доцільно проводити на семінарському занятті рольову гру.
Досить цікавим та результативним вважаємо проведення семінарського заняття методом
«Сенкан» (Сінквейн). Мета – розвиток соціально-педагогічного мислення, знаходження
вирішення соціально-педагогічної задачі.
Слово «сенкан» походить від французького слова «п’ять» і так само позначає вірш у

п’ять рядків, у якому людина висловлює своє
ставлення до проблеми чи поняття. Тому, пропонуємо навчитися вирішувати соціально-педагогічну проблему за алгоритмом написання
вірша в 5 кроків, сінквейн можна використати для підбиття підсумків, перевірки рівня
сприйняття матеріалу, уміння характеризувати поняття.
Перший рядок (крок) – одне ключове слово
(ключове поняття) – тема, яка визначає зміст
сінквейна – об’єкт або предмет, про який іде
мова, наприклад, «Проблеми дозвілля сільської молоді».
Другий рядок (крок) – два прикметники,
які характеризують дане поняття, дають опис
його ознак та властивостей, наприклад, вживання спиртних напоїв, комп’ютерні ігри.
Третій рядок (крок) – три дієслова, які показують характер дії об’єкта, наприклад, регулювання вільного часу, спілкування, оздоровлення.
Четвертий рядок (крок) – коротке речення,
в якому автор висловлює своє ставлення до
об’єкта, наприклад, дозвіллєва стратегія, що
є механізмом задоволення потреб у сфері дозвілля молоді сільської місцевості й виступає
як спосіб її реалізації
П’ятий рядок (крок) – одне слово-резюме
(в даному випадку це буде одне речення), зазвичай іменник, через яке людина висловлює
свої почуття, асоціації, пов’язані з даним поняттям, його сутністю, наприклад, «піднесення культури та духовності молодого покоління села, утвердження здорового способу
життя та належного стану моральності,
виховання на основі традиційних, духовних і
культурних цінностей».
Інтерактивна вправа «Так чи ні?». На
семінарському занятті дає змогу викладачу
швидко перевірити знання студентів з тої чи
іншої соціально-педагогічної теми. Наприклад, тема «Основи соціально-педагогічної
роботи з молоддю сільської місцевості». Приклад запитання:
– план соціального педагога у сільській
місцевості – це спеціальний документ, у якому фіксують перелік того, що повинно бути
зроблено соціальним педагогом у сільській
місцевості, зокрема з молоддю; визначають
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послідовність, ресурси та термін виконання
соціально-педагогічної роботи, необхідних
для досягнення визначених соціально-педагогічних цілей з молоддю сільської місцевості.
Так чи ні?
– в сферу соціально-педагогічної роботи з
молоддю сільської місцевості входять: підвищення культурно-освітнього рівня сільської
молоді, пропаганда здорового способу життя
серед молоді сільської місцевості, задоволення духовних потреб. Так чи ні?
Метод «Письмова дискусія». Мета: аналіз
соціально-педагогічної теми, що містить декілька споріднених питань. Розкриття таких
питань відбувається способом додавання думок кількох груп.
Соціально-педагогічна практика при підготовці соціальних педагогів до роботи з молоддю сільської місцевості.
Соціально-педагогічна практика як форма
професійної підготовки студентів зі спеціальності «Соціальна педагогіка» до роботи з
молоддю сільської місцевості є частиною державного галузевого освітнього стандарту і є
обов’язковою для проходження.
Головна мета соціально-педагогічної практики з молоддю сільської місцевості: вдосконалення комплексу професійних умінь під час
самостійної роботи на посаді соціального педагога у сільській місцевості.
До традиційної затвердженої програми соціально-педагогічної практики, пропонуємо
долучити додаткові аспекти, які б урізноманітнили проходження практичного навчання
та дали позитивний досвід для майбутньої
професійної діяльності. Ефективними формами роботи в даному напрямку можемо вважати проведення та опрацювання інтерв’ю з соціальним педагогом, який працює з молоддю
сільської місцевості на тему «Діяльність соціального педагога щодо молоді сільської місцевості» з орієнтовними питаннями: які напрямки вашої діяльності з молоддю сільської
місцевості ви вважаєте найскладнішими? З
яких питань ви хотіли б отримати додаткову теоретичну підготовку щодо роботи з
молоддю сільської місцевості? З яких питань
ви хотіли б отримати практичну підготовку
щодо роботи з молоддю сільської місцевос-

ті? Які сучасні проблеми, на вашу думку, є
актуальними для роботи соціального педагога з молоддю сільської місцевості? і т.д. Таке
інтерв’ю дає змогу визначити основні проблемні аспекти у роботі фахівця з молоддю
у селі, що в свою чергу дає можливість студентам звернути на їх увагу та ґрунтовніше
підготуватися у умовах вищого навчального
закладу до вирішення подібних проблем у
майбутній професійній діяльності.
Також вважаємо за доцільне під час проходження, вже після першого курсу навчальної (ознайомча з фаху) практики як складової
професійної підготовки майбутніх соціальних
педагогів до роботи з молоддю сільської місцевості, спрямувати студентів на вирішення
самостійного завдання. Метою якого б було –
професійне спрямування на конкретну цікаву для студента тему соціально-педагогічної
роботи з молоддю сільської місцевості, наприклад, «Робота соціального педагога з
девіантною молоддю сільської місцевості»,
«Соціально-педагогічна робота з молоддю,
що повернулася з місць позбавлення волі у
сільській місцевості», «Соціально-педагогічна робота з молодою сім’єю у селі», «Наркозалежна молодь як об’єкт роботи соціального педагога в сільській місцевості» і т.д.
Впродовж навчання у вищому навчальному закладі студенти могли б напрацьовувати
теоретичний та практичний матеріал з обраної
тематики і використовувати його в написанні
рефератів, курсових, магістерських робіт. Для
ефективнішої роботи у даному напряму доцільно було б організувати групи волонтерської діяльності, щоб студенти не тільки під
час проходження навчальної практики, а й у
вільний час могли б удосконалювати свою
практичну підготовку до роботи з молоддю
сільської місцевості.
Самостійна робота щодо підготовки соціальних педагогів до роботи з молоддю сільської місцевості – це форма організації навчального процесу, яка передбачає виконання
завдань студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої
участі.
Вважаємо, що ефективною буде самостійна робота студентів, яка базується на
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використанні різноманітних педагогічних
методик і технологій: дидактичних ігор,
кейс-методики, інтегрованого навчання, проблемного навчання, новітніх інформаційних
технологій, технологій навчання в малих
групах та широкого застосування технічних
засобів навчання.
Одним з перспективних вважаємо метод
самостійної роботи студентів як робота в
трійках. По суті, це ускладнена робота в парах. Найкраще в трійках проводити обговорення, обмін думками, підбиття підсумків чи
навпаки, виділення несхожих думок. Мета:
вирішення складних проблемних ситуацій,
що потребують колективного розуму, набуття навичок у спілкуванні та співпраці. Форма
фіксації результатів самостійної роботи (план,

конспект, тези, коротка відповідь на найбільш
важливі питання теми, мультимедійна презентація).
Висновки, зроблені в результаті дослідження. За допомогою активних форм навчання, що сприяють розвитку критичного
мислення, самостійності, відповідальності,
можна підготувати майбутніх соціальних педагогів до роботи з молоддю сільської місцевості, які будуть конкурентоспроможними
на сучасному ринку праці завдяки своїй професійній компетентності. Активні форми навчання дозволяють посилити мотивацію навчальної діяльності та інтерес до оволодіння
новими знаннями й вміннями і практичному
їх використанні, сприяють розвитку творчих
та комунікативних здібностей.
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КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ
ВИХОВАНЦІВ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ
У статті розглянуто питання теоретичного дослідження структури ресоціалізації вихованців
Центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. В ході даного дослідження були структуровані
та графічно зображені критерії і показники ресоціалізації вихованців центрів соціально-психологічної
реабілітації дітей.
Ключові слова: ресоціалізація, вихованець, критерій, показник, Центр соціально-психологічної
реабілітації.
В статье рассмотрены вопросы теоретического исследования структуры ресоциализации воспитанников Центров социально-психологической реабилитации детей. В ходе данного исследования
были структурированы и графически изображены критерии и показатели ресоциализации воспитанников центров социально-психологической реабилитации детей.
Ключевые слова: ресоциализация, воспитанник, критерий, показатель, Центр социальнопсихологической реабилитации.
The questions of theoretical studies of the structure re-socialization of inmates socio-psychological rehabilitation. In the course of this study were structured and graphics performance criteria and re-socialization
of inmates socio-psychological rehabilitation.
Key words: resocialization, pet, criterion, indicator, сenter socio-psychological rehabilitation.

Актуальність статті. В умовах кризи сучасного українського суспільства та зміни
морально-ціннісних установок зросло число
дітей, у яких з’являються різноманітні проблеми, пов’язані з соціалізацією. Адже, саме в
дитячому віці (особливо в підлітковому віці),
дитина починає усвідомлювати себе як особистість із певними рисами, включену в систему міжособистісних взаємин [2, с. 23].
Особливої актуальності набуває ця проблема в контексті розгляду соціалізації дітей,
що зазнали кризи особистісного розвитку та
стали вихованцями центрів соціально-психологічної реабілітації. Аналіз досліджень
і публікацій з проблем соціалізації дозволив
засвідчити зростання зацікавлення вчених
проблемами порушення процесу соціалізації
дітей, оскільки: розроблено вітчизняні та зарубіжні концепції соціалізації особистості
(В. Абраменкова, В. Алфімов, І. Звєрєва,
А. Капська, Р. Вайнола, Ю. Лебєдєв, С. Литвиненко, А. Мудрик, І. Печенко, В. Ямницький
та ін.); визначено особливості особистісного
розвитку дітей в умовах цілеспрямованого ви-

ховання (І. Дубровіна, В.Мухіна, А. Прихожан,
Н. Толстих та ін.); з’ясовано причини та
умови виникнення недоліків виховання дітей в неблагополучних сім’ях (А. Прихожан,
Н. Толстих, І. Трубавіна та ін.).
Постановка проблеми. Видатний педагог
В.О. Сухомлинський вважав, що зверненість
дитини на себе, усвідомлення себе як особистості, включеної в соціум, виступає на перший
план спілкування з оточенням. Саме спілкування в різних ситуаціях набуває в підлітковому віці значення «головної справи», тобто
провідної діяльності. У процесі соціалізації
дитина спочатку виділяє зовнішні, фізичні
ознаки, потім якості, пов’язані з використанням тих чи інших видів діяльності, і, нарешті,
особистісні якості, особливості власного внутрішнього світу. Такий аналіз стає для дитини
засобом організації своєї діяльності та взаємин з ровесниками й дорослими [6, с. 67].
Разом із тим дитині, крім знання правил і
норм поведінки, важливо усвідомлювати себе,
як особистістю, що потрібна даному суспільству, мати життєві цілі, тому необхідно допо-
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могти їй побачити, яким чином її вибір може
вплинути на подальше життя й успішність у
професійній діяльності, знайти шляхи досягнення життєвих цілей, зацікавити її в реалізації задуманого, навчити не відмовлятися від
бажаного при невдачах, а продовжувати рухатися вперед [6, с. 70].
Німецький педагог-вчений Герман Шойер, говорив, що конфлікти в підлітковому
та юнацькому віці виникають як відповідь на
неспроможність особистості реалізувати свої
особистісні тенденції до самореалізації, що
сприяє психологічному неблагополуччю дитини та порушує процес її соціалізації [2, с. 18].
Р.Х. Вайнола, уточнює, що соціалізація полягає у засвоєнні індивідом соціального досвіду у вигляді норм, видів діяльності, форм
спілкування та переведення цього досвіду у
внутрішні, власні регулятори активності. До
цих регуляторів належать мотиви, звички,
настанови, стереотипи тощо. Метою соціалізації є включення особистості у соціальне середовище, створення умов для максимальної
реалізації її психологічного потенціалу, спонукання до саморозвитку [8, с. 45].
Формулювання цілей статті. В процесі нашого дослідження, ми зрозуміли, що діти з
наявними проблемами соціалізації, потребують ресоціалізації – докорінної зміни соціального середовища, яке зумовлює необхідність
особистості пристосуватися до нових соціальних обставин, норм і цінностей. Це болісний
процес, який нерідко вимагає цілковитої зміни поглядів на суспільство, переоцінки свого життя, руйнування попереднього і нового
світорозуміння, розриву з традиційними культурними цінностями, необхідності брати на
себе незвичну/нову соціальну роль тощо.
Саме тому метою даної статті є аналіз
концепцій та теорій соціальної педагогіки з
ціллю визначення критеріїв, показників та
рівнів ресоціалізації вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей.
Виходячи, з вище зазначеної мети, перед
нами постали такі завдання в процесі нашого
дослідження:
1. Дослідження рівня ресоціалізованості
вихованців центрів соціально-психологічної
реабілітації дітей.

2. Дослідження рівня прояву різних особистісних якостей кожного вихованця, що
сприяють успішній ресоціалізації.
3. Визначення складових процесу ресоціалізації вихованців.
Виклад основного матеріалу. Як твердять
сучасні науковці в галузі соціальної педагогіки, ресоціалізація дітей, відбувається за умови наявності різних критеріїв та показників,
що так чи інакше впливають на даний процес.
Тож, все вище зазначене спонукало нас
сформувати та обґрунтувати соціально-педагогічні критерії та показники процесу ресоціалізації вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, які сприятимуть кожному вихованцю активізувати власний процес
самопізнання, розвинути та зміцнити впевненість у собі, комунікативні здібності і навички спілкування, сформувати адекватну самооцінку; допомогти знайти шляхи досягнення
життєвих цілей, навчити не відмовлятися від
бажаного при невдачах.
В академічному тлумачному словнику поняття «критерій» (від лат. critērium, яке зводиться до грец. хριτήριον – здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов’язаного з
грец. χρινω – розділяю, розрізняю) – це мірило, вимога, випробування для визначення або
оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації [1].
Також, відповідно академічного тлумачного словника поняття «показник» – це свідчення, доказ, ознака чогось, наочне вираження (в
цифрах, графічно) досягнень, результатів чиєїсь діяльності [1].
М. Корнєв та А. Коваленко акцентують
свою увагу на таких основних критеріях соціалізованості особистості: поведінковий,
мотиваційний, регулятивний, креативний,
рефлексивний, вольовий, спонукальний,
операційний. Всі вони взаємообумовлені та
пов’язані між собою [7, с. 89].
В процесі нашого теоретико-методологічного дослідження ми зрозуміли, що такі показники як бажання змінити життя на краще,
прагнення інтеграції в соціально позитивному середовищі, просоціальність мотивації, цілеспрямованість, соціальна активність,
саморегуляція поведінки, комунікативність,
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конструктивність та гнучкість поведінки є
основою, навколо яких конструюються головні рушії змін особистості вихованців центрів
соціально-психологічної реабілітації, оскільки від того, чим мотивує дитина свою готовність до нової діяльності, залежать характер
його участі в процесі ресоціалізації та досягнуті результати.
Отже, розглянемо детальніше вище зазначені показники групуючи їх відповідно до
критеріїв:
Спонукально-мотиваційний критерій – виявляється у думках, твердженнях стосовно
об’єкта установки; знання про властивості,
призначення, способи поводження, вказує на
рівень сформованості мотивації до змін, рівень сприйнятливості нововведень, потребу
у створенні нових стереотипів поведінки як
нового способу вирішення наявних проблем,
прагнення до самовдосконалення, саморозвитку та самореалізації через кардинально
новий стиль життя [7, с. 55].
Показниками спонукально-мотиваційного
критерію є: бажання змінити життя на краще;
прагнення інтеграції в соціально-позитивному середовищі; просоціальність мотивації.
Щоб у дитини з’явилося дане бажання, вона
повинна, як говорив Я. Корчак, з допомогою
дорослого неупереджено оцінити власне життя і чесно зізнатися, чи хотіла б вона змінити
щось в ньому. Потрібно переконати вихованця
що його не повинно бентежить, наскільки глобальними повинні бути майбутні зміни, адже
мова йде про його життя. Якщо не переступити
через страхи, які заважають зважитися на щось
незвідане, можна упустити шанс почати нове
життя. Щоб все вийшло, потрібно бути точно
впевненим, що дитина готова на радикальні
кроки і нинішнє життя – це зовсім не те, про
що можна мріяти [6, с. 90].
Важливим є врахування в управлінні процесом ресоціалізації мотивів дітей, а саме те,
чим вони можуть бути обумовлені: підвищенням своєї ефективності в суспільстві; намаганням привернути до себе увагу; здобути
визнання та ін. [4, с. 71].
Справжню суть мотивів з’ясувати буває
нелегко, оскільки в дітей вони дуже часто змінюються. Особистісну значущість конкрет-

них мотивів досліджують на підставі аналізу
сформульованих вихованцем цілей власної
життєвої позиції, його дій щодо реалізації цих
цілей, а також аналізу змін у його мотиваційній сфері, самооцінки, ставлення до своєї поведінки [4, с. 75].
Провідним мотивом до соціально позитивних змін в дітей у більшості випадках є пізнавальний інтерес. Позитивну мотивацію в
процесі ресоціалізації засвідчує задоволення
таких його особистісних і діяльнісних потреб,
як створення і застосування нового, підвищення рівня загальноосвітніх знань, подолання психологічних та педагогічних труднощів
[4, с. 77].
Регулятивно-вольовий критерій – дії
об’єкта, виражені в емоціях (переживаннях,
почуттях) [7, с. 65].
Показниками регулятивно-вольового критерію є: цілеспрямованість; соціальна активність; саморегуляція поведінки.
В. О. Сухомлинський підкреслював, що головне в регулятивно-вольових процесах – не
регуляція впливу вже існуючих емоцій на психічне життя дитини, а регуляція виникнення
спрямованості емоцій, їх планування. Планування не є довільним, на замовлення, появи
того чи іншого почуття. Почуття виникають
унаслідок зміни ставлення дитини до дійсності в процесі її діяльності. Почуття можна
опосередковано спрямовувати й регулювати
через діяльність, у якій емоції й почуття переростають в цілеспрямованість до успішного
завершення виконуваної діяльності [5, с. 44].
Під, соціальною активністю, П. Сорокін,
визначає попередню спрямованість дії, остаточний же вибір, який може не збігатися з початковим, здійснюється внаслідок прийняття
рішення. Прийняття рішення як одна з фаз
регулятивно-вольового процесу може зовсім
не виділятися у свідомості, якщо спонукання не натрапляє на внутрішню протидію. За
наявності такої протидії прийняття рішення
виступає як розв’язання конфлікту, що викликав боротьбу мотивів. У разі, якщо конфлікт
не розв’язано, кожен з мотивів зберігає свою
силу, а прийняття рішення усвідомлюється як
особливий акт, який підпорядковується визначеній меті [2, с. 46].
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Як наголошував І. Павлов, за допомоги саморегуляції поведінки людина контролює прийняття рішення. У разі порушення саморегуляції в життя дитини приходить навіювання,
негативізм і впертість. Про навіювання йдеться у тих випадках, коли прийняття рішення
суб’єктом диктується іншою людиною. При навіюванні вплив іншої людини визначає рішення незалежно від того, що воно означає по суті,
тобто рішення автоматично передається від однієї людини до іншої без урахування, зваження
мотивів. Негативізм виявляється в немотивованій вольовій протидії всьому тому, що виходить від інших. Особистість не здатна оцінити
позиції інших людей і прийняти правильне рішення, тому вона відхиляє все те, що йде від
інших. Уперта людина наполегливо відстоює
своє рішення тільки тому, що це – її рішення.
Зваженості, об’єктивної обґрунтованості в прийнятті рішення немає. Навіювання, негативізм і
впертість свідчать, що особистість неспроможна піднестися над своїм ставленням до інших
людей і до самої себе, опосередкувати його
об’єктивним змістом рішення, що приймається.
Дитина зі стійкою саморегуляцією поведінки
проявляє ініціативність, самостійність, незалежність, рішучість та наполегливість [3, с. 93].
Поведінково-операційний критерій – готовність індивіда до здійснення конкретної
діяльності (поведінки) [7, с. 75].
Показниками поведінково-операційного
критерію є: комунікативність, конструктивність та гнучкість поведінки.
Розглянемо детальніше кожен з показників, що ми відносимо до даного критерію:
Комунікація – це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями
тощо) між двома чи більше особами [8, с. 66].
Як наголошує український дослідник комунікації Г. Почепцов, для здійснення процесу комунікації необхідні такі умови [8, с. 69]:
1. Наявність щонайменше двох осіб: відправника – особи, яка генерує інформацію,
призначену для передавання, та одержувача –
особи, для якої призначено інформацію, що
передається.
2. Наявність повідомлення, тобто закодованої за допомогою будь яких символів інформації призначеної для передавання.

3. Наявність каналу комунікації, тобто засобу за допомогою якого передається інформація.
4. Наявність зворотного зв’язку, тобто процесу передавання повідомлення у зворотному напрямку від одержувача до відправника.
Таке повідомлення містить інформацію про
ступінь сприйняття й зрозумілості отриманого повідомлення.
Комунікативність – сукупність істотних
відносно стійких властивостей особистості,
що сприяють успішному прийманню, розумінню, засвоєнню, використанню й передаванню інформації [6, с. 95].
Як частину комунікативності, ми також
розглядаємо готовність дитини взаємодіяти з
навколишнім оточенням.
Задля визначення готовності взаємодіяти,
на думку Дж. Хоманса, потрібно враховувати:
розвинуте почуття відповідальності за поведінку та вчинки; потреба в спілкуванні з іншими людьми; здатність до активної участі в
житті суспільства й до ефективного використання своїх комунікативних знань і здібностей
під час взаємодії, до соціально-психологічної
близькості з іншою людиною, до конструктивного розв’язання різноманітних життєвих
проблем шляхом встановлення соціальних
контактів і міжособистісних стосунків; потреба у процесі спілкування в найповнішій
самореалізації, ефективному прояві власного
комунікативного потенціалу [5, с. 108].
Під конструктивністю, спираючись на аналіз наукових досліджень ми розуміємо вміння дитини (вихованця центру) бачити об’єкт
в комплексі і при цьому уявляти його собі в
співвідношенні з оточенням.
Беручи за основу дослідження А. Яригіної, конструктивність – це: вміння дізнатися
і виділити основу проблеми (бачити істотне,
тобто вміння абстрагуватися); вміння зібрати проблему з готових частин (синтезувати);
вміння розчленувати наявну проблему, виділити її основні складові частини (аналізувати); вміння видозмінювати проблемні ситуації, отримуючи при цьому новий досвід їх
профілактики [8, с. 101].
Формування всіх цих умінь залежить від
рівня стимуляції і розвитку наочно-образно-
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словесного і наочно-дієво-словесного (у термінології Т. Розанової) видів мислення у дітей
як необхідного проміжного етапу в становленні повноцінного конструктивного мислення [4, с. 81].
Тому, спираючись на дослідження В. Моляко, М. Вертгеймера, Б. Волкова, М. Шаталова, ми виділяємо ряд основних умов, від яких
залежить розвиток конструктивного мислення: розвиток конструювання проблемних ситуацій; розвиток сприйняття проблеми; розвиток уяви [4, с. 86].
Відповідно, необхідно звернути увагу також на те, що в процесі ресоціалізації виникає
бажання змінюватися, потім мотив, підключається логіка і в ході цього виникає вже готовий продукт конструктивне мислення.
Третім показником даного критерію є
гнучкість поведінки, як розмаїтість та адек-

ватність активності особистості, що виявляється і у зовнішніх (рухових) формах, і у внутрішніх (психічних).
У психологічних дослідженнях багатьох
закордонних авторів гнучкість людини визначають як властивість, протилежну ригідності.
Закордонні дослідники ригідності виокремлюють таку її істотну рису, як нездатність до
нової діяльності, стереотипність застосування
сформованих операцій. В описах ригідності
вони ґрунтуються на різних аспектах вияву
цього психологічного феномена.
Відмінною рисою закордонних досліджень
гнучкості є використання двох термінів для
її визначення: flexibility – власне гнучкість і
variability – багатобічність [1].
У частині праць гнучкість визначають як
здатність відмовитися від наявного способу дії на користь іншого, більш ощадливого

Рис. 1.1. Критерії та показники ресоціалізації вихованців центрів
соціально-психологічної реабілітації дітей
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(К. Шайє), і як швидкий, легкий перехід від
одного класу предметів і явищ до іншого
(С. Рубеновиць, Дж. Гілфорд). До поняття
гнучкість вводять також швидкість переходу від свідомості до роботи підсвідомості
(В. Кеттелл, Фостер). Під гнучкістю розуміють здатність особистості адаптуватися до
змін, що можуть відбутися зненацька (Л. Хаскелл) [3, с. 119].
На думку, Л. Мітіної, гнучкість – це інтегральна характеристика особистості, що становить собою гармонічне поєднання взаємозалежних і взаємозумовлюючих особистісних
якостей [3, с. 133].
Гнучкість поведінки, за визначенням
В. Одайника – це здатність людини відмовлятися від поведінки, яка не відповідає ситуації,
і виробляти або приймати нові оригінальні
підходи до розв’язання проблемної ситуації за
незмінних принципів і моральних засад життєдіяльності [7, с. 91].
Поведінкова гнучкість – це оптимальне
(гармонійне) поєднання індивідуальних ефективних (принципово значущих) стереотипів
поведінки та різноманітних (оригінальних)
способів рольової взаємодії.
Протилежні характеристики властиві ригідності поведінки, яка перешкоджає успішному

освоєнню будь-якої діяльності і врешті негативно впливає на психічне здоров’я особистості.
Психологічною умовою розвитку поведінкової гнучкості є усвідомлення ролі й значення поведінкової сфери особистості в оптимізації діяльності, спілкування, свого психічного і
фізичного здоров’я.
Найефективнішими засобами розвитку поведінкової гнучкості є: а) навчання методам і
прийомам саморегуляції; б) організація соціально-рольових тренінгів, які спрямовані на
формування в учнів гнучкої рольової поведінки [3, с. 77].
Теоретичне дослідження наведене в нашій
статті, дозволило розглядати структуру ресоціалізації вихованців Центрів соціально-психологічної реабілітації дітей у взаємопов’язаній
та нерозривній єдності трьох критеріїв: спонукально-мотиваційного, регулятивно-вольового та поведінково-операційного (рис. 1.1).
Висновки, зроблені в результаті дослідження. Отже, здійснений нами теоретичний
аналіз структури процесу ресоціалізації вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей спонукає до розроблення педагогічного забезпечення процесу ресоціалізації
вихованців центрів, з метою покращення умов
та ефективності реабілітаційного процесу.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
СУЇЦИДАЛЬНИХ ПІДЛІТКІВ
Стаття присвячена одній з актуальних проблем сучасності наростаючої тенденції до суїцидальної поведінки підлітків. Автор описує багатоаспектність причин, виділяючи найбільш значущі для
вчинення підлітками суїциду. В роботі показано, що серед безлічі причин, що спричиняють суїцидальну поведінку, найбільш важливими є психологічні. Своєчасне виявлення психологічних особливостей
підлітків-суїцидентів допоможе фахівцю як в усвідомленні проблем клієнта, так і в розробці та здійсненні програм психологічної інтервенції.
Ключові слова: підлітки, суїцидальна поведінка, аутодеструкция, фрустраційна ригідність.
Статья посвящена одной из актуальных проблем современности нарастающей тенденции к
суицидальному поведению подростков. Автор описывает многоаспектность причин, выделяя наиболее значимые для совершения подростками суицида. В работе показано, что среди множества причин, вызывающих суицидальное поведение, самыми важными являются психологические. Своевременное выявление психологических особенностей подростков-суицидентов поможет специалисту,
как в осознании проблем клиента, так и в разработке и осуществлении программ психологической
интервенции.
Ключевые слова: подростки, суицидальное поведение, аутодеструкция, фрустрационная
ригидность.
The paper is dedicated to one of the most topical issues of our time the growing trend of teenagers’ suicidal
behaviour. The author describe the multidimensional nature of the causes, highlighting the most important
ones for committing suicide. The paper shows that among causes of suicidal behaviour, the most important
are psychological. Timely detection of the psychological characteristics of suicides helps the specialist realize
the client’s problems. Also it helps in designing and implementing programs of psychological intervention.
Key words: adolescents, suicidal behaviour, autodestruction, frustration rigidity.

За даними численних досліджень, велика
кількість самогубств спостерігається в підлітковому віці. Так, наприклад, частота самогубств серед підлітків 15 – 19 років в Україні перевищує середній світовий показник по
даній віковій категорії в 2,7 рази. Це означа,
що кожен четвертий підліток намагався покінчити з собою. Самогубства в молодому віці
є другою по частоті причиною смертельних
випадків. За даними статистики рівень самогубств у підлітків за останні 60 років збільшився в три рази. На один підлітковий суїцид
припадає до 100 суїцидних спроб. Підлітки з
гомосексуальною орієнтацією вчиняють суїцид в 4 рази частіше [1; 2].
У підлітків сучасної, і, в особливості постсучасної культури, є багато прихованих за фасадом зовнішнього благополуччя проблем, які
вони все частіше приносять з собою в освітні установи. Крім того, все більша кількість

підлітків виявляється залученими у дорослий
криміналітет, починаючи від актів вандалізму
та крадіжок до вчинення вбивств. Число суїцидів у підлітків покоління нового тисячоліття продовжує зростати.
Згідно Н. Wass (1995), у підлітковому віці,
як правило, вже сформоване розуміння незворотності суїциду на абстрактному та особистісному рівні. Тим не менш, багато що залежить від біологічних спадково обумовлених
і середовищних факторів, що впливають на
особливості психічного дозрівання. При нормальному розвитку ступінь розуміння незворотності смерті у підлітків має індивідуальні
та вікові відмінності. Потенціал підліткового
мислення часто може порушуватися під впливом періодичних і постійних потреб, які призводять до заперечення реальності та конфбуляторного за принципом «wishful thinking»
мислення за бажанням. На нашу думку, у

133

№ 8 / 2016 р.

♦

підлітка є відчуття особистого безсмертя, незалежно від його теоретичних уявлень, тому
що його особиста смерть дуже віддалена за
часом.
Заперечення власної вразливості підлітками стає однією з причин вживання наркотиків, токсичних доз алкоголю, різних форм
потенційно загрозливого для життя поведінки. Предмет смерті є табуйованим і замінюється різними эфемизмами («приспання»;
«догляд»; «довга подорож»). Цьому сприяють
комп’ютерні ігри, а також кіно і телебачення,
в яких популярних героїв спочатку вбивають,
а потім вони повертаються в утриманні інших
сценаріїв. Нечітке розуміння того, що станеться при суїциді, збільшує ризик його вчинення.
Аналізуючи суїцидальну поведінку підлітків, K. Comptois (2002) приходить до висновку, що існує досить значне й небезпечне
розходження в розумінні суїциду між підлітками та дорослими. Підлітки неадекватно
сприймають існуючий континуум між життям
і смертю. У багатьох підлітків з суїцидальними і саморуйнівними прагненнями одночасно
в різній мірі присутнє бажання жити та не
вмерти. Опитані нами підлітки з суїцидальною идеациєю часто повідомляли, що, якби
з якоїсь причини вони випадково померли,
це було б для них полегшенням, але в той же
час, респонденти займали в цьому відношенні пасивну позицію, не збираючись робити
яких-небудь активних рішучих дій. В якості
ілюстрації цієї моделі поведінки ми наводимо підлітка з депресивними і суїцидальними
ідеями і фантазіями, який мав звичай уночі
прогулюватися уздовж автомагістралі, що
проходила недалеко від його будинку. Іноді він переходив через захисний бар’єр і, не
звертаючи уваги на наявність або відсутність
проїжджаючих повз машин, не кваплячись,
спокійним кроком перетинав дорогу з думкою
про те, що, якщо його зіб’є машина, то така
доля. Вдалий перехід дороги сприймався як
гарний знак, свідоцтва того, що доля на його
боці й що в майбутньому травмуюча його сімейна ситуація покращиться [8].
Дійсно, наявність у безсвідомості схожої
моделі може пояснити частоту ситуацій, коли
підлітки опиняються «не в той час і не в тому

місці», що може призводити до трагічного результату.
Згідно з даними Центру Контролю і Запобігання Захворювань (Center for Disease Control
and Prevention (CDC), один з п’яти підлітків у
США протягом року серйозно розмірковують
про суїцид, і приблизно 1700 чоловік гине в
результаті суїциду щорічно [3].
CDC і Асоціація Національного Психічного Здоров’я (NMHA) вказують, що кількість суїцидів серед підлітків потроїлася
з 1960 року. Тим самим суїциди є провідною
причиною смерті підлітків і займають друге
місце серед студентів коледжів [4].
На думку Американської Психологічної
Асоціації (American Psychological Association),
підліткові суїциди можна попереджати, враховуючи наявність попереджувальних сигналів.
Повідомляється також, що 90% летальних випадків внаслідок суїцидів реєструється в осіб,
які страждають психічними захворюваннями
та зловживають речовинами, що змінюють
психічний стан [8].
Дискредитуються дані 1989 року про те,
що 30% вчинивших суїцид підлітків є геями.
Замість цього, в даних головних психологічних і психіатричних Асоціацій навіть не згадується про такі випадки або ж вони знаходяться в кінці довгого списку факторів ризику
підліткових суїцидів. Основними факторами
ризику вважаються за публікаціями Організацій психічного здоров’я, руйнування сім’ї,
зловживання алкоголем і наркотиками [4].
У дослідженнях Медичного Центру Колумбійського Університету наводяться різні причини скоєння суїциду хлопчиками
та дівчатками. Проведено аналіз проблеми на основі вивчення даних обстеження
8000 студентів в Нью Йоркських вищих школах
у 2005 році [3].
Для осіб жіночої статі першою причиною
суїцидальної спроби було недавнє насильство
під час любовного побачення. Для підлітків чоловічої статі основною причиною було
сексуальне насильство в минулих періодах
життя. Доктор Elyse Olshen, що проводитла
дослідження, повідомила, що дівчатка, які зазнали насильства бойфрендом, на 60% більше
схильні до суїцидальної спроби, порівняно з
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іншими. Для хлопчиків сексуальне насильство, скоєне над ними протягом тривалого
періоду часу, є детермінуючим фактором підліткового суїциду [3].
В якості серйозних факторів суїцидального ризику АРА (Американська Психологічна
Асоціація) називає такі: депресія, зловживання алкоголем і наркотиками, агресивна,
руйнівна поведінка. Згадуються також переживання, пов’язані з втратою в сім’ї, нестабільність, незаплпнована вагітність. Повідомляється, що суїцидальні підлітки відчувають
себе самотніми та покинутими. Вони особливо вразливі, коли переживають втрату й
приниження; у них виявляється знижена переносимість психічних травм, пов’язаних з
поганими оцінками в школі, розривом відносин із бойфрендом або герлфрендом, сварки з
батьками, батьківськими розбіжностями, розлученням.
За даними звітів APA, 53% вчинившихсуїцид
молодих людей зловживали наркотиками [3].
NMHA виділяє почуття гніву та помсти, а
також нездатність бачити далі цієї тимчасової ситуації в якості головних чинників суїцидальних спроб у підлітків. Підліток, який
має адекватну мережу підтримки з боку друзів, родини, групи однолітків і релігійну афіліацію, має простір для виходу з щоденних
фрустрацій. Підліток без адекватної мережі
підтримки може відчувати себе ізольованим,
позбавленим зв’язку зі своєю сім’єю та однолітками. Саме ці підлітки виявляють підвищений ризик суїциду.
До інших причин суїциду відносять розлучення, алкоголізм когось із членів родини,
домашнє насильство, фізичне та сексуальне
насильство, повторювані проблеми в школі,
зловживання речовинами та саморуйнівну поведінку (цит. за: [3]).
Американська Академія Дитячої та Підліткової Психіатрії публікує список причин,
через які підлітки здійснюють суїциди. До
них належать: стрес, невпевненість, сумнів у
собі, тиск з боку дорослих з приводу успішності, фінансова невпевненість, страх дорослішання, розлучення батьків, формування нової сім’ї з прийомними батьками та їх дітьми,
зміна місця проживання.

Harris C. et al. (1997) перераховують 13
можливих причин суїциду у підлітків:
1) безуспішний пошук допомоги від когонебудь;
2) втеча від нестерпної ситуації;
3) звільнення від жахливого психічного
стану;
4) спроба вплинути на когось, щоб він/
вона змінили свою точку зору;
5) продемонструвати силу своєї любові до
кого-небудь;
6) полегшити життя іншим;
7) змусити людей пошкодувати про свою
поведінку;
8) налякати або наполягти на своєму;
9) змусити людей зрозуміти силу свого переживання;
10) встановити, любить чи насправді хтось
її або його;
11) неможливість знайти інший вихід з нестерпною ситуації;
12) втрата контролю і нерозуміння своєї
поведінки;
13) бажання померти [9].
Р. Soloff et al. (1994) висловлювали думку, що 65% суїцидальних спроб у молодому
віці визначаються бажанням маніпулювати та
контролювати поведінку інших з метою досягти виконання своїх бажань. Ця думка підтримується громадськістю.
Розуміння серйозності незавершених підліткових суїцидів дуже важливо для їх попередження. У ряді випадків дорослі роблять
небезпечну помилку, вважаючи такі спроби
демонстративними та несерйозними, не бажаючи кваліфікувати їх як результат важкої психологічної кризи. Суїцидальні спроби підлітків не слід розглядати в аспекті дилеми: а чи
дійсно він чи вона хотіли покінчити з собою?
Правильною відповіддю є ні «так», ні «ні»,
правильна відповідь знаходиться посередині
континууму життя й смерті, й, в залежності
від багатьох зовнішніх і внутрішніх індивідуальних особливостей суїцидального підлітка,
його віку та статі розташовується ближче до
одного чи іншого полюсу континууму.
С. Harris et al. (1997) приходить до висновку, що професіонали психологи та психіатри
при аналізі механізмів суїцидальних спроб і
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суїцидів фактично не надають належного значення «бажанням померти», не вважаючи цей
фактор грає суттєву роль в здійсненні суїцидів.
Як відомо, процес дозрівання підлітків
проходить поступово, характеризуючись підвищеним виробленням гормонів. Рівень статевих гормонів може впливати на збільшення
суїцидального ризику, будучи біологічним
фактором останнього.
Психологічними факторами суїцидального ризику у підлітків є проблеми формування
ідентичності та різкі коливання настрою. Почуття ідентичності має велике значення для
підлітків. Підлітки, у яких розвивається відносно постійне розуміння того, ким вони є та
ким стають, набувають тим самим основу для
вміння справлятися з численними, властивими для цього віку стресами. В протилежність
цій групі, підлітки з погано зформульованою
ідентичністю мають менш виражену здатність
до розвитку навичок, необхідних для ефективного протистояння стресам.
Схильні до суїциду підлітки виявляють
багато симптомів психопатології. Суїцидальну поведінку корелює насамперед, депресія,
ознаки особистісних розладів, вживання алкоголю та речовин, що змінюють психічний
стан [9].
За даними А. Berman, D. Jobes (1993), депресія асоціюється з підлітковим суїцидом,
суїцидальними спробами та завершеними суїцидами [6].
Дослідження А. Beck et al. (1979) показують, що поєднання почуття безнадійності з
депресією є найбільш небезпечною ознакою
ризику скоєння суїциду. При цьому підкреслюється, що почуття безнадійності являє собою більш небезпечний детермінант ризику
завершеного суїциду, ніж загальна депресивність сама по собі. У багатьох дослідженнях
встановлено, що безнадійність може бути
провісником майбутньої суїцидальної поведінки. Згідно А. Berman, D. Jobes (1993), від
15 до 33% підлітків, які здійснювали суїцид,
вживали наркотики. Речовини, що змінюють
психічний стан, не тільки призводять до суїциду, але і часто використовуються безпосередньо перед його вчиненням, особливо дівчатками [6].

А. Apter et al. (1988) встановив, що суицидальність підлітків більшою мірою пов’язана
з особистісними розладами, ніж з депресивними порушеннями. Антисоціальні підлітки
не здатні до розвитку адекватного внутрішнього контролю над своєю поведінкою. Їх
антисоціальність призводить до конфлікту з
владою, правовими органами, тому вони постійно стикаються з юридичними та дисциплінарними проблемами [5].
За даними D. Bond (2013), такі зіткнення
реєструються менш ніж за рік до скоєння суїциду. Очевидно, що імпульсивність й агресивність можуть збільшувати ймовірність
саморазрушающих дій, особливо, коли антисоціальна поведінка призводить до конфлікту
з правоохоронними органами [7].
Cynthia Pfeffer (1984) найбільш авторитетний фахівець з проблеми суїцидів в США, виділяє дітей з conduct of disorder (порушенням
поведінки) як одну з двох груп з найбільшим
ризиком суїциду в дитячому та підлітковому
віці. Цей ризик не тільки зберігається, але й
може посилюватися в підлітковому віці.
На значення гомосексуальної та лесбійської орієнтації підлітків як фактору ризику
суїциду вказують М. Rudd et al. (1996). За
даними авторів, соціопсихологічні чинники
стресу, пов’язані з розвитком моносексуальної ідентичності та стилю життя, обумовлюють схильність до депресії і суїциду.
Е. Schneidman (1993), вивчав суїцидальну
поведінку гомосексуальних підлітків, встановив, що велика кількість стресорів, що
викликають у них суїцидальну поведінку не
відрізняються від стресорів, що впливають на
такі ж думки та фантазії у гетеросексуальних
підлітків. Тим не менш, автором було виявлено, що для моносексуальных підлітків додаткову роль відіграють стресори, пов’язані з
негативним ставленням до моносексуальності в суспільстві та їх соціальним відторгненням. У таких підлітків виявляються труднощі
з формуванням ідентичності, що провокують
виникнення суїцидальної поведінки й призводять до суїцидальних спроб [9].
Аналіз когнітивних чинників ризику суїциду у підлітків базується на тому, що на початку
формування здатності до побудови різних гіпо-
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тез і здатності мислити абстрактно підлітки уявляють себе в ідеальному світі, відірваному від
навколишньої дійсності. Цей тип мислення, поряд з відсутністю будь-якої можливості змінити
реальність у відповідності зі своїми бажаннями,
призводить до екзистенційним розчарування.
У результаті підлітки відчувають себе нещасними. Це почуття генерализуется, поширюючись
на все, що відбувається, при цьому відсутня
будь-яка позитивна перспектива подальшого
життя та його сенсу. У такому сприйнятті себе
і навколишнього світу у підлітків зазвичай присутній і нарцисстический компонент: вони вважають, що є першими та єдиними, хто, на відміну від оточуючих, правильно оцінює себе і те,
що відбувається навколо.
Особистість з суїцидальною поведінкою в
ситуації напруги використовує реакції самозахисту, зі страху перед емоціями вибирає статус
жертви, звертає агресію на себе, має високий
рівень самознищення. Виявлена схильність
до суїцидальною поведікиі взаємопов’язана з

фрустрацією потреби в розумінні і прийнятті іншими людьми. Як правило, такі підлітки
намагаються не виявляти своїх почуттів, тримають їх при собі, щоб приховати свої слабкості, таять глибоку образу на несправедливість соціальної системи. Вони не володіють
достатньою стійкістю, що дозволяє проявити
почуття покинутості, відчути себе забутими.
Приховування справжніх почуттів перешкоджає виявленню причин можливої травматизації з боку оточуючих. Страх висловити свої
почуття відкрито не дає можливості дізнатися про них іншим, робить таких підлітків не
зрозумілими для оточуючих. Виникнення непорозумінь, напруженості та конфліктів призводить до зниження кола інтересів, сприяє
розвитку тривожно-недовірливих рис характеру та втрати стимулу протистояти невдачам.
Специфічні психологічні особливості суїцидентів характеризуються поєднанням тенденції до сверхтревожності, паранояльності
рис і відсутністю прагнення до домінування.
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАРОДЖЕННЯ
І РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У США ТА КАНАДІ
Аналіз діяльності українських дошкільних установ Канади й США дає підстави стверджувати,
що своїм змістом та принципами вони сприяють загальному розвитку особистості дитини, забезпечують її входження у світ українства, закладають основи національного життя в умовах етнічної
спільноти.
Ключові слова: національне виховання, українська діаспора, діти дошкільного віку, дитячий садок.
Анализ деятельности украинских дошкольных учреждений Канады и США дает основания утверждать, что своим содержанием и принципами они способствуют общему развитию личности ребенка, обеспечивают её вхождение в мир «украинства», закладывают основы национальной жизни в
условиях этнического сообщества.
Ключевые слова: национальное воспитание, украинская диаспора, дети дошкольного возраста,
детский сад.
The analysis of the Ukrainian preschool institutions in Canada and the United States gives reason to believe
that by its content and principles they promote not only the overall development of the child, but also ensure its
entry into the world of the Ukrainian nation, laying the foundations of national life in ethnic community.
Key words: national education, Ukrainian Diaspora, preschool children, kindergarten.

Актуальність статті. Багатовікова історія
людства і численні дослідження вчених різних
епох і країн дають підстави стверджувати, що
для кожного народу в усі часи найважливішими і найвідповідальнішими завданнями були
виховання підростаючих поколінь, передача
їм соціокультурного досвіду попередників та
включення їх у соціальну практику сучасників. Успішне вирішення цих завдань залежало
від багатьох факторів – як зовнішніх (суспільних), так і внутрішніх (сімейних, родинних,
особистісних).
Постановка проблеми. Вивчення наукової
літератури і етнопедагогічного досвіду різних
народів незаперечно доводить, що виховання
дитини від народження і до шести років має
надзвичайно важливе значення для формування її характеру, світогляду і особистості загалом. В умовах діаспори в полікультурному
середовищі країн проживання далеко не всі
сім’ї можуть дати дитині належне виховання саме в національному дусі, з урахуванням
надбань їх етнічної культури та багатовікової
народнопедагогічної мудрості, щоб виплекати
її продовжувачем традицій свого роду, наро-

ду і водночас справжнім громадянином прибраної батьківщини. Водночас один із піонерів українського життя в Канаді С. Ковбель
стверджував, що «коли б українці не мали тих
своїх питомих цінностей та не вміли їх самі
оцінити, не принесли їх із собою у чужий новий світ, не поставили собі за головну ціль
розвивати і плекати їх тут в чужині як не лиш
одиноку розраду у тяжких хвилинах боротьби
за існування, але як могучу опору проти винародовлення, яка в’яже нас, мов сильний ланцюг, з покинутою рідною батьківщиною, та не
мали відваги вийти з ними перед форум чужих культур, то хто знає, чи українці в Канаді
і досі були б звернули на себе увагу чужинців та заставили їх глянути і в душу українця
[4, с. 346].
Саме з цією метою практично в усіх державах світу, де поселялись українці, організовувались українські дитячі дошкільні заклади,
як основа формування етнічної свідомості та
фундамент рідномовної освіти й національного виховання. Зокрема, в Канаді і США – країнах найдавнішого поселення українців – дитячі садочки, світлички і класи передшкілля,

138

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

в яких і до сьогоднішнього дня навчальновиховний процес провадиться українською
мовою і в справжній українській атмосфері,
почали відкриватись лише наприкінці 1940-х
років, тобто тоді, коли, як стверджують сучасні діаспорознавці, емігранти другої і особливо
третьої хвиль реально відчули, що починають
втрачати молоде покоління, яке активно входило в соціум країн поселення [13, с. 240].
Порятунок від денаціоналізації своїх дітей і
втрати їх для етнічної громади вони побачили
в системі рідномовного шкільництва, основу
якого повинно складати дошкілля. Але шлях
до цього був складний, карбований успіхами
і невдачами, здобутками і втратами в умовах
придбаної батьківщини. Адже, як підкреслює
К. Чернова, «відносини між діаспорою і приймаючим суспільством – це відносини між генетично різними соціальними утвореннями.
Тому діаспора як ціле змушена шукати спосіб
існування в іноетнічному соціальному оточенні. Цей процес не зводиться до індивідуальної адаптації мігрантів. Він набуває перш
за все форми взаємодії між їхніми групами в
рамках спільноти-анклава, взаємодії спільноти і суспільства» [16, с. 57].
Зародження системи українських дошкільних закладів у США і Канаді та еволюцію даного процесу розглядали у своїх дослідженнях
І. Баєр, М. Грабко, О. Грабовенська, М. Долішна, О. Климишин, І. Пеленська, Р. Чумак та
інші вітчизняні і зарубіжні україністи. Цінуючи результати вище названих науковців, кладемо за мету дослідити та проаналізувати соціокультурні передумови зародження і розвитку
українського дошкілля в США та Канаді.
Виклад основного матеріалу. Дослідженням установлено, що українські жінки-піонерки, які приїхали до Канади і США під час першої хвилі еміграції (90-ті рр. ХІХ – 10-ті рр.
ХХ ст.), в період адаптації в систему приймаючого суспільства, займались важкою
фізичною, іноді непосильною працею поряд
із чоловіками, а досить часто і замість них.
Матерям-українкам доводилось боротися за
майбутнє своїх дітей як у фізичному, так і в
моральному та духовному сенсі цього слова,
захищаючи їх від асиміляції та денаціоналізації на «чужинецьких» землях. Та в першу

чергу матері змушені були виконувати традиційну жіночу роботу, тобто дбати, щоб родина
була нагодована, одягнена, жила в нормальних побутових умовах. Більшість сімей українців-емігрантів були багатодітними, підростаюче покоління виконувало роль підмоги та
справжньої робочої сили по господарству.
І все ж слід зазначити, що навіть у цих
надзвичайно складних обставинах українська
жінка піклувалася не тільки про свою родину,
її добробут та фінансове забезпечення. Уже з
перших років проживання в еміграції вона залучалася і до розбудови країни проживання, і
до діяльності новостворених українських громадських організацій як головного чинника
збереження релігійного та національно-культурного життя поселенців, виховання підростаючих поколінь фізично здоровими і духовно
багатими, здатними інтегруватися в суспільство країни проживання та протистояти асиміляційними процесам, що як соціальний фактор
у середовищі української спільноти, за твердженнями канадських дослідників М. Марунчака та М. Лупула, проявляється переважно у
трьох видах. Перший – асиміляція культурна –
пристосування іммігрантів до чужого, переймання поведінки, способу мислення, звичок,
уподобань, зацікавлень, мови від місцевих
мешканців. Другий тип – асиміляція структурована, тобто налагодження особистих зв’язків
із жителями нової країни, і, нарешті, третій –
ототожнювальна – це психологічне перетворення, цілковита втрата своєї національної чи
релігійної особливості [7, с. 464].
Проте загальновизнаною є істина, що протистояння цим процесам, формування майбутньої особистості починається саме вдома
і якраз сім’я, як основна суспільна одиниця,
відіграє найважливішу роль у розвитку людини впродовж усього її життя. Також незаперечною є думка, що й освіта завжди була пріоритетом для українців, де б вони і в яких би
умовах не жили. Справедливість цього твердження засвідчує й багатоаспектна освітньовиховна діяльність організацій, створених
українцями в США і Канаді. Однак через те,
що відстані між українськими поселеннями
були досить великі, до того ж усі батьки напружено працювали, доводилось буквально
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викроювати час і можливості для національно-духовного виховання дітей як основи їх саморозвитку та, зрештою, і майбутнього української спільноти в країнах поселення.
І тут поруч із чоловіком, як традиційно
водиться в українців, стала жінка-мати. Але,
як справедливо зазначає І. Бурачинська, нові
умови життя і праці, труднощі клімату вона
переборює важкими зусиллями, а це, в свою
чергу, позначалося і на родинному житті.
Воно, незважаючи на досягнутий добробут,
наявність матеріальних вартостей, поступово
підупадало, оскільки жінка не завжди може
повністю віддавати себе вихованню дітей, не
може надати родинному домові того затишку,
що його він потребує [1, c. 4]. Тим більше, що
покоління жінок, які досягли повноліття після
Другої світової війни, відчули на собі значні
соціальні зміни. Дослідження свідчать, що
типовий досвід жінок в освіті, шлюбі, батьківстві, роботі і громадянстві кардинально
змінився, і у 1950-70 рр. XX ст. життя жінок
та їх можливості стали відрізнятися від тих,
що мали попередні покоління. Статистика дослідження канадського населення показує, що
відбувалось стабільне зростання участі жінок
серед оплачуваної робочої сили впродовж
усього XX століття. Потяг поселенців до заробітку, до покращення матеріального становища став загрозливим явищем як для родинного життя, так і для виховання підростаючих
поколінь, особливо народжених у діаспорі.
У перші десятиліття імміграції українців
до США та Канади було поширене загрозливе
явище: жінки-матері свідомо залишали своїх дітей на випадкові, ніким не контрольовані
«впливи чужого оточення» заради заробітку,
покращення матеріального становища своєї
родини. Дослідження діаспорознавців засвідчують цей процес, як цілком закономірний та
зрозумілий, зумовлений об’єктивними обставинами тогочасної іммігрантської дійсності.
Найбільш небезпечним та загрозливим є те,
що він мав незворотній характер та з кожним
роком набував усе більшого прискорення. Проте, відомі випадки, коли ті ж самі матері, після
року або двох «заробітної праці, вернулись назад до родини, щоб рятувати те, що занедбали,
те, що дасться ще врятувати» [10, c. 3].

Результати дослідження дають підстави
стверджувати, що вже перші покоління українських іммігрантів усвідомили: найближче
до родинного виховання стоїть дитячий садок.
На перших порах ідея створення українських
дитячих садочків у США і Канаді, як і в інших
державах поселення українців, носила зовсім
інший характер. Основна їх функція полягала насамперед у тому, щоб прийняти дитину
на той час, коли мати і батько не можуть нею
займатися, бо зайняті забезпеченням фінансових потреб сім’ї. Дитячі садки в діаспорі, як
бачимо, дещо змінили характер свого існування. Враховуючи головні причини та основні
мотиви їх створення, у галузі дошкільного
виховання за цих обставин на перший план
висувається завдання «переховку» малої дитини, створення місця, де б батьки могли
тимчасово залишити дитину, поки самі «виходять із хати на заробітну працю». Потреба
такого тимчасового «переховку» була зумовлена особливими життєвими умовами, але настільки потрібними, що приватні особи збирали і розважали у своїх помешканнях дітей
найближчих сусідів, родичів, знайомих. Проте найбільша кількість дітей, які відвідували
такого роду «захоронки», досягала не більше
десяти осіб. Щоправда, у міжвоєнний період
була доступною ще одна послуга – так звана
baby sitters service «бейбі ситерс сервис», що
передбачала відвідування піклувальницею
тих дітей, чиї матері змушені вийти на кілька
годин з дому. Головний їх обов’язок полягав у
тому, щоб доглянути залишену вдома дитину,
а також нагодувати її [9, с. 5]. Зрозуміло, що
рівень та якість такого стихійного дошкільного виховання-«переховку» були невисокими,
причинами цього був брак належно оформленого приміщення, відсутність підготовленого спеціаліста з відповідною освітою, методичних матеріалів, навчальних та наочних
посібників. Однак найголовнішою з них, як
виявилось, була та, що самі батьки вбачали
у діяльності таких «переховок» зовсім іншу
мету, аніж виховну.
Плекати любов до рідної мови, дбати про
національне виховання молодого покоління, на думку діаспорних педагогів, повинні
насамперед матері. «Не тяжко нагодувати й
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одягнути дитину, не так тяжко навіть співати журливу українську пісню, заколисуючи
дитину до сну, – пише М. Фічич. – Мати має
іще інші обов’язки…». Тому вона закликає,
щоб жінки-матері дбали про відкриття в місцях поселення іммігрантів приватних українських шкіл, організовували концерти й лекції
про своє рідне; вдома також знайомили дітей
з усім, що їм рідне, й тим розбуджували в них
любов до свого [15].
А щоб матері могли виконувати цю відповідальну місію, вони ще замолоду повинні
отримати відповідну освіту й виховання. «Інтелігентне й патріотичне жіноцтво є підпорою кожної нації. Дівчата – се будучі матері.
Мати займає першочергове місце у вихованні майбутнього покоління. Патріотична мати
виховає патріотичні діти… Нам треба якнайбільше інтелігентних жінок-Українок» [8].
Таким чином, за цю важливу справу –
створення та провадження українського національного дошкілля – взялися жіночі організації як Канади, так і США. Між цими
організаціями велася постійна співпраця,
адже мета була спільна – сформувати національну свідомість нових поколінь українців
та зберегти їх при українстві в полікультурному оточенні країн поселення.
У досліджуваний нами період українські
дошкільні заклади здебільшого організовували жіночі товариства, передусім Світова
Федерація Українських Жіночих Організацій
(СФУЖО), в Канаді – СУК (Союз Українок
Канади), у США – СУА (Союз Українок Америки), через свої первинні осередки, що діяли
в містах і містечках. Найважливішим їхнім
завданням була допомога матерям у вихованні молодого покоління (дітей та підлітків) і в

збереженні їх «при українстві та рідній вірі».
Створення українських садочків і шкіл стало
центром уваги всіх жіночих організацій, які
прагнули забезпечити українцям безперервне
національне виховання й освіту підростаючих
поколінь навіть в умовах придбаної батьківщини. Важливим чинником у цьому процесі
було й те, що діти дошкільного віку складали
в цей час, наприклад, четверту частину етнічної громади українців у Канаді [11, 12].
Не менш важливу роль у розбудові української системи дошкільної освіти й виховання в діаспорі відіграв ще один чинник. Як
слушно зазначає В. Маркусь, «серед багатьох
українців, зокрема молодих, з третьої хвилі
еміграції, постала криза ідентичності в 19401950 роках у зв’язку з нез’ясованою для себе
проблемою лояльності та ієрархії патріотичних вартостей: що ставити на першому місці
«нову країну чи країну народження, Україну.
Формально дехто виходив із цієї ситуації так,
що вживав визначення через риску [hyphenated
identify] американсько-українська спільнота;
подібно вживалося «канадсько-українське»
чи «австралійсько-українське» визначення»
[6, с. 5]. Важливим був і той факт, що жінки
становили в досліджуваний період майже половину українського населення в Канаді (див.
Табл. 1) і були впливовою силою у всіх сферах
громадського життя діаспори [14, с. 220].
Зважаючи на таку етнокультурну демографічну ситуацію, здавалося б, у жіночих організацій на той час були важливіші справи, варті пильнішої уваги, аніж створення дитячих
садків. До того ж заснуванням мережі українських дошкільних виховних закладів логічно
мали б опікуватися відповідні освітні інстанції, які відкривали рідні школи і курси украТаблиця 1

Поділ українського населення Канади на стать і вікові групи в 1951-1971 (у відсотках)
рік
1951
1961
1971

стать

всі

чоловіки
жінки
чоловіки
жінки
чоловіки
жінки

52.7
47.3
52.1
47.9
50.9
49.1

Нижче 15 літ
50.9
49.1
51.2
48.8
50.6
49.4
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Вікові групи
15-44
45-64
50.4
59.5
49.6
40.5
50.6
54.5
49.4
45.5
50.2
51.4
49.8
48.6

65 і більше
61.8
38.2
60.0
40.0
53.9
46.1
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їнознавства в Канаді та школи українознавства в США. Але широкі кола громадянства,
зокрема й педагогічні, «недооцінювали цієї
справи» [3, с. 5], посилаючись на те, що не мають потрібного досвіду: «На жаль, ми не маємо ще належного розуміння для тієї ділянки,
а, особливо, для творення світличок у місцях
поселення українців. Найбільше віддані цій
справі є деякі українські жіночі організації.
У мало відрадних обставинах організовують
вони й ведуть тижневі світлички зі зайняттями один або три дні на тиждень» [2, с. 11-12].
Як зазначає О. Кисілевська, організатори
україномовного шкільництва, а це, як правило, були професійні педагоги (І. Боднарчук,
А. Горохович, Е. Жарський, В. Луців, В. Мацьків, І. Петрів, Є. Рослицький та ін.), у першу
чергу, багато уваги приділяли рідним школам,
курсам та школам українознавства, які давали
їх випускникам початкову і середню українознавчу освіту, а заодно й можливість продовжувати її у вищих навчальних закладах цих
країн [5, с. 5]. Так, станом на 1950 р. у США
вже було створено мережу шкіл українознавства та парафіяльних шкіл, яка об’єднувала
понад 50 навчальних закладів. У Канаді в
провінціях Альберта, Манітоба, Саскачеван,
де проживала переважна більшість українців,
успішно діяли рідні цілоденні, а також суботні і недільні школи, створювалися курси українознавства та відкривались українознавчі
студії в університетах (Саскачеванський, Альбертський). Для них видавалися підручники

і співаники; у пресі активно велася дискусія
про поглиблення навчання української мови в
цих школах. А про передшкілля, що криється
під скромним найменням дитячого садка, неначе всі забули [3, с.5]. Хоча воно, за логікою
педагогічного процесу, повинно закладати
основу національної освіти й виховання. Тож
цілком закономірно найбільш свідомі члени
етнічної спільноти зверталися до своїх співгромадян з такими, наприклад, запитаннями:
«А як мається справа з дитячими садками? Чи
наші найменші не потребують нашої уваги, чи
перетомлені матері спокійні за свою дріботу?
Чи справді воно так важко рушити з місця цю
справу? Мабуть, що так. Бо досі, – помимо
кількалітнього вже поселення – немає жодного постійного дитячого садку. Спроб було
багато» [5, с. 5].
Дослідженням установлено, що організація й утримання цілоденного дитячого садка
видалася справою нелегкою, проте бажання
виховувати наймолодших дітей в дусі українства не пропало. Жіночі організації постійно
шукали нових шляхів та підходів для утримання дошкільників у рідномовному середовищі і знаходили їх.
Висновки. Аналізуючи соціокультурні передумови зародження і розвитку українського
дошкілля у США та Канаді, можемо стверджувати, що своїм змістом і принципами вони
забезпечують її входження у світ українства,
закладають основи національного життя в
умовах етнічної спільноти.
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ВИНИКНЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ «КОРФІВСЬКИХ» ШКІЛ
У ЗАПОРІЗЬКОМУ КРАЇ ХІХ СТ.
У статті висвітлено невідомі широкому загалу факти з історії виникнення земських шкіл в запорізькому краї та організації перших учительських з’їздів; розкрито роль педагога М. Корфа у розвитку освіти на Запоріжжі; окреслено значення навчальних книг та методичних посібників, написаних
М. Корфом.
Ключові слова: запорізький край, земська корфівська школа, Олександрівськ, народна освіта, педагогічна діяльність, розвиток, становлення.
В статье рассматриваются неизвестные широкой общественности факты из истории возникновения земских школ в запорожском крае и организации первых учительских съездов; раскрыта роль
педагога М. Корфа в развитии образования на Запорожье; очерчено значение учебных книг и методических пособий, написанных М. Корфом.
Ключевые слова: запорожский край, земская корфівська школа, Александровск, народное образование, педагогическая деятельность, развитие, становление.
The article examines unknown to the General public the facts of the history of rural schools in the Zaporozhye region and organizing the first teachers’ Congress; the role of the teacher of M. Korf in the development
of education in the Zaporozhye; outlined the importance of training books and manuals written by M. Korf.
Key words: Zaporozhye region, rural Korfi school, Aleksandrovsk, education, teaching activities, development, formation.

Народ, який вивчає досвід минулого, бере
з нього уроки й робить правильні висновки –
вартий кращого майбутнього. Історія педагогіки збагачує знання з теорії освіти і навчання,
наповнює новим змістом сучасні концепції
педагогіки. А знайомство з педагогічними
персоналіями рідного краю розширює уявлення про його історію.
Проблеми освіти в запорізькому краї порушувалися в працях істориків (О. Бондарчук, Б. Бровко, Ю. Іващенко А. Карагодін,
Ф. Турченко та ін.), які вивчали особливості
розвитку запорізького регіону впродовж різних історичних періодів. Проте особливості
зародження народної освіти на Запоріжжі в
наукових розвідках з педагогіки системно не
досліджувалися. Це підкреслює актуальність
статті, метою якої стало висвітлення невідомих широкому загалу фактів з історії виникнення земських шкіл в запорізькому краї
та організації перших учительських з’їздів;
розкриття ролі педагога М. Корфа у розвитку
освіти на Запоріжжі.
Народна освіта в запорізькому краї розпочала розвиватися під впливом дії наказів, по-

станов і Статуту навчальних закладів Російської імперії, діяльності видатних педагогів
кінця ХVІІІ–ХІХ ст. (К. Ушинський, Я. Новицький, М. Корф та ін.). Ім’я громадського
діяча, педагога Миколи Корфа посідає почесне місце в літописі розвитку освіти на теренах
Запоріжжя (до 1921 р. Олександрівськ.). Барон
М. Корф – аристократ за походженням, український поміщик, який неухильно служив інтересам народної школи: був простим шкільним
учителем, керівником учительських з’їздів,
організатором сільських шкіл у Олександрівському і Маріупольському повітах Катеринославської губернії (нині Запорізька і Донецька
області), педагогом-туристом по Росії і за
кордоном з метою вивчення початкової школи, плодовитим педагогічним письменником
і просто пристрасним оратором, захисником
народної школи [5, с. 4].
Видатний педагог-методист, організатор
земських шкіл в Запорізькій області, непересічна людина, автором педагогічних праць
і підручників, прихильник прогресивних
поглядів і поборник ідей народної освіти
М. Корф став відомим усій педагогічній гро-
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мадськості ХІХ ст. Його діяльність високо
цінували М. Бунаков, М. Пирогов, К. Ушинський, А. Чехов та ін.
Найсуттєвішою і найхарактернішою стала діяльність Корфа із створенням земських
установ у повітовому Олександрівську. Олександрівськ кінця XIX ст. вирізняє поміж інших повітових міст те, що він набирає слави
«педагогічної Мекки», пов’язаної з виникненням земства в 1866 р.: про що в 1903 р. писав
П. Заболотський у праці «Найстаріший запорізький повіт», виданій у м. Ніжині: «Славний
своїм історичним минулим Олександрівський
повіт є визначним у тому відношенні, що на
його долю випала честь породити одне з передових російських земств, що високо піднесло
прапор у перше ж трьохліття введення земських установ, висунуло з свого середовища
когорту славних і самовідданих діячів у справі підняття матеріальної та духовної культури
повіту, завдяки якому Олександрівськии повіт
займає чільне місце у царині народної освіти»
(за [5, с. 20]).
Земські установи створювалися згідно з
Положенням за підписом імператора Олександра II від 1 січня 1864 р. – з метою розвитку
місцевого самоврядування. В Олександрівську земство було створене в 1866 р. Справами народної освіти займався барон Микола Олександрович Корф, який розумів, що
звільнення селян з кріпацтва матиме належну
силу тоді, коли народ звільниться й від вікової
темряви неписьменності. Цій великій громадській роботі барон Корф цілком присвятив все
своє подальше життя, став організатором народних шкіл у своєму рідному повіті. Але нічого не було: ні ідеї, ні типу народної школи,
ні керівних інструкцій і вчителів, ні порядку
адміністративного керування і завідування
школами. Все доводилося створювати самому, М. Корф проявив високу громадянську
мужність, організаторський талант, розгорну
свою творчу педагогічну діяльність у провінційній глушині [5].
У 1866 р. після перевірки повітової Олександрівської повітової училищної ради виявилося, що на папері налічується 40 приходських, державних селянських, німецьких
і грецьких колоністів, козацьких шкіл, а піс-

ля перевірки виявилось всього більш-менш
непоганих дві. В одній із шкіл знайшовся
учень, який її відвідував шостий рік, але не
вмів зовсім читати російською і погано читав
церковнослов’янською мовою, в іншій – із 43
учнів жоден не вмів писати і тільки двоє з них
трохи читали [3]. Тому М. Корф почав відкривати нові дешеві і короткотермінові школи з
навчальним курсом на три зими, з трьома відділеннями, які одночасно вів один учитель, в
одній класній кімнаті. Ці школи стали називатися земськими, а в народі – «корфівськими».
У 1867 році в селі Олександрівні (маєток
Д. Г. Гнєдіна – сподвижника барона) було відкрито першу земську школу. Слідом за нею
з’явилися земські школи в інших селах. Про
школи турбувався гуляйпільський старшина
Семенченко, опікунами початкових народних
училищ третьої училищної дільниці Олександрівського повіту 1869–1870 навчального року були барон М. Корф, землевласник
Є. Шабельский та купець О. Островский.
В 1872 році вже налічувалося 100 шкіл
(18 із них відійшло до Маріуполського повіту). За прикладом Олександрівського повіту
земські школи відкривалися у Бердянському і
Мелітопольському повітах [5].
Створення шкіл потребувало грошей,
вчителів, підручників. Перше асигнування
Олександрівського повітового земства на народну освіту складало 800 карбованців і для
того, щоб їх отримати, треба було володіти
красномовністю Корфа. А ще барон зумів
вразити своїм ентузіазмом багатьох людей.
Місцеві поміщики, жертвуючи на цю справу
і свій час, і свої гроші, почали охочіше ставати опікунами шкіл. Сільські товариства, які
втратили віру в користь попередньої школи,
і, з недовір’ям сприйняли новий почин, незабаром почали добровільно обкладати себе
шкільним податком від 15 до 45 копійок на
«ревізьку душу» [5].
Організувавши школу в селі Нескучному,
М. Корф запрошував усіх зацікавлених осіб
ознайомитися з нею. «Першими прийшли
місцеві селяни. Вони бачили, як і чому навчають їхніх дітей, після чого охоче погоджувалися нести витрати і на школу, і на вчителя.
Так незабаром у розпорядженні училищної
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ради була солідна сума від 2 до 3 десятків
тисяч карбованців у рік на повіт. До цього
необхідно ще додати дармове відведення приміщень під школи, то опікунами-поміщиками,
то сільськими товариствами з наданням разом
з ними і опалення. На розвиток освіти йшли
великі кошти від міщан, купців, промисловців, землевласників (Д. Гнєдін, О. Канкрін,
П. Міклашевський)» [5, с. 24–25].
Сам М. Корф як опікун Врем’євської школи, пожертвував на її користь та інших училищ
повіту 100 примірників своєї книги «Русская
начальная школа». В цілому, як зазначається
у звіті училищної ради, за 2,5 роки діяльності
із 9707 крб. 50 коп., які надійшли на рахунок
училищної ради, 1644 крб. 23 коп. є пожертвуваннями М. О. Корфа з продажу його «Руководства к обучению грамоте» (за [5, с. 24–25]).
Члени училищної ради відвідували школи
своєї дільниці, ревізували їх, проводили екзамени, подаючи про це звіти. На іспитах були присутніми й батьки учнів, і місцеві земські гласні,
й мирові судді. Всі місцеві інтелігентські сили
так чи інакше залучалися до шкільної роботи.
Другою проблемою, що виникла з утворенням земських шкіл, була кадрова. Катастрофічно не вистачало вчителів, особливо у
сільській місцевості, а ті, що були, страждали
від низької кваліфікації, примітивної методики навчання, відсутності кращого досвіду
педагогічної практики. М. Корф прагнув докорінно змінити становище народного вчителя на селі, перш за все дбав про підвищення
платні, поліпшення умов життя освітян; розробив цілу систему підвищення педагогічного
рівня вчительства, добився підготовки нових
кадрів учителів-наставників [5].
У 1867–1869 рр. з ініціативи М. Корфа
в Гуляйполі відбулися перші учительські
з’їзди, але царський уряд їх заборонив. Тоді
М. Корф почав проводити їх у своєму маєтку
в Нескучному. 8 вересня 1870 року за заздалегідь складеною програмою М. Корф влаштував учительський з’їзд у селі Гуляйполі. З’їзд
проходив чотири з половиною дні. За цей
час учителі, завчасно виділені й підготовлені
М. Корфом, дали одинадцять зразкових уроків
за навчальними програмами народної школи.
Кожен урок піддавався аналізу – критичній

оцінці учасників з’їзду, після чого член училищної ради, організатор з’їзду М. О. Корф
висловлював авторитетну думку про »ті начала педагогіки, з яких наочно випливали на
з’їзді способи навчання» [3].
Великим недоліком у здійсненні задуманого М. Корфом була відсутність потрібних підручників і він починає свою навчально-літературну діяльність. До початку 70-х років ХІХ ст.
педагог написав такі підручники та посібники: «Наш друг», «Малютка» (перша книжка
після азбуки для народної школи і сім’ї ) і
«Наша шкільна справа», «Російська початкова школа», а також «Руководство по обучению
грамоте по звуковому способу», яке в перші ж
12 років витримало 7 видань, 70-тисячним накладом. «Руководство» М. Корфа, яке високо
оцінив К. Ушинський, являло собою по суті
закінчений вигляд нової системи початкового
навчання зі звукового синтетичного методу.
Вона відкривала можливість більше, ніж у десять разів швидше навчити селянських дітей
грамоти, причому без тої болісної напруги,
якою супроводжувалося навчання буквоскладальним методом, котрий до того практикувала «дяківська педагогіка».
Навички читання і письма за методом
М. О. Корфа виявилися міцними, навчання
проходило не механічно, а на основі свідомості учня. Перевага такої системи була й у тому,
що діти не відривалися в школу на довгий час,
як раніше, що теж було оцінено селянами.
Одна лише ця система навчання могла зробити ім’я її автора досягненням історії вітчизняної школи. Але це було тільки початком [2].
Барон Корф випустив книжку «Російська
початкова школа» – з метою розбудити співчуття до народної школи і підготувати вчителів для неї. В книжці викладено систему організації і ведення навчально-виховної роботи
в сільських умовах. Система ця включала:
комплектування класів, підтримування порядку й дисципліни, описання методів та прийомів навчання російських і неросійських учнів,
дітей та дорослих. Дві найяскравіші риси характеризували цю систему навчання: наукова
зумовленість її керівних ідей і принципів та
суворий облік соціальних історичних умов, у
яких повинна була функціонувати ця система.
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У передмові до видання книжки автор
писав: «Зміст її витікає з життя. Як член
Олександрівської училищної ради Катеринославської губернії, я біля трьох років
маю у своєму віданні більше сорока училищ
з 1700 учнями. За три роки доля поклала на
мене до ста непідготовлених викладачів і відвідування щорічно кожної школи не менше
двох разів. Так, щорічно доводилося бачити
восени 1500 учнів і стільки ж навесні, екзаменуючи їх з усіх предметів початкового навчання і полегшуючи працю непідготовленого
вчителя зразковими уроками в самій школі»
[3]. Цей посібник став настільною книжкою
всіх діячів народної освіти. Менше, ніж за десять років вона витримала шість видань.
Книга М. Корфа «Наш друг» (1871 р.) –
призначена для читання та свідомого засвоєння учнями програмового матеріалу шляхом
його уточнення, пов’язаного з практичною діяльністю, живою природою, що їх оточувала.
Ця книга була задумана як джерело збагачення
селянської дитини знаннями і яка «через ознайомлення її з навколишнім світом вплинула б
на покращення її матеріального і морального
побуту». На противагу догматиці «дяківської
педагогіки» з її механічним відтворенням чужих і незрозумілих для дітей текстів церковної літератури у книжці М. Корфа послідовно реалізується принцип свідомості. У книзі
було представлено доступні при початковому
навчанні знання тваринного світу, гігієни, географії, мінералогії, землеволодіння тощо з акцентом на практичні потреби селянського побуту (за [5]). Автор акцентував не стільки на
пам’яті, скільки на самостійній думці дитини,
орієнтуючись на неї та послідовно й систематично її розвиваючи. Введення такої книги в

шкільну практику означало б докорінну перебудову методики, а це завжди нелегко, тому не
всі члени училищної ради прихильно зустріли
появу навчального посібника «Наш друг», що
задумувався як доповнення до «Рідного слова» К. Д. Ушинського для земських сільських
шкіл. М. Корф зумів переконати, що зробити
це треба і книга стала «незамінним посібником-практикумом з навчання, розвитку в
учнів задатків логічного мислення, свідомого
сприйняття навчального матеріалу в тісному
зв’язку з практичними справами» [5, с. 20].
Для допомоги вчителям початкового навчання і полегшення їхньої праці творець
земської народної школи М. Корф написав і
видав ще низку праць, які стали практичним
керівництвом до дії для вчительства запорізького краю: «Про народну освіту», «Земське
питання», «Посібник для недільних шкіл.
Програми, конспекти, методичні вказівки і домашні роботи для всіх уроків», «Наші шкільні
справи», «300 письмових робіт, завдання для
самостійних вправ у письмі учнів всіх трьох
відділень початкової школи» тощо.
У передмові до книги «Русская начальная
школа» М. Корф писав: «Гірка вчительська
праця і зменшити її гіркоту – ось у чому завдання книги, яка пропонується» [4, с. 8].
Отже, барону М. Корфу належить провідна
роль у становленні й розвитку народної освіти на Запоріжжі. Видатний педагог одним із
перших у Росії виступив з вимогою загального обов’язкового початкового навчання рідною
мовою, заснував земські школи в Олександрівському повіті, став ініціатором й організатором
учительських з’їздів, першим у запорізькому
краї поставив питання про створення середньої школи-гімназії та ремісничого училища.
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК СКЛАДОВА
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
У статті висвітлено загальні теоретичні засади проблеми науково-дослідної роботи студентів
як складової процесу їх професійної підготовки, обґрунтована її важливість у підготовці майбутнього
педагога. Розкрито види і форми організації науково-дослідної діяльності студентів.
Ключові слова: науково-дослідна робота студентів (НДРС), види і форми організації НДРС.
В статье освещены общие теоретические основы проблемы научно-исследовательской работы
студентов как составляющей процесса их профессиональной подготовки, обоснована ее важность в
подготовке будущего педагога. Раскрыто виды и формы организации научно-исследовательской деятельности студентов.
Ключевые слова: научно-исследовательская работа студентов (НИРС), виды и формы организации НИРС.
The article covers general theoretical principles of problems of a Scientific and Research work of students
as a component of process of their professional training, justified it’s importance in preparation of a future
teacher. Revealed kinds and forms of organization of student’s Scientific and Research work.
Key words: student’s Scientific and Research work (S&RW), kinds and forms of organization of Scientific and Research work.

Постановка проблеми. Важливу роль у
формуванні творчого потенціалу майбутніх
педагогів відіграє участь студентів в організованій і систематичній науково-дослідній
роботі. Науково-дослідна робота полягає в
пошуковій діяльності, що виражається насамперед у самостійному творчому дослідженні. Така діяльність спрямована на пояснення
явищ і процесів, установлення їх зв’язків і відношень, теоретичне й експериментальне обґрунтування фактів, виявлення закономірностей за допомогою наукових методів пізнання.
Унаслідок пошукової діяльності суб’єктивний
характер «відкриттів» студентів може набувати певної об’єктивної значущості та новизни.
Від початку перебування у вищому навчальному закладі кожен студент має брати
участь у наукових пошуках, планових дослідженнях своїх викладачів, упровадженні на
практиці досягнень науки. Наукові лабораторії і гуртки, студентські наукові товариства і
конференції – усе це дозволяє студентові розпочати повноцінну наукову діяльність, знайти
однодумців, з якими можна порадитися і поділитися результатами своїх досліджень. На-

писання рефератів, курсових, дипломних робіт неможливе без проведення якихось, нехай
найпростіших досліджень. Студент, що займається науковою працею, відповідає тільки
за себе; тільки від нього самого залежать тема
досліджень, терміни виконання роботи, а так
само і те, чи буде виконана робота взагалі. Затрачаючи свій особистий час, студент розвиває такі важливі для майбутнього дослідника
якості, як творче мислення, відповідальність
і уміння відстоювати свою точку зору. З боку
викладача необхідні увага і підтримка, без
яких студент не захоче (та й просто не зможе) займатися «нудною наукою», якою здається майже будь-яка дисципліна на початкових
стадіях її освоєння.
Тому, саме науково-дослідна робота студентів є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, розширення загального та професійного
світогляду, а студентські наукові об’єднання
часто стають кузнею молодих кадрів для вузів, у стінах яких вони вчаться і працюють.
Сьогодні, коли Україна і її наука переживають не найкращі часи, необхідна пильна увага
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до наукової діяльності студентів. Науково-дослідна робота студентів вищих педагогічних
навчальних закладів є одним із напрямів їх
самостійної роботи і важливим чинником підготовки висококваліфікованих спеціалістів.
Вона розвиває творче мислення, індивідуальні здібності, дослідні навички студентів, дозволяє здійснювати підготовку ініціативних
фахівців, розвиває наукову інтуїцію, творчий
підхід до сприйняття знань і практичне застосування їх для вирішення завдань і наукових
проблем.
Враховуючи потреби суспільства, загальноосвітніх закладів у розвитку наукової культури майбутніх педагогів доцільно коротко
оглянути окреслений вид діяльності в історико-педагогічному аспекті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що дослідники (А. Алексюк,
Н. Дем’яненко, І. Зязюн, В. Майборода) аналізують форми і методи роботи провідних
науковців і викладачів ХІХ–ХХ століття, зокрема зазначаючи, що в навчально-виховний
процес вищої школи впроваджувались форми
науково-дослідної роботи, які стимулювали
розвиток інтелектуального творчого мислення студентів: «елементи бесіди», «короткі
диспути», «діалоги на лекціях», «повторення
з розмірковуванням», «порпання в наукових
книгах», «репетиції», «співбесіди», «наукові
бесіди» тощо.
Зауважимо, що на сучасному етапі вища
школа турбується про наукову зміну. Серед
тих, хто вважав науково-дослідну роботу
головною умовою підготовки майбутнього
фахівця, ефективним засобом формування
вченого та становлення студентів як науковців, були відомі літературознавці, етнографи,
педагоги, такі як І. Галятовський, І. Гізель,
П. Гулак-Артемовський, М. Максимович,
О. Потебня, Ф. Прокопович, Г. Сковорода,
І. Срезневський.
У колишньому Радянському Союзі, зокрема в Україні, науково-дослідна робота студентів була започаткована у тридцятих роках
ХХ ст., але до початку п’ятдесятих років відзначалась непослідовністю і стихійністю. В
архівах бібліотек університетів України зберігаються документи, що характеризують на-

укову діяльність вищих навчальних закладів,
звіти про науково-дослідну роботу студентів,
аспірантів, докторантів [2].
Таким чином, цілісна система організації науково-дослідної роботи студентів формувалась поступово, на ґрунті інтенсивного
розвитку наукової роботи у вищих навчальних закладах, зміцнення творчих зв’язків зі
школами і виконувала частково функцію удосконалення навчального процесу, виховувала
риси дослідника, підвищувала якість професійної підготовки фахівців.
Якісне проведення науково-дослідної
роботи студентів забезпечується нормативно-законодавчими документами, серед яких
– Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття)», Закони України
«Про наукову і науково-технічну діяльність»,
«Про вищу освіту», «Національна доктрина
розвитку освіти» та ін. За останнє десятиріччя з’явилася низка ґрунтовних праць, автори
яких з’ясовують особливості організації та
методики науково-дослідницької діяльності
у вищій школі та загальноосвітніх закладах
нового типу, розвиток науково-дослідницької культури педагога в умовах вищої школи, вплив інтеграції навчальної і наукової
діяльності викладача вищої школи на якість
підготовки фахівців, аналізуються форми колективної наукової творчості. Організовуючи
науково-дослідну роботу студентів на педагогічному факультеті, вважаємо за доцільне
враховувати й історико-педагогічний досвід,
відображений у працях А. Алексюка, В. Майбороди, О. Микитюка.
Разом з тим, важливу роль у її належній організації та проведенні відіграють скоординовані навчальні плани спеціальності, реалізація положення про систему науково-дослідної
роботи студентів в університеті, орієнтація на
потребу науково-методичного забезпечення
самостійної роботи студентів [5].
Мета статті – проаналізувати ефективність використання науково-дослідної роботи
студентів в навчальному процесі вищого педагогічного навчального закладу як передумови
формування майбутнього педагога-науковця.
Виклад основного матеріалу. Науководослідна робота студентів спрямована на роз-
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виток у майбутніх педагогів і науковців нахилів до пошукової, дослідницької діяльності,
до творчого розв’язання навчально-виховних
завдань в освітніх закладах, а також формування умінь і навичок застосування дослідницьких методів для розв’язання практичних
питань навчання і виховання.
Зміст і характер науково-дослідної роботи
студентів визначається:
– проблематикою науково-дослідної і науково-методичної діяльності кафедр, факультетів, вищого навчального закладу загалом;
– тематикою досліджень, що здійснюються кафедрами;
– умовами дослідної діяльності студентів,
наявністю бази дослідження, можливостей
доступу до потрібної наукової інформації, наявністю комп’ютерної техніки, наявністю кваліфікованого наукового керівництва.
Науково-дослідна діяльність студентів вищого закладу освіти здійснюється в таких напрямах:
– науково-дослідна робота як невід’ємний
елемент навчального процесу, що належить
до календарно-тематичних та навчальних
планів, навчальних програм і є обов’язковою
для всіх студентів;
– науково-дослідна робота, що здійснюється поза навчальним процесом у межах
студентського науково-творчого товариства,
у наукових гуртках, проблемних групах тощо;
– науково-організаційні заходи (конференції, конкурси, олімпіади тощо) [6, с. 159].
Таким чином, належно організована науково-дослідна робота студентів у навчальному
процесі сприяє поглибленому засвоєнню навчальних дисциплін, виявленню індивідуальності, формуванню власної думки щодо конкретної дисципліни.
Реалізована в комплексі науково-дослідна
діяльність студентів забезпечує розв’язання
таких завдань: формування наукового світогляду студентів, оволодіння методологією
і методами наукового дослідження; надання допомоги їм у прискореному оволодінні
спеціальністю; розвиток творчого мислення
та індивідуальних здібностей у розв’язанні
практичних завдань; прищеплення навичок
самостійної науково-дослідної діяльності;

розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання у своїй практичній роботі; залучення найздібніших студентів до
розв’язання наукових проблем, що мають суттєве значення для науки і практики; постійне
оновлення і вдосконалення своїх знань; розширення теоретичного кругозору і наукової
ерудиції майбутнього фахівця тощо.
Слід зазначити, що науково-дослідну роботу студентів слід спрямовувати на розвиток системи інтелектуальних творчих якостей
особистості: інтуїції (пряме бачення суті речей без обґрунтування); креативності (творче)
мислення (здатність продукувати нові ідеї,
гіпотези, способи розв’язання проблемних
задач); творчої уяви (самостійне створення
нових образів, які реалізуються в оригінальних результатах діяльності); дивергентності
мислення (здатність запропонувати декілька
підходів до розв’язання задачі та міняти їх,
бачити проблеми, об’єкти в різних ракурсах);
оригінальності мислення (своєрідність якостей розуму, способу розумової діяльності);
асоціативності мислення (здатність використовувати асоціації, в т. ч. аналогії).
Для науково-дослідної роботи студентів
характерною є єдність цілей і напрямів навчальної, наукової і виховної роботи, тісна
взаємодія всіх форм і методів роботи, що
реалізується в навчальному процесі і в позанавчальний час. Це забезпечує безперервну їх
участь у науковій діяльності протягом періоду
навчання [5].
Таким чином, маємо погодитись, що досить часто університетське викладання, так
звана стандартизованість змісту і методів
аудиторних занять, розраховане на середній
рівень студентів, обмежений доступ до науково-методичної інформації, зовнішня мотивація науково-пізнавальної діяльності «сприяє»
зниженню наукового потенціалу студентської
молоді.
Прикро констатувати також, що й статус
викладача, котрий займається науковою роботою зі студентами, є «генератором нових
ідей, вихователем нових поколінь учених», і
викладача, який не працює в цьому напрямку, здебільшого, однаковий. Наукова робота в
університеті продовжує залишатись своєрід-
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ним додатком, а не основним інтегративним
компонентом навчального процесу, а, отже,
майбутній учитель-дослідник не спрямований
на творчість, на новаторство.
Слід наголосити, що сучасна система навчально-наукової діяльності вищого педагогічного закладу повинна бути особистісно-зорієнтованою, тобто виховання наукової
культури особистості з максимально можливою індивідуалізацією, створенням умов для
саморозвитку, утвердженням педагогічної
етики. У педагогічному університеті має бути
створене наукове середовище, яке б сприяло
формуванню і розвитку у студентів науководослідницьких умінь, залучення їх до активної самостійної наукової діяльності.
Вважаємо, що у належній організації та
проведенні науково-дослідної роботи майбутніх учителів початкових класів у педагогічному університеті важливу роль має відігравати
системний підхід, суть якого у скоординованих чітких навчальних планах спеціальності,
переорієнтації вищого навчального закладу
на потребу науково-методичного забезпечення фахових, професійно-орієнтованих, психолого-педагогічних дисциплін, самостійної
роботи студентів, створенні положення про
науково-дослідницьку роботу студентів з визначенням функцій структурних підрозділів
в університеті, на факультетах, дієвому організаційно-економічному механізмі залучення
талановитої студентської молоді до наукової
роботи [8].
Організація НДРС має ґрунтуватися на
основі нової «філософії організації науководослідної роботи майбутнього фахівця» на
засадах природовідповідності, що узагальнює
найновіші досягнення учених про сутність
наукового пізнання та допомагає у створенні
такого типу діяльності, яка: за своєю метою
має бути науковою, за змістом – пошуковою,
за технологією – ненасильницькою; за управлінням – демократичною, за взаємодією – відкритою.
Варто наголосити, що ефективність науково-дослідної роботи студентів залежить від
скоординованості всіх компонентів системи
професійної підготовки, спрямованості потребово-мотиваційної сфери студента на до-

слідницький пошук з першого до випускного
курсу, особистісно-діяльнісного підходу до навчання. Виконання науково-дослідної роботи
у процесі вивчення навчальних дисциплін відбувається при оптимальному співвідношенні
репродуктивних і творчих завдань, індивідуальних і колективних форм організації процесу навчання, максимальному насиченні занять
ситуаціями спільної творчої діяльності.
Крім того, студенти з допомогою викладачів повинні набути умінь користуватися науковою, довідковою, методичною літературою,
володіти навичками комп’ютерної обробки
даних; володіти методами інформаційного пошуку (також і в системі Інтернет).
Освітні технології, запроваджені в педагогічному університеті, повинні забезпечувати
не лише отримання майбутніми вчителями
початкових класів повноцінної якісної освіти, але й професійної компетентності в галузі педагогіки, методики викладання окремих
предметів, оволодіння культурою мислення,
потребу в постійному оволодінні новими знаннями, використовуючи бібліотечні фонди,
комп’ютерну й аудіовізуальну техніку.
Таким чином, система професійної підготовки майбутніх педагогів повинна бути
спрямована на підготовку вчителя-дослідника
нового типу мислення, якому притаманний
високий динамізм, для якого головним є культ
пошуку пізнання, а не лише культ знань.
Враховуючи кардинальні зміни в навчально-виховному процесі – перехід до багатоваріантних освітніх систем – важливим завданням
науково-дослідної роботи є формування в особі студента майбутнього вчителя-вихователя
громадян і патріотів української держави.
Разом з тим у студентів необхідно розвивати високу вимогливість до себе, толерантне
ставлення до опонента.
За проаналізованими матеріалами досвіду
науковців, викладачів вищих педагогічних закладів стосовно організації студентської науково-дослідницької діяльності, опитування
студентів-дослідників, бесіди з учителями
навчальних закладів різних типів акредитації дало можливість з’ясувати як прогресивні
тенденції у практичній реалізації навчальнодослідницької роботи, так і її недоліки.
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Як показує аналіз, проведення студентами
наукових досліджень впливає на якість навчального процесу: з’являються нові форми
і методи проведення лекцій, практичних, семінарських занять. У той же час маємо констатувати недостатню мотивацію залучення
студентів до науково-дослідницької діяльності, нечіткий характер зв’язку з майбутньою
професійною діяльністю, відсутність наукової
ініціативи з боку самих студентів.
На нашу думку, суттєвих змін можна чекати, якщо перебудувати зміст і методику
викладання фахових, професійно-орієнтованих дисциплін. Серед факторів, що сприяють
формуванню відповідних якостей дослідника
у процесі навчально-дослідницької діяльності
студентів, виділяємо особистісно-діяльнісний
підхід до навчання, проблемне навчання, діалогізацію навчального процесу, оптимальне
співвідношення індивідуальних і колективних форм організації процесу навчання.
Зміст готовності до виконання науково-дослідницької роботи мають складати такі елементи, як знання, уміння, творчість, бажання.
На розвиток наукового професійного потенціалу майбутнього вчителя початкових
класів впливає участь в конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових
конференціях, олімпіадах, підготовці масових
заходів у галузі НДРС (Днів науки, конференцій, конкурсів, виставок тощо), в інформаційно-просвітницькій роботі. Ефективність
науково-дослідницької роботи залежить від
скоординованості всіх компонентів системи
професійної підготовки, сформованості спонукально-мотиваційної сфери студента.
Продовженням
навчально-дослідницької виступає дослідницька робота в поза
навчальний час і є ефективним засобом
об’єктивного вияву обдарованої студентської
молоді, реалізації її творчих здібностей, стимулювання потреби у творчому оволодінні
знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності. Серед форм наукових досліджень, до яких залучаються студенти в поза
навчальний час, виділяють гуртки, проблемні групи, проблемні майстерні, наукові лабораторії, дискусійні клуби тощо. Початковою
формою позааудиторної наукової роботи є

предметні гуртки, метою яких є ознайомлення із проблематикою науки, глибше вивчення окремих питань цієї науки, опанування
принципів, методів, прийомів ведення наукової роботи, формування у студентів основних навичок, необхідних для подальшої
самостійної роботи. Студенти працюють у
проблемних групах, у науковій лабораторії
під керівництвом викладача, виконують критичний аналіз існуючих наукових концепцій,
збирають і обробляють емпіричний матеріал,
опановують методологію і логіку наукового
дослідження [6, с. 164].
Не менш важливою в організації науководослідницької діяльності студентів є робота в
проблемних студентських лабораторіях, яка
охоплює різні види моделювання, вивчення
і аналіз реальних документів, програм, ділові ігри, проведення експерименту, створення чогось нового. Тут надзвичайно важливе
значення має здатність студентів працювати
колективно. Керівник лабораторії повинен
допомогти студентам поділити тему на окремі питання, розв’язання кожного з яких полегшуватиме розв’язання головної проблеми.
Необхідно брати до уваги інтереси кожного
студента, його схильності і можливості. Працюючи в проблемній лабораторії, студент
має змогу здобуті за час навчання і роботи в
гуртках знання реалізувати в дослідженнях,
що мають практичне значення. Отже, робота
в проблемній студентській лабораторії є важливим кроком до повноцінної науково-дослідної роботи і цінним досвідом для наукової та
практичної діяльності.
На наукових конференціях молоді дослідники виступають з результатами своєї наукової роботи. Це змушує їх ретельно готувати
виступ, формує ораторські здібності. Кожний
студент має змогу оцінити свою роботу на тлі
інших і зробити відповідні висновки. Оскільки на конференціях, як правило, відбувається
творче обговорення доповідей, то кожен доповідач може почерпнути оригінальні думки,
ідеї.
Науково-практичні конференції спрямовані на обговорення шляхів розв’язання практичних завдань. Часто їх проводять поза стінами вищого навчального закладу.
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Разом з тим, розглянемо наступні заходи
щодо активізації науково-дослідної роботи
студентів:
– організація участі студентів у наукових
конференціях, форумах, семінарах, що проводяться в Україні й за кордоном;
– організація конференцій, семінарів, конкурсів наукових робіт і розробок студентів та
підтримка публікації їх робіт у фахових наукових виданнях;
– налагодження співробітництва з науковими, студентськими, громадськими організаціями інших вузів;
– збір і розповсюдження інформації про
фонди, що здійснюють грантову підтримку
наукових досліджень студентів;
– активізація участі студентів у наукових
дослідженнях, виконуваних науковими співробітниками університету;
– посилення активної ролі наукових гуртків університету;
– активне моральне та матеріальне стимулювання молоді, її наукових керівників до наукової діяльності в університеті.
Викладач має право здійснювати диференційований підхід у науковому керівництві,
приділяючи більшу увагу студентам, котрі
прагнуть наукового розвитку. Це здійснюється, як правило, з урахуванням психологічних
особливостей студента, його педагогічного
інтересу. Такі студенти-дослідники беруть
участь у лекторській роботі з популяризації
знань у галузі педагогіки, методик викладання окремих предметів, освітніх технологій,
методичних об’єднаннях вчителів початкових
класів. Кращі студентські роботи після їх обговорення на засіданнях гуртка, проблемної
студентської групи за рекомендацією наукового керівника, кафедри пропонуються на звітну
студентську наукову конференцію.
У роботі конференції чи конкурсу варто передбачити участь не лише студентів даного університету, а також, за відповідним узгодженням, і студентів з інших
вищих навчальних закладів. Виступ молодого науковця-дослідника бажано супроводжувати доречним використанням ілюстративного матеріалу (таблиць, плакатів, фотографій,
аудіо -, відеозаписів тощо).

Очевидно, що проведення студентських
олімпіад, конференцій, оглядів-конкурсів дипломних і курсових робіт, виставок-конкурсів
навчальних та педагогічних практик, оглядівконкурсів на кращу організацію НДРС у групі, на факультеті, університеті є ефективним
засобом об’єктивного виявлення та відбору
обдарованої студентської молоді, реалізації
творчих здібностей студентів, стимулювання
потреби у творчому оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності.
Підведення підсумків конкурсів, конференцій, олімпіад та нагородження їх переможців
відбувається на підсумковій конференції у
День науки.
Важливу роль у роботі з науково обдарованою студентською молоддю відіграє, на наш
погляд, система заохочень. Кращі студенти
повинні мати постійну і відчутну мотивацію
щодо відмінного навчання, творчих наукових
пошуків, досягнення високих пізнавальних
результатів, які виходять за межі середнього
студентського стандарту. Вважаємо, що існуючий так званий спектр матеріальних і моральних заохочень студентів потрібно суттєво
розширити.
Серед організаційних заходів цілком виправдано слід передбачити рейтингову оцінку
загального рівня студентів (кращі студенти
курсу, факультету, конкурс на кращу студентську групу), затвердження індивідуальних
планів для студентів, що успішно займаються науковою роботою; введення в навчальні
плани спеціального дня наукової роботи за
індивідуальним планом; надання рекомендації стосовно користування бібліотеками тощо.
Незважаючи на прагматизм сучасної студентської молоді, вважаємо, що в силі залишаються такі моральні стимули, як подяки
ректора університету, декана факультету, завідувачів кафедр, особисті урочисті зустрічі
з ними кращих студентів; публікація наукової
статті за результатами дослідження у збірнику студентських наукових праць; рекомендація стосовно впровадження результатів дослідження у практику педагогічної діяльності
(з урахуванням запитів загальноосвітніх закладів, відділів освіти); участь у Всеукраїнських,
Міжнародних конкурсах, конференціях тощо.
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Система науково-дослідної роботи як складової професійної підготовки повинна бути
спрямована на формування особистості вчителя початкової школи, який, використовуючи
набуті у вищій школі проектувальні (уміння
планувати будь-який вид роботи), адаптаційні
(уміння застосувати даний план у конкретних
навчальних умовах), організаційні, мотиваційні, комунікативні, пізнавальні уміння, допоможе формувати особистість молодшого
школяра.
Доцільно звернути увагу, що науково-дослідна робота, здійснювана як в аудиторний,
так і позааудиторний час, вимагає постійної
копіткої розумової праці студентів, формування у них таких вольових якостей, як наполегливість, уміння подолати перешкоди,
здатність до саморозвитку, внутрішнього
прагнення до пізнання нового і більш повного
виявлення і розвитку власних можливостей.
Водночас виникає питання: як же розпочати, «увійти», «втягнутися» в написання наукової роботи? Слушними є поради науковців,
психологів, педагогів стосовно режиму: вибору оптимального часу для виконання певного
розділу роботи (вранці, вдень чи увечері) і
відпочинку. Кожен із нас – індивідуальність;
головне – бачити перед собою мету, якої слід
досягнути, тобто визначити для себе, з якою
метою виконується дана робота, які відкриття
вона принесе особисто тобі, чому навчить, які
риси характеру виховає.
Формування і реалізація творчих якостей
майбутніх дослідників залежить від особистісних якостей викладачів, котрі працюють
у вузі. Свого часу К.Д. Ушинський писав:
«Лише особистість може впливати на розвиток і визначення особистості, лише характером можна створювати характер».
Висновки. Зі сказаного ми можемо зробити висновок про необхідність постійної і
безперервної науково-дослідної роботи студентів, яка дозволяє їм розвиватися плавно і
гармонійно, допомагає їм набирати сили для

того, щоб піднятися на наступну ступінь науки, не зазнаючи при цьому надмірних навантажень.
Науково-дослідницька робота студентів є
важливим чинником при підготовці молодого фахівця і вченого. Виграють усі: сам студент здобуває навички, що пригодяться йому
протягом усього життя, в яких би галузях він
не працював: самостійність суджень, уміння
концентруватися, постійно збагачувати власний запас знань, мати багатобічний погляд на
виникаючі проблеми, просто вміти цілеспрямовано і вдумливо працювати. Суспільство
одержує гідного свого члена, що, володіючи
перерахованими вище якостями, зможе ефективно вирішувати задачі, поставлені перед
ним.
Кожен викладач вузу повинний приділяти
науково-дослідній роботі студентів не менше
уваги, чим до аудиторних занять, незважаючи
на те, що це віднімає багато часу і сил. Адже
найбільша нагорода – це дійсно освічена, всебічно розвинута і вдячна людина, що завжди
буде пам’ятати уроки, отримані в юності.
Звичайно, багато важить спрямованість
особистості, те, з якого навчального закладу
вступає на педагогічний факультет майбутній
учитель початкових класів, чи усвідомлює
він значущість власної професії, чи розуміє її
складнощі, чи готовий до формування у себе
низки нових взаємопов’язаних якостей «самостійності»: самоорганізації (робоче місце,
трудова дисципліна, систематичність і системність і ін.), що існує в тісному поєднанні
з самореалізацією особистості, певного самообмеження, самоконтролю тощо.
Таке розуміння передбачає, насамперед,
виховання в собі спостережливості, організованості, власного бачення проблеми. А це
можливо при систематичному читанні різноманітної літератури, спілкуванні з ученими,
вчителями-предметниками, перегляду телепередач, прослуховуванню радіопередач, огляду
сторінок сайтів Інтернету.
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ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІО ПОЛЬЩІ:
ПРОСВІТНИЦЬКІ ТА НАВЧАЛЬНІ ОБРІЇ
З 1925 р. для Універсального заочного університету («Powszechny Uniwersytet Korespondencyjny»)
вже читалися окремі лекції на радіо. В 40–50-х рр. ХХ століття зросла увага до дидактичної та виховної ролі кінофільму. Широке впровадження телебачення в Польщі дозволило використати ці напрацювання для створення спочатку науково-популярних передач, а згодом і великих телевізійних
курсів. Суспільне ТБ запустило два освітніх канали TVP Kultura та TVP Historia, а приватні компанії – Edusat, Teleuniwersytet, TVN Med.
Ключові слова: польське ТБ, навчальне ТБ та радіо, NURT, Edusat
Уже с 1925 г. для Заочного польського университета читались отдельные лекции на радио. В 40–
50-х гг. ХХ века возросло внимание к дидактической и воспитательной роли фильма. Широкое внедрение телевидения в Польше позволило использовать эти наработки для создания сначала научнопопулярных передач, а впоследствии и больших телевизионных курсов. Общественное телевидение
запустило два образовательных канала TVP Kultura и TVP Historia, а частные компании – Edusat,
Teleuniwersytet, TVN Med.
Ключевые слова: польское ТВ, учебное ТВ и радио, NURT, Edusat.
Back in 1925, Polish General Correspondence University already was providing its students with some
lectures over the air. In 40’s-50’s of the 20th century, didactic and educational role of the film had attracted
more attention. Large-scale introduction of television in Poland made possible using this groundwork for creation, in the first place, of popular science broadcast programs, and then – large TV courses. Public television
has launched 2 educational channels–TVP Kultura and TVP Historia, private companies are launching –
Edusat, Teleuniwersytet, TVN Med.
Key words: television in Poland, educational television and radio, NURT, Edusat.

Аналіз актуальних досліджень. Історія медіа навчання в Польщі висвітлюється в роботах P.Witek, A.Lepa, M. Portalski,
A.Krzemiński тощо, де розкриваються основні
етапи його розвитку [1; 4; 5]. Методам формування навчальних програм в ЗМІ присвятили роботи: Barcikowska W., Butkiewicz M.,
Januszkiewicz F., Skrzydlewski W., Woznicka A.
[2; 6; 8, 10]. Мета статті – дослідити використання практики навчання та просвітництва в
електронних ЗМІ Польщі, організаційно-технічні та дидактичні особливості цих процесів.
Основний виклад. В 1924 р. в Польщі був
заснований Заочний університет (Powszechny
Uniwersytet Korespondencyjny), з 1925 р. на
радіо вже читалися його лекції. Державне
Польське радіо (Polskie Radio) запрацювало з
18 квітня 1926 р. У тому ж році в Польщі розпочалися трансляція учбових радіопрограм з
наступних предметів: філософія, історія цивілізації, історія Польщі, польська мова та лі-

тература, культура, гігієна, право, пропаганда
медичних знань та ін. Наприкінці 20-х-початку
30-х рр. ХХ ст. на польському радіо транслювали окремі матеріали для селян в межах Сільськогосподарських курсів ім. Станіслава Сташиця (Korespondencyjne Kursy Rolnicze im.
Stanisława Staszica). З 1931 р. на радіо були регулярні передачі спеціально для випускників
середньої школи [4]. У Польщі з радіо співпрацювали багато діячів культури. На прикладі
Познанського радіо можна уявити, як будувалася типова програма довоєнного радіо в
цій країні. Навіть після 1945 р. ефір на радіо
в Познані був розмовним (тобто за довоєнними канонами), виконувалось багато класичної
музики. Були в ефірі ранкова гімнастика, радіоспектаклі, радіожурнал про науку, заняття
з навчання іноземних мов, та культурологічні розвідки. З кінця 1930-х рр. при місцевих
та центральному радіо зорганізують архіви,
перш за все це музичні колекції та етнокуль-
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турні записи. Польське радіо Померанії та Куявско (центр у Бидгощі) з початку 1930-х рр.
веде радіоархів, що містить понад 20 тисяч записів передач з датуванням від 1939 р. Вже на
початковому етапі навколо радіо збирається
група амбітних і талановитих письменників,
журналістів, вчителів, діячів культури, які
створювали різні формати радіо. В цей період
програма складалася з трьох частин: інформація, література й музика [9].
Польське телебачення TP (з 1992 р. назва
TVP) запрацювало з 1952 р. З лютого 1961 р.
передачі з Варшави стали щоденними (TP).
Це було загальнопольське однопрограмне
мовлення. Відкривалися регіональні студії
в Лодзі, Познані, Катовіце, Вроцлаві, Гданську, Щецині, Кракові (1957–1961). Студії у
Вроцлаві та Гданську, разом із Варшавською
(центральною) студією стали брати участь
в підготовці науково-просвітницьких та навчальних передач. Появою власне навчальних
циклів телепередач польське суспільство має
завдячити шкільній реформі 1961 р. Разом із
загальною ідеологізацією в дусі соціалізму та
підвищеною увагою до виховної роботи, були
позитивні моменти – увага до профорієнтаційної роботи зі школярами, видання наочних
матеріалів та застосування технічних засобів
навчання [6].
Навчальні телецикли. У 1960-х рр. був
випущений освітній Телекурс «Телевізійний політехнічний університет» (Politechnika
Telewizyjna, PTV, 1966–1971, 270 тис. слухачів), що сприяв прискореній підготовці
інженерно-технічних кадрів. Це був проект
Міністерства освіти Польщі та ЮНЕСКО.
Предмети: математика, фізика, хімія, нарисна
геометрія, спротив матеріалів, електротехніка. Було створено два методичних телецентри
які готували телекурси: у Плоцьку (OTVD) та
Глівіце (Технічний університет).
З 1970 р. запускають другий загальнопольский канал ТР2, зараз TVP 2 – польський
суспільний телеканал. На цьому каналі тривалий час виходили освітні та просвітницькі
передачі. В 1973 р. розпочинається реформа
школи. Ідея була в тому, щоб діти опановували читанням та простими навичками письма ще в дитячих садках. Шкільна програма

також суттєво змінювалась. Спираючись на
досвід мовлення передач «телевізійної політехніки», вирішують активізувати та унаочнити навчальний процес за допомогою нових технічних засобів – ТБ та радіо, зокрема.
А перепідготовку великої маси вчителів на
засади нової програми планували провести у
заочному режимі за допомогою також телебачення. З 1974 р. в країні складається телевізійна система шкільного навчання – для учнів та
вчителів. Це радіо-телевізійна середня школа
(«Radiowo–Telewizyjna Szkoła Średnia», 1976–
1989) де створювали курси в межах предметів
шкільної програми для дітей та Учбовий телерадіоуніверситет для вчителів (Nauczycielski
Uniwersytet Radiowo Telewizyjny, NURT) –
спільний проект Польського телебачення та
Інституту педагогічної освіти (1974–1990).
Вчителі за допомогою NURT проходили перепідготовку за новою програмою. Наприкінці
навчального року вчителі складали очні іспити. Програми NURT в 1970-ті рр. транслювалися по другому телеканалу та на польському радіо. Випускали методичні рекомендації
та підручники для занять педагогів. На обкладинці методичних брошур був зображений радіоприймач-транзістор. Міністерство
освіти та виховання запропонувало відзняти
теоретичні заняття та лабораторні роботи по
програмі 3,5 річних сільгосптехнікумів – Телевізійний сільськогосподарський технікум
(«Telewizyjne Technikum Rolnicze», 1973–
1990). Спеціальна редакція готувала такі курси: механізація сільського господарства, тваринництво агрономія, біологія, хімія, фізика
тощо. Були й гуманітарні предмети: історія та
польська мова. Екзамени слухачі здавали екстерном, загалом підвищило власну кваліфікацію 600 тис. слухачів [5; 10]. Кінець всім цим
програмам настав 2 вересня 1990 р., разом із
загальним припиненням начального мовлення на TP [9 ; 30]. У 1990-х рр. виходили випуски «Telewizja Edukacyjna» на TVP. Відомі
програми «Спектрум» та «Телекомпьютер»,
науково-популярна «Квант», експериментальна «Кухня» .
У Вищій соціально-економічній школі
(WSSE) заочно отримують освіту в галузі
фінансів і банківської справи, економіки та
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педагогіки. Навчальний процес – поєднання
очно-заочних, телевізійних, інтернет– та друкованих засобів. Студенти-екстерни мають
прибути один раз на семестр для 14-денної
сесії у Варшаву, щоб скласти іспит. 9 листопада 2002 р. WSSE запускає TV Edusat – власний освітній супутниковий канал. Ініціатором
цього стає проф. Войцехо Помикало – перший
ректор WSSE та президент Фонду інновацій.
Першою програмою стала вступна лекція на
тему «Роль науки та освіти в ХХI столітті»
яку виголосив проф. Лешек Кужніцький, голова комітету «Польща 2000+» при Польській
академії наук (ПАН), колишній президент
Академії наук, голова Програмної дирекції
освітнього телебачення Edusat [7]. Канал привернув увагу нестандартною побудовою розкладу мовлення. Ефір складався з лекцій з
економіки, педагогіки, психології, філософії;
дискусій про науку серед видатних фахівців.
З навчальної аудиторії у Варшаві трансляції
здійснювались для 35 філій. В них створювалися аудиторії для студентів де в інтерактивному режимі можна було ставити питання
викладачам. Інтерактивна техніка дозволяє викладачам приймає іспити з кожного предмета.
З 2004–2005 рр. організовані комбіновані телевізійні інтернет-чати (по середах). Прямоефірні лекції можна слухати в суботу та неділю
(повтори – в понеділок і середу, недільні – у
вівторок і четвер) [5]. Згідно з загальною тенденцією розширення меж освітніх телеканалів до рівня науково-популярних, Edusat йде
до широкого глядача через розширення спектру програм. Крім уроків в рамках освітнього
процесу, телеканал пропонує публіцистичні,
суспільні програми, репортажі з наукових
конференцій. З’явилися передачі «телемандрів», висвітлюють і питання економічного
життя, показують документальні фільми. Відома авторська програма засновника телеканалу В. Помикало «Науковий салон професора Войцеха Помикало». Її гостями стають
вчені, політики, артисти. Edusat доступний
на платформах кабельного телебачення, а також протягом 2002 – 2012 рр. зі супутників.
З 16 травня 2012 р. залишилось тільки мовлення з сайту, а до кабельних операторів канал доходить через систему оптоволоконних

мереж Польщі [3]. У 2008 р. Edusat отримав
премію Hot Bird TV Awards («освіта»).
Науково-популярні програми. З 1958 р.
працює третя програма радіо («Трійка»), зорієнтована на молодь та інтелектуалів. Загалом
«Трійка» стала полігоном для випробовування нових жанрів на радіо. З освітніх передач
широкого програмування на радіо можна виділити: «Фонораму» – читання в ефірі літературних творів та «60 хвилин на годину» – програма яка поєднувала літературно-драматичну
форму, культуру кабаре, сатиру. «Трійка» в
1970-ті рр. улюблена станція інтелігенції та
любителів музики. Вона вплинула на світогляд багатьох поляків того часу.
Вже з 1957 р. на польскому ТБ (TP) виходили науково-популярні програми: «Еврика»
(1957), «З камерою серед тварин» (1971–
2001). Зонд (1977–1989), «Лабораторія»
(1985–2010), історична «Сенсація XX століття» (1983–2005), «Пегасус» – про мистецтво
та культуру (1959–2004, 2006–…). Відома
була «Кобра» – польська передача телевізійного театру; показували телевистави відомих
режисерів. Вистави «Кобри» були матеріалом
для вивчення польської мови. Studio 2 – легендарний цикл передач польського телебачення
(1974–1983; TP2 та TP1). Напрямок «Studio 2»
був культурно-розважальний. Культурні програми «Музика та хороші манери»; «Урок
польської мови», «Свідки», «Народжені в
1900» – історичні, «Хто з ним виграє» – диспути аматора в деякий галузі та визнаним авторитетом.
Медіаландшафт в Польщі. Нині суспільне польське ТБ (з 29 грудня 1992 р.) – це два
канали TVP1,TVP2, ТVP Info, плюс 16 регіональних відділень. Великий інтерес для
нас мають тематичні канали: TVP Kultura
(працює з 2005 р.) та TVP Historia (з 2007 р.).
На каналі Kultura виходить сучасний проект
телевізійного театру, показують художні та
документальні фільми. Канал співпрацює з
франко-німецьким освітнім каналом Arte. Також показують архівні передачі. TVP Kultura
отримав премію Hot Bird TV Awards у вересні
2006 та 2007 рр. в категорії «Культура / Освіта» (телеканал обійшов Deutsche Welle і Rai
Sat Nettuno). TVP Historia наповнений переда-
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чами на історичну тему та документалістикою
(є і окремий канал TVP Dokument). Програми
TVP Historia: «Битви, конфлікти, війни», «Біля
витоків цивілізації», «Діяння поляків», «Історичні повороти» тощо. Канал популяризує
матеріали Інституту національної пам’яті. В
стадії становлення знаходиться кабельно-супутниковий канал TVP Dokument (з 2014 р.) –
канал програм з соціальних питань, документальні фільми та серіали, а також освітніх
програм та навчальних курсів.
Приватні канали. Комерційний канал
Polsat заснований З.Солорж Заком (СолоржЖаком) в 1992 р. Має статус комерційного
суспільно-правового мовника. Нині це ціла
«родина» каналів : Polsat HD, Polsat 2 Міжнародний, Polsat News, Polsat Sport, Polsat Sport
HD, Polsat Sport, Polsat Sport News, Polsat
Film, Polsat Café, Polsat Play, Polsat JimJam,
Polsat Crime & Investigation Network та ін.
Родина каналів TVN скеровується холдінгом
International Trading and Investments Holdings
S.A. Luxembourg (“ITI Group”). Входять: TVN
Meteo, TVN24 – новини, TVN Gra – розваги, TVN Siedem –кіно, TVN Style – жіночий,
TVN Turbo – автоканал, TVN CNBC Biznes.
Ці медіа компанії організовували в той чи ін-

ший час освітні телеканали. В 2000–2015 рр.
Polsat відкрив в межах пакету Cyfrowy Polsat
2 спеціальний освітній канал Teleuniwersytet.
Викладачам можна було ставити запитання за
допомогою SMS. Був відомий курс німецької
мови «Anna, Schmidt und Oskar». Освітній
канал започаткувала й компанія ITI Group.
19 жовтня 2006 р. був створений телеканал
медичних знань TVN Med для лікарів (поширення медичних знань, підвищення кваліфікації, новини про лікарські засоби). В 2009
р. в ефірі його закривають, однак в Інтернеті
продовжуються його трансляції вже під новою назвою Lekarska TV. Відомі також нові
просвітницькі проекти «Galileo» (з 2007 р.)
на приватному каналі TV4, «Як це працює?»
(з 2011 р. TVP1) [5;6].
Висновки. За час існування електронних
ЗМІ в Польщі склалася широка практика
застосування радіо та телебачення у просвітницькій та навчальній діяльності. В ній
беруть участь як спеціалізовані, так і канали широкого програмування. Польща – одна
з небагатьох країн у світі, яка підтримує всі
форми дистанційного навчання, включаючи
й телевізійне. Цей досвід потребує уважного
вивчення в Україні.
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ROLE OF THE USE OF INTERACTIVE BOARDS
IN THE FORMATION OF THE SCIENTIFIC OUTLOOK
OF STUDENTS
The article states that, on the impact of interactive whiteboards on the scientific outlook of pupils in school
education sistesme 21st century. Also in the article refers to the use of interactive whiteboards in Azerbaijan
along with foreign states. Also in the article refers to some studies on this subject.
Key words: new educational technology, interactive whiteboards, students’ scientific outlook, ICT, smart
board, promethean board.
У статті йдеться про вплив інтерактивної дошки на наукове світогляду учні школярів в освітній системі в 21 столітті. Так само в статті йдеться про застосування інтерактивної дошки в
Азербайджані на ряду з зарубіжними державами. У статті йдеться про деякі дослідженнях з даної
проблематики.
Ключові слова: нові освітні технології, інтерактивна дошка, науковий світогляд учні, ІКТ,
дошка-смарт, прометеївська дошка.
В статье говорится о влиянии интерактивной доски на научное мировоззрению учащиеся школьников в образовательной системе в 21 веке. Так же в статье говорится о применении интерактивной
доски в Азербайджане на ряду с зарубежными государствами. В статье говорится о некоторых исследованиях по данной проблематике.
Ключевые слова: новые образовательные технологии, интерактивная доска, научное мировоззрение учащиеся, ИКТ, смарт-доска, прометеевская доска.

It became curious about the people’s continuing its greatest feature. «The right question is half
of science» (Muhammad sav) [11]. As can be seen
from that problem begins with a question. Mankind is to remove this feature training in the foreground. The advanced science and technology in
the light and took the magnificent form today.
Education and technology resulting from the
interaction of smart boards; students who appeals
to multiple intelligence types, students individual
learning away from the four walls of the classroom, programmed learning, computer-based
learning, with a new approach in education, such
as learning multiple by intelligences theory and
have been training material establishing close
contact [14, 3].
In modern times, new educational technologies to work with professionals working in the
field of education and should be able to use them
properly. One of the biggest developments in the
field of education, educational system, new educational technologies and ICT equipment, including Internet, computer, using various types of interactive boards are the possibility of organizing
lessons.

Regarding the twenty-first century of the reforms implemented in the education system of
Azerbaijan, has started to be used in the training
of these innovations. One of the biggest problems in the broader perspective of the education
of these innovations also not implemented. Pedagogical using new technologies and interactive
panels in influencing the development of many
aspects of the students in the school is limited
way.
Information and communication technologies in the educational system of Azerbaijan, you
can always watch out for massive deployment of
yours, «which was accepted in Azerbaijan Legal
Normative regulations, government programs
allow us to say. 2013-2020 BC in Republic of
Azerbaijan Program on information of education
system in the direction of on going studies in recent years, 60 classrooms were prepared in electronic format. At the same time, approximately
120 video lessons have been prepared. Freshmen are no longer accepted in electronic format.
British «Promethean» company’s representative
Organization of «Edumedia Azerbaijan» and
the Ministry of Education were held 640 over-
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all educational projects. They have handed out
electronic sheets to schools. Approximately 4300
teachers have gotten training for improving the
effectiveness of the use of electronic boards from
public schools [17].
Using IWB impoving the activity of the students in the class , philosophy of life and development of creativeness of the students .. «Smart
plaques» is the foundation of education in the
XXI century, Interactive board has opened new
opportunities for education in Azerbaijan. Includes creativity, pedagogical skills, self confidence teacher who must learn that newness in the
education and students must utilize from benefits
of active board [15].
Interactive Whiteboard (IWB) is a large interactive display that connects to a computer.
The computer’s desktop is on the board’s surface
where users control the computer using a pen, finger, stylus, or other device. The board is typically
mounted to a wall or floor stand. They are used
in a variety of settings, including classrooms at
all levels of education, in corporate board rooms
and work groups, in training rooms for professional sports coaching, in broadcasting studios,
and others.
The first interactive whiteboards were designed and manufactured for use in the office.
They were developed by Xerox Parc around
1990. This board was used in small group meetings and round-tables.
Interactive whiteboards unsures to being
active for students and teachers in the teaching
process. In fact, through the smart board lessons
can be more colorful, more inquisitive and processed more efficiently. In the courses are set up
with the smart boards propulsion the students improvement of thinking, creativity, be more active,
creative thinking . All operations of the board
touch electronic boards, so sensual finger slowly
with special surface touch pen does make interactive mode is possible Promethean lessons for
the plaque, which is a type of interactive plaques
«We are installing ActivInspire» program. We are
entering the icon in the program. Both methods
that have all the facilities in this program to set up
an interesting course in terms of both techniques.
The features of this program will be to prepare a
variety of sources. This plaque has attracted the

attention of the whole class. «Active in the Spire»
by attending classes vitality. Sound, movement,
tables, each subject to appropriate images, the
presence of music via the Internet. One creates
a more interactive environment. «Active in the
Spire» 36 interactive boards in language that
separates this there would also students of other
boards is that the car is used for both teachers. It
also allows the activity of both parties. The writing on this sheet, the availability of resources, to
be to edit the object, deletion, deterioration, copy
a page from another and to transmit the text of
the additional and styling, creation of notes page,
there are functions such as the use of the projector. Here are the lessons of these features in an
active environment that teachers are prepared.
This feature creates environments that teachers
will want to show their creativity. Here you activate the students who help with this feature. They
may be incorporated into the subject, they turn to
the creator directly.
PowerPoint to students e-Beam used with any
projection equipment, training or data CDs with
any kind of document interaction strength on the
computer. Free sharing feature in the classroom
or outside the classroom, students can join the
course on their own computer. You can use the
projector is turned off, if the board still like traditional whiteboards.
• 100 ‘on up to the surface to create an interactive work environment,
• Works with all types of digital projection
equipment,
• Taken notes on every application,
• Presentations by any person over the internet, allows any place and time to be shared.
• Interactive presentations, providing transportation to the desired location. Lightweight,
portable and easy installation makes it easier to
work with.
• Existing documents, editing, re-imaging facility application step by step.
• Presentations e-Beam ‘s provides an opportunity to share with other people via internet collaboration functions.
• The software used with e-Beam allows students to participate in lessons.
• Learning difficulties or secure the participation of people with disability classes .
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Thanks to modern educational opportunities
offered by the smart board can be grown more
successful with each passing day generation.
The most important advantages are provided
by the Smart board:
• Because no need to take notes during the
Lectures, the subject easier to understand, so the
savings from the students and teachers of the
time,
• Chalk and markers (marker board) course
as the opportunity to make more healthy environment in the removal of products that contain
harmful substances and cause infection,
• Smart board in the course of processing can
be saved to the computer and can be replicated in
the lecture notes,
• Ensuring follow-up issues of students participating in the course,
• Students are more attentive and willing participation in the provision of courses,
• Teachers and become more enjoyable for
students of the course,
• Ability to handle courses via the internet at
the same time with the possibility of different
classes and schools,
• Using existing templates or create new templates (eg. The drawing, diagram, etc.) to be dispelled and schemes to draw over and over again
the same way every time.
According to the survey, conducted with smart
boards of academic achievement in education, it
was determined that at higher levels compared
to traditional education system. Smart board has
enabled students to express an opinion concerning the attitude of positive behavior in a positive
way. Smart boards, student interest in courses has
increased their motivation [13].
The computer of technologies in the education, teachers need to be able to use technology in
order to increase their professional development
and to increase the efficiency of their contact
with pupils on a regular basis. Affects learning
in several ways, including increasing the level of
student engagement and motivation in a classroom, making flexible use of teaching materials
possible, and finally promoting enthusiasm for
learning.
What is more, interactive whiteboard supports
many different learning styles as the teacher can

adapt the activities and materials many different shapes and styles and these materials can be
used in a variety of learning environments again
and again. Depending on the studies in the field,
it can be deduced that some important changes
have been observed in education with the use of
IWBs for educational purposes, such as the easy
use of electronic materials in different classes,
engagement of more pupils in the lesson, flexible
and effective use of multimedia sources, and motivating learners easily. As they make it possible
to bring in different kinds of multimedia resources, to access Internet sources with ease, and to
increase student interest, IWBs could be useful
supplementary tools for education, but maximum benefit from this technology, especially in
language teaching and learning settings, requires
further background knowledge and research. So
this process should be examined and supported
with academic studies. This study has the potential of helping authorities and programmers to
discover both positive and negative aspects of
the use of IWBs in real classroom settings from
the teachers’ perspective. This can be achieved
by gathering the opinions of teachers who are
the end users of this technology in their classes,
and some pedagogical advice can be provided for
the effective use of IWBs. In the literature and
Language Teaching , there are numerous studies
which focus on the benefits of IWBs and also
which tries to explain the role of teacher attitude
towards IWB use.
One of those studies is that of Bakadam and
Asiri (1). In their study, the researchers state that
teachers have highly positive attitudes towards
IWB use in their classes and also they report that
the majority of the respondents viewed the IWB
as a good instructional tool. Additionally, most
of the participants in the study were in support of
teaching and learning with the IWB.
Emeagwali and Naghdipour (5) concluded in
their study that nearly all of the participants in
their study state that the lessons with IWB were
more fun and the teachers felt more comfortable
when he/she planned the lesson depending on
IWB. In the same study, the researchers also report the practicality of IWB use from the teachers’ perspective. The participant teachers in this
study stated that they spend less time with writ-
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ing and preparing worksheets with IWBs, which
creates more time for the teachers for activities to
be organized in the lessons. There are also studies
favouring IWB towards other Information and
Communication Technology (ICT) tools. For example Bidaki & Mobasheri (2) states that all the
participant teachers believed that there were important differences between IWB and other ICT
tools. All the teachers agreed that the range and
the frequency of use of other resources including
the Internet, digital camera and some presentation programs such as PowerPoint has been affected by the installation of IWBs.
Ghislandi & Facci [6] point out in their research that the role of the teacher in the classroom on the efficiency of IWB use is of great
importance and the more motivated and trained
the teachers are the more effective will the IWB
use be. In this study most of the teachers reported
positive attitudes toward IWB use. Unlike traditional blackboards, different teaching and learning styles are supported by IWBs, thanks to their
special features, such as the functions of emphasizing, capturing, storing, annotating and modifying, and linking (Beauchamp & Parkinson)
[3]. With its technological integration, IWBs are
capable of serving as a facilitative technological
tool in classroom to promote teaching effectiveness and to help teachers develop various pedagogical approaches (Jang & Tsai; Winzenried,
Dalgarno & Tinkler) [8, 10].
The technology in education, in medicine, in
business, for political and other business areas of
society finds its own application. Interactive All
over the world, quickly spread sheet shows that
they demand of society. Interactive use of sheet
by the United Kingdom, Mexico, ABD, ahead of
Norway. It came at the beginning of the twenty-first century this technology in Russia. Today,
the state project «Training» under the Moscow,
St. Petersburg and other regions of Russia Interactive technology is a tendency to spread [16].
In Turkey, the use of Interactive Whiteboards
is a huge project all around the country and a great
deal of money is being invested in this technology. There is a nation-wide project which is being
conducted by the Ministry of National Education
(MNE). The project is called the FATIH Project
(Movement of Enhancing Opportunities and Im-

proving Technology). FATIH, is among the most
significant educational investments of Turkey.
FATIH Project proposes that “Smart Class” project is put into practice in all schools around Turkey. Starting from the Anatolian High Schools,
most of them have already been equipped with
this facility. Now that teachers who are working in the schools equipped with these boards
do not need to carry computers and projectors
from classroom the classroom as these boards
combine all of them. Figure 3 shows how IWB
looks and works; Turkey has initiated FATIH
Project with the aim of enabling equal opportunities in education and improving technology in
our schools for the efficient usage of ICT tools
in the learning-teaching processes by appealing
to more sensory organs in all 42.000 schools and
570.000 classes that are in the preschool education, the primary education and the secondary education through providing tablets and LCD Interactive Boards. In-service Trainings for teachers
are going to be held in order to provide effective
usage of the ICT equipment in the classrooms
in the learning– teaching process (Kayaduman,
Sırakaya & Seferoğlu) [12].
The British Educational Communications and
Technology Agency (BECTA) states in one of its
literature review that the key benefits of IWB as
a tool of pedagogy that it “encourages more flexible, creative and seamless use of teaching materials; increases students’ engagement, enjoyment
and motivation to a greater extent than conventional whole-class teaching; and facilitates students’ participation through the ability to interact
with materials on the board” [4, 1].
Guskey and Saye stated that exploring teachers attitudes toward technology integration is
necessary because the teacher plays the key role
in classroom change and teachers tend to accept
only changes which they find facilitative for their
work, in other words the changes that they perceive practical for their teaching practice [7]. If
teachers are not open to the change, the proposed
curricular and procedural changes will have a
slight chance of success. This situation is valid
for any educational innovation, but it is particularly true of technology use in education because
the change involves both the acquisitions of new
technology skills and pedagogies [9].
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With the use of modern communication technologies, which meet demands of teaching faculty Process Management Venture quick drink, her
teacher, parent and student must have quota. Application of ICT learning new subjects, methodical step. The teacher must adapt to psychological
and Technical as a new methodology. In general,
older teachers methodical habits long collected
over the years not want to wander. All this Prob-

lems should be eliminated and communication
technologies to remove, drink, use of pedagogical training with periodic collective Process efficiency and facilitation of the instructors themselves should notice.
So, with all of the features listed in the Formation
of ways, and each student tutoring process Slabs To
use Interactive role in the formation of their personality to the show and Scientific perspectives.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЛІЦЕЮ ЯК УМОВА
ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
У статті розглянуто питання впливу інформаційного простору навчального закладу на формування духовності старшокласників. Автор здійснює огляд наукових досліджень щодо проблеми інтеграції у сучасне суспільство інформаційно-комунікаційних технологій. Запропоновано до уваги досвід
роботи педагогічного колективу у питаннях формування духовних цінностей в учнівської молоді.
Ключові слова: духовність старшокласників, інформаційний простір, інформаційна культура,
комп’ютерна грамотність, компетентність.
В статье рассмотрены вопросы влияния информационного пространства учебного заведения на
формирование духовности старшеклассников. Автор осуществляет обзор научных исследований по
проблеме интеграции в современное общество информационно-коммуникационных технологий. Предложено вниманию опыт работы педагогического коллектива в вопросах формирования духовных ценностей ученической молодежи.
Ключевые слова: духовность старшеклассников, информационное пространство, информационная культура, компьютерная грамотность, компетентность.
In the article the impact of the information space of the educational institution on the formation of spiritual values of the upperclassmen is discussed. The overview of scientific researches on the issue on the problem
of integration into the modern society of information and communication technologies is provided by the
author. The work experience of teaching staff in the formation of spiritual values of student’s youth is taken
into consideration.
Key words: spiritual values of the upperclassmen, information space, information culture, computer
literacy, competence.

Актуальність статті. У середині минулого століття для всього прогресивного людства
розпочалася нова ера розвитку суспільства –
ера інформаційно-комунікаційних технологій. Становлення і розвиток інформаційної
ери супроводжується всеохопним впливом
комп’ютерних технологій на всі сфери життєдіяльності суспільства, що неодмінно супроводжується низкою суспільних проблем,
суперечностей, конфліктів. Каталізатором
змінних процесів, що відбуваються на сучасному етапі, виступають сьогодні інформаційна культура та комп’ютерна грамотність. Особливості трансформації культури
інформаційного суспільства є предметом
дослідження провідних вітчизняних учених
(В. Пазенок; В. Лях; О. Соболь; Ю. Мешков; Н. Костенко; Р. Шульга; В. Лук’янець;
М. Згуровський) і зарубіжних науковців
(М. Кастельс; Е. Тоффлер; Г. Бехманн; Ж. Бодрійяр; Дебор Гі; К. Разлогов; І. Олексієва; Н. Маньковська; А. Сидорів; Л. Скворцов). Кожен із

зазначених дослідників обирає свою позицію
від оптимістичних прогнозів впливу інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток
населення планети до застережливих порад від
загрози виникнення глобальної катастрофи.
Культурологічні зміни у мисленні сучасників
пов’язані з появою і вкоріненням інформаційної культури, що генерує нові виклики сьогодення. Серед них можна виокремити появу нових способів комунікації. Г. Бехманн говорить
про те, що «… весь світ стає комунікабельним.
На місці феноменології буття виникає феноменологія комунікації» [1, с. 72].
Наступними впливовими процесами, що
призводять до появи нових культурних форм,
можна визначити процеси глобалізації й диференціації суспільної культури. Змінні процеси
у формуванні нового культурного типу індивідуума мережевого спілкування впливають
на формування індивідуальної особистості як
частини глобального інформаційно-комунікаційного простору. Тим самим, при форму-
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ванні підліткової свідомості та становлення
духовної формації соціуму виникає диктатура
цифрової та мережевої масової культури.
Постановка проблеми. Виходячи з теоретичного аналізу, вбачаємо сьогодні проблему
збереження культури та формування духовності особистості як системи своєрідного
програмного забезпечення життєдіяльності
людства. Слід підходити до формування культурного простору як до винаходу злагодженого механізму накопичення, збереження, використання та відтворення інформації, знання
та комунікацій людської цивілізації.
Метою статті визначаємо ознайомити педагогічну спільноту з досвідом роботи загальноосвітнього навчального закладу у питаннях
формування духовних цінностей в учнівської
молоді засобами інформаційного простору.
Виклад основного матеріалу. На ранніх
етапах розвитку дитини, нестійка, вразлива
дитяча психіка імплементується у глобальну
мережеву інформаційну систему. Соціальний
і духовний простір, інтерпретований ресурсами теле-, радіо– та Інтернет– комунікацій,
сприяє варіативній модифікації свідомості
молодої особистості. Занурення вже дітей
шкільного віку та молоді у інформаційний
простір навчального закладу стає наступним
етапом у впливі останнього на формування
духовності та світогляду майбутнього громадянина українського суспільства. І саме
на цьому витку життєвої спіралі визначними
повинні стати впливи педагогів на учня як на
носія генетичної культури нації.
У системі роботи Криворізького природничо-наукового ліцею головним орієнтиром є
формування життєво-компетентної, моральнодуховної особистості, інтегрованої у сучасне
суспільство, спрямованої на його вдосконалення. Підготовка особистості учня пов’язана з
вирішенням завдань щодо перетворення знань
у цінності, набуття загальних способів дій та
відповідального ставлення до результатів своєї
діяльності, створення самого себе [3]. Реалізація цих завдань вимагає від педагогів інноваційного підходу до роботи з учнями з метою
розвитку їх особистісних якостей, зокрема
інтелектуальних та творчих[4, c.47]. Креативність особистості учня пов’язана з уміннями

ставити запитання, генерувати ідеї, вести дискусію, розуміти сенс власних дій, здатністю діяти в новій ситуації, ставити мету діяльності,
прогнозувати результат, складати та реалізовувати проекти [3]. Тож актуальним є створення
інноваційної системи розвитку креативного
потенціалу учнів засобами позаурочної роботи. Гармонійний розвиток інтелектуальної,
моральної особистості ліцеїста, стимулювання
його творчої активності й самореалізації у різноманітних видах позанавчальної діяльності
відбувається в контексті освітнього простору
Криворізького природничо-наукового ліцею.
Актуальність пошуків інноваційних підходів до організації роботи з учнівською
молоддю у позанавчальний час обумовлена
постійними змінами інтересів та духовних
потреб підлітків, стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, впливом медіакультури на формування духовних
цінностей підростаючого покоління. Вдало
організований вільний час підлітків – чудова
альтернатива їх зануренню в on-line простір,
«висінню» у соціальних мережах або безцільному перебуванню на вулиці. Саме тому
сучасна система позакласної роботи із старшокласниками потребує модернізації, насамперед, у формах та змісті діяльності [5, c. 19].
Ефективність такої системи пов’язана зі створенням наступних умов:
– відповідності форм й змісту роботи запитам та потребам сучасної молоді, їх різноманітність;
– спрямованість на усвідомлення учнем
практичної значущості своєї діяльності, її
важливості як для нього самого, так і для оточуючих;
– можливості набуття нових та застосування вже набутих знань, вмінь та навичок;
– використання інформаційно-комунікативних технологій;
– інтеграція позакласних заходів з навчальними предметами;
– перевага колективних та групових форм
діяльності;
– змінність та мобільність складу творчих
груп з реалізації проектів, можливість зміни
видів діяльності в рамках одного проекту, акції, заходу;
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– добровільності участі в молодіжних організаціях, клубах, гуртках, об’єднаннях за
інтересами тощо;
– створення «ситуацій успіху», морального стимулювання та заохочення з боку педагогів та наставників;
– зацікавленість та вміння педагога, наставника надихнути учня, спонукати його до активної творчої та інтелектуальної діяльності.
Духовно-моральний та соціокультурний
напрями зорієнтовані на об’єднання спільних
зусиль педагогічної та батьківської спільноти з
прищеплення і розвитку моральних почуттів,
переконань і потреби поводити себе згідно з
моральними нормами, що діють в суспільстві;
опанування духовною культурою людства, нації, найближчого соціального оточення; наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських
моральних цінностей [2, с. 6] ; залучення дітей
до культурних цінностей, забезпечення умов
для проведення дозвілля та відпочинку.
Педагогічний колектив ліцею спрямовує
зусилля на виховання молодої людини, здатної
успішно жити в оновленому суспільстві, підготовленої до виконання громадянських і конституційних обов’язків, усвідомлює важливість
надбань українського народу, значущість його
історичної та духовної спадщини. Позакласні
заходи поєднують різноманітні форми: участь
у міських волонтерських акціях «Від серця до
серця», «Україна – єдина», «Зігрій своїм теплом солдата», «Збери макулатуру – допоможи
армії»; участь у Всеукраїнській акції зі збору
пластикових кришечок; зустрічі з бійцями АТО
«В родинному колі» та написання до них листів,
створення малюнків та оберегів, збір та передача допомоги. Традиційними є колективні творчі справи «Свято Осені», «День рідної мови»,
«Шевченківські дні»; відзначення державних
свят та пам’ятних дат [6, с. 38] [7]. Цього року
проведено фестиваль патріотичної пісні, силами ліцеїстів та батьків створено музейний стенд
з національно-патріотичного напряму [6, с. 39].
Духовно-моральний та соціокультурний
напрями зорієнтовані на об’єднання спільних
зусиль педагогічної та батьківської спільноти
з прищеплення і розвитку моральних почуттів,
переконань і потреби поводити себе згідно з

моральними нормами, що діють в суспільстві;
опанування духовною культурою людства, нації, найближчого соціального оточення; наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських
моральних цінностей [2]; залучення дітей до
культурних цінностей, забезпечення умов для
проведення дозвілля та відпочинку; нівелювання цифрового поглинання особистості підлітка в соціальних мережевих пастках [7].
Значну допомогу в організації заходів у
позанавчальний час здійснює організація учнівського самоврядування «Генерація творчих». До
структури молодіжної спілки входить «Центр
добрих справ і волонтерства», який займається
вихованням національної свідомості, любові до
рідної землі та свого народу. Його заходи спрямовані на ствердження принципів загальнолюдської моралі: справедливості, милосердя, доброти, патріотизму. Ліцеїсти співпрацюють з радою
ветеранів мікрорайону, проводять різноманітні
акції. Центр організовує та проводить заходи,
які виховують шанобливе ставлення до історії
та традицій українського народу.
Висновки. Таким чином, констатуємо той
незаперечний факт, що розроблена система
розвитку креативного й інформаційного потенціалу учнів із застосуванням інноваційних
технологій навчання й виховання, спрямована
на стрімке форматування сучасних духовних
цінностей, формування мотивації до самореалізації та творчої діяльності учнів. Особистий
світогляд учня трансформується під впливом
творчого вчителя, який вміє створити простір
позитивних емоцій, атмосферу співпраці у навчальній та пізнавальній діяльності, стимулює
інтелектуальну діяльність, творчий розвиток;
з повагою ставиться до особистості учня, переконуючи у важливості самореалізації протягом життя [5, c. 46]. Правильно побудований
інформаційний простір навчального закладу,
напрацьована система занурення ліцеїста в інтерактивний процес навчання на уроці або використання Інтернет-продуктів для здійснення
життєстверджувальних виховних заходів впливає на духовний внутрішній настрій підлітка,
формуючи його громадянську, суспільну, культурну позицію як гідної людини нашої держави – носія культурного коду нації.
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Фамілярська Л.Л.
викладач кафедри педагогіки та андрагогіки
Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ
«ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА
МОБІЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА»
У статті обґрунтовано та визначено авторське формулювання поняття «інформаційно-комунікаційна мобільність педагога», розглянуто основні аспекти його змісту в післядипломній освіті.
Визначено та охарактеризовано структуру інформаційно-комунікаційної мобільності педагога, як
сукупності взаємопов’язаних когнітивно-особистісного, соціально-діяльнісного, оцінно-рефлексивного
компонентів.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційна мобільність, мобільність, освіта, педагог, післядипломна освіта, розвиток.
В статье обосновано и определено авторское формулирование понятия «информационно-коммуникационная мобильность педагога», рассмотрены основные аспекты его содержания. Определена и
охарактеризована структура информационно-коммуникационной мобильности педагога, как совокупности взаимосвязанных когнитивно-личностного, социально-деятельностного, оценочно-рефлексивного компонентов.
Ключевые слова: информационно-коммуникационная мобильность, мобильность, образование,
педагог, последипломное образование, развитие.
In the article the author defined and formulating the concept of «information and communication teacher mobility», the basic aspects of its content in postgraduate education. Considered and described structural
components of information and communication teacher mobility as a complex of interrelated components:
cognitive and personal, social and active, assessment and reflective.
Key words: information and communication mobility, mobility, education, teacher, postgraduate
education, development.

Актуальність дослідження проблеми
розвитку мобільного педагога в інформаційно-освітньому середовищі післядипломної
освіти зумовлена стрімкими технологічними
змінами та глобалізацією суспільства. Тому, в
післядипломній освіті, яка є механізмом реалізації неперервної освіти, необхідно враховувати нові вимоги суспільства до підвищення
кваліфікації фахівця. Неперервне вдосконалення та багатоаспектність інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) зумовлює перед системою освіти необхідність підготовки
спеціалістів, які швидко орієнтуються в динамічному середовищі електронних ресурсів,
оволодівають й адаптуються до нових можливостей міжособистісно-інформаційної комунікації в освітньому середовищі, яке характеризується сучасними науковцями як відкрите
та електронне [7; 10; 14]. Проблема розвитку
мобільності фахівця стосується, у першу чергу, педагога, так як він розглядається в якості

специфічного джерела, наставника, керівника, фасилітатора.
Зазначимо, що дана проблема потребує
ґрунтовного дослідження і зумовлюється
низкою чинників до яких належать: зміни,
що відбулися у змісті професійної діяльності педагога та сучасному освітньому
середовищі; швидке оновлення інформаційно-комунікаційних технологій та функціональних можливостей сучасних комп’ютерних
засобів; потреба суспільства у фахівцях конкурентоспроможних на сучасному ринку
праці [15].
Це актуалізує проблему розвитку інформаційно-комунікаційної мобільності (ІКМ) педагога в післядипломній освіті як адаптивної
здатності, що не була предметом самостійного дослідження.
Метою статті є аналіз поняття «інформаційно-комунікаційна мобільність педагога»,
визначення та розкриття сутності його струк-
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турних компонентів як адаптивної здатності
педагога.
Сучасними науковцями питання мобільності розглянуто: в розрізі соціальної готовності до змін [11, с. 302]; як групування якостей особистості [2, с. 29]; як механізм, що
зумовлює рівень адаптованості та конкурентоспроможності особистості [1; 5]; як зміну
позицій, зумовлену зовнішніми обставинами
з однієї сторони, а з другої – як внутрішнє самовдосконалення особистості, засноване на
цінностях та потребі в саморозвитку [3, с. 45]
тощо.
Мобільність, на сучасному етапі, характеризує значимі для педагога фундаментальні
поняття як освітнє середовище та професійна
діяльність, особливістю яких стає: кількість
учасників, умови діяльності, зміст дій, місце
знаходження, функції, отримання зворотнього зв’язку з використанням сформованого
каналу онлайн взаємодії, зміни в способах та
формах самоосвіти, зміна способу доступу до
освітніх ресурсів, форм узагальнення педагогічного досвіду тощо (рис. 1).
Можливості сучасних ІКТ забезпечують географічну незалежність, доступність
та безкоштовність для ефективної організації взаємодії в умовах стрімкого збільшення
об’ємів інформації, якою сучасному педагогу
необхідно оперувати в середовищі навчання
[13, с. 40].

Таким чином, у післядипломній педагогічній освіті актуалізується питання не розвитку
ІКТ-компетентності вчителя, яку визначено
науковцями: як сталу інтегральну характеристику особистості, що припускає мотивацію до
засвоєння відповідних знань, здібність до вирішення задач в навчальній і професійній діяльності за допомогою комп’ютерної техніки і
володіння прийомами комп’ютерного мислення (П.В. Беспалов); як здатність індивіда вирішувати навчальні, життєві, професійні задачі з
використанням інформаційно-комунікаційних
технологій (О.М. Шилова, М.Б. Лєбєдєва); здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею
відповідно до власних потреб і вимог сучасного
високотехнологічного інформаційного суспільства (О.В. Овчарук, В.В. Олійник, Н.В. Морзе,
О.М. Спірін), а розвиток інформаційно-комунікаційної мобільності (ІКМ) педагога.
Ящо раніше мова йшла про компетеність
особистості щодо використання ІКТ, сутнісною характеристикою визначення якої є: сталі
знання, вміння, розуміння, усвідомлення, оперування інформацією, то сьогодні важливими
є навички поведінки в мобільному електронному середовищі навчання, що передбачає
гнучкість, адаптування до швидких змін, віддалену мережеву та соціальну онлайн взаємодію суб’єктів процесу навчання в освітньому
середовищі. Здійснення зазначеного може
відбуватися без територіальних
обмежень (вдома, в дорозі, на роботі тощо), географічних (з будьякого місця знаходження), часових (в зручний час та зручному
темпі).
Оскільки ІКМ педагога до
цього часу не досліджена і не
описана, спираємось на викладені наукові підходи до вивчення
мобільності в дослідженнях, що
дотичні аспектів нашої роботи.
Узагальнивши результати наукових джерел з’ясовано, що серед
номінацій поняття мобільності,
близькими до нашої теми дослідження є: інформаційна мобільРис. 1. Особливості динаміки змін
ність, віртуальна мобільність,
в освітньому середовищі
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комунікативна мобільність, соціально-технологічна мобільність.
Виявлено, що основну увагу, при дослідженні різних видів мобільності вченими, надано процесу обміну інформацією в режимі
діалогу, а домінантою в змісті трактувань мобільності є ідея адаптації, гнучкості та швидкості реагування на мінливі, непередбачувані
умови професійної діяльності. Інакше кажучи,
педагог постійно знаходиться в інформаційному полі, що змінюється та впливає на особистісний і професійний розвиток [1; 3; 5; 9].
Систематизація наукових джерел виявила, що найбільш дослідженою категорією є
«інформаційна мобільність». Узагальнивши
тлумачення дослідниками поняття «інформаційна мобільність» з’ясовано, що воно є
близьким за своєю змістовою сутністю до поняття «інформаційно-комунікаційна мобільність». Але останнє є більш ширшим і точніше відображає здатність сучасної особистості
до адаптивної діяльності в електронному середовищі навчання.
Під інформаційно-комунікаційною мобільністю педагога розуміємо адаптивну здатність
до організації ефективної навчальної комунікації в освітньому середовищі, гнучко застосовуючи можливості ресурсів електронних освітніх середовищ і комп’ютерних засобів.
Під адаптивною здатністю фахівця розуміємо інтегральне утворення взаємозалежних
підструктур, де рефлексивні механізми створюють особливий когнітивний досвід, що забезпечує ефективність професійної взаємодії
педагога.
Зазначимо, що особливістю сучасної інформаційної взаємодії між суб’єктами процесу педагогічної комунікації в освітньому
середовищі є те, що вона, в більшості, реалізується опосередковано, через комп’ютерні
канали зв’язку (комп’ютерні телекомунікації
та засоби). Також звертаємо увагу, що характеристика сучасного освітнього середовища все більше набуває ознак електронного
(е-середовище), яке розуміємо як упорядковану сукупність компонентів для розвитку та саморозвитку розподілених в просторі суб’єктів
педагогічної комунікації та інформаційної
взаємодії, що опосередкована засобами ІКТ.

Під освітнім е-середовищем післядипломної педагогічної освіти розуміємо сукупність
освітніх електронних ресурсів та інформаційних, що використовуються усіма суб’єктами
навчального процесу через комунікаційні
можливості комп’ютерних мереж для розвитку та саморозвитку.
Визначаючи структурні компоненти ІКМ педагога, базуючись на результатах наукових досліджень, виявлено багатозначність підходів.
Так, вченими при розгляді сутності мобільності фахівця в різних її проявах, виділено:
когнітивний (процес самопізнання та результат, як система уявлень про себе, усвідомлення
Я-образу професіонала педагога в контексті інформатизації та комп’ютеризації), процесуальний (уміння ефективно використовувати засоби
інформаційно-комунікаційних технологій для
опрацювання, інтегрування різноформатної інформації, створення інформаційних продуктів
тощо), аксіологічний (цінності, спрямованість
на роботу з інформацією, уміння аналізувати,
систематизувати інформацію, оцінювати її достовірність, релевантність тощо), професійнодіяльнісний (вміння оперативно і гнучко застосовувати, в практичній діяльності свої знання,
вирішувати будь-яку професійну задачу найбільш оптимальним і ефективним способом,
зв’язок інформаційної діяльності з професією)
[1; 5; 9].
Водночас, в дослідженні для визначення
структурних компонентів ІКМ педагога, їх
сутнісних характеристик враховуємо результати наукових досліджень науковців М.М. Заброцького та Л.А. Кльоц. Вченими доведено,
що визначальною умовою розвитку спеціаліста є його Я-концепція, яка в процесі професіоналізації має розширюватися. В свою чергу,
професійна Я-концепція включає співвідношення рефлексивності та самосвідомості особистості, а організація рефлексивних процесів
має певні параметри: самооцінка, диференційованість, рівень інструментальності [4; 6].
Враховуючи вище зазначене, подальший
розгляд поняття ІКМ педагога спрямовуємо
через призму двох взаємообумовлених аспектів: особистісного, як розвитку особистості в
професії, де ключовим є розвиток позитивної
Я-концепції, що передбачає адекватну оцінку
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Рис. 2. Сутнісні характеристики структурних компонентів ІКМ педагога

Рис. 3. Я-концепція інформаційно-комунікаційної
мобільності педагога
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власної діяльності в умовах взаємодії в інформаційному освітньому середовищі та професійно-методичного, в основі якого лежить
самооцінка розвитку та саморозвитку в освітньому ІКТ-насиченому середовищі.
Таким чином, доповнюючи сутнісні характеристики досліджених науковцями видів мобільності визначаємо функціональними компонентами ІКМ: когнітивно-особистісний, соціально-діяльнісний, оцінно-рефлексивний (рис. 2).
Характеризуємо ІКМ як міжсистемну
взаємозалежність трьох підструктур: когнітивно-особистісної, критерієм якої є інформативність про власні знання, вміння навички
(адекватність уявлення про себе, Я-образу);
соціально-діяльнісної де критерієм є комунікативність у процесі взаємодії суб’єктів освітнього процесу (саморозвиток, адаптивність
до мінливих умов); рефлексивно-оцінної,
критерієм якої є рефлексивність ефективності
діяльності (самооцінка, самоаналіз результативності діяльності). Тобто, щоб регулювати
та оцінювати свою діяльність, підвищувати її
ефективність, педагог застосовує різні методи
самоаналізу, самоконтролю, самооцінки і самокорекції, прагнучи досягнути вищого рівня
професіоналізму на основі позитивних уявлень про Я-концепцію ІКМ, тим самим, виробляючи індивідуально-оптимальний стиль
діяльності.
Кожний із структурних компонентів має
специфічні показники, що визначають саморозвиток особистості в професійній діяльності, в цілому сприяючи Я-концепції розвитку
ІКМ педагога (рис. 3).
Взаємозалежність даних компонентів полягає в тому, що соціально-діяльнісний передбачає у педагога уміння раціоналізувати професійно-поведінкові здатності, що обумовлені
когнітивно-особистісним та оцінно-рефлексивним компонентами.
Зазначимо, що ефективність розвитку
ІКМ педагога залежить від його активності,

спрямованості на зміну відношення до змісту
та характеру професійної діяльності в освітньому середовищі та визначається якісними
змінами, що відбуваються в когнітивно-особистісному, рефлексивно-оцінному та соціально-діяльнісному компонентах і зумовлює
появу ціннісних новоутворень, установок,
потреб які виявляються в діяльності та потребують систематичного оновлення відповідно
вимог сучасності.
Отже, базуючись на теоретичній моделі
досліджуваного поняття і з огляду на професійну діяльність педагога, ІКМ розглядаємо як інтегральну модель, яка має ієрархічну
структуру, що складається із компонентів,
модальностей та виконує відповідні функції.
Інформаційно-комунікаційна мобільність як
складний конструкт, основою якого є розвиток її основних складових, характеризує:
1) знання можливостей у Я-досягненнях,
як здатність особистості, що забезпечує
внутрішній механізм розвитку позитивної
Я-концепції (Я-взаємодія);
2) самооцінку професійних дій та самооцінку ставлень значимих інших до професійного образу Я і результатів діяльності які
детерміновані подіями, що змінюють середовище, обумовлює самореалізацію людини в
професії і житті (Я-навчання);
3) уміння раціоналізувати професійні та
поведінкові дії, як процес перетворення людиною самої себе і навколишнього професійного та життєвого середовища, що спрямовано на досягнення професійних цілей
(Я-комунікація).
Розвиток
інформаційно-комунікаційної
мобільності педагога стає необхідною умовою професійного розвитку в динамічному
сучасному суспільстві.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в розробленні методики діагностування
розвитку рівня інформаційно-комунікаційної
мобільності педагога.
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ВПЛИВ НАСЛІДУВАННЯ НА ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ
ВІРШОВАНИХ ТВОРІВ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
У статті розглянуто особливості запам’ятовування учнями початкових класів віршованих творів. Експериментально досліджено вплив наслідування на запам’ятовування віршованих творів у молодшому шкільному віці.
Ключові слова: пам’ять, молодший шкільний вік, наслідування, експеримент.
В статье рассмотрено особенности запоминания стихов учениками начальных классов. Экспериментально исследовано влияние подражания на запоминания стихов учениками младших классов.
Ключевые слова: память, младший школьный возраст, подражание, эксперимент.
In the article the features of primary school pupils’ abilities to memorize poetry works are considered. The
influence of imitation on memorizing poetry works in the early school years are investigated experimentally.
Key words: memory, primary school age, imitation, experiment.

Актуальність статті. На сьогодні питання
подачі навчального матеріалу є досить актуальним питанням. Звичайно, широкого використовуються мультимедійні інформаційні засоби,
та все ж взаємодія учнів з учителем сприяє вияву особистісної активності школярів. Застосування наслідування, як одного із методів викладання, можливе у всіх основних напрямках
всебічного розвитку особистості учня. А саме:
у розумовому вихованні, моральному вихованні, трудовому вихованні, системі профорієнтаційної роботи, економічному вихованні, естетичному вихованні, фізичному вихованні.
Постановка проблеми. Навчальна діяльність є провідною у формуванні особистості
молодших школярів. Основним механізмом
засвоєння нового досвіду в цей період виступає запам’ятання матеріалу, яке спирається на
наочно-образні та наочно-дійові форми мислення. Механічне запам’ятання залишається
домінуючим, що обмежує можливості дітей у
засвоєнні великої кількості навчального матеріалу та зумовлює необхідність введення допоміжних засобів навчання.
Формулювання цілей статті. Встановити особливості впливу наслідування на
запам’ятовування віршованих творів у молодшому шкільному віці.
Виклад основного матеріалу. Одним із
основних механізмів засвоєння нового досві-

ду у молодшому шкільному віці залишається
наслідування дій дорослих. Н.С. Лейтес вказує, що діти молодшого шкільного віку – це
діти, які мають особливу готовність засвоювати, довірливо підкорятися авторитету. Наслідування полягає у відтворенні індивідом
певних зовнішніх рис і зразків поведінки,
манер дій, вчинків [2]. Таке відтворення завжди супроводжується певною емоційною і
раціональною спрямованістю. Це є дуже важливо, оскільки для підвищення ефективності
навчання необхідно, щоб кількість інформації
пройшла через емоції молодших школярів.
Проблему дитячого наслідування можна
вважати класичною для психології. У кінці
ХІХ – на початку ХХ століть вона розглядалось Г. Тардом, Е. Торндайком, Дж. Уотсоном,
Р. Вудвортсом, А. Валлоном та ін. Також роль
імітації в дитячому розвитку стала темою для
роздумів та емпіричних досліджень З. Фройда, Дж. Болдуїна, П. Гійома, Ж. Піаже, А. Валлона.
У вітчизняній психології великої уваги наслідуванню в дитинстві приділяли А.М. Агальцев, П.Ф. Каптєрєв, І.М. Сєчєнов, К.Д. Ушинський і ін.
Методологічну основу імітації складають положення теорії психічного розвитку
дитини, які були висунуті та обґрунтовані в
працях Л.І. Божович, Л.С. Виготського, А.В.
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Запорожця, Д.Б. Ельконіна, А.Н. Леонтьєва,
М.І. Лісіной, та ін.
Експериментальна ситуація створювалась
в межах навчального часу.
Експеримент проводиться в два етапи:
I етап. Учням пропонувалося вивчити
вірш використовуючи елементи наслідування (жести, інтонація). Вірш повторювався
п’ять разів (чотири рази з допомогою вчителя, один – без допомоги). На наступний день
експериментатор індивідуально проводив
бесіду з учнями.
II етап. Учням пропонувалося вивчити
вірш не використовуючи елементи наслідування. Вірш повторювався п’ять разів (чотири
з допомогою вчителя, один – без допомоги).
На наступний день експериментатор індивідуально проводив бесіду з учнями.
Для запам’ятовування дітям пропонували
віршики, оскільки, віршовані твори є основними для запам’ятання у молодшому шкільному віці.
У дослідженні брали участь 16 дітей: 7
хлопчиків та 9 дівчаток. Вивчення вірша поділялось на такі етапи:
− ознайомлення дітей з віршиком (вчитель
зачитує вірша учням використовуючи елементи наслідування);
− повторення за вчителем використовуючи елементи наслідування (діти повторюють
вірш разом із вчителем);
− повторення вірша без допомоги вчителя
(діти самостійно відтворюють вірш використовуючи елементи наслідування).
Для дослідження ефективності впливу наслідування на запам’ятовування було виставлено бали за такими критеріями: повне чи
часткове відтворення вірша за трьохбальною
системою оцінювання.
Критерії оцінювання:
0 балів – вірш не відтворено (дитина зовсім не змогла пригадати зміст вірша).
1 бал – вірш відтворено із багаторазовою
допомогою експериментатора (підказування
слів, показування рухів).
2 бали – вірш відтворено лише з однією допомогою експериментатора.
3 бали – вірш повністю відтворено без допомоги експериментатора.

Для обчислення результатів використовували критерій знаків G. Критерій знаків дає
можливість виявити загальний напрямок зсуву певних показників в одній групі після експериментального впливу. Він дозволяє виявити існування зсуву та його напрямок, однак,
не дозволяє встановити інтенсивність зсуву.
Критерій знаків дуже простий у використанні
і належить до методів непараметричної статистики, тому його використання до великих
вибірок обмежене [1, с. 71].
Висунемо статистичні гіпотези:
Но – вплив наслідування випадковий і не
значимий.
Н1 – вплив наслідування не випадковий і
не значимий.
Із
використанням
наслідування
3
2
2
3
3
3
2
3
2
2
3
3
2
2
2
2

Без
використання
наслідування
2
1
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1

ЗСУВ
+
+
=
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
=
+

З’ясуємо, що будемо вважати «типовим
зсувом» і для цього зсуву визначимо коефіцієнт Gемп (як кількість типових зсувів).
Очевидно, що типовим зсувом для нас
буде зсув «+» – наслідування впливає на
запам’ятовування. Тоді: Gемп.=14, N=16
Gкр. для N=16, Gкр.=13
Отже, порівнявши Gемп. та Gкр. можна сказати, що Gемп.>Gкр тому, ми приймаємо гіпотезу
Н1. Звідси випливає, що вплив наслідування
не випадковий і значимий.
Запам’ятовування з використовуванням
наслідування.
Проаналізувавши результати встановили, що вивчення та відтворення вірша мало
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різне емоційне забарвлення: задоволення,
сором’язливість, серйозність, офіційний тон
розповіді. Також під час бесіди дітям ставили
питання «Чи сподобався тобі віршик?», на що
всі діти відповіли позитивно – «Так».
Частково відтворили вірш 6 дітей, причому четверо з них використовували елементи
наслідування (рухи та інтонацію вчителя).
Повне відтворення вірша – 10 дітей, причому,
5 дітей використовували елементи наслідування (рухи та інтонацію вчителя).
Дев’ять дітей відтворили вірш з однією допомогою експериментатора (показування рухів), дев’ять без допомоги.
Використані елементи наслідування стосувалися лише мети вірша (були відтворіть лише
ті рухи, які показувала вчителька), тобто, сторонніх рухів не було відтворено, що свідчить
про вибірковий характер наслідування.
Під час бесіди дітям пропонувалися запитання: «Ти повторював за вчителем?», «Що
саме повторював?», «Ти показував ті ж рухи,
що і вчителька чи інші?». Наслідування відбувалось усвідомлено, оскільки всі діти, які
використовували елементи наслідування (9
дітей), усвідомлювали, що повторюють за
вчителем, який рух відповідає якому слову.
Запам’ятовування без використання наслідування.
Проаналізувавши результати встановили, що вивчення та відтворення вірша мало
різне емоційне забарвлення: задоволення,
сором’язливість, серйозність, офіційний тон
розповіді. Також під час бесіди дітям ставили
питання «Чи сподобався тобі віршик?», на що
всі діти відповіли позитивно – «Так».
Частково відтворили вірш 8 дітей, повне
відтворення – 8 дітей. Всі діти відтворили
вірш лише з допомогою експериментатора
(підказування слів), 8 – з однією допомогою
(підказування слова), 8 – з багаторазовою допомогою експериментатора (підказування
слів).
Отже, проаналізувавши два етапи дослідження та порівнявши їх можна зробити висновок,

що наслідування впливає на запам’ятовування,
оскільки, при запам’ятовуванні з використанням елементів наслідування повне відтворення
вірша – 10 дітей, часткове відтворення – 6 дітей.
Без використання елементів наслідування: повне відтворення вірша – 8 дітей, часткове відтворення – 8 дітей. Також, варто зазначити, що
всі діти використовували наслідування усвідомлено, про що свідчить вибірковість наслідування (наслідування лише тих рухів, які стосувалися мети вірша).
Використання засобів наслідування у процесі запам’ятання матеріалу першокласниками пояснюється такими умовами:
1. На фізіологічному рівні – утворення та закріплення системи тимчасових нервових зв’язків –
запам’ятання, рухи. Збудження, що виникає при
відтворенні рухів поширюється на тимчасові
зв’язки, що відповідають за словесний матеріал –
відтворення необхідної інформації.
2. При відтворенні матеріалу демонстрація
допоміжних засобів дорослим чи самою дитиною полегшує згадування.
3. Домінуючим типом мислення та
запам’ятання першокласників виступає наочно-дійове та наочно-образне – ефективнішим є запам’ятання з опорою за рухи чи
образи. Наслідування дій вчителя забезпечує
таку опору.
4. Введення системи рухів та інтонації, що
відповідають змісту матеріалу сприяє розвитку смислового запам’ятання. Демонстрація
рухів унеможливлює просте механічне відтворення матеріалу – необхідне розуміння
їх змісту і переведення у вербальний план.
Таким чином, дитина запам’ятовує не тільки
послідовність слів, а й смислові зв’язки між
фрагментами матеріалу.
Висновки. Пам’ять учнів молодшого шкільного віку характеризується посиленням словесно-логічного та смислового
запам’ятовування. Наслідування є усвідомленим процесом. Наслідування сприяє кращому запам’ятовуванню навчального матеріалу
учнями першого класу.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО
МИСТЕЦТВА ДО ПОЛІХУДОЖНЬОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ
На основі теоретичного аналізу наукової літератури та узагальнення передового педагогічного
досвіду в статті обґрунтовано необхідність навчальної підготовки майбутніх учителів музичного
мистецтва до поліхудожнього виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів; виокремлено
певні якості, що мають вплив на професійну підготовку майбутніх фахівців; визначено особливості
поліхудожнього виховання школярів.
Ключові слова: поліхудожнє виховання, інтеграція, навчання.
На основе теоретического анализа научной литературы и обобщения передового педагогического
опыта в статье обоснована необходимость учебной подготовки будущих учителей музыкального искусства к полихудожественному воспитанию учеников среднеобразовательных учебных заведений;
выделены соответствующие качества, которые влияют на профессиональную подготовку будущих
специалистов; определены особенности полихудожественного воспитания школьников.
Ключевые слова: полихудожественное воспитание, интеграция, обучение.
On the basis of theoretical analysis of scientific literature and generalization of front-rank pedagogical
experience in the article is the necessity of educational preparation of future teachers of musical art is reasonable to polyartistic education of students of secondary educational establishments; corresponding internalss
that influence on professional preparation of future specialists are distinguished; the features of polyartistic
education of schoolchildren are certain.
Key words: polyartistic education, integration, training.

Актуальність статті. Зміни, що відбуваються в сучасній освіті, впровадження варіативних і альтернативних програм в практику навчання висувають завдання розвитку
творчої особистості як пріоритетне, що має
нестандартний погляд на проблеми, вміє знаходити неординарні рішення, оригінальні відповіді, відкрито висловлювати власні думки,
гіпотези.
Багатогранність навчально-виховної та
просвітницької діяльності фахівців мистецьких спеціальностей обумовлюють необхідність значного оновлення змісту їх навчання й
виховання з метою покращення професійної
підготовки, зорієнтованої на комплексний характер викладання предметів художньо-естетичного циклу. Нова парадигма освіти вимагає відповідного творчого, нестандартного, а
іноді, альтернативного підходу до організації
навчально-виховного процесу. Розвивати закладену в кожній особистості творчу актив-

ність, виховувати у неї необхідні для цього якості – означає створювати педагогічні
умови, які сприятимуть цьому процесу. У
Державній програмі «Освіта» («Україна ХХІ
століття») на цьому зроблений особливий акцент. Основні орієнтири розвитку національної освіти в художньо-естетичному вихованні
позначені в «Концепції художнього виховання
учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
та комплексній програмі художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних закладах».
Постановка проблеми. У навчальній програмі інтегрованого курсу «Мистецтво» (автори – Л. Масол, Н. Миропольська) реалізується підхід, у якому зміст предметів «Музика»
і «Образотворче мистецтво» об’єднується в
єдиний тематичний цикл, основою якого є
духовно-світоглядна проблематика, а також
елементи синтетичних мистецтв (хореографії,
театру, кіно). В ідеї збагачення знаннями про
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мистецтво на основі інтеграційного компонента реалізується головна мета музичної освіти:
в процесі сприйняття, аналізу-інтерпретації
музичних творів та практичної художньотворчої діяльності розвивати особистісноціннісне ставлення до музичного мистецтва,
здатність до емпатії та творчої самореалізації,
художньо-образне мислення.
Увага до інтеграційних процесів у підготовці фахівців пов’язана з проблемою адекватності професійної кваліфікації вчителя
вимогам сучасного загальноосвітнього навчального закладу, насамперед, положенням
стандарту освітньої галузі «Мистецтво» –
«Естетична культура» зі стратегією поліхудожнього виховання учнів, що здійснюється
на основі спеціальних принципів: варіювання, комбінування, накопичення емоційно-образних смислів, утворення нових образів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність усебічної підготовки педагогамузиканта, її структура, шляхи формування
ґрунтуються на загальнопедагогічних засадах
тлумачення майстерності педагога, розроблених у працях сучасних педагогів і психологів
(О. Абдулліна, О. Безпалько, Л. Кондрашова,
Д. Ніколенко, М. Севастюк, В. Сластьонін,
О. Щербаков та ін.). Поліхудожнє виховання вчені та педагоги-практики (Л. Масол,
Н. Миропольська, О. Рудницька) трактують
як інтегральну особливість особистості, гармонійне поєднання поліхудожньої свідомості
і відповідної діяльності на основі естетичного
ставлення до мистецтва в його автономних і
синтезованих формах. На вирішення проблем
поліхудожнього виховання особистості орієнтовані роботи В. Бойченка, Л. Совінкової,
О. Щолокової, Б. Юсова. Науково-теоретичні
та практичні питання організації полікультурної освіти досліджували А. Єрьоміна, І. Калічева, В. Макєєв, З. Малькова.
На основі аналізу науково-педагогічної
думки та узагальнення передового педагогічного досвіду довелося виявити деякі суперечності між спрямованістю освітнього процесу
на становлення творчо-активної особистості
майбутнього педагога та неврахуванням ролі
поліхудожньої виховання як фактора формування його професійних якостей, у тому числі

недостатнім рівнем оволодіння навичками роботи з поліхудожнього виховання учнів.
Отже, подолання суперечностей та недостатнє висвітлення питань щодо підготовки
майбутніх викладачів музичного мистецтва
до поліхудожнього виховання учнів зумовили
мету статті – розкрити практичне забезпечення підготовки майбутнього вчителя музики до
поліхудожнього виховання учнів; визначити
умови, що забезпечують оптимізацію підготовки студентів до цієї роботи у вищому навчальному закладі.
Виклад основного матеріалу. У світлі сучасних вимог до проведення занять з циклу
професійно-практичної підготовки вчителя
мистецьких спеціальностей особливе значення має використання в їх контексті поліхудожніх зв’язків, «де музичне виховання виступає
як суттєвий, але один із його компонентів»
[1, 4]. Багаторічні спостереження й досвід роботи показали, що найбільш повно вони використовуються, коли зміст заняття включає
вивчення музичного твору, що має яскраво
виражене загально художнє значення. У процесі його вивчення майбутній учитель музичного мистецтва усвідомлює необхідність його
опрацювання не ізольовано від художньої
культури, а в її контексті. Останній може бути
різним і залежить від конкретної теми і логіки її розгортання на занятті, що вимагатиме
від майбутнього фахівця оволодіння різними
методами музичного та поліхудожнього виховання. Сфери використання поліхудожніх
зв’язків можна класифікувати за ступенем
складності реалізації з методичної точки зору
в процесі:
а) вивчення синтетичних музичних жанрів (опера, балет, жанри вокальної музики),
літературні першоджерела яких добре відомі
дітям. Наприклад, балет С. Прокоф’єва «Попелюшка» – Ш. Перро «Попелюшка», вальс із
опери «Війна і мир» С. Прокоф’єва – Л. Толстой сцена балу з роману «Війна і мир»;
б) «програмування» асоціативних реакцій
для створення певного емоційного настрою,
наприклад, успішним може бути використання картини А. Ватто «Савояр із бабаком» під
час вивчення пісні Л. Бетховен «Бабак», картини В. Гартмана у процесі сприймання й ін-
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терпретації фортепіанного циклу М. Мусоргського «Картинки з виставки»;
в) розробки методики специфічних домашніх завдань – підбір літературних творів
та ілюстрацій, синхронізованих за часом створення і такі, щоб відповідали б характеру музики;
г) міждисциплінарного підходу, використання художніх аналогій. Ефективним методом активізації мислення студентів при цьому
є метод історичних паралелей («арочний метод», за Л. Масол), який дозволяє усвідомити єдність образного й емоційно-морального
змісту творів, створених у різні історичні епохи різними авторами.
На другому етапі реалізації поліхудожніх
зв’язків з’являється можливість втілення таких моментів:
а) взаємозв’язок мистецтв стає головним
об’єктом вивчення і закріплює положення про
інтеграцію різних видів мистецтва, створює
основу методу осягнення загального і специфічного в музиці та інших видах мистецтва;
б) ускладнення музичних творів за змістом, драматургічною насиченістю, формою
припускає використання більш складних методів їх вивчення і передбачає встановлення
тісних зв’язків музики, літератури, образотворчого мистецтва з життям.
Т. Рейзенкінд зауважує, що для підготовки
майбутнього вчителя музичного мистецтва до
поліхудожнього виховання доцільно впроваджувати альтернативні методи пізнання, посилювати інтегративні зв’язки між науковим
і художнім пізнанням. Використання технологій, методів, засобів і форм навчання має
ґрунтуватися на впровадженні комплексного
підходу, якому притаманна ознака відкритості
до різноманітних систем [3].
І. Синкевич пропонує серед ефективних
умов використовувати різні авторські спецкурси. Так, на деяких практичних заняттях
спецкурсу студенти засвоюють просторові компоненти в умовах взаємодії мистецтв.
Отже, формуються такі вміння: дізнаватися
просторові компоненти різних видів мистецтв; аналізувати й оцінювати художні закономірності, жанрово-стильові особливості
твору; знаходити загальне в різних формах

простору, переводити загальні просторові
уявлення в художні і навпаки; моделювати
педагогічні завдання щодо поліхудожнього
розвитку школярів з урахуванням формування їх художніх здібностей; виділяти новизну,
нетрадиційність в художніх просторово-часових моделях; моделювати педагогічні завдання з розвитку емоційної культури школярів за
допомогою комплексної взаємодії мистецтв;
моделювати педагогічні завдання з активізації
та розвитку уяви, фантазії школярів у продуктивній і репродуктивній поліхудожній діяльності [5].
Зазначимо, що одним із пріоритетів сучасної підготовки майбутніх фахівців є, серед
іншого, оволодіння методологією і теорією
інтеграції в педагогіці мистецтва, технологіями поліхудожнього виховання. Інтегроване
навчання як один із способів підготовки майбутнього вчителя до викладання інтегрованих
курсів у ЗНЗ та поліхудожнього виховання
учнів у навчальній та позакласній діяльності
набуває вагомого значення в розвитку професійно-педагогічної культури вчителя музичного мистецтва. У художньо-інтегративної
технології навчання сучасні вчені і педагогипрактики виділяють три групи: духовно-світоглядний вид інтеграції, який здійснюється
на основі загального для всіх видів мистецтва
тематизму, пов’язаного з відображенням у
мистецтві різних аспектів життя; естетикомистецтвознавчий вид інтеграції, який здійснюється на основі введень загальних для
різних видів мистецтва понять і категорій
– естетичних, художньо-мовних, жанрових
тощо; комплексний вид інтеграції одночасно
об’єднує кілька видів інтеграції.
Під час організації процесу підготовки
майбутніх викладачів музичного мистецтва
необхідно мати на увазі, що впровадження
зазначеної технології в практичній педагогічній діяльності можливе за умови розуміння сутності інтегративних процесів, природи
мистецтва, знання основних законів художнього мислення, усвідомлення інтермедіального аспекту синтезу мистецтв. Насамперед,
це стосується розуміння мистецтва як цілісної художньої системи, в якій відбуваються
взаємообмін і взаємоперехід.

180

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

Зіставлення творчості художників, композиторів, поетів, порівняння творів, знаходження аналогій між виражальними засобами
різних видів мистецтва допоможе на практиці усвідомити учнями всю систему художніх
взаємозв’язків мистецтва, знаходити органічні зв’язки з навколишнім життям. Отже, варто
зазначити, що поліхудожнє виховання школярів буде ефективним тільки за таких умов: вихід за рамки одного виду мистецтва; перенесення акценту зі сприймання на творчі вияви
дитини; пов’язаність занять із найближчим
оточенням, мистецтвом і традиціями регіону,
де живуть діти; опора на вікові особливості
дітей; взаємодія та співробітництво у колективі учнів та педагогів.
Зберігаючи увагу до високого рівня спеціальної музичної підготовки, викладачі Харківської гуманітарно-педагогічної академії
узгоджують зміст і методику викладання дисциплін професійно-практичного циклу майбутніх учителів музичного мистецтва відповідно мистецької педагогіки загальноосвітніх
навчальних закладів і впроваджують інтегративно-предметну модель навчання, в основі якої покладено синтез мистецтв, міждисциплінарних зв’язків і різноманітних видів
художньої діяльності. Педагогічні спостереження показують, що особливо цікавими для
студентів є інтегровані заняття при вивченні
музичних творів програмної музики з образами природи, казок, героїчними мотивами
тощо. Інтегрантами при цьому стають образи,
аналогії яких втілені мовою пластики, звукоінтонаційним відображенням, а також візуальною мовою.
Аналіз результатів педагогічних досліджень свідчить, що засвоєння студентами
навчального матеріалу на основі інтеграції
відбувається більш продуктивно. Студенти
творчо і результативно працюють над створенням інтегрованої інтерпретації музичних
творів, в якій об’єднується звук (музичні
твори), слово (поетичний фрагмент), колір
(художня репродукція) на основі жанрових і
стильових ознак. У процесі роботи над музичним твором студенти зіставляють такі засоби
виразності як: мелодія в музиці, малюнок в
образотворчому мистецтві, інтонація вираз-

ного слова; динаміка в музиці й інтенсивність
кольору в живописі; темброве забарвлення в
музиці, словесне «інструментування» в літературі та колорит в живописі.
Також варто запропонувати до використання такі асоціативні паралелі як: лінія-мелодія;
колір-тембр або колір-тональність; формакомпозиція.
Отже, загальний інтегративний напрям
освіти зумовив необхідність посилення взаємодії всіх видів мистецтва в навчальновиховному процесі.
Таким чином, варто зробити деякі узагальнення:
1) поліхудожня освіта – це навчання й виховання дитини у процесі комплексного впливу
на неї мистецтв, що можливо лише за умови
активної взаємодії та співробітництва педагогів, які викладають у ЗНЗ предмети гуманітарно-художнього циклу. Це не заміна традиційних уроків на заняття мистецтвом, а нові умови
організації занять мистецтвом у ЗНЗ. Основне
завдання поліхудожньої освіти – розвиток емоційно-чуттєвої сфери учнів та вдосконалення
наданих їм природою вмінь чути, бачити, відчувати, рухатися, спілкуватися;
2) поліхудожнє виховання – це особистісно
зорієнтоване, планомірне залучення учнів до
різних видів мистецтв у їх взаємодії, результатом якого є формування комплексу естетичних властивостей особистості, поліхудожньої
свідомості та здатності до поліхудожньої
діяльності, що забезпечують готовність до
художньо-творчої самореалізації і художньоестетичного самовдосконалення.
На думку педагогів-науковців, поліхудожнє виховання – така форма заохочення школярів до мистецтва, яка дозволить їм зрозуміти
джерела різних видів художньої діяльності та
набути базові уявлення зі сфери кожного мистецтва, на відміну від монохудожнього підходу до викладання, коли заняття ґрунтуються
на основі ізольованої професійної системи одного певного виду художньої діяльності.
Виходячи з вищезазначеного, зауважимо,
що поліхудожнє виховання студентів – це
процес формування у них естетичного ставлення до різних видів мистецтва на основі
усвідомлення універсальних і специфічних
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закономірностей художньо-образного відтворення дійсності. Поліхудожнє виховання передбачає залучення студентів до різних видів
мистецтва, що має більш суттєвий вплив на їх
художньо-естетичний розвиток. Поліхудожня
музично-педагогічна освіта майбутнього вчителя-музиканта спрямована на підготовку фахівця, який усвідомлює значення множин усіх
підсистем навчання в контексті інтегративного підходу, зумовленого акцентуванням на
структурі професійної діяльності як інструментарії навчання й виховання учнів на уроках музичного мистецтва з метою формування
вмінь сприйняття й інтерпретації, музичних
здібностей, образного й музичного мислення,
вмінь оцінювати сенс музичного мистецтва,
розуміти його емоційно-образний зміст, самореалізовуватися засобами музичного мистецтва, усвідомлювати роль цілеспрямованого

процесу оволодіння знаннями про естетичні
ідеали, філософські думки, типології сучасних форм художнього мислення та збагачувати цими знаннями підростаюче покоління.
Висновки і пропозиції. Отже, основними
напрямами підготовки майбутнього вчителя
музичного мистецтва до поліхудожнього виховання учнів ЗНЗ є: забезпечення інтегративної цілісності професійно-орієнтованих
дисциплін і методики викладання предметів
художньо-естетичного циклу у ЗНЗ на засадах
поліхудожнього підходу; наповнення змісту
методики викладання дисциплін художньоестетичного циклу теорією і практикою поліхудожнього виховання; проектування уроків з
музичного мистецтва на підставі поліхудожнього виховання; ознайомлення студентів із
технологією поліхудожнього виховання учнів
в сучасній школі.
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АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК
ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.
ВРАХУВАННЯ ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
У статті розглянуто питання щодо особливостей розвитку дітей молодшого шкільного віку.
Проаналізовано анатомо-фізіологічні перебудови в організмі, вікові особливості та фізичний розвиток школярів 1-4 класів.
Ключові слова: вікові особливості, анатомо-фізіологічний розвиток, фізична культура.
В статье рассмотрены вопросы особенностей развития детей младшего школьного возраста.
Проанализированы анатомо-физиологические перестройки в организме, возрастные особенности и
физическое развитие школьников 1-4 классов.
Ключевые слова: возрастные особенности, анатомо-физиологическое развитие, физическая
культура.
The article considers issues of peculiarities of development of children of primary school age. Analyzed the
anatomical and physiological changes in the body, age and physical development of students.
Key words: age peculiarities, anatomical and physiological development, physical culture.

Постановка проблеми. Молодший шкільний вік є перехідним моментом у житті дитини. У цьому віці дитина здатна займатися навчальною діяльністю, а його організм готовий
витримувати нові, досить різноманітні навантаження. Переважним видом діяльності є навчальна діяльність, яка вимагає від дитини повного включення уваги, мислення, пам’яті та
інших психічних процесів [1]. До дітей молодшого шкільного віку відносяться школярі від
7 до 11 років. У цей період поліпшуються психічні процеси і фізичний розвиток. У зв’язку з
цими фізіологічними особливостями у дитини
з’являються можливості до навчання.
З переходом до навчальної діяльності діти
молодшого шкільного віку відчувають недостатність фізичного навантаження, внаслідок
чого виникають проблеми з імунною, серцево-судинною та дихальною системою, а також
підвищується ризик травматизму. Важливим у
даний період є правильне дозування рухового режиму протягом дня. Працюючи м’язи не
тільки витрачають, але й накопичують енергію, яка дає можливість школяру будувати тіло,
мозок, інтелект. В період інтенсивного росту і
розвитку дитини провідною для розвиваючо-

го організму є кістково-м’язова система, а всі
інші розвиваються в прямій залежності від неї,
в тому числі і головний мозок [2].
Головними засобами для підтримки належного рухового режиму є уроки фізичної
культури, гімнастика до уроків, фізкультурні
хвилинки та паузи.
Метою фізичної культури є набуття учнями досвіду діяльності: навчально-пізнавальної, соціальної, практичної; формування в
учнів стійкої мотивації і потреби у збереженні
та зміцненні свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовленості, комплексного розвитку природних здібностей та моральних якостей; використання засобів фізичного
виховання в організації здорового способу
життя [3].
Для досягнення мети фізичної культури,
фізичного виховання та підготовки серед дітей молодшого шкільного віку, вчителю необхідно враховувати анатомо-фізіологічні та вікові особливості розвитку дітей 1-4 класів.
Метою нашої роботи є аналіз особливостей розвитку дітей молодшого шкільного віку,
дослідження анатомо-фізіологічних перебудов в організмі дитини.
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Виклад основного матеріалу. Молодший
шкільний вік охоплює дітей у віці з 6-7 до
10-11 років. За даними вчених, одним із значущих критеріїв здоров’я дітей молодшого
шкільного віку є їх фізичний розвиток. У цей
період створюється фундамент всебічного фізичного розвитку, формуються тип статури,
постава, різноманітні рухові вміння і навички,
зміцнюється здоров’я.
Діти зазначеної вікової групи досить інтенсивно розвиваються, також починається
чітке статеве розходження у фізичному розвитку, тобто є відмінності між хлопчиками і дівчатками за типом росту і дозрівання, формування специфічного для кожної статі статури.
Фізичний розвиток і в цьому періоді характеризується високими темпами росту, маси тіла,
збільшенням окружності голови і грудної
клітини.
Темпи росту в різні вікові періоди різні. На
молодший шкільний вік припадає перше прискорення росту у дівчаток (після 6 років); для
хлопчиків перше прискорення зростання припадає на дошкільний період. Другий період
прискореного росту спостерігається у дівчаток з 8,5 років з максимумом у віці 11-12 років. У хлопчиків в молодшому шкільному віці
спочатку спостерігається стабілізація зростання, а потім до кінця періоду – помірне рівномірне витягування приблизно до 13 років.
При цьому зростання у дітей у цей віковий
період йде переважно за рахунок нижніх кінцівок (у хлопчиків – в 10-11 років, у дівчаток –
8,5 років), а з 11-12 років настає пік зростання
для тулуба. За час препубертатного ростового
стрибка абсолютний приріст довжини тіла у
хлопчиків становить 47-48 см, у дівчаток –
36-38 см.
Збільшення зростання в цьому періоді в
першу чергу пов’язано з впливом соматотропного гормону, який виробляється гіпофізом.
Крім того, діють і андрогени, але переважно
в препубертатному та пубертатному періодах,
підсилюючи розвиток м’язової маси і окостеніння.
Також у молодшому шкільному віці відбувається наростання маси тіла внаслідок
збільшення м’язової маси і розвитку кісток
скелета. Темпи наростання маси тіла також не

є строго рівномірними в різні вікові періоди:
одним з етапів вікової біографії, коли спостерігається енергійне наростання маси тіла, є
період молодшого шкільного віку, особливо
це характерно для дівчаток. У віці 9-12 років
щорічні збільшення маси у них досягають
2,5–4,5 кг, до цього віку масса хлопчиків дещо
перевищує масу дівчаток. З переходом до періоду статевого дозрівання дівчинки за цим
показником випереджають хлопчиків.
Ріст і масу (вагу) тіла вважають найбільш
істотними медико-соціальними і санітарногігієнічними показниками, за якими в певній
мірі можна судити як про позитивний, так я
про негативний вплив умов життя та факторів навколишнього середовища на організм
дитини.
На підставі наукових досліджень було виявлено, що довжина тіла, значно перевищує
середньовікові показники, може служити своєрідною тестом для відбору дітей, які потребують ретельного медичного спостереження
і контроль за переносимістю навантаження.
У дітей, що мають значне перевищення (порівняно з середньовіковою нормою) маси
тіла, можливі відхилення в роботі серцево-судинної системи, її функціональні порушення.
Про це слід пам’ятати при дозуванні фізичного навантаження.
Діти із збільшеними розмірами тіла (порівняно з середньовіковою нормою) відрізняються підвищеною збудливістю нервової
системи і уповільненим її зниженням. На заняттях ігрового характеру, де емоційний стан
яскраво проявляється, вчителю слід передбачати для них більш тривалі паузи відпочинку. Дітям зі зниженою вагою треба підбирати
вправи для зміцнення дихальної мускулатури,
збільшення спірометрії.
При оцінці фізичного розвитку дитини,
крім визначення росту, маси тіла, окружності
голови і окружності грудної клітки, необхідно звертати увагу на еластичність шкірних
покривів, щільність (тургор) м’яких тканин,
м’язовий тонус, стан статики, емоційний настрій дитини. Зазначені параметри оцінюють
ознаки і терміни статевого дозрівання, початок якого припадає на молодший шкільний
вік.
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При підготовці та складанні програми з
фізичної культури для дітей 1-4 класів необхідно враховувати те, що фізичний розвиток
дитини залежить від багатьох факторів зовнішнього і внутрішнього середовища: режиму дня, харчування, перебування на свіжому
повітрі, занять фізичними вправами, кліматогеографічних умов. Жаркий клімат і умови
високогір’я можуть гальмувати ріст дітей, але
прискорюють їх дозрівання. Певну роль відіграє сезонний фактор. Так, навесні і влітку активніше збільшується зростання, а в зимовий
час – маса тіла.
Всі ці фактори необхідно враховувати
при плануванні роботи з дитиною та її оточенням [1].
До анатомо-фізіологічних особливостей
дітей молодшого шкільного віку відносяться
наступні.
1. Стабілізація швидкості зростання: зростання дитини до 8 років становить 130 см, у
11 років – близько 145 см.
2. З’являються деякі скупчення жирових
клітин під шкірою в області грудей і живота,
які при відсутності належного контролю можуть призвести до ожиріння.
3. Закінчення формування потових залоз.
4. Збільшення в розмірах і зміцнення
м’язової системи дитини. Школяр стає фізично сильнішим і працездатним. Його пальцям
підвладна більш тонка робота.
5. Відбувається зростання і зміцнення
кісток.
Період остаточного окостеніння у дітей
6-11 років не наступає, у зв’язку з чим залишається небезпека викривлення хребта внаслідок неправильної постави при читанні і
письмі.
6. Грудна клітка більш активно бере участь
в диханні, збільшується її обсяг.
7. До 11 років починають проявлятися відмінності в будові скелета хлопчиків і дівчаток.
8. Завершується формування структури
легеневої тканини, збільшується діаметр повітроносних шляхів (трахеї, бронхів). Збільшення слизової оболонки перестає створювати серйозну небезпеку при захворюваннях
дихальної системи. Частота дихання зменшується в 10 років до 20 разів на хвилину.

9. В серцево-судинній системі триває тенденція до зменшення частоти пульсу (з 5 до
11 років зменшується зі 100 до 80 ударів на
хвилину) і збільшення артеріального тиску
(110/70 мм рт. ст.).
10. Органи травлення і травні залози добре розвиваються, активно функціонують.
Процес травлення перестає відрізнятися від
травлення дорослих. Частота випорожнення
кишківника – 1-2 рази в день.
11. Будова нирок та інших органів сечовиділення майже як у дорослих. Поступово наростає добова кількість сечі.
12. Захисні сили організму стають більш
розвиненими. Лабораторні показники імунної
системи практично відповідають аналогічним
показникам дорослих.
13. Закінчується розвиток ендокринної
системи. З’являються ознаки статевого дозрівання. У дівчаток 9-10 років округлюються
сідниці, трохи піднімаються соски молочних
залоз, у 10-11 років набухає грудна залоза. У
хлопчиків 10-11 років починається ріст статевих органів.
14. Розвиток нервової системи характеризується розширенням аналітичних можливостей. Дитина починає розмірковувати над своїми вчинками і вчинками оточуючих.
Проте, слід пам’ятати, шо в поведінці дітей молодшого шкільного віку ще багато ігрових елементів, вони ще не здатні до тривалої
зосередженості. Деякі діти, особливо ті з них,
які виховувалися без однолітків, замкнуті, погано приживаються в колективі, що згодом
може позначитися на їх психічному типі характеру [1, 2].
Таким чином проаналізував вищезазначене можна зробити наступні висновки.
Молодший шкільний вік є перехідним
моментом у житті дитини. У цей період дитина готується та має великі можливості до
отримання знань і до навчальної діяльності.
У зв’язку з переходом до школи серед молодших школярів відбувається дефіцит фізичної
активності та недостатність роботи м’язів.
Уроки фізичної культури, фізкультурні
хвилинки та паузи, а також гімнастика до уроків є головними засобами для підтримки належного рухового режиму.
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Для більш ефективних занять, для правильної будови режиму навантаження і відпочинку, програма з фізичної культури для
молодших школярів 1-4 класів має складатися з урахуванням анатомо-фізіологічних,
психічних та вікових особливостей дітей
6-11 років.
До анатомо-фізіологічних особливостей
дітей молодшого шкільного віку відносяться
наступні: стабілізація швидкості зростання;

закінчення формування потових залоз; збільшення в розмірах і зміцнення м’язової системи; зростання і зміцнення кісток; завершується формування структури легеневої тканини;
зменшується частота пульсу; збільшується артеріальний тиск; деякі системи відповідають
аналогічним показникам дорослих; стають
більш розвиненими захисні сили організму;
відбувається розширення аналітичних та розумових можливостей.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТАНУ АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПОЛІТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ
У статті розглядаються питання стосовно ролі адаптації студентів до навчального процесу в
успішності оволодіння професійними знаннями та впливу мотивації навчання як одного з чинників
адаптації. Аналізуються основні аспекти мотивації: зовнішній та внутрішній, їх взаємозв’язок і
значущість у процесі адаптації до професійної підготовки.
Ключові слова: адаптація до навчання, зовнішня адаптація, внутрішня адаптація, мотиви
навчання, зовнішня мотивація, внутрішня мотивація.
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся роли адаптации студентов к учебному процессу в успішному овладевании профессиональными знаниями и влиянии мотивации как одного из факторов адаптации. Анализируються основне аспекты мотивации: внешний и внутренний, их взаимосвязь и значимость в процессе адаптации к профессиональной подготовке.
Ключевые слова: адаптация к обучению, внешняя адаптация, внутренняя адаптация, мотивы
обучения, внешняя мотивация, внутренняя мотивация.
The article focuses on the role of students ‘ adaptation to educational process in the success of mastering
the professional knowledge and the impact of learning motivation as one of the factors of adaptation. Analyzes the main aspects of motivation: external and internal and their relationship and importance in the
process of adaptation to training.
Key words: adaptation to education, internal adaptation, external adaptation, motives of studying,
external motivation, internal motivation.

Соціально-економічні зміни, які відбуваються в Україні сьогодні, потребують постійного вдосконалення системи підготовки
кваліфікованих кадрів у сучасних умовах,
здатних максимально точно і активно позиціонувати свій внесок в інноваційний процес і
соціальну розбудову суспільства та економіки
нашої держави, загострює питання подолання
причин низького рівня готовності більшості
випускників до практичної професійної діяльності.
Негативні процеси, які відбуваються на
сучасному ринку праці (непропорційне зростання попиту на деякі спеціальності, і, як наслідок, перенасичення спеціалістів у певних
галузях; слабка орієнтація молоді у ситуації на
даному ринку і т.і.) роблять проблемними питання вибору старшокласниками майбутнього
фаху. Через нестачу інформації та відсутність
чіткого уявлення про професії, на які існує
попит на ринку праці у певних регіонах та у
державі в цілому, а також про необхідні уміння та навички спеціаліста певної професії,

абітурієнт обирає спеціальність, керуючись
не стільки власними схильностями та уподобаннями, скільки впливом зовнішніх факторів
(думка батьків, приклад друзів та інші соціальні детермінанти, що впливають на процес
становлення професійної самосвідомості).
Протягом періоду навчання у результаті певного ознайомлення з характером майбутньої
професійної діяльності та її особливостями,
деякі студенти починають розчаровуватися в
обраній спеціальності, що веде до зниження
мотиваційної складової навчального процесу,
результатом чого стане зниження ефективності праці, перетворюючи особисту проблему на
соціальну.
Виявлення психологічної сутності мотивації до оволодіння певною професію сприяє як
утворенню цілісної моделі мотиваційної сфери діяльності людини у будь-якій галузі, так
і розширює можливість адаптації до конкретного виду діяльності, ефективної самоактуалізації особистості як майбутнього фахівця.
Успішна адаптації студентів до умов навчання
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у ВНЗ, формування і підтримка ефективної
мотиваційної складової навчального процесу
є підґрунтям успішної майбутньої професійної діяльності. Метою нашої статті є аналіз
ролі та значущості мотиваційного аспекту у
процесі адаптації студентів політехнічних коледжів до навчального процесу.
Зарубіжні та вітчизняні науковці розглядають питання, пов’язані з ефективністю підготовки кваліфікованих кадрів у різних аспектах: формуванням та розвиток професійної
ідентичності як результату професійного самовизначення, самоорганізації та персоналізації особи (Л. Шнейдер, К. Альбуханова-Славська, Е. Клімов, А. Маркова, Н. Пряжников,
В. Кудрявцев, Л. Божович, Ю. Поваренков,
Т. Березіна, Е. Еріксон, Д. Холланд, З. Фрейд,
А. Маслоу та ін.); дослідження характерних
ознак професійної самоідентифікації та самосвідомості студентів вищих навчальних
закладів різного профілю (Б. Ананьєв, Г. Гарбузова, І. Дружиніна, І. Кон, А. Налчаджян,
Є. Чорний та ін.); безперервної освіти як
основної складової професійної підготовки
(В. Кремінь, О. Пєхота, І. Прокопенко, та ін.);
мотиваційні компоненти навчальної діяльності, професійної компетентності та професійного зростання розглядали А. Вербицький,
О. Леонтьєв, В. Лозова, С. Рубінштейн, О. Савченко та ін.
Попри це, аналіз досліджень М. Абдуллаєвої, Е. Зеєра, Є. Єрмолаєвої, Є. Климова, Є. Конєвої, Н. Пряжнікова, Л. Шнейдер, В. Ядова,
Д. Абрамс, М. Бревер та ін. свідчать про те, що
не існує єдиної концепції на сутність ефективної адаптації та підготовки студентів в умовах
навчання у вищих навчальних закладах.
Досліджуючи специфіку адаптації студентів до навчальної та майбутньої професійної
діяльності, Ю.О. Бохонкова, Л.К. Гришанов,
М.І. Дяченко, І.В. Малеєва, О.Г. Солодухова, Л.П. Урванцев, В.Д. Цуркан та ін. можна
стверджувати, що одним з основних чинників
успішної адаптації є формування та розвиток
самосвідомості та самоактуалізації особи.
З іншого боку, дослідження Л. Божовича,
Ю. Кулюткіна, О. Леонтьєва, А. Маркової,
Н. Морозової, С. Рубінштейна, Г. Щукіної та
ін., які вивчали проблеми ефективності на-

вчання та професійної діяльності, доводять
значущість мотивації навчання. Згідно наукових позицій цих авторів, можна виділити
характерний зміст мотивації, який веде до визначення принципу мотиваційної підтримки
навчального процесу та потребі цілеспрямованого формування у студентів мотивації до
навчально-професійної діяльності як головного фактору подолання адаптаційної кризи та ефективного становлення професійної
ідентичності.
Актуальність проблеми дослідження навчальної мотивації у становленні професійної
ідентичності студента обумовлена особливими вимогами до компетентності та кваліфікованості фахової підготовки спеціаліста, його
знанням, вмінням та навичками, необхідними для ефективної професійної діяльності в
умовах мінливого соціально-економічного
середовища. М. Алексєєва, А. Мотков, Н. Нестєрова, В.Я. Кунін, стверджують, що висока
позитивна мотивація може відігравати роль
компенсаторного чинника у випадку низьких
спеціальних здібностей.
Нами було проведено експериментальне
дослідження мотиваційних компонентів навчальної діяльності студентів та стану їх адаптації до умов навчання у Державному вищому
навчальному закладі «Миколаївський політехнічний коледж». У дослідженні прийняли
участь студенти 3-4 курсів денного відділення, які навчаються за різними спеціальностями та формами фінансування. У першу групу
увійшло 202 особи, у другу – 208.
Ми досліджували стадії адаптації та мотивації студентів за чинниками, які умовно
поділили на зовнішні та внутрішні. Такі дослідження ми проводили за допомогою опитувальника соціально-психологічної адаптації
К. Роджерса та Р. Даймонд та методики діагностування навчальної мотивації А. Реана,
В. Якуніна, які були адаптовані до особливостей політехнічних коледжів. Пояснемо, що
адаптацію студентів до навчання у коледжі ми
розглядали за такими показниками як успішність навчання, відвідування занять та участь
у позааудиторних суспільно-виховних заходах
(зовнішні індикатори), рівень комфортності в
навчальній групі (внутрішні індекатори). Мо-
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тиваційні чинники досліджувалися за такими
параметрами, як можливість отримання високого прибутку, грошові винагороди, додаткові
пільги, взаєморозуміння та взаємодопомога у
процесі спілкування з однокурсниками, здобуття суспільної значущості, висока оцінка
особистих якостей, повага з боку оточуючих,
(індикатори зовнішньої мотивації), задоволення професійного інтересу, наявність більш
високих професійних вмінь та навичок, мобілізації інтелектуальних та творчих здібностей, реалізація потреби у самовдосконаленні,
розвиток та реалізація професійних здібностей, компетентності та творчий підхід до рішення фахових завдань.
Наведемо спочатку кількісні показники, отримані у результаті дослідження (див.
рис.1). Зауважимо, що ряд досліджуваних
демонстрували чітко сформовану переважаючу (зовнішню чи внутрішню) мотивацію до
навчання у ВНЗ. Їх ми віднесли до однієї із
груп – зовнішньо мотивованих чи внутрішньо
мотивованих. Однак, у частини з них кількісні
показники обох видів мотивації були приблизно рівними. Таких учасників дослідження ми
віднесли до обох груп.
Як бачимо, на третьому курсі відстежується
підвищена зовнішня мотивація, що зумовлено
зовнішніми факторами впливу на вибір студентом спеціальності (думка батьків, приклад друзів, бажання мати престижну високооплачувану роботу, матеріальну винагороду та пільги і

т.і.). За час навчання цей вплив істотно знижується. Що до внутрішньої мотивації, то вона
виявилась менш значущою на третьому курсі,
проте, хоч повільно, але зростає на четвертому
курсу. Суттєве підвищення внутрішньої мотивації на четвертому курсі можна пояснити зміною оцінки власних особистих якостей через
оцінку свого рольового місця у колективі.
Ми спостерігали інший зміст зміни показників рівня адаптації студентів впродовж навчання у ВНЗ (див. рис. 2). Учасники дослідження були також розділені на дві групи за
тим же принципом, що описано вище.
Із наведених даних ми бачимо, що протягом навчання у коледжі суттєво зростає як
внутрішня, так і зовнішня адаптація. Адаптація до навчання у коледжі третього та четвертого року навчання знаходиться приблизно
на однаковому рівні у зв’язку зі зникненням
внутрішньої напруги та тривоги у стосунках з
однокурсниками та викладачами, збереження
внутрішніх енергетичних ресурсів та психологічний стан.
Аналізуючи емпіричні дані, можна констатувати, що протягом навчання у коледжі
суттєво змінюються позиції внутрішньої та
зовнішньої адаптації і мотивації. Зміна внутрішньої та зовнішньої адаптації відбувається
під впливом внутрішньої і зовнішньої мотивації. На третьому та четвертому курсах відстежуються відносно однакові показники мотивації та адаптації студентів, які досягають
певного рівня через процеси
самовираження, зникнення
напруги у колективі студентів та викладачів, становлення соціального самопочуття
та відчуття задоволення професійного інтересу, усвідомлення сутності майбутньої
професії, із врахуванням сучасного стану економіки країни та ринку праці у регіоні.
Представимо результати
досліджень рівнів адаптації
студентів у відповідності до
моделі А. Реана (див. рис. 3).
За цією моделлю виділено
Рис. 1. Кількісні показники рівня
два
основні критерії адаптації:
зовнішньої та внутрішньої мотивації студентів
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зовнішній і внутрішній. Результатами адаптації
за зовнішнім критерієм є досягнення бажаної
поведінки у соціумі та прояви ефективності,
успіху, компетентності та зовнішнього благополуччя. Внутрішній критерій пов’язаний із
задоволенням індивідуальних потреб, самовираженням, збереженням внутрішніх ресурсів,
відсутністю тривожних станів та відображає
загальний психічний стан, почуття задоволення та комфорту. Співвідношення показників
внутрішньої та зовнішньої адаптованості дає

чотири якісно різні форми адаптації, описані
моделлю А. А. Реана [5].
Системна адаптація пов’язана з поняттям
самореалізації, коли висока успішність супроводжується суб’єктивним відчуттям задоволеності і визначенням продуктивного способу
актуалізації для трансформації внутрішнього
потенціалу у відповідно вищу форму адаптації.
Повна дезадаптація відмічається у випадках стану стійкого незадоволення, високого
ступеня психоемоційної напруги при досягненні низьких рівнів якості
навчання та соціального благополуччя.
Адаптація за зовнішнім критерієм характеризується високою успішністю,
формальним
досягненням
благополуччя, але супроводжується вираженою незадоволеністю і психоемоційним
напруженням. Характерною
рисою прояву адаптації за
зовнішнім критерієм є ціна
адаптації – такий обсяг внутрішніх психологічних ресурсів, що витрачаються інРис. 2. Кількісні показники рівня адаптації студентів
дивідом на пристосування до
середовища. Ціна адаптації
підвищується, коли в процесі
адаптації превалює орієнтація на зовнішній критерій і
при цьому ігноруються внутрішні потреби особистості.
Для адаптації за внутрішнім критерієм характерна невисока успішність, у деяких
випадках – нетипова поведінка, але на тлі позитивного індивідуального настрою.
Точкою на координатній
площині ми позначаємо індивідуальний результат кожної групи. Попадання точки
в певний квадрат дає змогу
констатувати
відповідний
тип адаптації. Розташування
точки близько до перетину
Рис. 3. Модель рівнів адаптації А. Реана
осей характеризує слабо ви-
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ражений тип адаптації. Розташування точки
на перетині осей показує невизначений тип
адаптації, а проміжний тип адаптації характерен для групи, точка якої буде знаходитися на
одній з осей.
Аналізуючи адаптаційні критерії студентів
за моделлю А. Реана, можна дослідити зміни
внутрішніх і зовнішніх критеріїв на різних
курсах навчання. Так, для студентів третіх
курсів характерен проміжний тип адаптації
між системною та адаптацією за внутрішнім
критерієм, при якій на фоні невисокої успішності спостерігається певна суб’єктивна задоволеність досягненнями бажаної поведінки, відповідність вимогам середовища. На
четвертому курсі спостерігається тенденція
до адаптації за зовнішнім критерієм, коли
студент при високих показниках навчання
констатує незадоволеність та психоемоційне напруження через невідповідні вимоги до
майбутньої професії та нестабільну ситуацію
на ринку праці.
Отже, можна стверджувати, що мотивація
є важливим чинником адаптаційного процесу
студентів до навчальної діяльності. На підставі проведеного дослідження встановлено суттєвий зв’язок між внутрішньою і зовнішньою
адаптацією студентів та відповідними мотиваційними чинниками. Важливим є визначення впливу домінуючих мотивів зовнішнього і
внутрішнього характеру на рівень професійної ідентичності студента, зміну його поведінки через адаптаційні фактори внутрішнього і
зовнішнього характеру. Незважаючи на певну
значимість в мотиваційній структурі особистості студентів мотивів, пов’язаних з профе-

сійною, навчальною діяльністю та мотивів
самовдосконалення, ступінь їх впливу на процеси адаптації недостатня. Протягом навчання
на третьому – четвертому курсах адаптація за
внутрішнім критерієм, виражена у задоволенні студента фактом навчання у вишу та певними успіхами трансформується у адаптацію
за зовнішнім критерієм, яку ми спостерігаємо
через домінуючий вплив на окремі етапи процесу становлення професійної ідентичності
соціальних та матеріальних мотивів.
Визначені фактори є основною причиною
низького рівня професійної ідентичності студентів коледжу, що дає можливість визначити
основні напрямки підвищення ефективності
професійної орієнтації як основного механізму вдосконалення системи підготовки фахівців з відповідним рівнем освіти реальним вимогам професійної діяльності.
Зроблені висновки дають підстави для
визначення нових завдань та впровадження
нових підходів у навчально-виховній та організаційній діяльності політехнічних коледжів
з метою формування та підтримки рівня внутрішньої мотивації студентів шляхом впровадження психологічних методів адаптаційного
процесу у період становлення професійної
ідентичності майбутнього спеціаліста. Профільна комплексна діагностика адаптаційних
та мотиваційних факторів, що впливають на
професійну самосвідомість студента, дозволяють оцінити ступінь сформованості професійно-значимих компетенцій та особистісних
якостей для ефективного прогнозування подальшого становлення та розвитку професійної ідентичності майбутнього спеціаліста.
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА
ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ
У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена зростанням правопорушень серед
дітей і молоді. У статті наведено статистичні дані щодо правопорушень неповнолітніх в Україні,
розкрито сутність і зміст понять «правопорушення» та «профілактика правопорушень». Також
проаналізовано причини правопорушень неповнолітніх та висвітлено сучасний стан соціально-педагогічної профілактичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.
Ключові слова: правопорушення, протиправна поведінка, профілактика правопорушень.
Актуальность материала, изложенного в статье, обусловленная ростом правонарушений среди
детей и молодежи. В статье приведено современное состояние правонарушений несовершеннолетних
в Украине, раскрыто сущность и содержание понятий «правонарушение» и «профилактика правонарушений». Также проанализированы причины правонарушений несовершеннолетних и отражено современное состояние социально-педагогической профилактической работы в общеообразовательных
учебных заведениях.
Ключевые слова: правонарушение, противоправное поведение, профилактика правонарушений.
Actuality of the material, shown in the article, caused by increasing of offence among kids and teenagers.
The article provides statistical data on juvenile delinquency in Ukraine and explains two concepts: “offence”
and “prevention of juvenile delinquency.” In addition, it analyzes the causes of juvenile delinquency and describes social and pedagogical prevention strategies in Ukrainian public schools.
Key words: offence, unlawful behavior, prevention of juvenile delinquency.

Актуальність теми. На сьогоднішній день
проблема правопорушень є і залишається однією із гострих проблем українського суспільства. Над пошуком шляхів її вирішення працює широке коло фахівців різних наукових
галузей: кримінології, юриспруденції, правознавства, психології, соціології, педагогіки,
соціальної педагогіки.
Безперечно, правопорушення тісно пов’язані з процесами деморалізації суспільства,
бездомності, безробіття, зі стрімким розвитком алкоголізму, наркоманії, розпадом сім’ї,
розповсюдженням інших соціально негативних явищ.
На тлі цих явищ саме діти перебувають у
найтяжчому становищі внаслідок несформованості власної системи стійких моральних
переконань, ціннісних орієнтацій. Всe цe
призвoдить дo збільшeння числa підлітків,
чия пoвeдінкa вихoдить зa мeжі мoрaльних і
правових норм.
Статистика свідчить, що кількість протиправних дій у підлітковому середовищі

збільшується. Так, за даними офіційного сайту МВС України станом на кінець 2015 року
кількість скоєних злочинів неповнолітніми
становила 31021 тис., порівняно з 2014 роком,
коли цей показник був 29595 тис. [7].
Постановка проблеми. Проблема соціально-педагогічної профілактики правопорушень у наш час турбує не тільки соціальних
працівників, але й усе суспільство у зв’язку
з масштабністю цього явища. Серйозну занепокоєність викликають якісні показники:
зниження віку неповнолітніх правопорушників, зростання жорстокості, зухвалості під
час скоєння проступків та злочинів, поява в
структурі злочинності неповнолітніх таких
кримінальних явищ, як вбивства та розбійні
напади.
Профілактиці правопорушень підлітків
присвячено ряд досліджень вітчизняних і зарубіжних учених. Так, соціально-педагогічні
аспекти роботи з підлітками із девіантною поведінкою розглядали В. Оржеховська, І. Звєрєва, Ю. Коровкіна, Н. Краснова, Л. Харченко,
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Ф. Мустафаєва, Н. Пихтіна, І. Турбавіна, О. Безпалько, А. Капська та ін.
Незважаючи на існування великої кількості робіт, присвячених вивченню проблеми, на
нашу думку, ще недостатньо чітко обґрунтовані напрями, форми та методи соціальнопедагогічної профілактики правопорушень
підлітків в умовах загальноосвітнього навчального закладу.
Недостатня розробленість досліджуваного аспекту обумовили мету нашої статті – теоретично проаналізувати та уточнити зміст
соціально-педагогічної профілактики правопорушень серед підлітків в умовах загальноосвітнього навчального закладу.
Виклад основного матеріалу. Аналіз літературних джерел та результати наукових досліджень Г. Бочкарьова, В. Дєєва, В. Єрмакова, К. Ігорева, Т. Калашнікової, В. Ковальова,
В. Кондратенка, Г. Міньковського, В. Оржеховської, О. Пилипенка, В. Тюріної, Т. Федорченко з проблем соціальної педагогіки дозволив нам зробити висновок, що протиправна
поведінка – це поведінка особистості, яка відхиляється від встановлених суспільством та
закріплених в нормативних документах нормах, поведінка, що об’єктивно становить загрозу окремим людям, спільнотам, установам,
суспільству загалом.
«Протиправна поведінка» поєднує злочинну
поведінку, яка зводиться до порушення кримінального законодавства, та делінквентну – асоціальні проступки дітей і підлітків, які повторюються і формуються у певний стереотип дій,
що порушують правові норми, але не тягнуть за
собою кримінальної відповідальності [1].
У профілактиці правопорушень серед підлітків важливу роль відіграє загальноосвітня
школа, яка відноситься до загальних органів
соціально-педагогічної профілактики серед
підлітків. Загальноосвітній навчальний заклад здійснює профілактичну роботу в ході
вирішення завдань виховання і формування у
підростаючого покоління твердих моральних
принципів, правової суспільної поведінки,
формування умінь і навичок здорового способу життя та безпечної поведінки.
Для правильного соціально-педагогічного
аналізу важливо розрізняти поняття: «право-

порушення», «злочин», «проступок» («провина»). Вони характеризують міру суспільної
шкоди чи небезпеки.
«Правопорушення» – це соціально негативне, передбачене нормами права, винне діяння, яке порушує громадський правопорядок
і спричиняє шкоду інтересам держави, фізичної або юридичної особи (дрібні крадіжки,
хуліганство, порушення адміністративних і
правових норм).
«Злочин» – це суспільно небезпечне
діяння (дія або ж бездіяльність), що посягає
на суспільний лад України, її політичну та
економічну систему, державну, громадську та
особисту власність, особу, політичні, трудові,
майнові та інші права та свободи громадян, а
також інше суспільно небезпечне діяння, що
посягає на громадський правопорядок (порушення норм кримінального кодексу, кримінальні злочини, які підлягають покаранню
судом) [5].
«Проступок» – різновид правопорушення, що характеризується меншим ступенем
суспільної небезпеки порівняно зі злочином.
Для соціально-педагогічної профілактики
доцільно розрізняти проступок у вигляді: прогулів, бійок, паління, вживання алкоголю, прояви грубощів, нечесності, лінощів, жорстокості, систематичне порушення дисциплін і норм
моралі. А правопорушення: дрібні крадіжки,
хуліганство, порушення адміністративних і
правових норм; злочини: порушення норм кримінального кодексу, кримінальні злочини, які
підлягають покаранню судом [2, с. 300].
Підлітки-правопорушники – це особи
шкільного віку, що скоюють правопорушення
(дрібні крадіжки, хуліганство, проявляють різні форми агресії порушують адміністративні
та інші норми, перебувають на шкільному обліку та в органах і службах у справах неповнолітніх). Це психічно і фізично здорові учні,
однак з уже вираженим негативним життєвим
досвідом, негативними соціально-етичними
знаннями, нездоровими звичками і потребами, зіпсованим неправильним вихованням,
негативним впливом середовища [8, с. 4].
Не менш важливим для соціального педагога є вміння виявити причини, першооснову
такої поведінки, щоб знати, у яке русло скеру-
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вати свої дії. Причини протиправної поведінки можна поділити на: соціально-економічні,
психолого-педагогічні та медико-біологічні.
Серед ключових чинників ризику щодо
можливості скоєння злочинів неповнолітніми
можна назвати такі: недостатній рівень правосвідомості та правових знань; брак організованої системи дозвілля; вживання алкогольних та наркотичних речовин; низький рівень
правових знань батьків та недостатня увага
з їхнього боку до виховання дітей тощо. Усі
причини мають чітку тенденцію до загострення і поглиблення в сучасній період.
Серед факторів, які впливають на причини виникнення девіантної поведінки, М. Галагузова та ін. виділяють такі:
1) біологічні фактори: генетичні (розумово
відсталі діти, дефекти мови, слуху, зору, фізичні, нервові зрушення); психофізіологічні
(конфліктні ситуації, хімічні та радіаційні забруднення середовища); фізіологічні (дефекти мови, зовнішній непривабливий вигляд,
який викликає негативізм в оточуючих);
2) психологічні фактори: наявність у дитини психопатології чи акцентуації, які виражаються у нервово-психічних захворюваннях –
психопатії, неврастенії, стан на грані норми;
3) соціально-педагогічні фактори, що проявляються у дефектах шкільного, сімейного
чи громадянського виховання (навчальна дезадаптація, дисгармонія у внутрішньородинних стосунках, гіперопіка, асоціальність сім’ї,
жорстоке або байдуже ставлення до дитини
тощо);
4) соціально-економічні: класовий поділ
суспільства, безробіття, інфляція, соціальне
напруження, нестабільність; морально-етичні: низький моральний рівень вихованості
суспільства, знищення цінностей, особливо
духовних, утвердження прагматизму й практицизму, байдужість до чужого горя і страждань, а також байдуже ставлення до різних
проявів девіантної поведінки [1, с. 135].
Соціально-педагогічна робота з правопорушниками має за мету запобігання розповсюдження правопорушень як соціального
явища, їх негативним наслідкам; запобігання
формуванню схильності до протиправної поведінки, створення умов для повернення до

нормативного життя осіб, схильних до протиправної поведінки.
Аналіз психолого-педагогічної, соціально-педагогічної, соціологічної літератури дав
можливість уточнити зміст соціально-педагогічної профілактики правопорушень серед підлітків як комплексу економічних, політичних,
правових, медичних, психолого-педагогічних
заходів, спрямованих на попередження, обмеження, локалізацію негативних явищ в умовах
загальноосвітнього начального закладу.
Профілактика ґрунтується на своєчасному
виявленні та виправленні негативних інформаційних, педагогічних, психологічних, організаційних факторів, що зумовлюють відхилення в психологічному та соціальному розвитку
підлітків, в їхній поведінці, стані здоров’я, а
також в організації життєдіяльності та дозвілля. Це пов’язано з тим, що в підлітковому віці
перед індивідами стоять досить складні завдання розвитку, засвоєння моральних норм
та цінностей. Виходячи з того, наскільки підліток зможе їх успішно подолати, залежить його
психічне самопочуття і поведінка. До особливостей профілактики правопорушень серед
підлітків віднесено сукупність певних фізіологічних особливостей, психічні особливості
підліткового віку, ціннісні орієнтації підлітка
та особливості перебігу «підліткової кризи».
У теорії та практиці соціально-педагогічної
роботи вже затвердилася трирівнева модель
профілактики, кожний рівень якої застосовується залежно від того, на якому етапі розвитку знаходиться проблема правопорушень та її
вплив на ту чи іншу соціальну групу.
Первинна профілактика – переважно
носить інформаційний характер, оскільки
спрямована на формування в особистості неприйняття та категоричну відмову від певних
стандартів поведінки та негативних звичок.
Вторинна профілактика має на меті обмеження поширення певних негативних явищ,
що мають місце у суспільстві чи окремій соціальній групі. Тому соціально-педагогічна
діяльність у межах вторинної профілактики
зосереджується у різноманітних осередках
допомоги особистості: кризових центрах,
центрах відновного правосуддя в громаді,
шкільних службах порозуміння тощо.
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Третинна профілактика – це робота, що
здійснюється з постраждалими та спрямована
на попередження її рецидивів. Іноді не обходиться без кваліфікованої допомоги лікарів
(при вчинені злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків).
Трирівнева модель профілактики може здійснюватися на рівні всього суспільства, окремого регіону, макросередовища (макрорівень),
окремої соціальної групи, закладу, організації,
мікросередовища (мікрорівень), окремого індивіда (індивідуальний рівень) [3, с. 45].
Отже, профілактика будь-якої соціальної
проблеми повинна бути спрямована як на соціальне середовище, у якому вона виникає,
так і на особистість, котра від цієї проблеми
страждає.
Такі вчені, як О. Яременко, О. Балакірєва,
О. Стойко та ін. вважають, що здійснення профілактичної роботи у школі є прерогативою
соціального педагога у співпраці з психологом, учителями, батьками, працівниками соціальних служб. Ця робота включає ряд компонентів: виховання, корекція поведінки, що
відхиляється від норм, проведення попереджувально-просвітницької роботи, первинної
профілактики, що надає можливість отримати
інформацію про шкідливість вживання психоактивних речовин, проведення вторинної профілактики – розпізнавання сигналів як потенційно проблематичних з метою реагування на
них, щоб уникнути подальших проблем.
Метою соціальної-педагогічної роботи з
неповнолітніми, схильними до протиправної
поведінки, є повернення їх до правослухняного життя, створення умов для їх повноцінного
фізичного та психічного розвитку, для успішної соціалізації, подолання особистісних проблем і конфліктів з оточенням. Тому у своїй
діяльності соціальний педагог повинен вміти
визначати завдання профілактичної роботи з
підлітками-правопорушниками, а саме:
– встановлення причин протиправної поведінки дитини;
– подолання особистісних чинників, що
спричинюють протиправну поведінку;
– усунення факторів соціального середовища, що негативно впливають на формування особистості;

– сприяння закріпленню мотивації до законослухняної поведінки;
– сприяння розвитку позитивних особистісних якостей;
– сприяння створенню соціальних умов,
необхідних для повноцінної життєдіяльності
підлітка; інтегрування дитини в соціально-позитивне середовище [6, с. 44].
Серед основних напрямів соціально-педагогічної превенції та корекції протиправної
поведінки в ЗНЗ можна виділити:
– правову освіту, розповсюдження інформації щодо правових можливостей подолання
проблем (лекції, кіно-, відеолекторії, освітні
програми, матеріали в ЗМІ, «навчання на рівних»);
– надання консультативної допомоги у вирішенні проблем (консультування юриста,
психолога, лікаря, педагога, консультування в
ЗМІ, телефонне консультування);
– розвиток взаємодії сім’ї та школи, родини, школи та державних органів за місцем
проживання в попередженні правопорушень
підлітків;
– створення позашкільної системи консультування допомоги сім’ї та дітям у подоланні правопорушень;
– залучення підлітків до участі в позитивних суспільних центрах, організаціях (спортивних, культурних, туристичних, театральних та інших);
– створення умов для змістовного проведення дозвілля (творчі гуртки та студії, спортивні секції, дозвільні заходи, конкурси, вуличні ігрові майданчики);
– соціальну підтримку проявів позитивної
соціальної активності (підтримка діяльності
громадських організацій, груп соціальної дії,
волонтерської роботи);
– активізація самовиховання, самовиховної діяльності з виправлення і подолання негативних якостей і звичок, допомога й підтримка дитини в роботі над собою;
– профілактику наркоманії та алкоголізму [4].
Серед основних форм профілактики правопорушень серед підлітків, які використовуються соціальним педагогом у загальноосвітньому закладі найпоширенішими є:
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відеолекторії; тематичні виховні години; тематичні вечори; вечори запитань і відповідей;
конференції; спортивні свята; круглі столи;
тематичні години інформації; профілактичні
консультації; випуск шкільних засобів інформації; перегляд й обговорення документальних фільмів; ігрові години; вечори відпочинку; тематичні виставки та конкурси тощо.
Серед інноваційних форм соціально-педагогічної роботи, спрямованої на профілактику
правопорушень та насильства у навчальному
закладі, є Медіація ровесників та «Шкільна
служба порозуміння», які дозволяють формувати в учнів власної думки та позиції щодо
правомірної поведінки, будувати ефективну
систему вирішення конфліктних ситуацій у
школі, створювати безпечне здорове середовище у дитячих колективах. Така робота допомагає попередженню правопорушень серед
підлітків, зниженню рівню агресії у школі,
дає можливість вирішувати спірні питання
ненасильницьким шляхом.
Висновки. Отже, протиправна поведінка –
це поведінка особистості, яка відхиляється
від встановлених суспільством та закріплених
в нормативних документах нормах, поведінка, що об’єктивно становить загрозу окремим
людям, спільнотам, установам, суспільству
загалом.
Для правильного соціально-педагогічного
аналізу важливо розрізняти поняття: «правопорушення», «злочин», «проступок» («про-

вина»). Вони характеризують міру суспільної
шкоди чи небезпеки.
Також не менш важливим для соціального
педагога є вміння виявити причини, першооснову протиправної поведінки, щоб знати, у яке
русло скерувати свої дії. Причини такої поведінки можна поділити на: соціально-економічні, психолого-педагогічні та медико-біологічні.
Соціально-педагогічна профілактика правопорушень серед підлітків – це комплекс економічних, політичних, правових, медичних,
психолого-педагогічних заходів, спрямованих
на попередження, обмеження, локалізацію негативних явищ в умовах загальноосвітнього
начального закладу. До особливостей профілактики правопорушень серед підлітків віднесено сукупність певних фізіологічних особливостей, психічні особливості підліткового
віку, ціннісні орієнтації підлітка та особливості перебігу «підліткової кризи».
Соціально-педагогічна діяльність у ЗНЗ є
необхідним і важливим компонентом шкільної політики у галузі профілактики правопорушень серед підлітків. Ця робота буде мати
позитивні результати лише за умови різностороннього впливу на особистість учня, сукупності таких форм та методів роботи, які
будуть виховувати активну, самостійну особистість, що добровільно відмовиться від
негативних форм поведінки і буде прагнути
розвивати свої здібності, реалізовувати власні
можливості.
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ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ДОШКІЛЬНИКА – ПЕРЕДУМОВА ЙОГО
УСПІШНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
У статті проаналізовано дефініції «творчість», «творчість школярів», простежено як креативність у дошкільному віці впливає на молодшого школяра в початковій школі.
Ключові слова: творчість, креативність, творчість школярів, дошкільник, учень, молодший
школяр.
В статье проанализированы дефиниции «творчество», «творчество школьников», прослеживается как креативность в дошкольном возрасте влияет на младшего школьника в начальной школе.
Ключевые слова: творчество, креативность, творчество школьников, дошкольник, ученик, младший школьник.
The article analyzes the definitions of «creativity», «creativity of students» tracked as creativity in the
preschool years affects younger pupils in primary school.
Key words: creativity, creativity of students, preschooler, pupil, schoolchild.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Ми живемо в епоху змін, інновацій,
епоху інтелекту, життя диктує свої умови, вимоги до людини. Якісно нові зміни в суспільстві переконують, що найбільшою цінністю
є неповторна людська особистість з її вподобаннями, обдаруваннями.
Дослідники стверджують, що багато надзвичайно обдарованих людей не реалізували
своїх можливостей через несприятливе виховання в дитинстві. Американські психологи, вивчивши життєвий шлях 400 видатних
людей, виявили, що 60% із них мали в школі значні труднощі, важко пристосовувалися
до умов навчання, орієнтованого на середній
рівень знань. Нерідко обдарована дитина не
знаходить розуміння ні педагогів, ні однолітків [5, с. 292].
Аналіз досліджень і публікацій. Творчі
здібності формуються протягом усього життя людини, проте дослідження Т. Байбари,
Д. Богоявленської, Л. Виготського, Ю. Гільбуха, Г. Костюка, Л. Лозової, О. Матюшкіна,
В. Моляко, А. Сологуба та ін. показують, що
саме дошкільний вік є найсприятливішим для
творчого розвитку дітей, їхніх здібностей до
творчості.
Мета статті – розглянути поняття «творчість» дошкільників як необхідну складову

успіху майбутнього школяра в початковій
школі.
Виклад основного матеріалу. Дошкільний вік (з чотирьох до семи років) – недовгий,
але дуже насичений період у житті людини.
Розвиток дитини відбувається стрімко. Основний вид діяльності цього періоду – гра. Підвищується інтерес дитини до навколишнього
світу, проявляються перші ознаки самостійності, творчості. Малюк уже може правильно
поводитися за столом, одягатися, формуються
навички гігієни.
У цей період починає формуватися особистість, адже дитина вже усвідомлює свою індивідуальність, у неї виникає почуття сорому
і гордості, розуміння «доброго» і «поганого»,
дошкільник уже розуміє, що треба слухати та
поважати старших.
Ускладнюється і емоційне життя малюка,
формуються вищі почуття: дитина вже може
переживати і співчувати. Крім того, розширюється і сфера діяльності дитини: крім
спілкування з рідними людьми, виникає потреба в контакті з іншими – ровесниками і
дорослими.
Дошкільний вік – період інтенсивного пізнавального розвитку, розквіту творчої фантазії. Тому варто докласти батькам і педагогам
максимум зусиль, аби розвинути творчість
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кожної дитини, адже творчий дошкільник –
успішний учень в початковій школі.
Розглянемо як тлумачить довідкова психолого-педагогічна література це поняття.
У «Психологічній енциклопедії» [6, с. 352]
сказано, що це 1) високосвідома, спрямована
на створення нових продуктів матеріальної
і духовної культури, які мають суспільно-історичну цінність; 2) теоретична і практична
діяльність людини, яка зумовлює одержання
об’єктивно нових результатів.
У «Енциклопедії освіти» [3, с. 899] розглядається дефініція «творчість школярів»
– це діяльність, результат якої характеризується суб’єктивною новизною,оскільки
вона пов’язана із засвоєнням нових знань і
розв’язанням різноманітних задач у процесі
навчально-виховної роботи в школі та на позашкільних заняттях.
Отже, у науковій літературі немає чіткого
визначення поняття «творчість». Мова йде
про досить інтегроване психолого-педагогічне явище, яке розглядається в різних аспектах. В українському педагогічному словнику
С. У. Гончаренка дається таке тлумачення
творчості педагога: «це оригінальний і високоефективний підхід учителя до навчально-виховних завдань, збагачення теорії і практики
виховання та навчання» [2, с. 326]. Творчість,
на думку видатного радянського вченого
Л. С. Виготського, – це діяльність людини, що
спрямована на створення нового досвіду зовнішнього світу, умовиводів та почуттів, притаманних людині [1, с. 223]. За визначенням
С. О. Сисоєвої, педагогічна творчість – це
«цілісний процес професійної реалізації та
самореалізації педагога в освітньому просторі»; це «не тільки сукупність послідовних
і взаємопов’язаних дій учителя й учня, спрямованих на свідоме і міцне засвоєння системи
знань, умінь, навичок, формування світогляду
учня, культури поведінки тощо, а й сукупність
послідовних і взаємопов’язаних перетворень
в їх творчому розвитку: мотивації, характерологічних особливостей, творчих умінь,
психологічних процесів, які сприяють успіху
людини у творчій діяльності» [8, с. 15]. Абсолютна більшість вчених-педагогів, психологів
та філософів погоджуються із думкою, що

творчість – це все-таки непізнаний феномен.
Існують дві думки щодо суті педагогічної
творчості, а саме: педагогічна творчість – це
своєрідна здібність, «подарунок долі». Інша
позиція: творчість – це процес, яким можна
оволодіти, напрацьовуючи досвід. Відповідно
до останньої позиції, творчість у педагогічній
роботі можна спланувати відповідно до порад
В. А. Кан-Калика [4, с. 81]. Для цього треба:
а) чітко усвідомлювати кінцеву мети навчально-виховної взаємодії (очікуваний результат); б) співвідносити заплановану взаємодію із психолого-педагогічною теорією;
в) співвідносити заплановану взаємодію із
загальною системою педагогічного процесу;
г) конкретизовувати заплановану взаємодію
стосовно власних, авторських педагогічних
поглядів; д) врахувати індивідуально-неповторні особливості даної ситуації (вікові,
соціально-психологічні,
індивідуально-типологічні тощо); ж) прогнозувати близькі та
віддалені за часом результати взаємодії; з) знаходити оптимальні шляхи здійснення запланованої взаємодії.
За визначенням В. О. Сухомлинського,
творчість «у прямому розумінні цього слова –
створення духовних і матеріальних цінностей
високої суспільної значущості, – є вершиною
духовного життя людини, показником найвищого ступеня розвитку її інтелекту, почуттів,
волі» [9].
Як правило, творчі діти – це обдаровані
діти, адже важливою характеристикою обдарованості є креативність – здатність до творчості. Психологи розглядають обдарованість
як складне психологічне явище, невіддільне
від особистості, як наявність здібностей, їх
своєрідне поєднання, від якого залежить можливість успішної діяльності.
Обдарована дитина – дитина, яка вирізняється яскравими, очевидними, інколи визначними досягненнями або має внутрішні
задатки для таких досягнень у певному виді
діяльності [10, с. 79]. Як зазначено у багатьох
дослідженнях, обдаровані діти наділені високим творчим потенціалом і високим рівнем
розвитку здібностей. Згідно із психологічними
дослідженнями основою обдарованості є закладений від народження творчий потенціал,
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який розвивається упродовж усього життя людини. Він не залежить безпосередньо від рівня
розумових здібностей, оскільки діти з високим
рівнем інтелектуального розвитку іноді володіють незначним творчим потенціалом.
Обдаровані діти проявляють свої здібності вже в дошкільному віці, про що свідчить
швидке оволодіння малюком мовою і великий обсяг його словникового запасу. Вони характеризуються надзвичайною невгамовною
пізнавальною активністю, дослідницьким
інтересом, постійною вимогою до дорослих
давати їм відповіді на численні запитання,
здатністю простежувати причинно-наслідкові зв’язки, відмінною пам’яттю, самостійністю і творчістю, підвищеною концентрацією
уваги. Уже в 3 роки вони можуть одночасно
стежити за двома або декількома об’єктами, у
3–4 роки – вже читають, рахують, багато чим
захоплюються, цікавляться географічними
картами тощо. Такі діти раніше починають
ходити і говорити, вирізняються серед ровесників кращим фізичним розвитком, досить
комунікативні, мають різноманітні інтереси,
яскраві уподобання, високу пізнавальну активність, зосереджені на пізнанні. Вони здібні
до абстрактного мислення, здатні робити свої
самостійні судження, надзвичайно кмітливі, а
їхні інтереси виходять за межі того, що цікавить їх ровесників [5, с. 293].
Усі вияви обдарованості є значущими й потрібними для повноти життя як
особистості, так і суспільства. О. Савченко зазначає: «У початковій школі розвиток
здібностей дітей, їх творче ставлення до виконання різних завдань визначено як передумову всебічного розвитку і виховання, творчого самовираження дитячої особистості»
[7, с. 194].
Творчість починається там, де інтелектуальні й естетичні багатства, засвоєні, здобуті
раніше, стають засобом пізнання, освоєння,
перетворення світу, при цьому людська особистість немовби зливається зі своїм духовним надбанням.
Більшість діток талановиті з народження,
просто в деяких здібності виявляються яскраво з раннього дитинства, а іншим малюкам
потрібна допомога батьків і педагогів у ви-

явленні дитячого таланту. Обов’язково треба
розвивати тягу до творчості, відкривати їм чарівний світ мистецтва, якомога більше читати з дітьми книг. Допоможуть у цьому фарби,
пластилін, природні матеріали, диски з різною музикою. Адже ліплення розвиває уяву
маленького скульптора і дрібну моторику маленьких рук. Варто експериментувати з малюком, малювати не тільки різними пензликами,
нехай малюк спробує щось зобразити, вмочуючи свої пальці у фарбу, або зробить на аркуші відбиток своєї долоні. Крім того, добре
сприяє розвитку творчості робота з природними матеріалами: шишками, черепашками,
насінням, жолудями, крупами, насінням тощо.
У художньо-творчому розвитку дитини
важливу роль грає музика. Варто знайомити
малюка з світом дитячої пісні, класичної музики. Якщо дитина цікавиться музикою, можна займатися в музичній школі.
Розвивають дитячу творчість і твори живопису. Малюкам цікаво розглядати енциклопедії
з репродукціями картин великих художників.
Сьогодні педагоги і психологи активно
звертають увагу на новий напрям художнього виховання дошкільників – дитячий дизайн,
який дає широкий простір для дитячої творчості. Дитячий дизайн представляє величезний потенціал і великі можливості для розвитку творчих здібностей, фантазії та уяви.
Він спрямований на розкриття особистості
дитини, її індивідуальності, розвиток її творчого потенціалу, вільного, без натиску з боку
дорослого, заснованого на самовираженні
дитини, її саморозвитку, на співпрацю і співтворчості, з використанням тільки гуманних
методів і прийомів, без заборон і категоричних звернень.
Висновки. Отже, підготувати дитину до
навчання – не значить навчити її читати, писати та рахувати. Поняття набагато глибше:
дитина повинна навчитися мислити, аналізувати, грамотно та зв’язно висловлювати свої
думки, знаходити нестандартні рішення – це
інтелектуальна готовність; у дитини має бути
сформоване позитивне ставлення до школи,
навчання, вчителів; необхідно сформувати вольову готовність майбутнього першокласника, у розвитку особистості дитини 6-річного
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віку на першому місці повинен виступати мотив «Я повинен», ніж «Я хочу».
Варто пам’ятати, що обдарованість, творчість – поняття не тотожні обсягу отриманих
знань, – це складніше явище, яке включає високу пізнавальну активність, нестандартність
мислення, наполегливість, надзвичайну працездатність тощо.
Ще є одна важлива річ, про яку педагоги
мають повідомити батьків старших дошкіль-

ників, – це те, що дитина має знати, відчувати,
що її люблять такою, якою вона є, і завжди будуть любити просто за те, що вона є, а не за її
успіхи, таланти, досягнення.
Батькам треба займатися з дітьми, прищеплювати їм любов до прекрасного з раннього віку. Розвивати їх творче мислення і
допомагати проявлятися дитячому таланту.
Усе це – запорука успіху навчання в початковій школі.
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