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МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА КАК ФАКТОР 

РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Анотація: Установки мислення психолога розглядаються як орієнтуючі на цінності інтелектуальної 
культури регулятори професійного розуміння. У статті наводиться опис системи установок мислення 
психолога-практика, що обумовлює продуктивне рішення професійних завдань.

Аннотация: Мыслительные установки психолога рассматриваются как ориентирующие на ценности 
интеллектуальной культуры регуляторы профессионального мышления. В статье приводится описание 
системы мыслительных установок психолога-практика, обусловливающих продуктивное решение про-
фессиональных задач. 

Summary: The article discusses the mental believes of psychologists as regulators of professional thinking 
that oriented on the value of intellectual culture. It describes practically oriented psychologists believes, that 
causing productive solutions of counseling tasks. 

Для достижения в деятельности психо-
лога профессионального мастерства наря-
ду со специальными знаниями, умениями 
и навыками необходимы личностные ново-
образования, которые формируют интел-
лектуальную компетентность специалис-
та. Актуальными являются исследования, 
посвященные изучению профессиональ-
ного интеллекта психолога и факторов, 
влияющих на его становление и развитие. 
К числу таких факторов можно отнести и 
мыслительные установки. 

Целью исследования стала 
попытка определения и систематизации 
мыслительных установок психологов, влия-
ющих на решение профессиональных задач.

В общем виде установка – это 
складывающееся на основе опыта устойчи-
вое предрасположение индивида к опред-
еленной форме реагирования, побуждаю-
щее его ориентировать свою деятельность 
в определенном направлении и действовать 
последовательно по отношению ко всем 
объектам и ситуациям, с которыми оно свя-
зано. Многообразие проявлений феномена 
установки привело к разработке различных 
теоретических представлений – от иссле-
дования психофизиологических установок 
в русле реактологического направления до 
социальных и личностных установок в рам-

ках деятельностного подхода (А.Г. Асмолов, 
Л.И. Божович, Дж. Брунер, В.Н. Мясищев, 
Д.Н. Узнадзе, С.Московиси, Г.Олпорт, Дж. 
Фримен и др.). В рамках общепсихологи-
ческого направления установка рассма-
тривается как: а) психофизиологическая 
готовность реагировать определенным 
образом; б) целостное динамическое со-
стояние субъекта, характеризующееся го-
товностью к определенной активности, и 
обусловленное потребностью субъекта и 
объективной ситуацией (Д.Н.Узнадзе); в) 
система отношений личности к действи-
тельности (В.Н.Мясищев); г) внутренняя 
позиция личности по отношению к соци-
альному окружению и выражающаяся в 
направленности (Л.И.Божович). В круге 
исследований социально-психологичес-
кого направления социальные установки 
(аттитюды) – это состояние психологичес-
кой готовности, складывающиеся на основе 
предшествующего опыта и оказывающего 
влияние на поведение. В настоящее время 
в литературе выделены различные виды 
установок (моторные, операциональные, 
целевые, личностные, смысловые, 
социальные, деятельностные) и их струк-
турное строение (в структуру установки 
входят когнитивный, аффективный и пове-
денческий компоненты). Отмечены функ-
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ции установок (адаптивная, познавательная, 
ценностно-экспрессивная, социально-регу-
лятивная, функция защиты Я), личностные 
и ситуационные факторы их формирования 
(потребностей, влечений, мировоззренчес-
ких взглядов и т.д.), технологические сред-
ства формирования новых установок и из-
менения существующих негативных. 

Отдельный интерес у исследователей 
вызывает феномен мыслительной установ-
ки, оказывающий влияние, как на специфику 
протекания интеллектуальной деятельности, 
так и на ее продуктивность. Обобщение клас-
сических и современных работ, посвященных 
исследованию мыслительных установок, по-
зволило выделить следующие контексты тол-
кования данного феномена. Мыслительная 
установка – это:

– «познавательная слепота», выража-
ющаяся в ригидности мышления при реше-
нии индивидом жизненных задач (эффект 
А.С. Лачинса). Уровень ригидности личнос-
ти обусловлен взаимодействием ее свойств 
и особенностей групповых воздействий, 
включая степень сложности возникающих 
задач, их привлекательность для личности, 
наличие опасности, монотонность деятель-
ности и т.д. Впоследствии разные авторы 
(Д. Креч, Р. Крачифилд, Н. Ливсон, Р. Солсо, 
Н.Л.Элиава) неоднократно толковали дан-
ное явление, используя близкие по смыслу 
термины: «барьер прошлого опыта», 
«эффект отупления», «неспособность к пе-
реносу», когнитивная ригидность, «фикси-
рованная установка» и т.п. [15];

– ориентация в анализе ситуации на 
конкретное/абстрактное (К.Гольдштейн). 
При конкретной установке человек при-
вязан к непосредственному переживанию 
вещи или ситуации в ее конкретной уни-
кальности. Конкретное поведение более 
пассивное, мысли и действия направляются 
непосредственными побуждениями, исхо-
дящими от какой-либо одной конкретной 
стороны объекта или ситуации в окружении. 
При абстрактной установке человек в сво-
их мышлении и действиях ориентируется 
более отвлеченной точкой зрения, будь то 
категория, класс или обобщенное значение. 
Абстрактная установка является основой 
следующих способностей:

I) произвольно принимать ту или иную 
установку сознания;

2) произвольно переходить от одного ас-
пекта ситуации к другому;

3) удерживать в уме различные аспекты 
одновременно; 

4) схватывать существо данного цело-
го, расчленять данное целое на части и 
выделять их произвольно;

5) обобщать, планировать заранее в уме, 
мыслить символически;

6) отделять свое «я» от внешнего мира.
При всех специфических отличиях аб-

страктной и конкретной установок чело-
веческое существование требует гармо-
ничного взаимодействия обоих уровней 
поведения; 

– фактор самоэффективности. Вза-
имосвязь продуктивности мышления и 
самоэффективности изучал в своих рабо-
тах Альберт Бандура. По мнению авто-
ра, самоэффективность – это убеждения 
человека в том, что он может или не мо-
жет осуществить некоторые действия для 
того, чтобы изменить ситуацию в лучшую 
для себя сторону, вера в эффективность 
собственных действий (self-efficacy). 
Самоэффективность относится к характе-
ристикам личности и может выражаться в 
установке на самостоятельность, в установ-
ке на преодоление трудностей, в установке 
на успех, в установке доводить все до кон-
ца. В частности, самоэффективность также 
влияет и на выбор стратегии мыслительных 
действий, количество прилагаемых усилий, 
продолжительность устойчивости к препят-
ствиям, неудачам, пластичность по отноше-
нию к этим трудностям. Среди факторов, 
влияющих на самоэффективность, Бандура 
называет опыт непосредственной деятель-
ности, косвенный опыт, полученный из 
наблюдения схожих ситуаций, мнение об-
щества, физическое и эмоциональное состо-
яния человека. Высокая самоэффективность 
– это своего рода установка самоактуализи-
рующейся личности по А.Маслоу [4]; 

– инструмент построения личностью 
культурных новаций в различных сферах 
жизнедеятельности. Придерживаясь персо-
нологического подхода С.Л.Рубинштейна 
к изучению мышления, Е.Б.Старовойтенко 
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рассматривает мыслительные установки в 
качестве способа опосредования мышления 
потребностями, ценностями и смыслами 
культуры. «Выстраивая в текущей жизни мир 
привилегированных объектов мышления, 
гибко улавливая их проблемные взаимоот-
ношения, личность занимает те или иные 
интеллектуальные позиции… Личность, на-
правляемая богатым спектром установок, 
интеллектуально вовлеченная в культуру 
и жизнь, способная к открытию нового и 
рефлексии своего мышления, приобретает 
прекрасный бытийный статус Мыслителя» 
(Е.Б. Старовойтенко) [13; С.261–262]. 

Приступая к анализу мыслительных 
установок практического психолога, 
мы опирались на две методологические 
предпосылки: 1) персонологическую кон-
цепцию мышления С.Л.Рубинштейна [11] и 
ее преломление в работе Е.Б.Старовойтенко, 
согласно которым регуляция интеллек-
туальной деятельности обусловливается 
личностными ценностями, развившимися 
в мыслительной сфере, и 2) традиции гу-
манитарного подхода, позволяющего на 
основе изучения биографических материа-
лов выдающихся представителей психоло-
гической практики выделить сущностные 
фрагменты ментального опыта профессио-
нальной группы [1].

Не ставя перед собой цель соста-
вить полный перечень существующих 
мыслительных установок психолога-прак-
тика, остановимся лишь на тех, которые, 
с нашей точки зрения, обеспечивают вза-
имосвязь между ценностным отношением 
к профессиональной деятельности и готов-
ностью специалиста к решению конкретных 
профессиональных задач. 

Интеллектуальная деятельность пси-
холога-практика предъявляет исключи-
тельно высокие требования к его профес-
сиональному интеллекту. «Сам человек 
как объект познания представляет собой 
сверхсложный, абсолютно уникальный, пло-
хо изученный в науке и, вероятно, в принци-
пе непознаваемый объект» (К.М. Романов)
[10; С. 141]. В этой связи можно констатиро-
вать крайнюю сложность психологического 
материала, подлежащего анализу, высокую 
степень неопределенности и противоречи-

вость проблемной ситуации, многомерно-
смысловую организацию консультативной 
задачи, отсутствие готовых алгоритмов ре-
шения профессиональных задач различных 
типов. Описанные характеристики 
профессиональных задач предопределяют 
специфические особенности мыслительной 
деятельности психолога-практика:

– пространственность мышления (Н.П. 
Локалова)[8] – умение выстраивать систему 
функциональных связей между элементами 
проблемной ситуации и осуществлять гиб-
кий межуровневый переход от анализа вне-
шних проявлений (вышележащий уровень) 
к поиску и отбору соответствующих психо-
логических причин (нижележащий уровень) 
и обратно;

– совместный поиск решения проблемы 
в консультативном диалоге, в ходе которо-
го наряду с предметно ориентированным 
мышлением, соответствующим опред-
еленному типу задачи, разворачивается и 
«психологическое» мышление – «система 
умственных действий, на основе которых 
осуществляется мысленное воссоздание 
психических характеристик другого челове-
ка» [10; С.141];

– повышенный динамизм в выработке 
решений;

– высокая ответственность принимаемых 
профессиональных действий. 

От умения психолога охватывать сразу 
все стороны проблемной ситуации, быстро 
анализировать материал, систематизировать 
его, выделять существенное, определять 
тактические и стратегические ходы в рабо-
те, намечать план действия и, в случае необ-
ходимости, изменять его, зависит качество 
принимаемых решений. Регуляцию и «ме-
тодическую» направленность процесса по-
иска решения обеспечивают мыслительные 
установки, ориентированные на реализа-
цию ценностей интеллектуальной культуры, 
являющейся в то же самое время подсисте-
мой профессиональной культуры [2]. 

Остановимся на них более подробно. 
«Превращение сложного в простое» 

[16]. Сложность функциональной орга-
низации проблемной ситуации предпола-
гает развитую способность к анализу, да-
ющую возможность разбираться в самых 
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запутанных деталях, обращать внимание на 
мельчайшие элементы, выделять из них та-
кие, которые остаются незамеченными для 
самого клиента, но могут иметь решающее 
значение для понимания причины возник-
ших трудностей. Одновременно с анализом, 
данная мыслительная установка предпола-
гает и синтез, видящий целое в многообра-
зии деталей. Равновесие между анализом и 
синтезом обеспечивает умение видеть од-
новременно целое и все детали, превращая 
чрезвычайно запутанный исходный мате-
риал в ясную задачу, акцентируя внимание 
при этом не столько на самой проблемной 
ситуации, сколько на механизмах ее возник-
новения и способах преодоления.

Системное использование психоло-
гических теорий и практик с учетом 
индивидуальности конкретного челове-
ка и требований настоящей ситуации. 
Сформулированный Г.А. Баллом принцип 
методологического плюрализма [3] нахо-
дит свою проекцию и в практической дея-
тельности психолога. Действие установки 
методологического плюрализма – это и не-
допущение односторонности в мышлении, 
и системность в мышлении, и принцип 
неконфронтационной солидарности, и на-
правленность критики не только вовне, но 
и на собственную позицию. Недостаточ-
но отрефлексированная профессиональная 
самоидентификация психолога с той или 
иной школой психологического консуль-
тирования приводит к искаженному по-
ниманию человека, «подогнанного» под 
определенный тип психологической теории. 
У психолога формируются индивидуальные 
когнитивные предпочтения в толковании 
поведения человека «по Фрейду», «по Бер-
ну», «по Перлзу» и т.д. Но на самом деле 
человек меняется каждую минуту, меня-
ется его поведение, которое окрашивается 
различными эмоциями и желаниями, и в 
любой момент в целях эффективности по-
мощи клиенту, одна психологическая тео-
рия должна быть сменена другой. В связи 
с чем, психологическая теория должна со-
ответствовать не только типу человека, но 
и проблеме, с которой обратился человек. 
Рассмотренная мыслительная установка 
исключает фанатичную приверженность 

одному теоретическому подходу и «проник-
нутую равнодушием к содержанию идей, 
граничащую с цинизмом так называемую 
«праздную» толерантность» по отношению 
ко всем существующим психологическим 
теориям (Г.А.Балл) [3]. 

Установка на диалогичность в 
мышлении. Следование данной установ-
ке означает ориентацию на поиск решения 
проблемной ситуации в диалоге с другими 
людьми. Сторонницей диалогического под-
хода в психологии является Т.А.Флоренская. 
«Суть диалогического консультирования 
в том, что человек не объект исследова-
ния и постановки диагноза и воздействия, 
а субъект живого общения, сверхзадачей 
которого является духовное пробуждение 
личности» (Т.А.Флоренская)[17, с.3]. В 
концепции духовно-ориентированного диа-
лога в психологическом консультировании 
Флоренская обращается к категориям нрав-
ственности (совесть, духовное Я). Опыт 
духовно ориентированного диалога разви-
вает чуткость и к собеседнику, и к своей 
творческой интуиции. Общение становится 
не формальным процессом, а творческим 
поиском, в котором разрешается волную-
щая клиента проблема. Основные признаки 
«диалога-встречи» по Флоренской: чувство 
душевного контакта и радость общения, 
глубокое взаимопонимание между консуль-
тантом и консультируемым, разрешение 
проблемы совместными усилиями собесед-
ников, осознание своего духовного Я. Дей-
ствие мыслительной установки проявляется 
в ряде конкретных диалогических позиций, 
которые может занимать субъект мышления, 
развивая «культуру интеллектуального об-
щения». К ним, в частности, можно отнести: 

– эмпатическое мышление, которому со-
путствуют умение говорить на языке собе-
седника, учитывая при этом его интеллекту-
альное и личностное развитие, способность 
понять и проникнуть в самую суть вещей, 
быть сложным и простым одновременно, 
умение в ходе консультативного диалога по-
двести клиента к нахождению собственного 
решения. Такие эталоны мыследеятельности 
психолога способны пробудить вкус кли-
ента к самопознанию и развитию его соб-
ственного мышления;
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– активное обучение у коллег и клиентов, 
проявление инициативы в интеллектуаль-
ном общении, обращение в своем мышлении 
к интеллектуальным ресурсам других; 

– поиск взаимопонимания с другими 
по поводу содержания, процесса и средств 
мышления; 

– внимательное отношение к идеям и 
суждениям партнеров по интеллектуальной 
деятельности;

– поддержка продуктивных, творческих 
идей, развиваемых другими участниками 
диалога. 

Человекоцентрированность и аку-
ализация ресурсов личности. Данная 
мыслительная установка проявляется в об-
наружении положительного потенциала че-
ловека, который должен быть раскрыт и по-
ддержан. Искренний и устойчивый интерес 
к природе человека способны обеспечить 
возникновение эмпатическое мышление и 
способность «мыслить сердцем» (Р.Мэй) [9] 
– умение психолога получать информацию 
по рациональному, чувственному и интуи-
тивному каналам восприятия с последую-
щей объемной рациональной обработкой 
терапевтического опыта. Слияние интуиции 
и рефлексии, при которой психолог анали-
зирует не только взглядом сознания, но и 
«неосознаваемым взглядом» из тени, столь 
типичное для выдающихся мастеров пси-
хологической практики, позволяет найти 
оптимальный вариант решения консульта-
тивной задачи. 

Установка на преодоление проти-
воречий. Являясь неотъемлемой час-
тью жизни и внутреннего мира человека, 
профессиональные и личностные противо-
речия (как клиента, так и самого психолога) 
часто становятся содержанием деятельности 
психолога и оказывают разнообразные вли-
яния на реализацию социальных отноше-
ний, мыследеятельность, проектирование 
будущего [14]. Признаками профессиональ-
ного, зрелого отношения психолога к проти-
воречиям являются: осознание собственных 
личностных противоречий и противоречий, 
возникающих в ходе профессиональной де-
ятельности, рефлексивное выделение оппо-
зиций и мыслительное оперированием ими, 
нахождение оптимального соотношения 

между разнонаправленными установками 
сознания в соответствии с гуманистически-
ми ценностями. При выявлении жизненных 
противоречий клиента, его внутренней ра-
боте над ними и их разрешении важней-
шая роль принадлежит переживанию и 
мышлению. С одной стороны, противоре-
чие порождает катарсическую реакцию, ко-
торая расширяет и обогащает мир человека. 
С другой, – сам мыслительный процесс по 
осознанию своих переживаний приводит 
к «приращиванию психического и духо-
вного потенциала личности, развитию его 
ценностно-смысловой сферы и усложне-
нию, углублению, расширению ее практи-
ческих связей с миром» (Е.Б.Старовойтенко)
[14, с.234]. 

Установка на рефлексию. Она на-
правляет активность мышления на задачи 
самопознания и самоисследования, спо-
собствует эффективному контролю само-
сознания за течением, промежуточными и 
конечными результатами мыслительной и 
любой другой деятельности личности. Ак-
тивизируя мысль, направленную на «Я», 
рефлексивная установка является услови-
ем эффективной саморегуляции, самоор-
ганизации и самовыражения личности в 
жизни. Интеллектуальная рефлексия, как 
«способность думать о своем собственном 
мышлении с целью его совершенствова-
ния», является одним из видов рефлексии 
наряду с такими ее составляющими как 
личностная, кооперативная, коммуника-
тивная, профессиональная. Предметом 
интеллектуальной рефлексии психолога 
являются: а) рефлексивные точки «опоры» 
в анализе профессиональных задач (теоре-
тическая Я-концепция; технологии выхода 
в рефлексивную позицию, стратегии твор-
ческого решения проблемной ситуации; 
система профессиональных ценностей); б) 
осознание степени своей профессиональ-
ной компетентности; в) процессуальные 
и результирующие характеристики про-
фессиональной и интеллектуальной дея-
тельности (этические вопросы психоло-
гической практики, рефлексивный анализ 
моральной дилеммы); г) способы совер-
шенствования собственной мыслительной 
деятельности и становления интеллек-
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туальной культуры в целом. Чем выше 
уровень развития рефлексивности у пси-
холога, тем большее влияние интеллек-
туальная рефлексия будет оказывать на 
объем и глубину мыслительной деятель-
ности. Результаты рефлексии выражаются 
в особых продуктах мышления субъекта: 
личностных смыслах, целях, планах, стра-
тегиях поиска решений и профессиональ-
ного развития. 

Переопределение понятия «норма раз-
вития» на «развитие – норма». Концепция 
психологической помощи неразрывно свя-
зана с понятиями нормы и примыкающими 
к данной категории концептами психологи-
ческого здоровья, адаптированности, удо-
влетворенности жизнью. От осмысленного 
понимания психологом данных категорий 
будет зависеть стратегия профессиональ-
ной помощи. Как отмечает Б.С.Братусь, «…
для психолога важны не патология и норма 
как таковые, то есть в конечных их прояв-
лениях, а анализ самого движения, развития 
психики, вычленение его общих, единых за-
кономерностей и механизмов»[6, с.8]. 

Действие мыслительной установки про-
является в ряде позиций, которые может за-
нимать психолог: 

– понятие «норма развития» должно 
быть переопределено на «развитие – нор-
ма», а само психологическое простран-

ство нормы расширено до нравственного 
пространства. Вопросы «Как происходит 
развитие?», «Для чего, для каких целей и 
задач происходит развитие?» и, наконец, 
«Ради чего живет человек?» должны стать 
ключевыми для выработки стратегии пси-
хологической помощи; 

– аномалии личностного развития и па-
тологические состояния представляют со-
бой поле для развития творческого потен-
циала личности; 

– диалогическое обсуждение результа-
тов обследования способствуют более по-
лному самопониманию клиента и получе-
нию им нового, экзистенциального опыта.

Итак, завершая анализ, отметим, что явля-
ясь особыми культурными орудиями интел-
лектуальной деятельности, мыслительные 
установки не предписывают готовых ре-
цептов решения профессиональных за-
дач, но ориентируют в поиске на общие 
принципы, которые в разнообразных си-
туациях могут быть реализованы разными 
внешними, но едиными по внутренней 
сути средствами. Действенность системы 
зрелых мыслительных установок связана с 
повышением уровня интеллектуальной ак-
тивности, качеством принимаемых реше-
ний и побуждает психолога к присвоению 
эталонов профессиональной интеллекту-
альной культуры. 
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Бегас Л. Д.
викладач кафедри корекційної педагогіки та психології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ЗАЇКАННЯ

Анотація: Спільна з однолітками і дорослими театралізована діяльність дітей старшого дошкільного 
віку із заїканням підвищує мотивацію до корекційно-логопедичної роботи, розвиває комунікативні нави-
чки, допомагає дитині звільнитися від фіксації на дефекті і забезпечує корекцію порушень комунікатив-
ної сфери.

Аннотация: Совместная со сверстниками и взрослыми театрализованная деятельность детей 
старшего дошкольного возраста с заиканием повышает мотивацию к коррекционно-логопедической 
работе, развивает коммуникативные навыки, помогает ребенку освободиться от фиксации на дефекте 
и обеспечивает коррекцию нарушений коммуникативной сферы.

Summary: Joint with peers and adults theatrical activities of preschool children with stuttering increases 
motivation to correction and speech therapy work, develop communication skills, help the child to get rid of 
fixing defects and ensure correction of violations communicative sphere.

В умовах перехідного періоду освіти 
до нових креативних технологій особис-
тісно-зорієнтованого виховання поси-
люється потреба в розвитку творчих зді-
бностей, розкритті творчого потенціалу, 
формуванні художньо-естетичних ціннос-
тей особистості. Художній розвиток дітей, 
актуалізація закладених в них природою 
здібностей і задатків сприяє вмінню са-
моорганізуватися, приймати елементар-
ні рішення, виявляти творчу активність, 
ініціативність, оригінальність в різних 
видах творчої діяльності. Саме творчий 
підхід до справи є однією із умов вихован-
ня активної життєвої позиції особистості. 
Велика увага надається цьому питанню в 
державних законодавчих актах, що стосу-
ються освіти, оскільки розвиток творчого 
потенціалу дитини є актуальною пробле-
мою сучасності. Дана проблема знайшла 
широке обґрунтування в Національній 
доктрині розвитку освіти, Законі України 
«Про дошкільну освіту», «Про загальну 
середню освіту», у Базовому компоненті 
дошкільної освіти в Україні, в Концепції 
розвитку інклюзивного навчання.

В останні роки в системі вітчизня-
ної освіти, зокрема спеціальної, відбу-
ваються суттєві зміни. У спеціальних 
дошкільних навчальних закладах для 
дітей із порушеннями мовлення ці змі-

ни стосуються обов’язкового освітнього 
рівня і змісту навчання. Ідеологія осві-
ти дітей із вадами мовлення виникла на 
ґрунті сучасного розуміння прав люди-
ни. Такий підхід втілюється у тенденції 
до розвитку інтегративних підходів у на-
вчанні дітей із мовленнєвими вадами. На 
це вказують М.К.Шеремет, В.В. Тарасун, 
С.Ю.Конопляста та інші. Ця тенденція 
зумовлена ратифікацією міжнародних де-
кларацій, прийняттям українських законо-
давчих актів, що виголошують сприяння 
організаційній перебудові освіти у напря-
мі впровадження інтегрованого та інклю-
зивного навчання.

Заїкання відноситься до одного з най-
поширеніших розладів мовлення у дітей, 
яке глибоко і всебічно вивчалося на протязі 
століть. Зазвичай воно виникає в ранньому 
дитинстві і за відсутності необхідної допо-
моги може зберігатися довгі роки. Заїкан-
ня проявляється в порушенні ритму, темпу 
і плавності мовлення, які проявляються у 
перериваннях, продовженнях або повторен-
нях окремих звуків і складів. Такі затримки 
і повторення під час вимовляння слів вини-
кають внаслідок судом м’язів мовленнєвого 
апарату, супроводжуються порушенням ди-
хання, змінами в просодиці вимови: висоті і 
силі звуку, темпі мовлення. Різноманітне ро-
зуміння сутності заїкання обумовлено рів-



13

Київський науково-педагогічний вісник
♦

нем розвитку науки та особливостями тих 
позицій, з яких науковці підходили та під-
ходять до вивчення цього розладу мовлення 
[6, с. 9].

В спеціальній дошкільній педагогіці ві-
домо багато авторських методик, спрямова-
них на корекцію заїкання за допомогою різ-
них засобів, але сучасному етапу розвитку 
системи освіти притаманні пошук і розроб-
ка нових технологій навчання і виховання 
дітей. 

Театралізована діяльність має великі ко-
рекційні можливості. Діти, які приймають 
в ній участь, знайомляться з навколишнім 
світом в усьому його різноманітті через об-
рази, кольори, звуки, а вміло поставлені за-
питання спонукають їх думати, аналізувати, 
робити висновки. Розумовий розвиток тісно 
пов’язаний з удосконаленням мовлення. В 
процесі роботи над виразністю реплік пер-
сонажів активізується словник дитини, удо-
сконалюється звукова культура її мовлення, 
інтонації. Роль, яку виконує дитина, реплі-
ки, які вона промовляє, ставлять дитину 
перед необхідністю правильно, чітко, зро-
зуміло висловлюватись, у неї покращується 
діалогічне мовлення.

Театралізовані ігри діти полюбляють 
найбільше. В сучасних педагогіці і психо-
логії відмічається вплив гри на психічний 
розвиток дитини: формування здібностей, 
свідомості, моральних норм та правил по-
ведінки, емоційного розвитку.

Гра може змінити ставлення дитини до 
себе, самопочуття, способи спілкування з 
однолітками. Психотерапевтичний механізм 
сценічних ігор полягає у визначенні ролей 
для учасників. Роль може розкрити в дитині 
потенційний комунікативний ресурс. Улю-
блені герої стають зразками для наслідуван-
ня. Саме здатність дитини до такої іденти-
фікації із улюбленим персонажем дозволяє 
педагогам через театралізовану діяльність 
позитивно впливати на дітей [2, с. 256].

Театралізовану діяльність в корекції за-
їкання слід розглядати як сукупність мето-
дик, побудованих на застосуванні даного 
виду мистецтва у вільній символічній фор-
мі. Її основними функціями є:

– Катарсистична (очищення, звільнення 
від негативних станів).

– Регулятивна (зняття нервово-психоло-
гічної напруги, регуляція психосоматичних 
процесів, моделювання позитивного психо-
емоційного стану).

– Комунікативно-рефлекторна (корекція 
порушень спілкування, формування адек-
ватної поведінки, самооцінки).

Театралізована діяльність дітей старшо-
го дошкільного віку із заїканням містить у 
собі наступні розділи: 

– ігри-драматизації;
– ляльковий театр;
– ігри-подання (спектаклі). 
Як стверджував Л.С. Виготський, драма-

тизація, заснована на дії, що здійснюється 
самою дитиною, найбільш близько, дієво і 
безпосередньо пов’язує художню творчість 
з особистими переживаннями та сприяє роз-
витку мовлення (монолог, діалог) [4, с. 62].

Драматизація об’єднує ігри та вправи, 
спрямовані на розвиток дихання і свободи 
мовного апарату, вміння володіти правиль-
ною артикуляцією, чіткою дикцією, різно-
манітною інтонацією, логікою і орфоепією. 
Сюди, також, включаються гри зі словом, 
розвиваючі зв’язне мовлення, творчу фанта-
зію, вміння складати невеликі оповідання і 
казки, підбирати найпростіші рими.

Дані вправи діляться на три види: 
– дикційні та інтонаційні;
– творчі (зі словом).
– дихальні та артикуляційні.
В корекційній роботі з дітьми старшого 

дошкільного віку із заїканням завжди необ-
хідно спиратися на їх емоційний світ, піз-
навальний інтерес. Саме тому є важливим 
використання віршів у дитячих театралізо-
ваних іграх та вправах.

Віршований текст як ритмічно органі-
зоване мовлення активізує організм дити-
ни в цілому, сприяє розвитку її голосово-
го апарату. Вірші не лише впливають на 
формування чіткої, грамотної мови, а й 
знаходять емоційний відгук в душі дити-
ни, роблять захоплюючими різні ігри та 
завдання. Особливо подобаються дітям 
діалогічні вірші. Говорячи від імені пев-
ної діючої особи, дитина розкріпачується 
та вільно спілкується з партнером. На на-
ступному етапі з вірша можна створити 
міні-виставу і розіграти її у формі етюдів. 



14

№ 1 / 2014 р.
♦

Крім того, розучування віршів розвиває 
пам’ять та інтелект [7, с. 140].

Дитина, засвоюючи свою роль у виставі 
та потрапляючи до конкретного уявного се-
редовища, проявляє активність і зацікавле-
ність до участі в театралізованій діяльності, 
незважаючи на обмежені мовленнєві мож-
ливості.

Прийняття дитиною ролі улюбленого 
персонажа – дуже істотна передумова роз-
витку процесів розуміння іншої людини, яка 
надає їй можливість спробувати різні спосо-
би взаємодії з людьми, що виконують іншу 
роль: дитина починає розуміти, що таке ро-
льова поведінка. У тісному взаємозв’язку 
між дією в ролі персонажа і своїми осо-
бистісними характеристиками і комуніка-
тивними якостями дитині надається зразок 
поведінки. Так збагачуються її уявлення про 
сутність соціальних взаємодій між людьми, 
долаються нелогічність поведінки, а також 
емоційна нестабільність.

Театралізована діяльність дітей містить 
елементи самих різних видів творчості: 
словесні, духовні, музичні, образотворчі. 
Відмітна особливість драматичної форми 
– поєднання артиста, глядача, декоратора в 
одній особі, тобто театральне творчість має 
характер синтезу, у процесі якого опосеред-
ковано коригуються психофізичні, емоційні, 
мовленнєві процеси [5, с. 142].

Театралізована розвиваюча середа для 
дитини із заїканням забезпечує комплекс 
психолого-педагогічних умов, що сприяють 
емоційному благополуччю, її саморозвит-
ку, задоволенню провідних вікових потреб; 
максимальної корекції, компенсації пору-
шень розвитку мови, супутніх порушень 
(рухових, емоційних). А також попереджає 
вторинні відхилення: цілеспрямований со-
ціально-емоційний розвиток, формування 
механізмів свідомої регуляції власної пове-
дінки і взаємодії з оточуючими, пізнавальні 
потреби. 

До створення театралізованого середови-
ща слід залучати не лише фахівців, а й бать-
ків, які завжди активно беруть участь у ви-
готовленні елементів декорацій, атрибутів, 
пошитті костюмів, складанні афіш і запро-
шень. Звичайно, найвдячнішими глядачами 
дитячих вистав виступають саме вони.

Театралізована діяльність дітей старшо-
го дошкільного віку із заїканням має свої 
особливості. Тому, розподіляючи роль у 
грі-драматизації, слід враховувати мовні 
можливості кожної дитини в певний пері-
од логопедичної роботи. Дуже важливо на-
дати можливість виступити кожній дитині 
хоча б з найменшою промовою, щоб дати 
можливість, перевтілюючись відволіктися 
від мовного дефекту або продемонструвати 
правильну мову. Не має значення, яку роль 
виконує дитина, важливо, що вона створює 
образ з невластивими їй рисами, вчиться до-
лати мовні труднощі і вільно вступати до 
творчого процесу. Бажання отримати роль 
персонажа – потужний стимул для швид-
кого навчання говорити чисто, правильно  
[3, с. 144]. 

Діти охочіше і активніше займаються 
на логопедичних індивідуальних заняттях: 
вчаться «гарчати як ведмедик», «дзижчати 
як бджола», «шипіти як гусак». Та найви-
щий ступінь в театралізованій діяльності 
– участь дітей із заїканням у виставах. Зви-
чайно, це під силу далеко не кожній дитині з 
даним мовленнєвим розладом, але все-таки 
деякі діти, які досягли певних успіхів у ви-
конанні сценічних рухів, а також опанували 
навички чистої, ясної, виразної промови, 
досить добре справляються з даною їм рол-
лю [1, с. 45].

Застосування театралізованої діяльності 
як засобу корекції емоційної та комуніка-
тивної сфери дітей старшого дошкільного 
віку із заїканням робить позитивний вплив 
на розвиток емоційної експресивності, екс-
пресивної мови, уяви, формування основ 
образного мислення на етапі підготовки ді-
тей до подальшого життя. Спостерігається 
значне підвищення мовленнєвої активності 
та комунікативної спрямованості мовлення, 
використання різних типів комунікативних 
висловлювань (звернення – спонукання, 
звернення – запитання, звернення – повідо-
млення); оволодіння смисловим аспектом 
людської міміки, природничих і експресив-
них жестів, використання їх у практиці спіл-
кування; розвиток зв’язного мовлення. 

Отже, використання театралізованої ді-
яльності в розвиваючому процесі дозволяє в 
цілому підвищити рівень графічної, ігрової 
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діяльності та комунікативної компетентнос-
ті дітей. Таким чином, вона повинна вико-
ристовуватися в роботі з дітьми, так як спри-
яє навичкам активної та творчої колективної 
взаємодії. В процесі створення і реалізації 
ігрового задуму находять своє відображен-

ня уявлення дітей про навколишній світ, та 
їх відношення до тієї або іншої проблем-
ної ситуації. Оволодіння навичками міміч-
ної, пантомімічної, мовленнєвої виразності 
сприяє розвитку творчого потенціалу дітей 
і підвищенню рівня їх соціальної адаптації.
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Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ 
ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Анотація: У статті розглянуто питання щодо визначення організаційно-педагогічних засад вдоско-
налення методичної компетентності вчителів початкових класів.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, которые касаются определения организационно-педа-
гогических основ методической компетентности учителей начальных классов.

Summary: This article deals with questions connected with the determination of organized pedagogic bas-
es in improvement of methodical competence of primary-school teachers.

Потреба розбудови системи освіти в 
Україні спричинила розробку низки про-
грамних документів, серед яких провід-
не місце належить новому Державному 
стандарту початкової загальної освіти, 
що почав діяти з 2012 року. У результа-
тивній складовій кожної освітньої галузі 
Державного стандарту визначено дер-
жавні вимоги до рівня загальноосвітньої 
підготовки учнів початкової школи, від-
повідають сформульовані через зміст і 
структуру предметних компетентностей. 

Оновлення освіти потребує від педагогів 
вмілого використання як традиційних, так й 
інноваційних форм діяльності. Сучасна по-
чаткова школа потребує сучасного вчителя.

У цьому контексті особливої уваги на-
бувають зміст та якість підвищення ква-
ліфікації педагогічних працівників, здат-
них вирішувати поставлені перед ними 
завдання. Необхідність дослідження і 
вирішення проблеми вдосконалення ме-
тодичної компетентності, її актуальність 
і доцільність зумовлені наявними супер-
ечностями між:

– вимогами, які сучасна початкова 
освіта ставить до підготовки фахівців, 
чия діяльність спрямована на формування 
ключових і предметних компетентностей 
учнів початкових класів і реальним ста-
ном готовності діючих педагогічних пра-
цівників до здійснення такого навчання;

– потребами у вдосконаленні методич-
ної компетентності вчителів початкових 

класів і відсутністю науково-обґрунто-
ваних організаційно-педагогічних засад 
такого вдосконалення в системі післяди-
пломної педагогічної освіти.

Існування таких суперечностей ви-
суває проблему підготовки та підвищен-
ня кваліфікації педагогічних працівни-
ків, потребує наукового переосмислення 
принципів, на яких ґрунтується процес 
удосконалення їх професійної компетент-
ності в цілому та її методичної складової, 
зокрема, актуалізує пошук оптимальних 
форм цього процесу в системі післяди-
пломної освіти.

Ряд досліджень присвячено пробле-
мам розвитку методичної компетентнос-
ті педагогічних працівників: розроблено 
структурні моделі методичної компетент-
ності (О. Бігич, Т. Гущина, О. Зубков, А. 
Мормуль, О. Лебедєва), запропоновано 
систему цілеспрямованого розвитку ме-
тодичної компетентності викладачів на 
етапі професійної діяльності (Т. Кочарян), 
комплекс організаційно-педагогічних 
умов, що забезпечує колективну, групову 
та індивідуальну діяльність викладачів у 
професійному середовищі (С. Демченко).

Компетентність – це реальний, чітко 
визначений, усвідомлений та реалізова-
ний на практиці комплекс професійних 
здатностей, готовності, знань, увмінь і на-
вичок, властивий конкретному представ-
нику даної професії (в нашому випадку 
– вчителю початкових класів), який міс-
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тить, серед іншого, особистісне ставлен-
ня до предмету діяльності, самостійність, 
відповідальність та реалізується на прак-
тиці.

Методична компетентність – це знання 
в галузі дидактики, методики викладання 
дисципліни, уміння логічно, обґрунтова-
но конструювати навчальний процес для 
конкретної дидактичної ситуації із враху-
ванням психологічних механізмів засво-
єння учнями знань, умінь та способів дій.

Методичну компетентність ми розгля-
даємо як систему, що включає предметну, 
психолого-педагогічну, інформаційно-
технологічну, комунікативну і рефлексив-
ну підготовку вчителя початкових класів. 
Високий рівень розвитку однієї із складо-
вих не може компенсувати несформова-
ність інших.

У контексті нашого дослідження ціка-
ва думка О. Зубкова [1] щодо прикладно-
го аспекту методичної компетентності, а 
саме: методична компетентність розгля-
дається як різновид педагогічної компе-
тентності, завдяки якому забезпечується 
здатність фахівця розрізняти та вирішу-
вати методичні завдання, що виникають у 
ході педагогічної діяльності; до її струк-
тури вчений відносить методичну куль-
туру, методичне мислення, методичну 
творчість та методичну мобільність. Пе-
дагогічна компетентність визначається 
О. Зубковим як сукупність професійних, 
особистісних властивостей учителя, за 
допомогою яких досягаються якісні ре-
зультати в процесі освіти. Основним 
показником розвитку методичної компе-
тентності науковець пропонує вважати 
рівень розвитку методичного та творчо-
го мислення, що виражається в способах 
визначення та вирішення педагогічних 
завдань стратегічного, тактичного та опе-
ративного плану.

Вирішення питань, пов’язаних із вдо-
сконаленням методичної компетентності 
вчителів початкових класів, має вирішу-
ватись передусім в системі підвищення 
кваліфікації. У рамках визначеної нами 
проблеми – вдосконалення методичної 
компетентності вчителів початкових кла-
сів – важливими є дослідження, присвя-

чені проблемам підвищення кваліфікації 
та післядипломної освіти педагогічних 
працівників, які представлені в працях 
Г. Демчук (сучасний зміст і форми робо-
ти методичного кабінету з педагогічними 
кадрами), М. Томашевської (методична 
робота як фактор підвищення кваліфікації 
педагога), І. Цимбалюка (врахування осо-
бливостей психології педагогічної праці 
в процесі підвищення професійної квалі-
фікації), Л. Чернікової (модернізація сис-
теми післядипломної педагогічної освіти 
в умовах євроінтеграційних процесів) 
тощо.

Підвищення кваліфікації вчителів по-
чаткових класів відбувається у формі кур-
сової підготовки на базі обласних інсти-
тутів післядипломної педагогічної освіти, 
самоосвіти, участі в науково-методичній 
роботі на різних рівнях – методичного 
об’єднання навчального закладу, мето-
дичного кабінету району (міста). Науков-
ці К. Віаніс-Трофименко, Г. Лісовенко 
називають такі форми підвищення про-
фесійної компетентності вчителів почат-
кових класів за різними рівнями: самоос-
віта; шкільний рівень (шкільні методичні 
об’єднання, конференції, семінари-прак-
тикуми, психологічні тренінги, ділові 
ігри, творчі групи, дискусійні клуби, ди-
намічні творчі групи, педрада); районний 
рівень (опорні школи, семінари, школи 
передового досвіду, консультації фахів-
ців, асоціації, педагогічні читання, ра-
йонні міжшкільні методичні об’єднання); 
обласний рівень (курси підвищення квалі-
фікації, семінари-практикуми, теоретичні 
семінари, психолого-педагогічні консуль-
тації, науково-практичні конференції, 
асоціації педагогів, педагогічні виставки, 
школи передового досвіду, університет 
наукових знань).

Такий вид діяльності, як самоосвіта, 
має вагоме значення щодо підвищення 
кваліфікації вчителів початкових класів. 
Термін «самоосвіта» визначається в на-
укових та науково-методичних джерелах 
по-різному, залежно від того, на якому 
аспекті самоосвітньої діяльності акцен-
тується увага. Так, В.О.Сухомлинський, 
звертаючись до вчителів, вказував на те, 
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що «удосконалення педагогічної майстер-
ності – це передусім самоосвіта, особисті 
ваші зусилля, спрямовані на підвищення 
власної культури праці і, в першу чергу, 
культури мислення. Без індивідуальної 
думки, без допитливого погляду на власну 
працю неможлива ніяка методична робо-
та» [2, 16].

Із самоосвітньою та безпосередньою 
професійною діяльністю тісно пов’язана 
методична (науково-методична) робота 
вчителів початкових класів на рівні на-
вчального закладу, що здійснюється в рам-
ках діяльності методичного об’єднання 
(кафедри). Розглядаючи основні форми 
науково-методичної роботи педагогів у 
навчальному закладі, І. Жерносек виділяє 
серед них ділові ігри, лекції-консульта-
ції, доповіді, практичні заняття, відкриті 
уроки, взаємовідвідування уроків і поза-
класних заходів, огляд літератури та об-
говорення книг [3].

Питання методичної компетентності, 
фахової майстерності в низці наукових 
досліджень розглядають у взаємозв’язку з 
таким поняттям, як творчість. Вважаємо 
за необхідне наголосити на тому, що твор-
чість – це процес створення чогось якісно 
нового, такого, що не існувало до того, що 
в методиці, дидактиці або педагогіці від-
бувається не часто. Однак елементи твор-
чості завжди притаманні педагогічній 
праці в тій чи іншій мірі.

Додаткового вивчення, на нашу дум-
ку, потребують можливості підвищення 
методичної компетентності вчителів по-
чаткових класів в міжкурсовий період на 
базі районного (міського) методичного 
кабінету (центру), наукове обґрунтування 
та уточнення змісту, умов, форм, методів 
та засобів підвищення методичної компе-
тентності в рамках діяльності РМК. Така 
позиція ґрунтується насамперед на тому 
факті, що одним із провідних завдань 
РМК, який стоїть найближче до вчителя і 
школи, має науково-методичний та кадро-
вий потенціал, є ефективне вдосконален-
ня методичної компетентності педагогіч-
них працівників.

З позицій системного підходу мето-
дична компетентність вчителя початкових 

класів розглядається у багатьох роботах 
як складна неоднорідна цілісність інте-
гральних характеристик, властивостей 
та якостей особистості. Компоненти цієї 
цілісності перебувають у взаємозв’язках і 
взаємодії одна з одною і системою в ціло-
му; взаємодії та взаємозв’язки між ними 
призводять до системного ефекту, коли 
результат функціонування системи відпо-
відає виявляється більшим простої суми 
результатів функціонування її елементів. 
Одночасно методична компетентність, 
будучи складовою системи вищого рів-
ня – професійної компетентності педаго-
га, перебуває у складних взаємозв’язках 
та взаємодії з іншими її елементами 
(спеціально-науковою, психолого-педа-
гогічною, соціально-педагогічною, ко-
мунікативною та іншими видами компе-
тентності).

Наукові позиції дослідників, які ана-
лізують сутність методичної компетент-
ності, відрізняються різними підходами, 
серед яких переважають процесуальний, 
системний, психологічний, когнітивний, 
прикладний. 

В основі методичної компетентності 
більшість дослідників вбачає когнітивно-
операційну складову – володіння різними 
методами навчання; знання загальних ди-
дактичних методів і прийомів та вміння їх 
застосовувати; знання психологічних ме-
ханізмів засвоєння знань та вмінь у про-
цесі навчання.

Виходячи з вищезазначеного, конста-
туємо, що

– введення нового Державного стан-
дарту початкової освіти потребує підви-
щення вимог до підготовки вчителів по-
чаткових класів як у вищих навчальних 
закладах, так і в закладах й установах 
післядипломної педагогічної освіти, у т.ч. 
в методичних кабінетах (центрах) район-
них (міських) управлінь освіти. Вирішен-
ня проблем практичного характеру зали-
шається переважно в сфері самоосвітньої 
діяльності педагогічних працівників, ді-
яльності методичних об’єднань загально-
освітніх навчальних закладів, міських ме-
тодичних об’єднань, районного (міського) 
методичного кабінету (центру); 
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– методична компетентність вчителів 
початкових класів є багатокомпонент-
ним явищем, що базується на знаннях 
різних галузей наук (психології, педа-
гогіки, досвіду професійної та самоос-
вітньої діяльності, вміннях та навичках, 
творчості) та характеризується як усві-

домлена здатність і готовність учителів 
якісно реалізовувати методичну роботу 
(дидактичну, виховну, організаційно-
управлінську), проявляти самостійність 
мислення, мати свідоме і відповідальне 
ставлення до результатів професійної ді-
яльності.
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Національної академії Служби безпеки України

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОГО 

ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ 

Анотація: У статті висвітлено лексико-семантичні особливості навчання іншомовного спілкування 
студентів ВНЗ. Розглядаються фонові знання як один із найважливіших аспектів формування мовної 
особистості та показаний діалектичний зв’язок між фоновими знаннями та конотативним компонентом 
лексичного значення слова.

Аннотация: В статье освещены лексико-семантические особенности обучения иноязычному обще-
нию студентов ВУЗов. Рассматриваются фоновые знания как один из важнейших аспектов формирова-
ния языковой личности и показана диалектическая связь между фоновыми знаниями и конотативным 
компонентом лексического значения слова.

Summary: The article highlights the lexical-semantic features of learning foreign language communication 
students. Background knowledge are considered as one of the most important aspects of the formation of 
linguistic identity and illustrates the dialectical relationship between background knowledge and conotativic 
component of the lexical meaning of the word.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Актуальність дослідження пробле-
ми педагогічних категорій «спілкування», 
«комунікація» та «комунікативна компе-
тентність» у сфері професійної підготовки 
фахівців зумовлено бурхливими розвитком 
інформаційного суспільства в Україні, де 
рухомими силами виступають інформація, 
знання та комунікація. Стає очевидним, що 
комунікація як суспільне явище становить 
основу практичної,  творчої та пізнавальної 
діяльності особистості. Комунікація – це 
зумовлений ситуацією й соціально-психо-
логічними особливостями комунікаторів 
процес встановлення і підтримання контак-
тів між членами певної соціальної групи чи 
суспільства в цілому на основі духовного, 
професійного або іншого єднання учасни-
ків комунікації, який відбувається у вигляді 
взаємопов’язаних інтелектуально-мисленнє-
вих та емоційно-вольових актів, опосередко-
ваних мовою й дискретних у часі й просторі, 
– тобто у вигляді актів мовлення, актів пара-
лінгвістичного характеру й психофізіологіч-
ного впливу, актів сприймання та розуміння і 
т.ін., що пов’язані з процесами збору фактів, 
їх зберігання, аналізу, переробки, оформлен-
ня, висловлення та при потребі поширення, 

сприймання і розуміння, відбуваються з ви-
користанням або без нього різних знакових 
систем, зображень, звуків (письмо, жести, 
міміка та ін.), засобів комунікації (газети, 
журнали, аудіовізуальні програми й т. ін.), за-
собів зв’язку (телефон, телеграф, транспорт 
тощо) і результатом яких є конкретна інте-
лектуально-мисленнєва й емоційно-вольова 
поведінка співрозмовника, конкретні резуль-
тати його діяльності, прийняті ним рішення, 
що задовольняють членів певної соціальної 
групи або суспільства в цілому.

Сьогодні суттєво змінилися вимоги до 
культури спілкування особистості як учас-
ника комунікативної взаємодії, що зумов-
лено низкою обставин – науково-технічним 
прогресом, глобалізацією, євроінтеграці-
єю, приєднанням до Болонського процесу 
та формуванням Європейського освітнього 
простору. Відповідне становлення інфор-
маційного суспільства, яке супроводжує ці 
процеси, обумовлює виникнення нового 
способу розвитку – інформаційного, у якому 
освіта виступає як передумова модернізації 
всіх сфер діяльності та засіб забезпечення 
національних інтересів України [1, с. 35].

Комутаційні та технологічні перетворен-
ня втягнули як у безпосереднє, так і опосе-
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редковане міжнародне спілкування велику 
кількість людей. Відповідно зросли потре-
би у використанні іноземних мов у проце-
сі міжкультурної інтеграції на національ-
ному та міжнародному рівні. Одночасно, 
для адекватної міжкультурної комунікації 
необхідне не тільки володіння лінгвістич-
ними навичками, а й уміння думати та від-
чувати як носій мови, необхідне володіння 
комплексом знань, пов’язаних зі світовою та 
національною культурою. Таким чином, як 
в теоретичному, так і практичному аспекті 
потребує вирішення проблема формування 
мовної особистості, яка за своїми характе-
ристиками буде адекватною майбутній фа-
ховій діяльності.

Аналіз актуальних досліджень. Про-
блема формування мовної особистості 
фахівців у наукових публікаціях неодмін-
но пов’язується із функціонуванням її в 
системі «мовна картина світу – мовлення 
– спілкування – компетентність». Одним 
із завдань для дослідження взаємодії в цій 
системі є аналіз феномену фонових знань та 
визначення їхнього поняттєвого обсягу, що 
знайшли відображення у роботах багатьох 
зарубіжних та вітчизняних дослідників: О. 
Ахманова, Ю. Апресян, С. Сафарян, Г. Іва-
нова, С. Кибкало, Н. Палій, А. Котловський, 
Ю. Пасов, Н. Ішханян, Н. Бориско, Н. Скля-
ренко, О. Тарнопольський, Г. Мінчак, О. 
Буркова тощо. Водночас навчання професій-
ного іншомовного спілкування досліджува-
ли такі вітчизняні вчені: Л. Барановська, Л. 
Боліна, О. Тарнопольський, С. Кожушко, 
Л. Морська, С. Заскалєта; західні вчені: B. 
Clarc, J. Sheils, R. Mason.

Мета даного дослідження – описати 
лексико-семантичні особливості навчання 
іншомовного спілкування, визначити межі 
поняття «фонові знання» з окресленням 
його зв’язків з конотативним компонентом 
лексичного значення слова та з’ясувати роль 
фонових знань у відборі змісту і структу-
руванні навчального матеріалу з іноземної 
мови, що є однією з важливих умов форму-
вання мовної особистості.

Виклад основного матеріалу. Помітні 
зміни у суспільному та професійному серед-
овищі виставляють нові вимоги у стратегію 
іншомовної підготовки студентів ВНЗ. Сьо-

годні вже недостатньо прагматичних, ін-
струментальних цілей вивчення іноземної 
мови.  Акцент у стратегії іншомовної осві-
ти зміщується з вивчення власне іноземної 
мови – на систему «мова і культура». Од-
ночасно соціальність людського буття зу-
мовлює першість феномену спілкування як 
основної з потреб сучасної розвиненої осо-
бистості, яка адекватно реагує на національ-
но-культурній код інших країн та успішно 
здійснює міжкультурну комунікацію. Відпо-
відно найважливішою умовою, що визначає 
успішність іншомовної освіти, є безперерв-
не «шліфування» особистості, яке націлене 
на формування полікультурної людини своєї 
епохи, а отже, формування мовної особис-
тості.

Проблема вивчення мовної особистості 
неодноразово ставала предметом комплек-
сних досліджень у вітчизняних лінгвістич-
них школах, результати яких оформились у 
самостійну галузь наукового знання – лінг-
вістичну персонологію [2, с. 226]. В межах 
цього наукового напряму порушуються про-
блеми функціонування мовної особистості в 
умовах спілкування, де вона розглядається 
як узагальнений образ носія культурно-мов-
них цінностей, настанов, знань, поведінко-
вих реакцій, які, зрештою, визначають ти-
пологічні особливості і стилі спілкування 
мовної особистості.

Слід зазначити, що хоча комплексне 
психологічне вивчення мовної особистості 
здійснюється недостатньо, важливі аспек-
ти цієї проблеми доволі часто потрапляли 
в поле зору психологів. До таких аспектів, 
передусім, належать особливості соціаліза-
ції особистості в контексті її мовленнєвої 
генези [3]; поняття мовної картини світу, 
мовної свідомості та мовних і мовленнєвих 
здібностей [4; 5]; взаємозв’язок мислення 
та мовлення у життєдіяльності особистості; 
функціонування смислового поля, яке опи-
сується значеннями та особистісними смис-
лами людини.

Проблема співвідношення понять мови 
та мовлення широко висвітлена у семіотич-
них, психологічних та психолінгвістичних 
дослідженнях [4; 5; 6]. Незважаючи на різ-
ні методологічні підходи до диференціації 
мови та мовлення, основний акцент робить-
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ся на тому, що мова – це знакова система, 
якій притаманний відносно статичний ха-
рактер (порівняно з мовленням), колективна 
пам’ять, що виражається у функціонуванні 
різних мовних зразків. Мовлення – динаміч-
не, воно виражає психологічні особливості 
суб’єкта мовленнєвої діяльності, його мову 
у розрізі активного використання. Широкий 
набір психолінгвістичного інструмента-
рію (психографологічний аналіз писемного 
мовлення, психофонетичний аналіз писем-
ного/усного мовлення, метод семантичного 
диференціала для діагностики мовлення) 
уможливлює створення психологічного 
портрета особистості на основі її мовленнє-
вих параметрів [5]. Таким чином, якщо по-
слуговуватися поняттям мови, увага зверта-
ється на вивчення соціально-психологічних 
чинників певного явища, тоді як мовлення 
передбачає контекст конкретного суб’єкта 
діяльності в сукупності усіх його особистіс-
них параметрів.

Термін «мовна особистість» почав вжи-
ватися в українській мові в кінці ХХ – на по-
чатку ХХІ століть і зумовлений необхідніс-
тю формувати сучасну людину, яка вмітиме 
жити і спілкуватися в умовах інформаційно-
го суспільства, бути успішною в комуніка-
ції, творчо мислити і діяти.

На думку авторів «Словника-довідника 
з української лінгводидактики», мовна осо-
бистість – це «такий носій мови, який добре 
володіє системою лінгвістичних знань (знає 
мовознавчі поняття і відповідні правила), 
репродукує мовленнєву діяльність, має на-
вички активної роботи зі словом, дбає про 
мову і сприяє її розвитку» [7, с. 85]. Мов-
на особистість – це людина, яка володіє су-
купністю здібностей і характеристик, що 
обумовлюють створення і сприйняття нею 
текстів, які вирізняються мірою структур-
но-мовної складності та глибиною і точніс-
тю відображення дійсності [8, с. 331]. Дещо 
інше визначення мовної особистості, яке 
заслуговує також на увагу, пропонують вче-
ні, які вважають, що це поєднання в особі 
мовця його мовної компетенції, прагнення 
до творчого самовираження, вільного, авто-
матичного здійснення різнобічної мовної ді-
яльності [9, с. 93]. Це така особистість, яка 
свідомо ставиться до своєї мовної практики, 

несе на собі відбиток суспільно-соціально-
го, територіального середовища, традицій 
виховання в національній культурі.

Щоб сформувати таку мовну особис-
тість, необхідно навчання мови в сучасно-
му навчальному закладі підпорядковувати 
найголовнішому аспекту – комунікативно-
діяльнісному, що забезпечуватиме розви-
ток мовної особистості у процесі навчання, 
здійснення мовленнєвої діяльності, і яка 
реалізуватиметься тільки у спілкуванні з ін-
шими людьми.

Значний внесок у розробку проблеми 
мовної особистості зробила російський 
лінгвіст В. Красних, яка тлумачить мовну 
особистість як сукупність здібностей і ха-
рактеристик людини, що реалізуються у її 
мовленні [2]. Важливим питанням, на нашу 
думку, є те, чи можна назвати мовною осо-
бистістю будь-яку людину, яка володіє мо-
вою. Відповідь на це питання, очевидно, по-
лягатиме у тлумаченні мовної особистості 
та визначенні її структурних компонентів. 

До понять, що розроблялись у психології 
та глибоко пов’язані з мовною особистіс-
тю, належать поняття мовної свідомості та 
мовної картини світу. В психологічній літе-
ратурі свідомість і мовна свідомість часто 
ототожнюються. Адже, за Л. Виготським і 
О. Леонтьєвим, свідомість має мовну при-
роду, одиницею ж свідомості є значення [3; 
6]. Розвиваючи ці ідеї, О. Леонтьєв зазначає, 
що якщо мову розуміємо як єдність спілку-
вання та узагальнення, як систему значень, 
то свідомість – це опосередкована цими зна-
ченнями психічна організація [6; 10]. Інши-
ми словами, свідомість має завжди знакову 
природу, яка реалізується у значеннях. 

А. Вержбицька вводить поняття мов-
ної свідомості шляхом виокремлення в ній 
кількох рівнів, серед яких одні лежать на по-
верхні, а інші є глибинними. Глибинні рівні 
можна завжди підняти на поверхню завдяки 
активній пізнавальній роботі людини [11, 
с.104]. Отже, мовна свідомість має завжди 
мовну природу, виявляє себе у мові та її зна-
ченнях, які, у свою чергу, якнайглибше відо-
бражають людську думку.

Тлумачення мовної особистості як сукуп-
ності пізнавальних, мотиваційних та емо-
ційних особливостей людини, що є основою 



23

Київський науково-педагогічний вісник
♦

її індивідуальності, вираженої в мові, умож-
ливлюють виокремлення структурних ком-
понентів мовної особистості: когнітивного, 
емоційного та мотиваційного.

Таким чином, розвиток мовної особис-
тості базується на всебічному охопленні 
всіх її структурних компонентів (когнітив-
ного, емоційного, мотиваційного), що пере-
бувають під впливом соціальних чинників. 
Ґрунтовне вивчення мовної особистості 
як предмета комплексного психологічно-
го дослідження значно полегшує вирішен-
ня актуальних проблем: психолінгвістики 
(феномен білінгвізму та його психологічні 
механізми), соціальної психології (пробле-
ми комунікації та спілкування), етнічної 
психології (проблеми етнічної свідомості, 
національного характеру, національно-куль-
турного простору, формування міжетнічної 
толерантності), педагогічної і вікової психо-
логії (проблема мовної генези та створення 
програми розвивальних впливів для оптимі-
зації її умов).

Формування мовної особистості студен-
тів ВНЗ потребує методично виправданого 
використання різноманітних засобів навчан-
ня. Важливу роль відіграє відбір та струк-
турування змісту навчального матеріалу на 
підставі актуальності та важливості пред-
ставлених в ньому фонових знань. Фонові 
знання відіграють важливу роль у процесах 
міжкультурної комунікації. Вивчення систе-
ми будь-якої мови як іноземної неможливе 
без апеляції до аспектів її культури, історії, 
особливостей побуту, суспільного життя, які 
імпліцитно присутні в фонових знаннях но-
сіїв мови і оволодіння якими неможливе без 
активної участи суб’єкта навчання.

Питання про залучення країнознавчих 
відомостей в процесі вивчення іноземних 
мов взагалі неодноразово піднімався флаг-
манами педагогіки в різні періоди. Я. Ко-
менський довів, що вживання слів мови без 
апеляціі до позамовної дійсності призво-
дить до вербалізму, тобто мовець користу-
ється лексичними засобами, не вкладаючи 
в нього адекватного змісту [12]. К. Ушин-
ський писав: «Ось чому найкращий і навіть 
єдиний засіб проникнути в характер народу 
– засвоїти його мову, і чим глибше ввійшли 
ми в мову народу, тим глибше ми ввійшли 

в його характер» [13, с. 561]. Одночасно 
фонові знання з іноземних мов нерозривно 
пов’язані з конотативним компонентом лек-
сичного значення слів.

В сучасному вітчизняному та зарубіж-
ному мовознавстві існує низка визначень 
конотації. Трактування терміна при цьому 
базується на основі різних аспектів та має 
низку синонімів. Це і стилістичне значення, 
пов'язане з емоційним забарвленням (Т. Ви-
нокур); семантичні асоціації (Ю. Апресян); 
емотивний компонент (В. Шаховський); ма-
крокомпонент значення (М. Гамзюк); емо-
ційна домінанта (О. Петрищева)

Нами пропонується використовувати тер-
мін «конотація» в широкому розумінні, тоб-
то такий, що акумулює ціле коло явищ. Під 
конотацією розуміється будь-яке додаткове 
значення слова, додатковий зміст, додатко-
вий тон, підтекст, що доповнює денотатив-
ний та граматичній зміст слова. Конотатив-
ний компонент слова особливо важливий 
у породженні  мовлення, оцінки ситуації у 
дискурсі, виборі потрібних слів. Слідом за 
К. Сторожевою ми допускаємо, що коно-
тативний компонент, який є частиною лек-
сичного значення слова та без якого функ-
ціонування слова в мовленні неможливе, є 
обов’язковим для значення слова. Будь-яка 
лексема має усталену кількість конотатив-
них ознак, які обмежують її використання 
певними сферами та ситуаціями спілку-
вання. «Конотація - компонент лексичного 
значення, за допомогою якого здійснюється 
зв’язок слова як мовної одиниці з контек-
стами (в широкому розумінні) його вживан-
ня, тобто з тими комунікативними ситуа-
ціями, в яких воно функціонує» [14, с. 65]. 
Важливим є те, що додаткові до основного 
значення семантичні, стилістичні, емоцій-
но-експресивні, національно-культурні від-
тінки основного значення слова виникають 
внаслідок неповторного для кожного етносу 
осмислення «культурних предметів» [15]. 
Іноді саме вони за використання у відпо-
відному контексті мовлення й визначають  
справжнього «генетичного» носія мови від 
«користувача».

Говорячи про особливості формування 
мовної особистості студентів, слід відзна-
чити лінгвокраїнознавчу природу конота-
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тивного компонента значення, що в цілому 
зумовлена функціонуванням слова в різних 
комунікативних умовах, про що писали ще 
Л. Блумфілд та Л. Ельмслев.

Вивчаючи поняття конотації в контексті 
вивчення будь-якої іноземної мови, необ-
хідно враховувати весь комплекс факторів 
комунікативної ситуації, а також динамічну 
природу їхніх взаємозв’язків, ролі та функ-
ції комунікантів. Цікавим з цього боку є 
діалектичний зв’язок конотації та фонових 
знань як екстралінгвістичних феноменів: 
щоб зрозуміти смисл висловлення з певним 
конотативним компонентом, необхідно мати 
певні фонові знання як такі, що забезпечу-
ють мовленнєве спілкування, виступають 
його основою, в процесі якого вони виявля-
ються як смислові асоціації та етнокультурні 
конотації [15]. Важливим аспектом також є 
емоційний фактор створення конотативних 
компонентів лексичного значення слова, 
знання яких в свою чергу є невід’ємною час-
тиною успішного вивчення іноземної мов. 
Одночасно необхідною умовою оволодіння 
фоновими знаннями, а отже, і формування 
мовної особистості, є поєднання навчаль-
ної й позанавчальної діяльності студентів: 
клуби, гуртки, відкриті лекції іноземною 
мовою, наукові товариства за інтересами. 
Зокрема, організація змагань та тематичних 
вечорів іноземною мовою позитивно впли-
ває на формування інтересу до професії, і як 
правило, відзначається емоційністю, дина-
мічністю, стимулює у студентів розумові та 
мисленнєві процеси, спонукає до активної 
роботи, виконує три основні функції: пізна-
вальну, виховну та контрольну. Ще одним 
з напрямів поліпшення процесу навчання 

професійного іншомовного спілкування є 
вдосконалення професійної підготовки фа-
хівців шляхом більш ґрунтовного оволодін-
ня ними понятійним апаратом наук, що ста-
новлять основу навчання за фахом.

Одночасно володіння фоновими знання-
ми дозволяє студенту перейти від формаль-
ного знання мови – до мови для спеціальних 
цілей чи професійно орієнтованої. Остання 
має міждисциплінарний характер, що визна-
чає готовність до пізнавальної самостійності 
у процесі майбутньої професійної діяльності. 

Висновки. Сьогодні вивчення іноземної 
мови неможливе без вивчення соціокуль-
турних реалій. Знання іноземної мови не га-
рантує успішного спілкування цією мовою, 
під час якого можуть з’явитися: неповне 
розуміння, етнічні стереотипи, переоцінка 
подібностей рідної та іншомовної культур, 
їхня конфронтація на рівні індивідуальної 
свідомості. З одного боку, мова відображає 
специфіку мислення народу, з іншого – вона 
змінює світогляд особистості, особливості 
її мислення та поведінки. Відомо, що най-
ефективнішим способом оволодіння фоно-
вими знаннями є перебування в країні, мова 
якої вивчається, занурення в атмосферу її 
культурних аспектів, традицій, звичаїв. В 
умовах закритого освітнього середовища 
ВНЗ важливим є застосування тих форм та 
прийомів навчання, які дозволяють якнай-
повніше представити парадигму фонових 
знань через спілкування з викладачем, як 
головним репрезентантом культури та мови, 
яка вивчається. Перспективи подальших до-
сліджень полягають у вивченні особливос-
тей збагачення мовлення майбутніх фахів-
ців професійно-орієнтованою лексикою.
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Міського медичного центру слуху та мовлення «СУВАГ»

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 
ДІТЕЙ З КОХЛЕАРНИМ ІМПЛАНТОМ

Анотація: В статті представлено основну мету, завдання та послідовність проведення післяопера-
ційної реабілітації дітей з кохлеарним імплантом; презентовано прогнозований розвиток слуху та мов-
лення у таких дітей у перші роки після операції.

Аннотация: В статье представлены основная цель, задачи и последовательность проведения по-
слеоперационной реабилитации детей с кохлеарным имплантом; презентованный прогноз развития 
слуха и речи у таких детей впервые годы после операции. 

Summary: Tasks and sequence of carrying out postoperative rehabilitation of children with a cochlear im-
plant are presented in article a main objective; the presented forecast of development of hearing and speech at 
such children in the first years after operation. 

Значну частину інформації про навколиш-
ній світ людина засвоює завдяки функціону-
ванню слухового аналізатору. Тому зниження 
слухової функції, тим більше її втрата, погір-
шує якість життя людини, обмежує її у вибо-
рі фаху, а нерідко призводить до виключення 
із соціуму. Захворювання, які ведуть до зни-
ження чи втрати слуху – одна із найсерйоз-
ніших медичних та соціальних проблем. На 
сьогоднішній день існує негативна тенденція 
збільшення кількості людей з порушеннями 
слуху. За даними Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я (ВООЗ), в економічно розви-
нутих країнах світу, зокрема США і країнах 
Західної Європи, 7-9% населення має зни-
ження слуху, в тому числі глухоту – від 0,1 
до 0,4% новонароджених дітей та близько 
1% дорослих. До 2020 року кількість людей з 
порушенням слуху, за тими ж даними ВООЗ, 
збільшиться на 30%.

За світовою статистикою, на кожну тися-
чу немовлят виявляють чотири дитини, які 
мають проблеми зі слухом. Із них одна ди-
тина абсолютно глуха (потребує кохлеарної 
імплантації), а ще трьом малюкам потрібні 
слухові апарати і рання реабілітація, яку 
слід починати принаймні з шестимісячного 
віку (у деяких країнах реабілітацію розпо-
чинають з трьох місяців).

За даними МОЗ України, частота на-
родження дітей з порушеннями слуху ста-
новить 1-2 на 1000 новонароджених. Крім 
того, в Україні протягом перших трьох ро-
ків життя такі порушення виявляються ще 
у 2-3 дітей з тисячі. Діагностика вродженої 
глухоти та початок комплексної психолого-
медико-педагогічної допомоги, які можливі 
на більш ранньому етапі, є визначальним 
чинником ефективності реабілітації дітей з 
цією патологією.

Особливо негативний вплив зниження 
чи втрати слуху проявляється в ранньому 
дитячому віці, що може зумовити затримку 
психічного та фізичного розвитку дитини. 
Відомо, що в перші роки життя дитини слух 
є основою у розвитку мовлення, пізнаваль-
них та соціально-емоційних навичок. Це 
обумовлює виняткову важливість виявлен-
ня порушень слуху як можна у більш ранні 
строки і проведення подальшої реабілітації 
за допомогою слухового апарату чи кохле-
арної імплантації у випадку глухоти. Якщо 
не вжити відповідних заходів до 3-5 років, 
то після 5-7 років навчання мовлення стає 
практично неможливим внаслідок різкого 
обмеження утворення нових слухо-мовлен-
нєво-моторних зв’язків. Якщо ж людина 
раптово втрачає слух у дорослому віці, ре-
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абілітація в перші місяці повертає її до по-
вноцінного життя.

Кохлеарна імплантація (введення у вну-
трішнє вухо електродів з подальшою елек-
тричною стимуляцією равлика) є не лише 
самим високотехнологічним, але й най-
більш високозатратним видом медичної до-
помоги. У цих умовах зростає необхідність 
підвищення якості її надання. При цьому 
ефективність кохлеарної імплантації визна-
чається не такою мірою якістю проведення 
самої операції, а й післяопераційної слухо-
мовленнєвої реабілітації, що є найважли-
вішою складовою всіх заходів з кохлеарної 
імплантації, без неї неможливе досягнення 
оптимального результату після імплантації 
у розвитку природної слухомовленнєвої по-
ведінки.

Мета післяопераційної реабілітації – на-
вчити сприймати акустичні звукові сигнали 
(немовленнєві й мовленнєві), розуміти їх і 
використовувати нові слухові відчуття для 
розвитку усного мовлення. У процесі після-
операційної реабілітації бере участь коман-
да фахівців: оториноларинголог (аудіолог), 
логопед, сурдопедагог, психолог, психіатр, 
інженер та інші.

Безпосередньо кохлеарна імплантація не 
дозволяє глухим дітям відразу ж після під-
ключення мовного процесора розрізняти 
звукові сигнали і користуватися мовленням 
у комунікативних цілях. Тому, після про-
ведення першого налаштування процесору 
дитина потребує педагогічної допомоги з 
розвитку слухового сприймання та мовлен-
ня. У зв’язку з цим, головна мета реабіліта-
ції маленьких дітей з імплантами – навчити 
дитину сприймати, розрізняти, впізнавати і 
розпізнавати навколишні звуки, розуміти їх 
значення і використовувати цей досвід для 
розвитку мовлення.

Післяопераційна реабілітація дітей до-
шкільного віку включає наступні компоненти:

1. Налаштування мовного процесору 
кохлеарного імпланту (КІ).

2. Розвиток слухового сприймання та 
мовлення.

3. Загальний розвиток дитини (невербаль-
ний інтелект, моторика, пам’ять, увага і т.д.).

4. Психологічна допомога дитині та її 
близьким.

Можливо сформулювати рекомендації 
щодо реабілітації дітей з КІ:

– оптимальним віком для кохлеарної імп-
лантації слід вважати вік від 1 до 2-х років, 
тому що, з одного боку, в цей період мож-
ливе виконання стандартної операції з уста-
новки імпланту, а з іншого – ефективність 
реабілітаційної програми вище, ніж в інших 
вікових дитячих підгрупах;

– для дітей старше 2-х років, оперова-
них в перілінгвальному і постлінгвальному 
періодах, перебування у стані значного по-
рушення слуху більше 2 років слід вважати 
чинником, що погіршує ефективність слухо-
мовленнєвої реабілітації;

– для підвищення ефективності слухо-
мовленнєвої реабілітації після кохлеарної 
імплантації рекомендується використовува-
ти залишки слуху в неоперованому вусі за 
рахунок слухопротезування цифровим слу-
ховим апаратом.

Через 3-4 тижні після операції прово-
диться підключення мовного процесора до 
кохлеарного імпланту та первинна настрой-
ка. З цього моменту пацієнт може чути на-
вколишні звуки. Мовний процесор після 
підключення налаштовується для отриман-
ня максимального ефекту у користувача. 
Налаштування проводить аудіолог, його ро-
бота спрямована на формування у людини 
повноцінних слухових відчуттів.

У перший рік навчання необхідно приді-
лити максимальну увагу розвитку слухового 
сприймання, насамперед, використовуючи 
для цього щоденні звичайні ситуації. Тому 
величезну роль у розвитку слуху у дітей з 
КІ відіграють батьки, які постійно привер-
тають увагу і викликають інтерес дитини 
до звуків, пояснюють їх значення. Завдан-
ня фахівців – у короткий термін розвинути 
природне слухосприймання у глухої дитини 
з КІ до рівня, що наближається до нормаль-
ного слуху, таким чином, щоб слух почав 
працювати на розвиток розуміння мовлення 
оточуючих, власного мовлення, як у чуючої 
дитини.

Мета кохлеарної імплантації глухої ди-
тини раннього віку полягає в тому, що за 
допомогою кохлеарного імпланта вона на-
вчиться розуміти мовлення оточуючих, го-
ворити сама, використовувати мовлення для 
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спілкування та пізнання навколишнього сві-
ту, і завдяки цьому, буде розвиватися як чу-
юча дитина. Досвід фахівців, які працюють 
з дітьми з КІ, свідчить, що ця мета реальна. 
При цьому частина таких дітей відвідують 
масові дошкільні навчальні заклади, части-
на – загальноосвітні установи для дітей з 
порушеннями слуху. Але важливо усвідом-
лювати, що незалежно від цього, всі діти з 
КІ без винятку потребують професійної під-
тримки сурдопедагога. 

Головним напрямом післяопераційної 
слухомовленнєвої реабілітації для всіх паці-
єнтів є розвиток сприймання звукових сиг-
налів за допомогою імпланта. Кохлеарний 
імплант забезпечує можливість чути, але 
сприйняття звуків навколишнього середови-
ща і розуміння мовлення – це значно більш 
складні процеси, які включають також умін-
ня розрізняти сигнали, виділяти в них важ-
ливі для впізнавання ознаки, розуміти зміст 
висловлювань, відокремлювати сигнали з 
шуму тощо.

Потім починаються заняття з педагогом з 
метою розвитку слухосприймання та усно-
го мовлення. Педагог навчає дитину корис-
туватися своїм „новим слухом”. Основний 
процес реабілітації повинен забезпечувати-
ся батьками у домашніх умовах.

Реабілітаційні заняття після кохлеарної 
імплантації включають навчання за наступ-
ними аспектами:

– виявлення наявності – відсутності звуків;
– виявлення відмінностей між акустич-

ними сигналами (однакові – різні);
– розрізнення голосу людини та інших 

немовленнєвих побутових сигналів, впіз-
нання побутових сигналів;

– визначення різних характеристик зву-
ків (інтенсивність, тривалість, висота та ін);

– відмінність і розпізнавання окремих 
звуків мовлення (інтонація, ритм), фонем-
них ознак (твердість-м’якість, місце артику-
ляції та ін.);

– впізнання ізольованих слів, речень;
– розуміння злитого мовлення; розуміння 

мовлення й розпізнавання побутових звуків 
в умовах перешкод.

У роботі з дітьми з КІ доцільним є ви-
користання верботонального методу, роз-
робленого професором Петером Губеріна 

(центр „СУВАГ”, м. Загреб, Хорватія). Ме-
тод довів свою високу ефективність у розви-
тку мовлення у дітей з різним ступенем по-
рушення слуху, що використовують слухові 
апарати (СА). Безумовно, багато напрямів 
роботи, прийняті в рамках верботональної 
методики ефективні для дітей з КІ – фоне-
тична ритміка, прийоми викликання зву-
ків у мовчазних малюків з КІ, формування 
інтонаційно-ритмічної сторони мовлення, 
засновані на зв’язку ритмічних рухів тіла 
і звуків мовлення. Втім дитина з КІ не по-
требує опори на тактильно-вібраційні від-
чуття, що широко використовується в даній 
методиці, при розвитку сприймання звуків 
та усного мовлення. У дитини з КІ з самого 
початку ці процеси спираються на слух та 
слухозорове сприймання. І, звичайно, важ-
ливим для післяопераційної реабілітації є 
те, що метод передбачає активне залучення 
батьків до процесу розвитку і навчання ди-
тини, як результат дитина буде все більше 
спиратися на слух.

Але слухозорове сприймання необхідно 
при роботі над звуковимовною стороною 
мовлення. Крім того, коли фахівці намага-
ються пояснити дитині нове слово, важливо, 
щоб вона зрозуміла значення цього слова. І 
якщо слухозорове сприймання для дитини 
полегшує цей процес на початковому ета-
пі експлуатації КІ, то це треба використо-
вувати. Варто пам’ятати, що основна мета 
не зробити з малюка „слухача машини”, а 
за допомогою слуху навчити його розумі-
ти мовлення і говорити. Більшість малюків 
досить швидко перестають мати потребу в 
цьому. 

Досвід Міського медичного центру слу-
ху та мовлення „СУВАГ” (м. Київ) показує, 
що при правильній роботі глухі діти, які 
імплантовані в віці до 2-х років, а при ран-
ньому слухопротезуванні і в більш старшо-
му віці, мають реальний шанс наздогнати у 
розвитку чуючих однолітків. Однак це ви-
магає тривалої та інтенсивної сурдопеда-
гогічної підтримки і обов’язково активної 
участі батьків у цьому процесі. У зв’язку з 
цим навчання батьків щодо розвитку слу-
ху та мовлення у малюка з КІ в природних 
ситуаціях спілкування і при виконанні зви-
чайних щоденних справ, вміння оцінювати 
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слуховий і мовленнєвий розвиток малюка 
у відповідності з віковими нормами розви-
тку є одним з провідних напрямів роботи 
сурдопедагога.

Реабілітація маленьких дітей з КІ триває 
3-5 років, її метою для більшої частини до-

шкільників є підготовка до навчання у масо-
вій школі. Це вимагає спільних зусиль фа-
хівців спеціалізованих центрів, логопедів та 
сурдопедагогів на місцях, близьких дитини. 
Прогнозований розвиток слуху та мовлення 
у дітей з КІ представлено у таблиці.

Таблиця
Прогнозований розвиток слуху та мовлення у дітей з КІ

Час після
операції Розвиток слуху Розвиток мовлення

0 – 6 місяців

– просторова орієнтація;
– спокійна поведінка
– розвиток усвідомлення звуку;
– розвиток слухової концентрації

– вокалізація – фонація;
– звуконаслідування

6 – 12 місяців

– розпізнавання звуків з близького оточення;
– продовження слухової концентрації;
– розпізнавання тону голосу  
знайомого співрозмовника

– більш багата вокалізація, – 
поява складів;
– простих слів

12 – 18 місяців

– розпізнавання різних слів
за кількістю складів;
– розуміння слів в рамках знайомого матеріалу; 
– незнайомий список слів

– перші слова,
– нерозпізнане/ важко
зрозуміла інтонована мова

18 – 24 місяців
– початкове осмислення
списку незнайомих слів;
– розуміння основних інструкцій

– початкове зв’язування слів;
– початкове граматичне 
оформлення речень

24 – 36 місяців

– розуміння щоденних фраз;
– знайомі речення;
– незнайомі речення з знайомими словами

– комбінації речень із двох-
трьох слів;
– мовлення зрозуміле для 
досвідченого слухача

36 – 48 місяців

– розуміння мовлення;
– не підготовленні речення;

– переказ простого змісту;
– діалоги;
– мовлення, зрозуміле
для досвідченого слухача;

>48 місяців

– розуміння складних команд;
– розуміння мовлення знайомої
людини по телефону

– переказ події;
– часова послідовність події;
– зрозуміле всім мовлення

Таким чином післяопераційна реабіліта-
ція дітей з КІ є необхідною умовою розвитку 
слухового сприймання та мовлення дитини, 
має певну послідовність, передбачає актив-
ну участь і співпрацю відповідних фахівців 
та батьків.

Стаття не висвітлює проблеми повною мі-
рою, актуальними є дослідження змісту та ор-

ганізації педагогічної допомоги дітям з КІ на 
кожному з етапів післяопераційної реабіліта-
ції; впливу попереднього слухопротезування 
на результат реабілітації після кохлеарної імп-
лантації; порівняння результатів ефективності 
кохлеарної імплантації у дітей, які проходили 
передопераційну реабілітацію і дітей, з якими 
така робота не проводилася та ін.
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АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЇХ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

Анотація: У статті розкрито теоретичні засади вивчення анатомо-фізіологічних характеристик мо-
лодших школярів на основі яких можливо розвивати рухову активність дітей цієї вікової категорії. 

Аннотация: В статье раскрыты теоретические принципы изучения анатомо-физиологических ха-
рактеристик младших школьников, на основе которых возможно развивать двигательную активность 
детей этой возрастной категории. 

Summary: In this article theoretical principles of study of anatomic and physiological characteristics of 
junior schoolchildren are exposed. Based on these principles is possible to develop physical activity of children 
of this age category.

Постановка наукової проблеми та її 
значення. У онтогенезі кожної людини осо-
бливе значення посідають вікові прояви не-
рівномірності і гетерохронності росту і ди-
ференціації різних систем організму. Саме 
тому на часі є детальне пізнання анатомо-
фізіологічних характеристик дітей і підліт-
ків. Зокрема розвитку фізіологічних систем: 
дихальної, кровоносної, травної, нервової, 
ендокринної, опорної-рухової, сечостатевої, 
сенсорної. На різних вікових етапах яви-
ща геретохронності загальносоматичного, 
нервово-психічного, статевого дозрівання 
мають значний вплив на фізичний та соці-
альний розвиток особистості. Особливий 
інтерес викликає вивчення такої взаємо-
залежності для розвитку дітей молодшого 
шкільного віку.

Аналіз останніх наукових досліджень 
із цієї проблеми. Вивчення анатомо-фізіо-
логічних особливостей молодших школярів 
відбувається в площині фізіологічних, ана-
томічних, психофізіологічних, психологіч-
них, медичних, біохімічних, досліджень. 
Плідні напрацювання в цій царині ма-
ють учені: М. Антропова, О. Виноградов,  
О. Дубогай, В. Завацький, А. Маркосян,  
О. Новоселова, О. Петришина, Є Попова,  
О. Ситник, О. Скрипченко, Р. Тамбовцева, 
Д. Фербер, А. Хрипкова, С. Цвек та ін. Їх до-
слідження дали змогу поглиблено вивчити 
комплекс вікових особливостей в будові та 

діяльності фізіологічних систем, які прита-
манні молодшому шкільному віку. Значна 
увага приділяється визначенню фізіологіч-
них показників для оцінки вікової норми та 
відхилень. Дані, отримані в результаті ви-
вчення анатомо-фізіологічних особливостей 
дітей, мають практичне значення і викорис-
товуються для раціонального формування 
фізичних навантажень та оптимального 
фізичного розвитку молодших школярів. 
Одночасно, незважаючи на широкий і бага-
топлановий характер досліджень, присвяче-
них анатомо-фізіологічним характеристи-
кам дітей молодшого шкільного віку, багато 
питань цієї складної проблеми у напрямку 
можливостей активізації рухової діяльності 
учнів заради зміцнення їх здоров’я, залиша-
ються не з’ясованими.

Мета статті – проаналізувати сутнісні 
особливості анатомо-фізіологічних характе-
ристик дітей молодшого шкільного віку на 
основі яких можливо оптимізувати руховий 
режим учнів початкової школи. 

Завдання статті: проаналізувати наукові 
дослідження щодо анатомо-фізіологічних 
особливостей дітей молодшого шкільного 
віку; вивчити взаємозалежності між морфо-
логічними і функціональними властивостя-
ми організму молодшого школяра та його 
руховою активністю.

Виклад основного матеріалу й обгрунту-
вання отриманих результатів дослідження. 
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Молодший шкільний вік є важливим періодом 
у онтогенезі кожної людини. В ньому заклада-
ється фундамент фізичного розвитку, активно 
розвиваються інтереси і звички, формується 
характер, відбувається подальше дозрівання 
дитячого організму. 

Загалом дозрівання супроводжується 
ростом, розвитком і формотворенням дитя-
чого організму. Ріст дитини – це кількісні 
зміни, які відбуваються в організмі; за раху-
нок збільшення кількості клітин, маси тіла 
та його розмірів. Розвиток дитини знаходить 
свій вияв у якісних змінах, що відбувають-
ся в організмі. Багато які з органів дитячого 
організму проходять складний шлях розви-
тку і формування. Це скостеніння скелета, 
формування м’язів, нервової системи, зміна 
функцій залоз внутрішньої секреції, стате-
вий розвиток. Формотворення відобража-
ється у процесі змін пропорцій організму 
під час росту. 

У процесі росту і розвитку організм ди-
тини змінюється, оновлюється, в ньому 
з’являються нові клітини, відмирають старі, 
розвиваються деякі функції. Велику роль 
у перебудові організму відіграють нервова 
система і залози внутрішньої секреції.

У молодшому шкільному віці розвиток 
організму дитини відбувається інтенсивно і 
безперервно, для нього характерне поетапне 
включення і зміна функціональних систем, 
що забезпечують адекватне пристосування 
на різних вікових етапах життя. 

Вчені наголошують що для онтогенезу 
організму молодшого школяра 6 (7) – 10 (11) 
років характерні нерівномірність, гетерох-
ронність, асинхронність фаз розвитку окре-
мих органів і функцій. Загалом, як правило, 
посилений ріст дитини супроводжується 
сповільненням процесів диференціювання і, 
навпаки, посилене диференціювання спри-
чинює сповільнення росту організму. Це 
яскраво виявляється в основних анатомо-фі-
зіологічних особливостях дітей молодшого 
шкільного віку [1, с. 14-15].

У цей віковій період дитина рівномірно 
зростає. Фактично після доволі значного 
підвищення зросту до семирічного віку, ріст 
молодшого школяра стабілізується і щороку 
збільшується на 3–5 см, а вага відповідно – 
на 2–2,5 кг [2, с. 5].

Розглянемо основні анатомо-фізіологічні 
характеристики цього віку, які забезпечують 
рухову діяльність молодшого школяра та 
умови, які здатні її розвивати. 

Рух, як одна з найважливіших функцій 
організму, а одночасно і головний фактор 
його розвитку, у першу чергу здійснюється з 
допомогою опорно-рухового апарату, осно-
ву якого складають скелет і м’язи. 

Процеси окостеніння скелета, тобто замі-
ни хрящової тканини на кісткову, тривають 
упродовж усього молодшого шкільного віку. 
Причому відбуваються вони нерівномірно. У 
цей віковий період завершується лише окос-
теніння фаланг пальців рук та спостеріга-
ється інтенсивний ріст кісток. У 10-12 років 
значно підвищується стійкість кисті за ра-
хунок зростання кісток передпліччя (проме-
невої і ліктьової) і дрібних кісток зап’ястка, 
що є дуже важливо для розширення трудо-
вих і рухових можливостей школяра. Проте 
зв’язковий апарат і суглоби та і самі кістки 
у цьому віці ще досить м’які і піддатливі до 
зовнішнього тиску. У зв’язку з цим потрібно 
виявляти особливу обережність при органі-
зації рухового процесу школяра, бо вивихи і 
розтягування зв’язок у школярів 7-12 років 
відбуваються досить легко [3].

У дітей молодшого шкільного віку хре-
бет, як опора тулуба, містить іще багато 
хрящової тканини, тому є дуже гнучким і 
рухливим. У цей період проходить окосте-
ніння тіл хребта – діафазів, а ніфізарні плас-
тинки, кінчики хребта, ще не оформились і 
складають безперервну хрящову масу між 
хребцями. Через значну рухливість і гнуч-
кість хребта у молодших школярів можуть 
спостерігатись випадки деформації його 
природних згинів (шийного, грудного, попе-
рекового, крижово-куприкового) та виник-
нення сколіозу. 

Це відбувається внаслідок тривалого 
прийняття неправильного положення під 
час сидіння за партою, непропорційності 
збільшення міцності кісток росту тіла, при 
невідповідності висоти парти зросту школя-
ра, підніманні великих вантажів, безладно-
му виконанні різних рухів та дій, які не від-
повідають вимогам виконання тощо. До того 
ж із-за слабкості м’язів спини, дитині цього 
віку необхідно значно їх напружувати, щоб 
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утримати тіло у вертикальному положенні, 
а тому його неправильне положення, одно-
бічне навантаження, велике напруження 
можуть призводити до викривлення хребта. 
Внаслідок цього формується неправильна 
постава дитини, тобто звична поза під час 
сидіння, стояння, ходьби. При порушеннях 
постави і деформації хребта (в’ялій поставі, 
плоскій і сутулій спині, сколіозі) в організ-
мі дитини порушується кровообіг, дихання, 
травлення. Школярі, перебуваючи в одній 
позі, швидко втомлюються, у них часто ви-
никає потреба змінити одне положення ту-
луба на інше [4, с. 213].

Таким чином, достатня м’язова діяль-
ність – одна з необхідних умов розвитку 
кісток у молодших школярів. Кістки краще 
ростуть і зміцнюються у дітей, які система-
тично займаються фізичними вправами та 
беруть участь у фізичній праці. Проте слід 
враховувати, що й занадто великі м’язові на-
вантаження завдають шкоди і можуть при-
звести до передчасного окостеніння й за-
тримки росту.

У міру зростання і розвитку в дітей 
збільшується об’єм і маса м’язів, підвищу-
ється їхня сила, витривалість, інші позитив-
ні якості.

М’язова система школяра 7-8 років по-
рівняно з дошкільним віком продовжує 
зміцнюватися і удосконалюватись за раху-
нок розвитку переважно довгих м’язів, які 
обумовлюють швидкість і гнучкість рухів, і 
в меншій мірі за рахунок розвитку дрібних 
м’язів. Тому в 7 років дитині легше робити 
великі рухи (стрибки, лазіння і т. п.) і важче 
дрібні, точні рухи (писати, ліпити, малю-
вати тощо). Ситуація починає змінюватись 
протягом перших років перебування в шко-
лі, коли внаслідок виконання навчальних 
завдань починають особливо інтенсивно 
розвиватися дрібні рухи руки, підвищується 
гнучкість і точність рухів кисті, а отже ста-
ють доступними багато трудових рухів.

У 7-8-річної дитини маса м’язів стано-
вить 27% ваги тіла. М’язова сила рук збіль-
шується приблизно на 2 кг щороку. У 10 ро-
ків сила правої руки досягає 16-17 кг, а до 12 
років – 21-22 кг [2, с. 6].

У цей час особливо яскраво виявляється 
фізіологічна потреба дитини, пов’язана з 

розвитком м’язів – бажання бігати, лазити, 
стрибати, просто рухатись. Такі рухи сприя-
ють розвиткові м’язів. Систематичне, помір-
не напруження м’язів – необхідна умова їх 
існування. Натомість тривала бездіяльність 
м’язів зумовлює їх атрофію і втрату пра-
цездатності. Не надмірна постійна робота 
м’язів, сприяє збільшенню їх об’єму, сили 
і працездатності, що є важливим для фізич-
ного розвитку всього організму.

Навіть найпростіший рух здійснюється 
за участю багатьох м’язів. Скорочення од-
них м’язів забезпечує основний рух, діяль-
ність інших сприяє плавності й розміреності 
рухів. Під час рухів відбувається перерозпо-
діл постійного напруження усіх скелетних 
м’язів, завдяки чому може набуватись необ-
хідна для виконання рухів поза.

Дитина, яка фактично народжується з не-
великою кількістю успадкованих рухів, і які 
тривалий час залишаються недосконалими, 
особливо прогресує у цьому напрямі в мо-
лодшому шкільному віці внаслідок розви-
тку опорно-м’язової системи та на основі 
індивідуального досвіду. Її рухи у цей пері-
од стають все багатшими і різноманітніши-
ми. У молодшому шкільному віці у дитини 
розвиваються і удосконалюються безліч не-
обхідних рухових умінь: ходьба, біг, стриб-
ки, лазіння, метання, плавання, катання на 
велосипеді, на ковзанах тощо.

Дослідження засвідчують, що школярі 
7-11 років наділені іще відносно низькими 
показниками м’язової сили. Вчені поясню-
ють це віковими особливостями процесу 
розвитку мікроструктур м’язів і організму в 
цілому. Тому будь-яке фізичне навантажен-
ня для школярів має бути обмежене і строго 
дозоване відповідно до віку. Внаслідок не-
достатності сили м’язів та недосконалості 
координаційного апарату і недорозвине-
ності деяких скелетних м’язів, статичні зу-
силля, при яких вони знаходяться в стані 
напруги, дітям молодшого шкільного віку 
протипоказані. Хоча здавалось би і при ди-
намічній роботі, м’язи швидко скорочують-
ся, і працюючи з великим напруженням, 
теж швидко втомлюються. Але насправді 
в ситуації динаміки, різні групи м’язових 
волокон, скорочуються почергово, що дає 
можливість м’язу тривалий час здійснюва-
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ти роботу. Тому діти молодшого шкільного 
віку більш пристосовані до короткочасних 
швидкісно-силових динамічних вправ [3].

Для молодших школярів характерне 
удосконалення таких якостей руху як його 
швидкість і точність. У цей віковий період 
особливо інтенсивно збільшується швид-
кість одноразових рухів. Що зумовлюється 
збільшенням швидкості проходження сигна-
лу в нервовій системі і швидкістю протікан-
ня процесу передачі збудження в нервово-
м’язовому синапсі. Одночасно у молодшого 
школяра збільшується і максимальна час-
тота повторювальних рухів. Вченими вста-
новлено, що у віці 7–9 років середньорічний 
приріст складає 0,3-0,6 рухів в секунду, що 
є доволі високим показником. Щоправда 
темпи приросту в 10-11 років значно знижу-
ються. Збільшення у молодшому шкільному 
віці частоти рухів пояснюються зростанням 
рухливості нервових процесів, що забезпе-
чує швидкий перехід м’язів-антагоністів із 
стану збудження в стан гальмування і навпа-
ки [4, с. 110].

З віком у дітей суттєво змінюється і здат-
ність точно відтворювати рухи. Молодший 
школяр може точно відтворювати рухи за 
заданою програмою. В удосконаленні цієї 
якості суттєву роль відіграє формування 
центральних механізмів організації мимо-
вільних рухів, зв’язаних з діяльністю вищих 
відділів центральної нервової системи.

В молодшому шкільному віці продовжує 
формуватись і дуже важлива якість, яка дає 
змогу підтримувати рухову активність, – ви-
тривалість. Вона демонструє здатність ди-
тячого організму до тривалого виконання 
тієї чи іншої діяльності (розумової, м’язової 
тощо) без зниження її ефективності. Проте у 
цей період онтогенезу витривалість є доволі 
низькою. 

Здатність молодшого школяра до трива-
лої продуктивної роботи ще дуже обмежена. 
Він швидко втомлюється від тих тривалих, 
одноманітних рухів, складноскоординова-
них дій, які здійснюються через вищі не-
рвові центри в корі великих півкуль. Тому, 
незважаючи на швидкий розвиток рухів 
кисті в цьому віці, складні і точні рухи вико-
нуються ще повільно і з великим напружен-
ням. Навіть у віці 12 років втомлюваність у 

дитини втроє вище, ніж у дорослої людини 
[1, с. 29]. Лише правильно підібраним рит-
мом і достатнім, але не надмірним наванта-
женням можна запобігти у молодшого шко-
ляра швидкому наростанню м’язової втоми.

Загалом скорочення м’язів є наслідком 
складних фізико-хімічних процесів, які по-
чинаються в нервових клітинах і поширю-
ються по нервових волокнах до кінцевих 
нервових пластинок. Переходячи на м’язові 
волокна, вони викликають їх скорочення, 
слідом за яким іде розслаблення. До фізи-
ко-хімічних процесів під час роботи м’язів 
залучаються різні похідні вуглеводів, білків, 
жирів та інших речовин, що входять до скла-
ду м’язів і постачаються кров’ю. М’язова ді-
яльність відбувається з частковою затратою 
цих речовин, які є джерелом енергії. Інтен-
сивність обміну речовин у м’язі при перехо-
ді від стану спокою до діяльності збільшу-
ється більш як у 1000 раз [2, с. 8].

Саме тому найчутливіше реагують на 
м’язову діяльність серцево-судинна і ди-
хальна системи організму дитини. Серцево-
судинна система працює значно економніше 
під час різноманітної м’язової роботи і в ста-
ні спокою і значно інтенсивніше в стані ру-
хового напруження. Оскільки серцевий м’яз 
дитини 7—8 років ще слабкий, а процес роз-
витку серця і його складного нервового апа-
рату ще не закінчений, то це викликає різкі 
коливання частоти пульсу, порушення рит-
му скорочень серця навіть іноді через зовсім 
незначні причини. Але водночас серце у цей 
віковий період здатне швидко пристосовува-
тись до фізичних навантажень. Саме тому 
уміле здійснення фізичного виховання стає 
ефективним засобом зміцнення серцево-су-
динної системи. Натомість неправильний 
режим, оберігання дітей від фізичних вправ, 
рухової діяльності можуть стати причиною 
їх недостатнього фізичного розвитку. Дещо 
підвищується в порівнянні з дошкільним ві-
ком рівень кров’яного тиску і в період від 7 
до 11-12 років він в середньому становить 
100 мм рт. ст. [4, с. 161]

Також дуже тісно пов’язані між собою 
м’язова діяльність і дихання. Різні види 
м’язових навантажень впливають на ди-
хальні рухи і вентиляцію повітря, що відбу-
вається в легенях, на обмін у легенях кисню 
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і вуглекислоти між повітрям і кров’ю, на 
використання кисню тканинами організму. 
Зміни в положенні грудної клітки здійсню-
ються скелетними м’язами, тому дихання 
регулюється усіма рухами дитини. Якщо 
рухи виконуються вперше, ця взаємодія 
може бути ще недосконалою. Вдих і видих 
можуть не збігатися з розширенням чи зву-
женням грудної клітки і тоді можуть мати 
місце напруження і затримка дихання.

У молодшому шкільному віці ще від-
носно слабкі дихальні м’язи. Недостатня 
глибина дихання компенсується порівняно 
більшою його частотою – від 20 до 22 раз 
за хвилину, а повітря, що видихає дитина, 
містить тільки 2% вуглекислоти проти 4% 
у дорослого. Життєва місткість легень (тоб-
то кількість повітря, яке можна видихнути 
після максимального вдиху) за період від 7 
до 12 років різко збільшується. У цьому віці 
розпочинається диференціація типів дихан-
ня: діафрагмальне – у хлопчиків, грудне – у 
дівчаток [2, с. 7].

Заняття фізичними вправами сприяють 
поглибленню дихання, вдосконаленню газо-
обміну у легенях і тканинах. Дихальні рухи 
регулюються довільно. Тому великого зна-
чення під час занять рухової діяльності на-
буває свідоме узгодження дихання з рухами. 
При цьому швидше формується механізм 

дихальних рухів, оптимізується кількість і 
глибина вдихів та об’єм повітря, що прохо-
дить крізь легені.

Складна взаємодія м’язів і внутрішніх 
органів під час рухів спрямовується нерво-
вою системою. Центральна нервова система 
є одним з основних регуляторних механізмів 
усіх життєвих процесів в організмі дитини, 
у тому числі його поведінки і рухової діяль-
ності. До семирічного віку завершується в 
основному диференціювання нервової тка-
нини кори великих півкуль головного мозку. 
Нервові клітини в усіх шарах кори набува-
ють характерної розвиненої форми і стають 
схожими на клітини кори дорослої людини.

Вдосконалення центральної нервової 
системи у школярів молодших класів ви-
ражається передусім в розвитку і посиленні 
процесів гальмування в корі головного моз-
ку. Кора великих півкуль набуває більш ви-
раженого регулюючого і стримуючого зна-
чення в поведінці дитини. Школяр з 7 – 8 
років починає в незрівнянно більшій мірі, 
ніж дошкільник, контролювати, осмислюва-
ти і продумувати свої дії і вчинки. У нього 
швидко прогресує стриманість [3].

Загалом основні анатомо-фізіологічні ха-
рактеристики дітей молодшого шкільного 
віку, які забезпечують їх рухову діяльність 
подані в таблиці 1.

Таблиця 1
Системи 
дитячого 
організму

Основні характеристики

Кісткова 

Рівномірне щорічне зростання
Нерівномірність окостеніння
Хребет гнучкий і рухливий, легко піддається деформації
М’які і піддатливі до зовнішнього тиску кістки, суглоби, 
в’язковий апарат, можливі вивихи 

М’язова 

Збільшення об’єму і маси м’язів
Розвинутість довгих м’язів, легше робити великі рухи
Розвиток дрібних рухів руки
Наявність фізіологічної потреби пов’язаної з розвитком м’язів – рухатись
Розвиток і удосконалення необхідних рухових умінь
Відносно низькі показники м’язової сили
Удосконалення швидкості і точності відтворення руху, спритності, координації
Доволі низька витривалість
Втомлюваність від тривалих, одноманітних рухів

Серцево-
судинна

Слабкість серцевого м’язу
Різкі коливання частоти пульсу
Здатність серця швидко пристосовуватись до фізичних навантажень
Вікове підвищення рівня кров’яного тиску
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Дихальна

Відносно слабкі дихальні м’язи
Недостатня глибина дихання
Велика частота дихання
Життєва місткість легень різко збільшується
Диференціація типів дихання у хлопчиків і дівчаток

Нервова 

Завершення в основному диференціювання
нервової тканини кори великих півкуль головного мозку
Регулююче і стримуюче значення
Виражененість умінь контролювати і осмислювати поведінку
Прогресує стриманість у діях

Таким чином проведений аналіз науко-
вих досліджень анатомо-фізіологічних осо-
бливостей молодшого шкільного віку дає 
можливість стверджувати, що цей вік є най-
більш продуктивним часом для розвитку 
рухових можливостей і фізичного удоско-
налення організму людини. Але щоб це по-
вною мірою реалізувалось необхідно, щоб 
загальноосвітня школа забезпечила дітям 
потрібну для їх розвитку кількість рухів. 

Отже, в дітей молодшого шкільного віку 
темпи розвитку багатьох рухових якостей 
є достатньо високими і це слугує основою 
для цілеспрямованого розвитку їх рухової 
активності. Фізичні навантаження, що ви-
магають посилення м’язової роботи, вияв-
ляють активізуючий вплив на діяльність фі-
зіологічних систем молодшого школяра. У 
цей період інтенсивно формуються основні 
ланки рухової системи і рухові якості. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Вивчення анатомо-фізіологіч-
них особливостей дітей молодшого шкіль-
ного віку показало, що їх організм харак-
теризується гармонійним розвитком рухів. 
Основними рисами цього періоду є удоско-
налення опорно-рухової, серцево-судинної, 
дихальної систем та перехід від вільних 
рухів до організованих засвоєних рухів, 
які пов’язані з зростанням контролю кори 
великих півкуль головного мозку. Одночас-
но встановлено, що виконання молодшими 
школярами фізичних навантажень виявляє 
стимулюючий вплив на їх рухову систему, 
позитивно впливає на удосконалення фі-
зичних якостей. Перспективним є подаль-
ше вивчення явища гіподинамії як бар’єру 
у розвитку рухової активності молодших 
школярів в освітньому просторі загальноос-
вітньої школи. 
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ЗВ’ЯЗОК ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ТА СХИЛЬНОСТІ 
ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ СПІВРОБІТНИКІВ ОВС

Анотація: У статті визначені показники схильності до девіантної поведінки, розглянуті ціннісні орі-
єнтації, характерні для співробітників органів внутрішніх справі, що мають схильність до девіантної 
поведінки.

Аннотация: В статье определены показатели склонности к девиантному поведению, рассмотрены 
ценностные ориентации, характерные для сотрудников органов внутренних дел, которые имеют склон-
ность к девиантному поведению.

Summary: The article identifies indicators propensity to deviant behavior, examined values, typical of em-
ployees of vutrennih Affairs officers who have a tendency to deviant behavior.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Однією з основних умов існування 
будь-якої системи виступає її здатність під-
тримувати стан певної рівноваги. Питання 
девіантної поведінки особистості стосуєть-
ся будь-якої соціальної групи, будь-якого 
суспільства. У професійній діяльності спів-
робітників органів внутрішніх справ, яка 
спрямована на захист безпеки громадян, де-
віантна поведінка може суттєво позначитись 
на якості виконання професійних обов’язків. 
З’ясування зв’язку між схильністю до такої 
поведінки та певними ціннісними орієнтаці-
ями працівників даної сфери може стати у 
пригоді у прийнятті превентивних заходів, а 
також психологічної корекції девіантної по-
ведінки у співробітників органів внутрішніх 
справ.

Девіантну поведінку людини можна ви-
значити як систему вчинків або окремі вчин-
ки, що суперечать прийнятим у суспільстві 
нормам і проявляються в незбалансованості 
психічних процесів, неадаптивності, пору-
шенні процесу самоактуалізації та ухилен-
ні від морального та естетичного контролю 
над власною поведінкою. 

Зовнішньо деструктивна поведінка 
включає адиктивну і антисоціальну пове-
дінку. Адиктивна поведінка передбачає ви-
користання певних речовин або специфічної 
активності з метою відходу від реальності і 
отримання бажаних емоцій. Антисоціальна 
поведінка полягає в діях, що порушують іс-

нуючі закони і права інших людей у формі 
протиправної, асоціальної, аморальної по-
ведінки [1].

У контексті проблеми схильності до де-
віантної поведінки значне місце займають 
ціннісні орієнтації. Ціннісні орієнтації – це 
відображення у свідомості людини ціннос-
тей, визнаних нею як стратегічних життєвих 
цілей і загальних світоглядних орієнтирів. 
Під ціннісними орієнтаціями прийнято ро-
зуміти цінності соціальних груп, що є інтер-
іоризовані особистістю. Тобто, цінності осо-
бистості є важливим та суттєвим елементом 
її ціннісних орієнтацій цінностей. суспіль-
них Таким чином, ціннісні орієнтації явля-
ють собою основні форми функціонування 
цінностей на рівні особистості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання девіантності у сфері професійної 
діяльності працівників органів внутрішніх 
висвітлювалася у роботах Александрова 
Ю.В., Андросюка В.Г., Безносова С.П., Кон-
дратьєва Я.Ю., Костицького М.В., Медведє-
ва В.С., Синьова В.М., Юхновця Г.О., Яко-
венка С.І. та ін.

Виходячи з проблематики нашого до-
слідження, особливий інтерес представ-
ляють теоретичні та практичні роботи та-
ких українських вчених, як: Ваврик Т. Ю,  
Ващенко І.В, Клименко І. В, Тімченко О. В.

Ваврик Т. Ю у своїй роботі детально про-
аналізував схильність до девіантної поведін-
ки працівників органів внутрішніх справ у 



38

№ 1 / 2014 р.
♦

контексті проблематики професійної дефор-
мації, виявив роль у даному процесі таких 
особистісних рис, як агресивність (щодо ко-
лег, найближчого оточення та об’єктів про-
фесійної діяльності); ригідність (догматизм, 
схильність до стандартних форм і методів 
діяльності); зверхність (завищена самооцін-
ка, нехтування думкою інших); підозрілість 
(упереджене ставлення до оточуючих); три-
вожність [2]. 

Аутоагресивна поведінка працівників 
ОВС України як вид девіантної проаналізо-
вана у роботі Тімченка О. В. Вчений дослі-
див наступні умови виникнення аутоагресії 
у структурі особистості: підвищене наван-
таження; вихід за межі припустимого для 
суб’єкта ступеня інтенсивності взаємодії з 
найближчим оточенням; підвищені вимо-
ги щодо результатів професійної діяльнос-
ті; усвідомлення високої відповідальності 
за якість виконання власних службових 
обов’язків. Також було встановлено основні 
причини суїцидальної поведінки працівни-
ків ОВС, типові інтрапсихічні особливості 
суїцидентів даної професійної групи [3] .

Клименко І. В. спрямував власну увагу 
на виявлення гендерних особливостей пси-
хологічної структури діяльності праців-
ників органів внутрішніх справ з різними 
рівнями професійної деформації, гендерної 
специфіки відносно способів і форм психо-
логічного реагування працівників з різни-
ми рівнями професійної деформації. Також 
були визначені соціально-психологічні на-
слідки професійної деформації та переду-
мови запобігання професійній деформації 
особистості працівників органів внутріш-
ніх справ [4]. 

Окремий аспект наукової проблематики 
девіантної поведінки представлений у пра-
ці Ващенко І.В., яка встановила параметри 
конфліктної компетентності та конфлік-
тостійкості, дала детальну характеристику 
конфліктної компетентності працівників 
ОВС, розкрила умови розвитку конфлік-
тної компетентності та конфліктостійкості, 
запропонувавши розвивальну методику ба-
гаторівневої і багатоаспектної конфлікто-
логічної підготовки працівників [5] .

Як бачимо, у представлених роботах 
аналізуються окремі аспекти девіантної 

поведінки, розглядається дана проблема 
у контексті професійної деформації, про-
фесійної компетентності, розглядаються 
гендерні аспекти даної проблематики. Вод-
ночас, залишається не охопленими увагою 
такий важливий аспект особистості, як 
ціннісно-смислова сфера, яка виступає де-
термінантою поведінки особистості, в тому 
числі і схильності до девіантної поведінки.

Постановка завдання. Мета нашого 
дослідження полягала у визначенні зв’язку 
між ціннісними орієнтаціями та показни-
ками схильності до девіантної поведінки 
співробітників органів внутрішніх справ.

Дослідження проводилось на базі Голо-
сіївського РУ ГУ МВС України в м.Києві 
(територіальний відділ міліції № 1, вул. 
Смолича, 6Б та територіальний відділ мі-
ліції № 3, вул. Тельмана, 2.) У досліджен-
ні взяло участь 50 осіб віком від двадцяти 
трьох до тридцяти чотирьох років, що є 
працівниками органів внутрішніх справ. 
Усі досліджувані чоловічої статі, що зумов-
лено специфічністю їх професійної діяль-
ності.

Дане дослідження було проведене за до-
помогою комплексу діагностичних мето-
дик: методика діагностики реальної струк-
тури ціннісних орієнтації особистості С. С. 
Бубнова; методика Ш. Шварца для вивчен-
ня цінностей особистості; методика діа-
гностики схильності до залежної поведінки 
В.Д. Менделевича; методика «Особистісна 
агресивність і конфліктність» Є.П.Ільіна і 
П.О.Ковальова, опитувальник діагностики 
комунікативної толерантності В.В. Бойка.

Для дослідження схильності до деві-
антної поведінки у співробітників органів 
внутрішніх справ було обрано такі її показ-
ники, як схильність до залежної поведінки, 
особистісна агресивність і конфліктність, 
низький рівень комунікативної толерант-
ності. 

Адиктивна або залежна поведінка – це 
один з типів девіантної поведінки, в осно-
ві якого лежить прагнення до відходу від 
реальності шляхом штучної зміни свого 
психічного стану за допомогою прийому 
деяких речовин або постійної фіксації ува-
ги на певних видах діяльності з метою роз-
витку і підтримки інтенсивних емоцій [6]. 
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Під агресивністю розуміється стійка ха-
рактеристика суб’єкта, що відображає його 
схильність до поведінки, метою якої є запо-
діяння шкоди навколишньому середовищу. 
Конфліктність – це стійка характеристика, 
що виявляється у схильності індивіда до 
частого та інтенсивного прояву конфлік-
тних намірів та конфліктної поведінки.

Комунікативна толерантність – це харак-
теристика ставлення особистості до людей, 
що показує ступінь готовності до сприйнят-
тя та прийняття неприємних або неприйнят-
них, на її думку, психічних станів, якостей і 
вчинків партнерів по взаємодії. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. За результатами методики діа-
гностики реальної структури цінностей, у 
співробітників органів внутрішніх справ 
найбільш значущими цінностями вияви-
лись наступні: високий соціальний статус 
і керування людьми, високий матеріальний 
добробут та визнання і повага людей та 
вплив на оточуючих. Найменш значущими, 
за результатами дослідження, виявились 
пізнання нового в світі, природі, людині, 
здоров’я та спілкування.

Вірогідно, важливість соціального ста-
тусу для працівника органів внутрішніх 
справ виявляється в можливості носити 
горде звання «міліціонер», в певній поваж-
ності даної професії та владі над деякими 
іншими людьми, які вона дає. Дана про-
фесійна діяльність супроводжуються пев-
ними повноваженнями та можливостями, 
недоступними для більшості інших людей, 
що також робить професію працівника ор-
ганів внутрішніх справ особливою певною 
мірою. Матеріальний добробут є важливою 
цінністю не тільки для співробітників даної 
професії, але і для багатьох інших людей. 
Тому популярність даної цінності, на нашу 
думку, є цілком природною. Прагнення до 
поваги людей і впливу на оточуючих по-
яснюється бажанням бути значущою осо-
бистістю. Як було зазначено вище, статус 
«міліціонера» включає в себе певну владу. 
Така влада має підкріплюватись повагою.

Більш детально дослідити представ-
леність цінностей у співробітників орга-
нів внутрішніх справ допомогла методика 
Шварца.

Таблиця 1 
Показники цінностей на рівні норматив-
них ідеалів та на рівні індивідуальних 
пріоритетів у співробітників органів вну-

трішніх справ за методикою Шварца

Види
цінностей 

Цінності
на рівні

норматив-
них ідеалів

Цінності
на рівні інди-

відуальних 
пріоритетів

% %

конформність 6 12

традиції 18 20

доброта 2 4

універсалізм 12 14

cамостійність 4 4

стимуляція 16 8

гедонізм 14 6

досягнення 6 8

влада 20 18

безпека 2 6

Як бачимо, цінності досліджуваних на 
рівні нормативних ідеалів та на рівні ін-
дивідуальних пріоритетів у дечому від-
різняються. Результати даного досліджен-
ня вказують на владу як значну цінність 
як на рівні нормативних ідеалів, так і на 
рівні індивідуальних пріоритетів. Це дещо 
перегукується з результатами методики 
діагностики реальної структури ціннісних 
орієнтацій. Великого значення також на-
буває дотримання традицій та універса-
лізм. Цікаво, що гедонізм представлений 
як значуща цінність на рівні нормативних 
ідеалів значно більшою кількістю респон-
дентів, ніж на рівні індивідуальних пріо-
ритетів. Дані, отримані по першій і другій 
частинах опитувальника, не збігаються, 
тому що ціннісні орієнтації особистості на 
рівні нормативних ідеалів не завжди мо-
жуть реалізуватися в поведінці внаслідок 
обмеження можливостей людини, групо-
вого тиску, дотримання певних традицій 
та інших причин.
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Таблиця 2
Показники схильності співробітників 

органів внутрішніх справ до алкогольної 
залежності за методикою Менделевича

Параметри 
прояву схильності 

до залежності

Кількість 
досліджу-

ваних
%

Відсутність залежності 9 18

Ознаки тенденції 8 42

Ознаки схильності 23 36

Ознаки високої 
вірогідності 2 4

Отримані нами емпіричні дані за допо-
могою методики діагностики схильності до 
залежної поведінки свідчать про розповсю-
джену схильність до алкогольної залежності 
серед більшості, ніж третина досліджуваних 
(36%). Професія міліціонера пов’язана із по-
стійними стресами, екстремальними умова-
ми, тож це, можливо, ще більше підштовхує 
співробітників органів внутрішніх справ до 
зловживання спиртними напоями, в якості 
стимулювання, що і спричинює залежність, 
нав’язливу потребу у такому стимулюванні. 
Крім того, у 42% респондентів встановлені 
ознаки тенденції схильності до алкогольної 
залежності, що говорить про потенційну го-
товність вибірки до активізації даної форми 
поведінки. Отже, судячи із результатів даної 
методики, схильність до залежної поведінки 
притаманна більшій частині вибірки дослі-
дження, що, безумовно, виступає небезпеч-
ною тенденцією при оцінці як професійної 
компетентності, так і психічного здоров’я 
співробітників ОВС.

Наступний параметр діагностики схиль-
ності до девіантної поведінки працівників 
органів внутрішніх справ представляє собою 
особистісну агресивність та конфліктність, 
які включають ряд складових: запальність, 
наступальність, образливість, непоступли-
вість, безкомпромісність, мстивість, нетер-
пимість до думок інших, підозрілість.

Таблиця 3
Показники особистісної агресивності 

і конфліктності у співробітників 
органів внутрішніх справ

Показники 
особистісної 

агресивності і 
конфліктності 

Кількість
досліджуваних %

Запальність 4 8
наступальність 12 24
Образливість 3 6

Непоступливість 6 12
Безкомпроміс-

ність 9 18

Мстивість 5 10
Нетерпимість до 

думок інших 4 8

Підозрілість 7 14

Серед усіх показників найбільш вираже-
ними є такі, як: наступальність , безкомпро-
місність, підозрілість. Це говорить про те, 
що респонденти схильні приймати безкомп-
ромісні рішення, частіше за все домагаються 
того, що їм потрібно, за допомогою власної 
наступальності, схильні підозріло ставити-
ся до чого-небудь нової, схильні проявляти 
конфліктність.

Якщо більш узагальнити дані по всій 
вибірці, то відсоток конфліктних досліджу-
ваних буде досить високим, тобто більшос-
ті досліджуваним притаманна поведінка, 
спрямована на завдання певної шкоди ото-
чуючим. Це може свідчити про те, що біль-
шість респондентів обирає не оминути кон-
флікт, а навпаки зустріти його. У професії 
працівника органів внутрішніх справ така 
позиція також може призводити до активі-
зації та закріплення агресивності, що зумов-
лено особливостями взаємодії з порушника-
ми закону. 

Отже, високий рівень комунікативної то-
лерантності притаманний лише восьми рес-
пондентам. Тобто, більшості досліджуваних 
притаманна певна нетерпимість до партне-
рів по взаємодії, що проявляють неприємні 
або неприйнятні, на їх думку, психічні ста-
ни, якості і вчинки партнерів. Такий резуль-
тат, скоріше за все, є зумовленим особливос-
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тями професійної діяльності респондентів, 
які, вимагають певної нетерпимості до не-
прийнятних проявів інших людей, що часто 
активізує комунікативну нетерпимість.

Таблиця 4
Показники комунікативної толерантності 
за методикою В. В. Бойко у співробітників 

органів внутрішніх справ
Рівні комуніка-

тивної толе-
рантності

Кількість
досліджуваних %

Високий 8 16
Середній 23 46
Низький 19 38

Для визначення кореляції між показни-
ками ціннісних орієнтацій та показниками 
схильності до девіантної поведінки було за-
стосовано метод кореляційного аналізу за 
допомогою критерію Пірсона. 

Прямі зв’язки мають показники наступ-
них діагностичних шкал: «влада» на рівні 
нормативних ідеалів та на рівні індивіду-
альних пріоритетів та «непоступливість» 
(0,456 та 0,423 при р=0,01).

Зворотні зв’язки мають показники на-
ступних діагностичних шкал: цінність 
«здоров’я» та схильність до алкогольної 
залежності (-0,421 при р=0,01); цінність 
«спілкування» та комунікативна толерант-
ність (-0,398 при р=0,01); «доброта» на 
рівні нормативних ідеалів методики Швар-
ца та «мстивість» (-0,436 при р=0,01); «до-
брота» на рівні індивідуальних пріорите-
тів та «мстивість» (-0,547 при р=0,01); 
цінність «спілкування» та «підозрілість» 
(-0,343 при р=0,05).

Висновки. На підставі математично-
го аналізу можна зробити висновок, що 
схильність до девіантної поведінки при-
таманна, в першу чергу, саме таким пра-
цівникам органів внутрішніх справ, які 
виділяють прагнення до влади як одну із 
основних ціннісних орієнтацій, не нада-
ють значення власному здоров’ю, мають 
низьку орієнтацію на спілкування. Окрім 
вище зазначеного, працівникам міліції, що 
є схильними до девіантної поведінки, не 
притаманна така ціннісна орієнтація, як 
доброта.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И СПОСОБНОСТЬ 
К КОНСТРУКТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Аннотация: В статье рассматривается взаимное влияние психологического здоровья и способнос-
ти к конструктивной активности личности в условиях неопределенности, анализируется психологичес-
кое содержание подструктур конструктивной активности в условиях неопределенности. 

Анотація: У статті розглядається взаємний вплив психологічного здоров'я і здатності до 
конструктивної активності особистості в умовах невизначеності, аналізується психологічний зміст 
підструктур конструктивної активності в умовах невизначеності.

Summary: The article examines the mutual influence of mental health and ability to constructive activity of 
the person in the face of uncertainty, analyzes the psychological content of substructures constructive activity 
in the face of uncertainty.

Постановка проблемы. Психологически 
здоровый человек разделяет ценности зре-
лой личности, к которым относятся стремле-
ние к счастью, принятие факта смертности, 
самоопределение, приверженность творче-
ству, социальные интересы, гибкость, при-
нятие действительности, готовность к риску, 
фрустрационная толерантность, ответствен-
ность и др. Основная функция психоло-
гического здоровья – это поддержание 
активного динамического баланса между 
человеком и окружающей средой в ситуаци-
ях, требующих мобилизации ресурсов лич-
ности (критических ситуациях, или трудных 
жизненных ситуациях). Проблема психоло-
гического здоровья приобретает особую 
актуальность для современного человека, 
поскольку сегодня возникает большое ко-
личество негативных психоэмоциональных 
состояний: страхов, депрессий, агрессии. 
Одним из факторов, способным вызвать 
негативные эмоциональные проявления 
и нарушить психосоциальную адаптацию 
личности, являются ситуации неопреде-
ленности. Весьма часто данные ситуации 
продуцируют негативные эмоции, порож-
дая тревогу, астенизацию, фрустрацию. В 
многочисленных научных исследованиях 
(Т.П. Бутенко, А.М. Голубев, О.А. Кондра-
шихина, Т.В. Корнилова, М.Н. Юртаева, 
А.А. Федоров и др.), доказано существо-

вание индивидуальных различий как в 
степени толерантности личности к нео-
пределенности, так и в способности к кон-
структивной активности в неоднозначных, 
двусмысленных, неопределенных ситуаци-
ях. При этом открытым остается вопрос о 
том, как соотносится психологическое здо-
ровье личности с ее способностью к кон-
структивной активности в ситуации неопре-
деленности? 

Целью статьи является определение 
роли психологического здоровья в спосо-
бности личности к конструктивной актив-
ности в условиях неопределенности. 

Анализ проблемы. Проблема «психо-
логического здоровья» является интенсив-
но разрабатываемой в современной психо-
логии. Зародившись в лонах «психологии 
здоровья» и проблемы «психического здо-
ровья», проблема «психологического здо-
ровья» приковывает к себе пристальное 
внимание исследователей. В научных ис-
следованиях можно обнаружить нормоцен-
трический, феноменологический, холисти-
ческий, социокультурный, дискурсивный, 
аксиологический, интегративный, синер-
гетический, акмеологический подходы к 
изучению данного феномена [1]. Иссле-
дуются основания дифференциации по-
нятий «психическое» и «психологическое 
здоровье» (О.А. Баякина, О.В. Лебедева 
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[2], О.В. Хухлаева [2]), формулируются де-
финиции категории «психологическое здо-
ровье» человека. В частности, И.В. Дубро-
вина пишет: «…термин «психологическое 
здоровье» относится к личности в целом, 
находится в тесной связи с высшими про-
явлениями человеческого духа и позволяет 
выделить собственно психологический ас-
пект проблемы здоровья человека в отли-
чие от медицинского, социологического, 
философского и других аспектов» [4, с. 52], 
Психологическое здоровье как динамичес-
кую совокупность психических свойств че-
ловека, обеспечивающих гармонию между 
потребностями индивида и общества, явля-
ющихся предпосылкой ориентации личнос-
ти на выполнение своей жизненной задачи 
рассматривает О.В. Хухлаева [2]. В.Э. Паха-
льян делает акцент на состояние внутренне-
го благополучия (согласованности), которое 
позволяет человеку актуализировать свои 
индивидуальные и возрастно-психологи-
ческие возможности на любом этапе [5].  
И.А. Баева [6] полагает, что психологичес-
кое здоровье человека зависит от возмож-
ности человека адаптироваться к особен-
ностям своего поведения, к содержанию 
собственной психики, через осознание сво-
его отношения к самому себе и самооценку 
своих поступков, мыслей, чувств. 

О.И. Мотковым, Г.А. Широковой,  
А.В. Шуваловым выделены критерии пси-
хологического здоровья: 1) адаптивность, 
как приспособление к окружающей среде, 
равновесие организма со средой, функции 
организма, 2) благополучие – состояние ду-
шевного и физического покоя, вызванное 
оптимальным протеканием всех жизненных 
процессов, 3) гармония – баланс между 
различными составляющими самого челове-
ка: эмоциональными и интеллектуальными, 
телесными и психическими; между чело-
веком и окружающими людьми, природой, 
космосом,4) аутентичность – способность 
человека быть и оставаться самим собой, 
несмотря на перипетии и трудности инди-
видуальной жизни, 5) личностный рост и 
стремление к полноте человеческого бытия. 
В числе составляющих психологического 
здоровья подчеркивается роль духовно-
психологического здоровья (оптимальная 

внешняя сбалансированность личности с 
естественными природными средами, с Ми-
ром в целом) [7], [8], [9].

Что же касается феномена неопреде-
ленности, то его исследования как им-
манентной характеристики существо-
вания человека весьма многочисленны.  
Г. В. Ф. Гегель, например, указывал, что «вся-
кую реальность мы должны брать только как 
беспредельную, то есть неопределенную» 
[10, с. 169]. Современный мир характеризу-
ется процессами постоянных изменений в 
социуме, политике, экономике. Оборотной 
стороной прогресса становятся постоянные 
новшества, нестабильность, неопределен-
ность, в результате чего человек не успе-
вает адаптироваться к новым условиям и 
приспособиться к ним. В современном циви-
лизованном мире ситуации неопределеннос-
ти связаны не только с витальными потреб-
ностями человека; повышается значимость 
ситуаций неопределенности, связанных 
с информационными, межличностными, 
ролевыми, профессиональными факторами. 
Bосприятие их чаще всего негативное. «Вся 
история человечества доказывает постоян-
ное стремление людей уменьшить неопре-
деленность своего существования» [11, с. 
15]. Ситуации неопределенности вызывают 
негативные эмоции, страхи, сомнения, тре-
вогу, агрессию. Как отмечает А. Маслоу, «…
среднестатистический взрослый предста-
витель нашей культуры стремится к тому, 
чтобы жить в безопасном, стабильном, ор-
ганизованном, предсказуемом мире, в мире, 
где… исключены опасные неожиданности, 
беспорядок и хаос…» [12, с. 84]. Однако 
очень часто ситуации неопределенности со-
держат в себе потенциальные возможности, 
устраняют негативную предопределенность, 
раскрывают новые жизненные горизонты.

При этом конструктивная активность в 
ситуации неопределенности проявляется 
в признании неопределенности (М.В. Руч-
кина, А.А. Ухтомский, Н.А. Бернштейн), 
выработки позиции по отношению к нео-
пределенности и ее оценка (Н.В. Кругло-
ва), в совершении действий, усилий по 
преодолению неопределенности (Б.С. Али-
щев), в осознаваемой и принимаемой ответ-
ственности за действия и сами действия, 
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в понимании и принятии невозможности 
однозначного, единственного, «самого пра-
вильного со всех точек зрения» решения; во 
внутренней готовности принять двоякий, 
прогнозировавшийся и непрогнозировав-
шийся, результат действия (А. Поддъяков), а 
иногда – в смиренном в принятии неизбеж-
ности неопределенности (С.Г.Хорошавина),

Степень психологического здоровья 
определяется тем, насколько хорошо себя 
чувствует человек в состоянии неопреде-
ленности. Д. Хломов и Е.Калитиевская 
отмечают: «С позиций психологии, здо-
ровье – это способ выйти за пределы сво-
ей биологической, социальной и даже 
психологической детерминированности, 
выступая субъектом своей жизни в изме-
няющемся мире. В гештальт-подходе это 
означает способность к творческому при-
способлению, к конструктивному поиску 
в ситуации неопределенности» [13, c. 6]  
А. Маслоу, например, считал, что «всех пси-
хологически здоровых людей объединяет 
одна общая особенность: всех их влечет 
навстречу хаосу, к таинственному, непо-
знанному, необъясненному» [12, с. 92]. 

Конечно, необходимо учитывать степень 
неопределенности и ее экзистенциальную 
значимость. Неопределенность обыденных 
ситуаций жизни вряд ли можно сопостав-
лять с ситуациями, где речь идет о жизни 
людей. Ожидать всегда только позитивной 
эмоциональной реакции на неопределен-
ность, связывать эту реакцию с психоло-
гическим здоровьем было бы неверно. Но 
в целом психологические здоровые люди, 
обладающие большим потенциалом адапта-
ции, легче переносят новые, неопределенные 
условия, неопределенность не вызывает у 
них выраженного стресса, они могут более 
объективно оценивать степень неопреде-
ленности, угрозы, которые она несет, воз-
можность преодоления неопределенности. 
Кроме того, психологически здоровые люди 
легче принимают ту неопределенность, ко-
торую можно отнести к непреодолимой 
неопределенности человеческого существо-
вания.

Соотнесение подструктур активности 
в условиях неопределенности с компонен-
тами психологически здоровой личности 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1

Соотношение подструктур конструктивной активности в условиях неопределеннос-
ти с компонентами психологически здоровой личности

1
Потенциал конструктивной 

активности в условиях
неопределенности: мотива-

ция и ресурсы 

Когнитивные, эмоционально-волевые, личностные ресурсы 
психологически здоровой личности – такие, как хороший 

или высокий интеллект, отсутствие выраженной ригидности, 
способность к эмоционально-волевой саморегуляции, доми-
нирование позитивных эмоций, отсутствие высоких уровней 

личностной тревоги, позитивная самооценка, отсутствие 
авторитаризма, перфекционизма, внутренний локус контроля, 

креативность, антиципация и др.

2 Регуляция конструктивной 
активности 

Развитые целеполагание, саморегуляция, рефлексивность, 
прогностические способности

3 Реализация активности

Способность действовать в ситуации неопределенности, спо-
собность к постановке цели полного и детального изучения 
ситуации неопределенности, прояснения всех ее возможнос-

тей и особенностей, использование не заданного заранее, 
творческого, гибко изменяющегося в зависимости от посту-

пающей информации способа действий или развитие индиви-
дуального стиля деятельности, поведения, общения и других 

форм активности

4 Результативность
активности

Снижение неопределенности, реализация мотива, 
упорядочение внутреннего мира, самоактуализация 
или признание и принятие невозможности полной 

элиминации неопределенности
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5 Экологичность 

Психологическое здоровье сопряжено с гармонией между 
человеком и Миром, Другими людьми. Эта гармония 

является залогом экологичности решений, действий в услови-
ях неопределенности что проявляется, с одной стороны, 

в отсутствии вреда от данной активности окружающим лю-
дям, физической и материальной среде, 

с другой – в повышении уровня самоактуализации, зрелости, 
самореализации самой личности

Выводы. С одной стороны, психологи-
чески здоровые люди легче принимают тот 
факт, что они живут в мире вероятностей, 
они умеют отличать неопределенность, ко-
торую можно преодолеть, от той неопреде-
ленности, которую стоит только принять, 
так как сделать свою жизнь полностью 
подконтрольной не в состоянии даже самая 

психологически развитая личность. С дру-
гой стороны, сама реализация конструктив-
ной активности в ситуации неопределен-
ности ведет к развитию, самоактуализации 
и совершенствованию личности, повышает 
адаптивные возможности субъекта, и тем 
самым, способствует повышению уровня 
его психологического здоровья. 
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кафедри загальної і медичної психології та педагогіки
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ 
СТУДЕНТІВ НА ЕТАПІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ

Анотація: У статті розглянуто питання дослідження особливостей формування емоційної сфери сту-
дента в процесі його професійної підготовки. Проаналізовано психологічні особливості емоційної сфе-
ри студентів у зв’язку з професійною спрямованістю. Запропонована програма формування емоційної 
сфери майбутнього фахівця.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы исследования особенностей формирования эмоци-
ональной сферы студента в процессе его профессиональной подготовки. Проанализированы психо-
логические особенности эмоциональной сферы студентов в связи с профессиональной направленно-
стью. Предложена программа формирования эмоциональной сферы будущего специалиста.

Summary: The article discusses studies of the formation of the emotional sphere student in the course of 
his training. The psychological characteristics of the emotional sphere of students in connection with the pro-
fessional orientation are analyzed. A program of the formation of the emotional sphere of the future specialist 
is offered.

Постановка проблеми. Вивчення емо-
ційної сфери людини має тривалу історію: 
починаючи від класичних теорій ХІХ ст. 
до сучасних концепцій та прикладних до-
сліджень її функціонування, що впливають 
на якість життя особистості, її професійне 
становлення. По суті всі відомі вчені так чи 
інакше в своїх роздумах принагідно торка-
лися проблеми людських пристрастей, хви-
лювань, переживань, планували розібратися 
в їхній природі. Разом з тим, невдалі спро-
би пошуку достатньо надійних засобів для 
об‘єктивного вивчення емоційних явищ 
призвели до того, що вчені поступово стали 
обмежуватися відносно вузьким колом про-
блем, пов‘язаних переважно з виразом емо-
цій, впливом окремих емоційних станів на 
діяльність тощо. 

Проблема формування емоційної сфери 
майбутніх фахівців посідає важливе місце 
серед психологічних досліджень, і є однією 
із складних у сучасній психології та педаго-
гіці. Крім того, формування емоційної сфе-
ри майбутніх фахівців є одним з напрямків 
формування їх професіоналізму. Не примен-
шуючи значення наявних праць з цього пи-
тання, не можна не визнати, що їх з‘явилось 
незаслужено мало, а багато з висловлених в 
них положень потребують інших акцентів 

і детальнішої розробки. Загалом проблема 
далека від свого остаточного розв‘язання і 
залишається дуже актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема професійної підготовки майбут-
ніх фахівців знаходиться в центрі уваги ба-
гатьох вчених (Г.О. Балл, С.Д. Максименко, 
В.Г. Панок, Н.В. Чепелєва та ін.). Остан-
нім часом зростає кількість досліджень як 
вітчизняних, так і зарубіжних науковців, 
спрямованих на вивчення змісту профе-
сійної підготовки фахівців (Ж.П. Вірна,  
Л.В. Долинська, Л.М. Мітіна, Е.Л. Но-
сенко, О.П. Саннікова, В.А. Семіченко,  
Т.В. Сінельникова, Т.С. Яценко та ін.). Щодо 
проблеми вивчення емоційної сфери, то 
вона нині глибоко і всебічно досліджена і 
представлена в працях багатьох психологів  
(В. Вілюнас, Б. Додонов, К. Ізард, О. Ле-
онтьєв, Я. Рейковський, С. Рубінштейн,  
П. Якобсон, А. Ольшаннікова та ін.); існує 
багато психологічних теорій, що поясню-
ють природу даного феномену (Ч. Дарвін, 
У. Джемс, К. Ланге, П. Симонов, С. Шехтер 
та ін.), досліджено зв‘язок компонентів емо-
ційної сфери з пізнавальними процесами 
(Л.Виготський, О.Леонтьєв та ін.), моти-
вами, потребами (К. Ізард, С. Рубінштейн,  
С. Шехтер та ін.), вольовими процесами  
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(Л. Божович, З. Фрейд, С. Рубінштейн,  
О. Леонтьєв, Я. Рейковський та ін.); визна-
чені психологічні особливості компонен-
тів емоційної сфери студентів (Б. Ананьєв,  
О. Бондаренко, В. Колесніков, В. Лісо-
вський та ін.), розроблено загальні методич-
ні стратегії формування емоційної сфери 
(В. Горохова, О. Гребенюк, С. Рубінштейн, 
В. Сухомлинський та ін.). Однак, огляд лі-
тератури свідчить про малу вивченість сут-
ності та розвитку емоційної сфери в межах 
педагогіки вищої школи, не зважаючи на те, 
що в науковій літературі накопичено чима-
лий матеріал щодо підходів її формування. 
Автори сучасних психолого-педагогічних 
видань відзначають актуальність проблеми 
формування емоційної сфери студента – 
майбутнього фахівця, але не зупиняються на 
детальному розгляді даного питання. 

Актуальність визначеної проблемати-
ки, її недостатня розробленість, неповнота 
і суперечливість існуючих даних, а також 
суспільні потреби у емоційно обізнаних фа-
хівцях, зумовили необхідність проведення 
даного дослідження. Ми вважаємо дореч-
ним дослідити проблему формування емо-
ційної сфери студента – майбутнього лікаря-
психолога в процесі професійної підготовки 
у вищому навчальному закладі.

Мета роботи полягала у вивченні психо-
логічних особливостей формування емоцій-
ної сфери студентів у зв’язку з професійною 
спрямованістю, а також у розробці програ-
ми формування емоційної сфери майбут-
нього лікаря-психолога. Для досягнення 
поставленої мети дослідження визначені 
наступні завдання: дослідити стан пробле-
ми емоційної сфери, вивчити особливості 
емоційної сфери студентів та її структурних 
компонентів; визначити специфіку емоцій-
ності у зв‘язку з професійною підготовкою 
студентів; з‘ясувати можливості розвитку 
емоційної сфери студентів на етапі профе-
сійного становлення; розробити програму, 
спрямовану на формування емоційної сфери 
майбутнього фахівця в процесі професійної 
підготовки.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Особливості емоційної сфери осо-
бистості, її емоційні стани певною мірою 
впливають на усі сфери життя особистості. 

Розвиток емоційної сфери студентів у на-
вчальній діяльності передбачає таку органі-
зацію педагогічного процесу, теоретичною 
основою якого є сукупність сприятливих 
умов, що дозволяють здійснювати педаго-
гічно доцільний взаємозв’язок між змістом, 
формами та методами навчальної діяльності, 
а також компонентами емоційно-почуттєвої 
сфери особистості.

Як специфічна соціальна група студент-
ство характеризується особливими умо-
вами життя, праці та побуту, соціальною 
поведінкою і психологією, системою соці-
альних цінностей [2, с. 29]. Студентський 
вік пов’язаний із становленням характеру, 
формуванням соціальної зрілості, початком 
процесів індивідуалізації й самореалізації, 
формуванням індивідуального стилю діяль-
ності. Специфічними чинниками розвитку 
особистості студентів в цей період є набуття 
вищої освіти, а також професійне станов-
лення особистості. Основною діяльністю 
студентів є пізнавальна чи навчальна діяль-
ність, однак, як свідчать деякі дослідження, 
на певних етапах навчання переважним ви-
дом діяльності може виступати спілкування 
[3]. На думку Б. Г. Ананьєва, студентський 
вік є сенситивним періодом для розвитку со-
ціогенних потенцій людини [1]. Психологіч-
ні характеристики цього віку відрізняються 
складністю й суперечливістю, що визначає 
його кризовий характер.

Емоційні особливості є однією з важли-
вих характеристик особистості студентів. 
Найбільш досліджені з них – окремі прояви 
негативної емоційності студентів, переважно 
у зв’язку з типовими для вузівської психо-
логії проблемами. І все ж таки, емоційність 
студентів може бути віднесена до маловивче-
ної галузі знань. Причини цього не тільки у 
наявності загальнометодологічних проблем. 
Тісний зв’язок емоцій з процесом психічного 
розвитку обумовлює те, що особливості емо-
ційної сфери розглядаються як показники 
формування особистості. Структура емоцій-
них переживань студентів, що впливають на 
формування їх особистості, перебудову по-
глядів і ставлення до дійсності, надзвичайно 
складна, динамічна і залежить від зовнішніх 
явищ, діяльності людини та її індивідуально-
типологічних властивостей. До визначальних 
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особливостей емоційних процесів студентів 
насамперед відносяться: велика інтенсив-
ність переживань (особливо інтелектуальних 
почуттів), їх розмаїття, достатня емоційна 
стійкість тощо. Так, за даними Р. Кеттела, 
віковий пік тривожності припадає на період 
двадцяти років, в цей же час спостерігається і 
підвищена емоційна напруженість студентів 
[6]. В дослідженнях Б. І. Додонова отримані 
дані, що стосуються типологічних особли-
востей емоційності студентів [7]. У дівчат 
переважають альтруїстичний, праксичний, 
естетичний і гностичний типи, а у юнаків 
– праксичний, пугнічний, альтруїстичний і 
гностичний типи. 

На наш погляд, для динаміки емоційнос-
ті в юнацький період характерно зниження 
емоційної чутливості в предметній сфері й 
підвищення в соціальній. Спостерігається 
особлива важливість юнацького періоду роз-
витку емоцій для всього процесу розвитку. 
Цю думку висловив і П. М. Якобсон. Почут-
тя, пережиті в юнацькому віці, згідно з його 
твердженням, створюють особливий «фонд» 
емоційних переживань, які мають значення 
для подальшого розвитку й росту [8]. Нако-
пичені у вітчизняній психології дані дають 
змогу розглядати розвиток емоційної сфери 
в контексті процесу формування особистос-
ті. Так, у деяких працях (Л. І. Божович, Л. 
С. Виготського, І. С. Кона, Г. В. Бреслава та 
ін.) простежуються певні взаємозв’язки між 
проявами особистісних новоутворень і осо-
бливостями емоційної сфери. Джерела емо-
ційного розвитку вбачаються у «…розумінні 
діяльності суб’єкта, у якій він реалізує свої 
відносини зі світом і під впливом якої він по-
чинає не тільки розуміти, а й емоційно реа-
гувати на події та явища, що відбуваються « 
[4, с. 13]. За І. С. Коном, коло чинників, здат-
них викликати емоції, з віком розширюється, 
зростає тривалість емоційних реакцій, що 
викликаються короткочасними подразника-
ми. Існує загальна закономірність, за якою 
разом з рівнем організації та саморегуляції 
організму підвищується рівень його емотив-
ності (емоційної чутливості) й водночас рі-
вень вибірковості [5].

Все це дає привід стверджувати, що в пе-
дагогічних цілях вкрай важливо приділяти 
певну увагу формуванню і вдосконаленню 

емоційної сфери студентів. Крім того, як 
свідчить досвід, починати процес формуван-
ня емоційної сфери необхідно ще в період 
професійної підготовки у ВНЗ.

Питання формування емоційної сфери 
майбутнього фахівця є достатньо важливим у 
педагогіці і психології вищої школи. Це обу-
мовлено тим, що формування емоційної сфе-
ри взагалі поєднано з розвитком інших сфер 
особистості. А відтак, одним з напрямків 
розвитку професіоналізму, тобто сукупності 
професійних особливостей і особистісних 
властивостей з системою професійних нави-
чок, є формування емоційної сфери, зокрема 
лікаря-психолога.

Серед властивостей, що мають профе-
сійну значимість і характеризують емоційну 
сферу фахівця, зокрема лікаря, найбільш час-
то виділяють наступні: пластичність поведін-
ки, здатність розуміти інших, емоційність, 
емпатія, соціальна зрілість особистості, 
емоційна стійкість, саморегуляція тощо. За-
уважимо, що характер емоційних хвилювань 
особистості змінюється в зв’язку із форму-
ванням в неї соціальних мотивів діяльності 
(прагнення зробити дещо необхідне, корисне 
не тільки для себе, а й для інших). Під впли-
вом подібної діяльності у людини формують-
ся нові мотиви поведінки, а відтак виникають 
нові емоційні переживання [9].

Крім того, дуже важливим є й той факт, 
що в процесі професійної психологічної під-
готовки медичних кадрів вивчення суттєвих 
емоційних властивостей, формування емо-
ційної культури майбутніх медичних психо-
логів є одним з провідних завдань, а засво-
єння найсуттєвіших експресивних якостей 
людини призводить до сприятливих умов 
спілкування лікаря з пацієнтом. 

Намагаючись виявити особливості емо-
ційної сфери студентів у проведеному нами 
експериментальному дослідженні брали 
участь студенти І-VІ курсів НМУ імені О. 
О. Богомольця. На медико-психологічно-
му, фармацевтичному, стоматологічному 
та медичному факультетах всього було до-
сліджено 157 студентів. Середній вік до-
сліджуваних склав 23 роки, серед них осіб 
жіночої статі – 112, чоловічої – 45. Метою 
дослідження було з‘ясувати особливості 
емоційних станів та їх вплив на формування 
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емоційної сфери студентів в процесі профе-
сійної підготовки. 

Особливої уваги потребував пошук надій-
ного інструментарію для дослідження осо-
бливостей емоційної сфери. У дослідженні 
емоційної сфери студентів було використано 
декілька методик. Для виявлення спрямова-
ності емоцій було використано чотирьохмо-
дальний емоційний опитувальник Л.А. Ра-
бінович, що спрямований не на виявлення 
у чистому вигляді емоцій, які переживають-
ся (радості, гніву, страху, суму), а як схиль-
ність суб’єкта до оптимістичності чи песи-
містичності, до позитивного чи негативного 
емоційного фону. Для виявлення рівня ем-
патійності було застосовано методику «Діа-
гностика рівня емпатії» І. М. Юсупова. Вона 
дає змогу виявити рівень емпатійності і пере-
вірити ступінь відвертості досліджуваного. 
Крім того були запропоновані: опитувальник 
Б.І.Додонова, опитувальник емоційної екс-
пресії, опитувальник емоційної стійкості сту-
дентів, а також спеціально розроблена анкета 
для студентів. 

Вибір цих методик був зумовлений тим, 
що вони найчіткіше відображають завдання 
нашого дослідження, мають високу діагнос-
тичну здатність, стандартизованість. Важли-
вим аргументом на користь цих методик є та-
кож можливість їх застосування у групі.

При виконанні завдань студентам надава-
лась загальна інструкція, щодо визначення і 
аналізу своїх емоцій та емоційних станів, які 
вони найчастіше переживають в певних си-
туаціях.

В дослідженні емоцій за шкалою Б. І. До-
донова отримані дані, що стосуються типоло-
гічних особливостей емоційності студентів, 
з’ясовано, що найпоширенішим із десяти ти-
пів емоційної спрямованості є комунікатив-
ний (приблизно 65% у дівчат і 25% у хлоп-
ців). У дівчат переважають альтруїстичний, 
праксичний, естетичний і гностичний типи, а 
у юнаків – праксичний, пугнічний, альтруїс-
тичний і гностичний типи. При цьому часто-
та зустрічальності типів варіюється залежно 
від факультету. 

Результати нашого емпіричного дослі-
дження показали, що за спрямованістю у 
студентів домінує емоція радості – 68,1%, у 
14,7% переважає страх, а 17,2% досліджува-

них найчастіше відчувають гнів; більшості 
студентів властиві середній рівень тривож-
ності і фрустрованості: 49% та 51% відпо-
відно. Більшість студентів мають високий 
рівень емпатійності: 37% і дуже високий: 
53%. Крім того, студентам старших курсів 
навчання (V та VI) властива агресивність (се-
редній показник кожного з видів реакцій 44% 
та 53% відповідно) та середній рівень емо-
ційного вигорання.

Окрім того, порівняльний аналіз ступеня 
прояву кожного з досліджуваних показників 
емоційної сфери у студентів спеціальності 
«медична психологія» та «лікувальна спра-
ва» показав, що студенти медичного профілю 
переважають студентів лікарів-психологів за 
рівнем прояву гніву, страху, суму, за рівнем 
тривожності, підозріливості, за емоційним 
виснаженням, деперсоналізацією та за рів-
нем емоційного вигорання. В свою чергу, 
студенти медико-психологічного факультету 
переважають студентів медичних факуль-
тетів за рівнем непрямої агресії. За всіма ж 
іншими показниками: переживання радості, 
фрустрованість, емпатійність, агресія, нега-
тивізм, дратівливість, образа, почуття прови-
ни, редукція професійних досягнень, ці гру-
пи не відрізняються.

Емоції студентів досліджувались нами у 
зв‘язку зі специфікою студентства, обумовле-
ною, насамперед, характером їхньої основної 
діяльності. Порівнювалися також поділені за 
статтю групи студентів, що навчаються на 
одному факультеті. У цьому випадку розхо-
дження виявлялися менше. Так, в ході по-
рівняння дівчат та юнаків стоматологічного 
і фармацевтичного факультетів університету 
за наявної різниці майже за всіма шкалами 
значні розходження не були отримані для 
предметної емоційності, нейротизму і за-
гальної емоційності, а у студентів лікуваль-
них факультетів – за шкалами тривожності й 
тривалості емоцій. 

Загалом отримані дані свідчать про існу-
вання значних розходжень у проявах емо-
ційності в опитуваних різної статі, що за 
деякими показниками можуть нівелюватись 
залежно від специфіки спеціальності, яку на-
буває студент, й конкретних умов навчання. 
Проведені нами спостереження показують, 
що студенти, які з тих чи інших причин були 
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з дитинства обділені теплом (емоційним в 
тому числі) і не набули досвіду позитивно-
го спілкування з дорослими, є, як правило, 
замкнутими й байдужими у ставленні до 
людей, що їх оточують. Отже, досліджен-
ня індивідуальних особливостей емоційної 
сфери студентів дозволяють зробити висно-
вок, що виявлений взаємозв‘язок позитивних 
та негативних емоційних показників можна 
розглядати в якості провідного компоненту 
професійного становлення фахівця на етапі 
вузівської підготовки.

Спираючись на матеріали попередніх до-
сліджень, ми спробували скласти наукову ха-
рактеристику процесу формування емоцій-
ної сфери: яким чином організувати процес 
навчання, щоб він сприяв розвитку емоційної 
сфери; які умови, методи і форми роботи зі 
студентами, що сприятимуть формуванню 
даного феномену. При побудові нашої кон-
цепції ми виходили з наступних положень: 
формування емоційної сфери студента – 
майбутнього лікаря-психолога мусить бути 
одним із завдань професійної підготовки; 
формування емоційної сфери відбуваєть-
ся більш успішно за умов розвитку цілісної 
індивідуальності студента, в поєднанні з 
іншими сферами психіки, з особистісними 
властивостями; в процесі розвитку емоційної 
сфери студента – майбутнього лікаря-психо-
лога особливу увагу слід приділити форму-
ванню професійно значущих компонентів 
цієї сфери; процес формування емоційної 
сфери студента – тривалий процес; форму-
вання і розвиток емоційної сфери – двосто-
ронній процес, під час якого здійснюється 
діяльність викладача по формуванню компо-
нентів емоційної сфери і діяльність студента 
по саморозвитку своєї емоційної сфери; про-
цес формування емоційної сфери студента 
є тривалим процесом, що здійснюється на 
певних етапах, на кожному з яких він підпо-
рядкований конкретним цілям і відповідним 
завданням.

В нашому дослідженні, в першу чергу, ми 
спираємось на концепцію індивідуальності, 
оскільки саме вона передбачає розвиток сфер 
індивідуальності особистості, в тому числі її 
емоційної сфери. В зв‘язку з цим в нашому 
дослідженні стає можливим розгляд певних 
ситуацій у професійній підготовці майбутніх 

фахівців як складових педагогічного про-
цесу, що забезпечують психологічну основу 
професійної підготовки і спрямовані на реа-
лізацію закономірностей розвитку індивіду-
альності в цілому. Очевидно, що формування 
емоційної сфери це цілеспрямований процес. 
Система цілей включає наступне: формуван-
ня навичок оцінювання результатів власної 
діяльності; формування навичок аналізу емо-
ційних станів; опанування прийомами емо-
ційної регуляції; визначення сприятливих 
та негативних факторів власного емоційно-
го розвитку. Система цілей, що відображає 
формування професійно значущих компо-
нентів емоційної сфери студентів включає: 
формування навичок аналізу професійної 
діяльності; формування навичок передбачен-
ня можливих емоційних станів у пацієнтів; 
формування адекватного розуміння власних 
особливостей емоційної сфери в готовності 
здійснення професійної діяльності; само-
вдосконалення власного спостереження, ем-
патії, емоційної лабільності, рефлексії, інших 
професійно значущих компонентів емоційної 
сфери; формування навичок в розробці так-
тики емоційного самовдосконалення тощо.

В процесі навчання у ВНЗ студенту – май-
бутньому лікарю необхідно засвоїти певні 
знання, що забезпечать формування в його 
свідомості чіткої картини емоційної органі-
зації людини, а також озброять його методо-
логічними підходами до формування влас-
ної емоційної сфери. На нашу думку, до них 
належать знання про емоційну організацію 
особистості; вікові особливості емоційної 
сфери; відхилення в емоційному розвитку 
людини; зв‘язок емоцій з пізнанням; профе-
сійно важливі властивості лікаря (емоційний 
аспект); способи регуляції емоційних станів; 
способи емоційної саморегуляції і т.д. 

В процесі формування емоційної сфе-
ри студента одне з важливих місць посідає 
система відповідних вмінь та навичок. До 
них належать: емоційні вміння; навички 
емоційної саморегуляції; вміння передбача-
ти можливі емоційні реакції в певних ситу-
аціях; вміння керувати емоційними станами; 
вміння швидкого реагування в емоціогенних 
ситуаціях; навички спостереження, емпатії, 
перцепції тощо. Відповідно до побудованої 
нами концепції, формування вищезазначе-
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них вмінь та навичок відбувається за раху-
нок включення до процесу навчання. З цією 
метою нами розроблена система завдань, 
яка охоплює наступне: завдання на пізнан-
ня емоційних станів, експресивних засобів, 
прийомів регуляції емоцій; завдання на само-
пізнання особливостей власних емоційних 
станів, засобів експресії, прийомів емоційної 
регуляції на основі самоаналізу; завдання на 
розвиток навичок емоційної регуляції; за-
вдання на розвиток професійної спостереж-
ливості (перцептивний, емпатійний компо-
ненти); завдання на психологічний аналіз 
ситуацій в процесі професійної діяльності. В 
цілому система завдань побудована на основі 
принципів професійної спрямованості, кон-
цепції індивідуальності, а також етапів фор-
мування емоційної сфери студентів в процесі 
підготовки у ВНЗ. Не слід забувати, що зна-
ння, вміння і навички, які формуються в про-
цесі професійної підготовки, вирізняються 
не лише змістовно й функціонально, а й ха-
рактером діяльності, необхідної для їх засво-
єння. На наш погляд, виховання емоційного 
ставлення реалізується при виникненні пев-
ного почуття, емоційно забарвленої потреби, 
співпереживання. В зв‘язку з цим, розвиток 
емоційної сфери пов‘язаний з розвитком 
психічним і соціальним під впливом певних 
умов – обставин, які сприяють успішній ор-
ганізації і здійсненню процесу її формування 
у студентів. Пов‘язані вони і з викладачами, і 
зі студентами, і, звичайно с процесом профе-
сійного навчання. В представленій нами кон-
цепції формування емоційної сфери студента 
знайшли відображення різноманітні форми 
навчання: лекції, семінарські, практичні за-

няття, виробнича практика, консультація, са-
мостійна робота.

Ми спирались на той факт, що концепція 
формування емоційної сфери студента можна 
побудувати, якщо відомі вікові особливості 
розвитку емоційної сфери студентів; сутність 
професійно важливих компонентів емоційної 
сфери майбутнього лікаря; можливості профе-
сійної підготовки в розвитку емоційної сфери 
(методичний аспект). Відтак, основними ета-
пами формування емоційної сфери студентів 
– майбутніх лікарів-психологів в процесі про-
фесійної підготовки мають стати: загальний 
розвиток емоційної сфери; її саморозвиток; 
формування професійно значущих компонен-
тів емоційної сфери та їх саморозвиток.

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. Таким чином, в цій роботі здій-
снено спробу проаналізувати таке актуальне 
питання професійної підготовки студента 
як формування його емоційної сфери. І саме 
дослідження проблеми нашого пошуку до-
зволило дати наукове уявлення про програму 
формування емоційної сфери студента – май-
бутнього лікаря-психолога в процесі профе-
сійної підготовки і з‘ясувати, що її формуван-
ня мусить бути одним з завдань професійної 
підготовки.

Перспективними напрямками досліджень 
проблеми професійного становлення фахів-
ця є розробка та впровадження відповідних 
програм, методичних рекомендацій для пси-
хологічних служб з метою оптимізації проце-
су професійного становлення медичних пра-
цівників, створення психолого-педагогічної 
моделі супроводу професійного становлення 
фахівця тощо.
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МЕТОДИЧНА РОБОТА МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК УМОВА 
ФОРМУВАННЯ ЙОГО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Анотація: У статті наголошується на необхідності організації методичної роботи молодого вчителя 
як умови формування його педагогічної майстерності. Виокремлено групи молодих учителів і розгляну-
то форми методичної роботи з урахуванням специфіки кожної групи. 

Аннотация: В статье подчеркивается необходимость организации методической работы молодого 
учителя как условия формирования его педагогического мастерства. Выделены группы молодых учите-
лей и рассмотрены формы методической работы с учетом специфики каждой группы.

Summary: The necessity of the organization of the young teacher’s methodical work as a precondition of 
the formation of his pedagogical skill is observed in the article. Groups of young teachers are distinguished and, 
taking into consideration the peculiarities of each group, the forms of methodical work are reviewed.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасна школа потребує кваліфі-
кованого, компетентного педагога, профе-
сіонала, здатного вирішувати складні про-
блеми виховання і навчання підростаючого 
покоління. Відтак і перед всіма суб’єктами 
підготовки педагогічних кадрів − від педаго-
гічних навчальних закладів до педагогічних 
колективів шкіл − постає завдання підви-
щення професійного рівня вчителя, форму-
вання його особистості, озброєння новими 
підходами до організації навчально-вихов-
ного процесу в школі. 

Це завдання обумовлено, з одного боку, 
соціально-економічними чинниками, які ви-
сувають до вчителів, їхньої підготовки під-
вищені вимоги, з іншого, − ускладненням 
навчально-виховного процесу в школі. Крім 
цього, можна констатувати, що педагогічні 
ВНЗи в недостатній мірі виконують завдан-
ня підготовки майбутніх учителів до роботи 
в школі. Як справедливо зазначали С. Верш-
ловський і Л. Лєсохіна, «як би не вдоскона-
лювався процес навчання педагога у вищій 
школі, її випускника, звичайно, не можна 
розглядати як цілком «завершеного» спе-
ціаліста» [1, с. 5]. Формування вчителя як 
спеціаліста відбувається у безперервній пе-
дагогічній діяльності і не зводиться тільки 
до набуття досвіду. У вчителя формується 
громадянська позиція, комплекс ставлень: 
до своєї роботи, до учнів та їхніх батьків, 

учителів; розширюються і поглиблюють-
ся знання про навчально-виховний процес, 
особливості його перебігу; формуються 
особистісні якості і риси характеру тощо. 
Тобто відбувається становлення педагога-
майстра, який своєю позицією, культурою, 
навіть зовнішнім виглядом відрізняється від 
представників інших професій і який впли-
ває на школярів не тільки своїми знаннями 
і вміннями, а й своєю особистістю, своїм 
ставленням до світу. 

Проблема формування педагогічної май-
стерності молодого вчителя також випливає 
із суперечності між вимогами суспільства 
до якості роботи вчителя і умовами, які ви-
значають якість і темп професійного зрос-
тання молодого вчителя.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми. Різні аспекти педагогіч-
ної майстерності вчителя на сучасному ета-
пі розглядали у своїх статтях М. Вайнов-
ська, О. Голік, О. Лавріненко, Л. Сущенко,  
Т. Хлєбнікова. Історичні питання педаго-
гічної майстерності вчителя висвітлювали  
Г. Лях, В. Павленко. У працях С. Єлкано-
ва, В. Коротова, І. Кривоноса, М. Кухарева,  
О. Мороза, В. Сластьоніна, Т. Шамової та 
ін. піднімалися різні проблеми діяльності 
молодих учителів: психолого-педагогічні та 
соціально-педагогічні умови їх професійно-
го становлення, готовність до самостійної 
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роботи в школі, труднощі в роботі вчителів-
початківців, адаптація молодих учителів, 
організація допомоги молодим учителям 
тощо. На ролі педагогічного колективу у 
формуванні майстерності молодих учителів 
наголошувалося у доробках Ю. Львової, С. 
Вершловського, Л. Лєсохіної. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є узагальнення досвіду організації ме-
тодичної роботи молодого вчителя як важ-
ливої умови формування його педагогічної 
майстерності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У нашому розумінні молодий учи-
тель − це, перш за все, молода за віком лю-
дина – 20-25 років, яка має певну спеціальну 
підготовку, та у якої ще мало життєвого і 
професійного досвіду. Як свідчать спостере-
ження за молодими вчителями, вони мають 
глибокі теоретичні знання з різних наук, у 
них сформовані деякі педагогічні вміння, та 
ще бракує досвіду вирішення проблем вихо-
вання і навчання підростаючого покоління, 
які постійно ускладнюються. Зважаючи на 
те, що всі випускники педагогічних ВНЗів 
пройшли педагогічну практику, то у них є 
певний педагогічний досвід, але ще в недо-
статній мірі.

Наявність ґрунтовних знань, певних 
умінь і навичок, а головне, свідомість голов-
ного завдання − дати дітям ґрунтовні знання 
і сформувати високі моральні якості, вихо-
вати громадянина держави та бажання реа-
лізувати свої знання у практичній діяльності 
дає підстави стверджувати, що у молодого 
вчителя є всі підстави стати майстром.

На наше глибоке переконання, найбільш 
сприятливим часом для формування педаго-
гічної майстерності є перші 5 років роботи в 
школі. Якщо перші 3 роки ріст майстернос-
ті іде по вертикалі − подолання труднощів 
і суперечностей педагогічної діяльності, ви-
рішення педагогічних задач і нарощування 
позитивного досвіду організації навчаль-
но-виховного процесу, то після 3 років − по 
горизонталі: майстерність удосконалюєть-
ся, іде накопичення власного досвіду, його 
узагальнення, формується індивідуальний 
стиль діяльності [2, с. 55].

З огляду на це у групі молодих учителів 
можна виокремити підгрупи: 

1) учителі-початківці (стаж до 1 року), 
які тільки-но закінчили педагогічний ВНЗ. 
У їхній діяльності ще багато суперечностей 
між тим, що вони вивчали у ВНЗі, і тим, з 
чим зустрічаються на практиці;

2) молоді спеціалісти (стаж 2−3 роки), 
які вже подолали перші труднощі і накопи-
чили певний досвід у вирішенні окремих 
проблем;

3) учителі зі стажем роботи 4-5 років − у 
них в основному сформувалася педагогічна 
майстерність.

Зважаючи на особливості кожної групи, 
організується робота з молодими вчителя-
ми у школі, спрямована на підвищення їх-
нього кваліфікаційного рівня і формування 
педагогічної майстерності. Так, на першому 
етапі відбувається осмислення навчально-
виховного процесу, його особливостей, на-
копичення власного педагогічного досвіду 
на основі подолання труднощів; на другому 
етапі − робота по вдосконаленню педагогіч-
ної майстерності через осмислення свого 
досвіду і вивчення та впровадження пере-
дового педагогічного досвіду; на третьому 
етапі − формування індивідуального стилю 
педагогічної діяльності, розвиток ініціати-
ви, творчості.

У педагогічній літературі простежується 
думка про те, що педагогічна майстерність 
учителя − це перш за все результат колектив-
ної творчості всіх учителів, які працюють у 
даному колективі [1], [3]. Молодий учитель, 
який має великий багаж теоретичних знань, 
засвоює саме той досвід педагогічної діяль-
ності, який склався у даному колективі. Він 
вчиться у досвідчених учителів, переймає 
їхні методи і прийоми роботи, деякі погляди 
на організацію і здійснення навчально-ви-
ховного процесу. «У ситуаціях, коли моло-
дому вчителеві бракує досвіду, знань, упев-
неності, − зазначали С. Вершловський та Л. 
Лєсохіна, − він звертається по допомогу і 
підтримку перш за все до товаришів по ро-
боті, прислухається до думок, оцінок своїх 
колег, відвідує їхні уроки, щось запозичує із 
методичних прийомів, щось в цілому із сти-
лю їхньої діяльності» [1, с. 103]. Але це не 
просте переймання чужого досвіду. Прохо-
дячи через призму індивідуальних особли-
востей молодого вчителя, його характеру 
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і життєвого досвіду, досвід і стиль роботи 
даного педагогічного колективу стає над-
банням молодого вчителя, формуючи його 
індивідуальний стиль педагогічної діяль-
ності. Тобто педагогічна майстерність моло-
дого вчителя починає формуватися на осно-
ві набутих у вищому навчальному закладі 
теоретичних знань, його життєвого досвіду 
і досвіду роботи тих учителів, з якими він 
взаємодіє у процесі своєї педагогічної діяль-
ності. Отже, однією з умов формування пе-
дагогічної майстерності молодого вчителя 
є взаємозбагачення молодих і досвідчених 
учителів. Цей процес здійснюється переш 
за все через методичну роботу, організовану 
в школі (місті, районі).

Основною метою методичної роботи 
в школі є «підвищення рівня педагогічної 
компетентності кожного вчителя й педаго-
гічного колективу, надання дієвої допомоги 
вчителям, класним керівникам у розвитку 
їх майстерності як комплексу професій-
них знань, навичок та вмінь» [4, с. 6]. В 
решті-решт методична робота спрямована 
на досягнення запланованих позитивних 
результатів навчально-виховного процесу, 
вдосконалення і модернізацію навчання і 
виховання, покращання якості знань учнів, 
їх виховання та підготовка до життя і пра-
ці. Саме тому керівники шкіл піклуються 
про створення у школі таких умов праці, у 
яких кожен учитель міг би методично зба-
гачуватися, експериментувати, професійно 
зростати.

Досвід роботи шкіл у цьому напрямку 
свідчить, що методична робота диференці-
юється в залежності від кваліфікаційного 
рівня вчителів. Так, у більшості шкіл учите-
лі розподілені на 3 групи: 1) учителі вищої 
категорії та вчителі зі званням; 2) учителі І 
та ІІ категорій; 2) молоді спеціалісти. Відпо-
відно й методична робота з ними ведеться 
диференційовано. Найбільшої уваги і до-
помоги потребують молоді спеціалісти. Цю 
допомогу їм надають і керівники школи, і 
досвідчені педагоги. Починаючи з ознайом-
лення з режимом роботи школи, її пробле-
мами, обладнанням навчальних кабінетів, 
через стажування і наставництво поступово 
формується педагогічна майстерність моло-
дих учителів.

Отже, методична робота має велике зна-
чення для всіх педагогів. Особливої значу-
щості вона набуває для молодих учителів. 
Особливість методичної роботи молодих 
учителів обумовлена, перш за все, браком 
педагогічного і життєвого досвіду, а також 
досвіду методичної роботи. У ВНЗ під час 
педагогічної практики студенти отримують 
деякі знання і вміння в галузі методичної 
роботи (наприклад, формуються уміння 
складати плани: календарні, поурочні, ви-
ховної роботи; аналізувати уроки й виховні 
заходи, проведені іншими педагогами; ви-
вчати передовий педагогічний досвід тощо). 
Втім, як би плідно не проходила педагогіч-
на практика студента, в її межах неможливо 
опанувати всі методи і прийоми підвищення 
своєї кваліфікації. Отже, організація мето-
дичної роботи з молодими вчителями з пер-
ших днів їхньої роботи у школі є надзвичай-
но актуальною.

Методична робота молодих учителів 
здійснюється у таких напрямах: система-
тичне вивчення й аналіз навчальних про-
грам, підручників, методичних посібників; 
вивчення і впровадження передового педа-
гогічного досвіду; оволодіння новими ме-
тодами і прийомами навчання і виховання, 
уміннями і навичками проведення різних 
занять (уроків, у тому числі й нетради-
ційних, практичних і лабораторних робіт 
тощо); використання новітніх технологій 
навчання і виховання; вивчення й аналіз 
якості знань, умінь і навичок учнів; визна-
чення з найскладніших розділів і тем про-
грами шляхів профілактики і подолання 
можливих труднощів; удосконалення уроку 
як основної форми навчання; визначення 
заходів по розвитку самостійності й ініціа-
тивності школярів та ін. Звісно, що цими на-
прямами не обмежується методична робота 
вчителів, вона охоплює широкий комплекс 
методологічних, педагогічних, методичних, 
культурологічних проблем. Та у перші роки 
самостійної діяльності вчитель мислить 
конкретними категоріями, він намагається 
передовсім вирішити конкретні проблеми, 
що стосуються організації навчально-ви-
ховного процесу і встановлення правильних 
взаємин з учнями. Вирішення цих конкрет-
них проблем на педагогічному та методич-
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ному рівнях і складає основу для узагаль-
нень та інтерпретації свого педагогічного 
досвіду на вищих рівнях (методологічному, 
культурологічному).

Аналіз досвіду роботи шкіл свідчить про 
те, що в школах України склалася система 
методичної роботи молодих учителів, що 
відображає специфіку цієї групи. Вже тра-
диційними стали постійно діючі і проблемні 
семінари, робота в методичних об’єднаннях, 
школи передового досвіду, школи молодих 
учителів. Та найбільш ефективною формою 
роботи з молодими вчителями, особливо у 
перші роки їхньої самостійної педагогічної 
діяльності, є індивідуальна методична ро-
бота: консультації, наставництво, бесіди, 
відвідування уроків керівників шкіл з по-
дальшим їх аналізом, відвідування разом з 
молодими вчителями уроків досвідчених 
учителів, допомога у складанні поурочних 
планів, у доборі та вивченні методичної лі-
тератури. Усе це сприяє осмисленню моло-
дими вчителями педагогічного досвіду сво-
їх колег і формування своєї власної позиції у 
вирішенні тих чи інших проблем організації 
навчально-виховного процесу. 

Разом з тим молоді вчителі залучаються 
до колективних (методичні об’єднання, пе-
дагогічні читання, науково-практичні кон-
ференції, семінари, педагогічні виставки) і 
групових (школи молодого вчителя, пере-
дового досвіду) форм методичної роботи. 
Ділові ігри, лекції, семінари, доповіді, прак-
тичні заняття, відкриті уроки, взаємовідві-
дування, огляд літератури та обговорення 
книг − усе це сприяє підвищенню уваги 
та інтересу молодих учителів до методич-
ної роботи. На перших порах вони беруть 
пасивну участь у роботі вказаних форм − 
вони знайомляться з роботою педагогічного 
колективу, осмислюють проблему школи. 
Далі, коли у молодого вчителя з’являється 
власний досвід педагогічної діяльності і він 
починає сприймати шкільну дійсність через 
призму своїх проблем і накопиченого до-
свіду, він починає брати активну участь у 
заходах методичного характеру. У перший 
рік роботи молодий учитель включається у 
роботу шкільного (міжшкільного) методич-
ного об’єднання, з другого року − районного 
методоб’єднання, групових форм методич-

ної роботи, з третього року − всі форми ко-
лективної методичної роботи у школі, райо-
ні, місті. Починаючи з третього року, можна 
заслуховувати молодого вчителя на нарадах 
при директорі або педагогічних радах з де-
яких питань організації навчально-виховно-
го процесу і залучати молодого вчителя до 
активних форм участі в методичній роботі. 
Це можуть бути виступи, доповіді з досвіду 
роботи, наприклад, з таких питань, як «Мій 
досвід вирішення на уроці пізнавальних за-
дач (проблемних ситуацій)», «Способи ак-
тивізації навчально-пізнавальної діяльності 
учнів на уроці», «Використання новітніх 
технологій навчання» та ін. У цьому моло-
дим учителям допомагає методична робота, 
яка організується спеціально для них у шко-
лах стажера, молодого вчителя, передового 
досвіду. Саме тут молодий учитель одержує 
перші навики аналізу й самоаналізу педаго-
гічного досвіду, його узагальнення.

Найпоширенішою формою методичної 
роботи, особливо на першому етапі, є школа 
молодого вчителя, у якій молодий спеціа-
ліст отримує перший досвід методичної ро-
боти. Аналіз планів роботи шкіл молодого 
вчителя дозволив виокремити такі напрями 
їх роботи: удосконалення психолого-педа-
гогічної підготовки молодих спеціалістів; 
глибоке вивчення навчальних програм; на-
вчання конструювання уроку, відбору тех-
нологій, методик, використання методичної 
та спеціальної літератури; складання кон-
спекту уроку певного типу, формулюван-
ня практичної мети уроку; ознайомлення з 
різними типами уроку, їх структурою; ви-
користання проектних технологій, техноло-
гій парної та групової роботи навчання на 
уроці; використання мультимедійних техно-
логій, відеокурсів на уроці; організація са-
мостійної роботи на уроці; здійснення між-
предметних зв’язків; нетрадиційні уроки; 
домашнє завдання, його обсяг, диференціа-
ція; ознайомлення з новинками методичної 
літератури; прийоми активізації пізнаваль-
ної активності (методичні прийоми роботи 
з текстом підручника; методика проведення 
фізкультхвилинок; створення ситуації успі-
ху в навчанні); вивчення нового матеріалу 
(модель майбутніх знань; асоціативні схеми; 
різні методи навчання; ідеальний урок, його 
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модель); методичні прийоми формування 
мотивації навчання (із досвіду роботи вчи-
телів школи) тощо. Проводяться теоретичні 
(міні-семінари, лекції, проблемно-творчі се-
мінари) і практичні заняття (відкриті уроки, 
ділові ігри, практикуми мозковий штурм, 
обмін досвідом).

Висновки. У результаті наукового пошу-
ку з’ясовано, що педагогічна майстерність 
учителя формується у процесі практичної 
діяльності в школі на основі тих знань і 
вмінь, особистісних якостей, які сформува-

лися у ВНЗі. Суттєву роль у цьому процесі 
відіграє методична робота молодого вчите-
ля, спрямована на підвищення його квалі-
фікаційного рівня, удосконалення педаго-
гічних умінь. Досвід шкіл України свідчить 
про те, що молодих учителів залучають до 
загальних форм методичної роботи. Крім 
цього, створюються спеціальні умови для 
методичної роботи з урахуванням особли-
востей молодих учителів, які зумовлені не-
достатністю досвіду, в тому числі й у галузі 
методичної роботи.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПРИЙМАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ

Анотація: В статті автор аналізує проблему естетичної діяльності, описує дослідження сприймання 
різних видів естетичної діяльності дітьми молодшого шкільного віку.

Аннотация: В статье автор анализирует проблему эстетической деятельности, описывает исследо-
вание восприятия различных видов эстетической деятельности детьми младшего школьного возраста.

Summary: The author analyzes the problem of aesthetic activity. Also this article describes the research of 
perception young student`s different aesthetical activities types.

Постановка проблеми. Сучасна система 
навчання та розвитку особистості являє со-
бою складну історичну сукупність наукового, 
творчого надбання великої кількості дослід-
ників практично всіх сфер життя суспільства. 
Проте ця різноманітність викликає побічний 
ефект – концентрацію зусиль на певних про-
цесах за рахунок знецінення інших.

На нашу думку, такого знецінення в 
останні часи зазнає естетичний розвиток. 
Оскільки від сучасної людини потребують 
високого рівня гуманітарних та технічних 
знань, естетичному розвитку не приділяєть-
ся достатньої уваги. Проте, ми переконані, 
що розвиток естетичних процесів вливає не 
тільки на духовний розвиток, але й безпосе-
редньо на розвиток когнітивної сфери осо-
бистості.

Мета дослідження. В межах нашого 
експерименту з вивчення динаміки модаль-
но-специфічної пам’яті в процесі розвитку 
естетичного сприйняття перед нами поста-
ло завдання дослідити відношення до есте-
тичної діяльності у молодших школярів. Ми 
вважаємо необхідним провести таке дослі-
дження, оскільки отримані дані розкрива-
ють особливості сприйняття естетичної ді-
яльності у молодших школярів. 

Л. Н. Столович, В.В. Ванслов, Ю.Б. Бо-
рєв та інші дослідники визначили естетич-
не як базову категорію системи естетичних 
знань в другій половині ХХ ст [2;3;4;6]. Ес-
тетичне відображає спільні характеристики, 
які притаманні прекрасному, потворному, 
комічному, трагічному та іншим естетич-

ним властивостям навколишнього світу. До 
таких якостей відносяться: 

• об’єктивно-естетичні в природі, сус-
пільстві, у продуктах матеріального і духо-
вного виробництва; 

• естетична діяльність; 
• суб’єктивно-естетичне або естетична 

свідомість (естетичні почуття, сприйняття , 
потреби , ідеали , тощо) [2].

Художня культура – вища форма естетич-
ної культури, яка пов’язана із задоволенням 
естетичних потреб особистості: пізнаваль-
ними, соціальними, моральними, політич-
ними.

Естетичне освоєння розуміється як скла-
дова практичної діяльності, як момент ма-
теріального і духовного перетворення світу, 
що виступає як формування та як само-
ствердження особистості. 

В естетичному освоєнні дійсності слід 
вирізняти естетичну діяльність, складову 
матеріального і духовного творення як спря-
моване безпосереднє рішення естетичних 
завдань (наприклад, художня діяльність). 

В естетичній діяльності людина пізнає 
глибинне, суттєве, загальне та надає йому 
форму. Естетичне освоєння – це прогнос-
тичне відображення дійсності та оптиміза-
ція умов людської діяльності. 

Естетична виразність збуджує суперечли-
ві емоції, асоціації чуттєвих образів і думок, 
призводить до їх гармонійного об’єднання 
і викликає поліфонічні враження, іншими 
словами поєднання чуттєвих образів, емо-
цій [2]. 
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Естетична діяльність об’єднується з 
іншими видами діяльності, таким чином 
створюючи об’єкти, що задовольняють як 
утилітарні, так і піднесені потреби. Така 
ситуація пояснюється створенням міфів, 
обрядових пісень, танців тощо. Поступово 
ця специфічна діяльність відокремлюється 
від утилітарної і релігійної, що пов’язано з 
формуванням особливого способу пізнання 
– співпереживання. Мистецтво стає само-
стійною галуззю духовного виробництва і 
духовного споживання. Естетичне освоєн-
ня здійснюється у всіх видах людської ді-
яльності, оскільки при відповідних умовах, 
людина застосовує принципи естетичної 
цілісності, доцільності, гармонізації, ви-
разності. 

У естетичній діяльності формується ес-
тетична свідомість – цілісне, емоційно наси-
чене відображення дійсності, особливістю 
якої є її емоційний характер. В естетичній 
свідомості відбувається чуттєве відобра-
ження загальності та особистісного сенсу 
всіх явищ дійсності. Компонентами есте-
тичної свідомості є естетичні потреби, ес-
тетичні почуття, естетичний смак, естетичні 
ідеали [3].

Естетична діяльність універсальна – це 
діяльність людини в її загальнолюдської 
значущості. 

Естетичну діяльність дослідники 
пов’язували з різноманітними формами 
людської практики, з трудовою діяльністю 
людей. Так, Г. Гегель спробував з’ясувати 
специфічні особливості естетичного став-
лення людини, розрізняючи теоретичне і 
практичне ставлення до предметів зовніш-
нього світу. За його словами, людина, тео-
ретично підходячи до речей, зацікавлена в 
тому, щоб пізнати їх внутрішню сутність, 
закон їх існування. Це ставлення людини 
до речей знаходить вираження в науці. Він 
стверджував, що естетичний об’єкт повинен 
бути доступний безпосередньому чуттєво-
му спогляданню [6].

Естетична діяльність здійснюється або за 
законами краси (дизайн, архітектура), або за 
законами комічного, трагічного тощо.

Естетична діяльність включає в себе: 
• художньо-практичну; 
• художньо – творчу; 

• художньо – технічну; 
• художньо – рецептивну;
• рецептивно – естетичну;
• духовно – культурну;
• теоретичну.
Вінець естетичної діяльності – мисте-

цтво. Тут діяльність людини підноситься до 
художнього творчості, що створює в кращих 
своїх проявах шедеври на всі часи [2].

Слід зазначити, що вивчення естетично-
го в цілому та зокрема естетичної діяльнос-
ті досить широко представлені в філософ-
ських та естетичних дослідженнях, проте в 
сфері психології представлені здебільшого 
в контексті вивчення мистецтва, творчості 
або діяльності в цілому. 

Результати дослідження. Дослідження 
проводилось індивідуально з 80 молодшими 
школярами віком від 6 до 8 років. Для до-
сягнення необхідного результату ми обрали 
«Колірний тест відносин» Є. Ф. Еткінда [5]. 

Теоретичною основою цієї методики є 
концепція структури відносин людини В.М. 
Мясищева, ідеї Б.Г. Ананьєва про образну 
природу психічних структур будь-якого рів-
ня та складності.

Методичною основою Колірного тесту 
відносин є колірно-асоціатівний експери-
мент, який базується на гіпотезі відображен-
ня істотних характеристик невербальних 
компонентів відносин до значимих явищ, до 
самого себе в колірних асоціаціях.

Методика оцінюється відноситься до 
проективних, вона дозволяє виявляти не-
усвідомлювані компоненти відносин, ми-
наючи механізми психологічного захисту. В 
якості стимульного набору в Колірному тес-
ті використовується восьмиколірна таблиця 
тесту Люшера [1].

З вищезазначених видів естетичної ді-
яльності ми обрали: художньо – творчу (піс-
ні, танці та карнавал), художньо – технічну 
(архітектурна діяльність та дизайн) та ху-
дожньо – рецептивну (сприйняття казок та 
читання віршів).

Процедура дослідження. На першому 
етапі ми запропонували досліджуваним об-
рати характеристики для восьми запропо-
нованих кольорів, а також дати їм оцінку. В 
результаті ми отримали наступні результати 
(табл. 1 та табл.2):
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Таблиця1
Сила оцінки кольорів та їх характеристика

Колір
Сила 
оцін-

ки
Характеристика кольорів

синій 7 спокійний, чесний, справедливий, холодний
зелений 6 енергійний, самостійний, відповідальний , сильний

червоний 5 активний, чуттєвий, сильний, гарячий
жовтий 4 добрий, товариський, напружений

фіолетовий 3 самостійний, фантастичний, нещирий
коричневий 2 заздрісний, неприємний

чорний 1 злий, нещирий, непривабливий
сірий 0 спокійний, невпевнений, несамостійний, слабкий

Таблиця 2
Оцінка видів естетичної діяльності за результатами (n=80)

Естетична 
діяльність

спів танець малюнок архітектура карнавал дизайн казки вірші

Оцінка 3,41 3,85 4,71 2,25 3,49 4,15 3,84 3,06

На другому етапі ми провели досліджен-
ня відношення до естетичної діяльності. Ін-
струкція: «Уявіть будинок, в якому вісім різ-
нокольорових віконечок. В кожному віконці 
люди займаються різними справами. Пока-

жи, я кому віконці співають, танцюють, ма-
люють, роблять макет будинку, розробляють 
дизайн одягу, читають казки, декламують 
вірші та святкують на карнавалі». Результа-
ти відображені в Таблиці 3.

Таблиця 3
Вибір відповідних кольорів до видів естетичної діяльності (у відсотках)

Види есте-
тичної діяль-

ності
синій, 

%
зеле-

ний,%
черво-
ний, %

жовтий, 
%

фіолето-
вий,%

коричне-
вий,%

чорний, 
%

сірий, 
%

Спів 0 6 15 30 30 0 0 13
Танець 13 6 20 11 30 13 0 8

Малювання 30 19 13 8 19 0 0 13
Архітектура 6 6 13 6 0 16 24 29

Карнавал 6 14 11 26 13 0 24 6
Дизайн 11 25 13 6 9 36 0 0
Казки 13 26 11 13 0 0 14 14
Вірші 19 0 11 13 6 13 25 14

На третьому етапі ми зробили статистичну обробку отриманих даних, використавши 
критерій Пірсона (рис.1):
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Рис. 1. Результати кореляційного аналізу

де                зв’язки на рівні значущості р < 0,05,  

                    зв’язки на рівні значущості р < 0,01, 

                    зв’язки на рівні значущості р < 0,001.   
 

Таким чином, ми отримали тісні статис-
тично значущі зворотні зв’язки між танцем 
та карнавалом, танцем та малюванням, ар-
хітектурою та декламацією віршів, тісний 
прямий зв’язок між танцем та дизайном на 
рівні значущості р < 0,001. Також були ви-
явлені статистично значущі зворотні зв’язки 
між читанням казок та дизайном на рівні 
значущості р < 0,01; між співом та малюван-
ням, співом та дизайном на рівні значущості 
р < 0,05, а також прямий зв’язок між карна-
валом та декламацією віршів на рівні значу-
щості р < 0,05.

Висновки. 1. Естетична діяльність це ді-
яльність в будь – якій сфері життя, якщо її 
можна співвіднести з естетичними категорі-
ями (комічне, трагічне тощо).

2. Пріоритетними для молодших шко-
лярів є малюнок, дизайн, танці. Іншими 
словами, перевага віддається художньо – 
творчому та художньо – технічному виду 
естетичної діяльності.

3. У сприйманні дітей молодшого шкіль-

ного віку види естетичної діяльності можна 
охарактеризувати наступним чином.

1) Художньо – творчі види діяльності:
• спів – добрий, товариський, напруже-

ний, самостійний, фантастичний, нещирий;
• танець – активний, чуттєвий, сильний, 

гарячий, самостійний, фантастичний, нещи-
рий;

• малювання – спокійний, чесний, спра-
ведливий, холодний, енергійний, самостій-
ний, відповідальний , сильний, самостій-
ний, фантастичний, нещирий.

2) Художньо – практичні види діяльності:
• архітектура – злий, нещирий, неприва-

бливий, спокійний, невпевнений, несамо-
стійний, слабкий;

• дизайн – енергійний, самостійний, від-
повідальний, сильний, заздрісний, неприєм-
ний.

3) Художньо – рецептивні види діяльнос-
ті:

• читання казок (сприймання літератур-
ного твору) – енергійний, самостійний, від-
повідальний , сильний;

• декламування віршів.
4. За результатами статистичного аналізу 

ми отримали наступні результати: школя-
рі, які віддають перевагу танцю, не сприй-
мають карнавал та малювання, позитивне 
сприймання архітектури притаманне шко-
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лярам, які не сприймають декламацію ві-
ршів, позитивне сприймання танцю тісно 
пов’язане з позитивним сприйманням ди-
зайну та навпаки.

Також, позитивне сприймання читання 
казок пов’язане зі негативним сприйман-
ням дизайну, перевага співу надається за 
рахунок малювання та дизайну, а позитивне 
сприймання карнавалу відповідає позитив-

ному сприйманню декламації віршів (на рів-
ні значущості р < 0,05). 

В подальшому, ми вважаємо за необхід-
не дослідити зв’язки між особливостями 
сприймання естетичної діяльності та осо-
бливостями естетичного сприйняття мо-
лодших школярів, а також зв’язок між від-
ношенням до видів естетичної діяльності та 
модально – специфічною пам’яттю. 
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ИЗУЧЕНИЕ УСВОЕНИЯ ЗВУКОВОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 
ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: В статье дана характеристика компонентов воспитания звуковой культуры речи до-
школьников, анализируются результаты исследования по определению особенностей и уровней усво-
ения звуковой стороны речи детьми младшего дошкольного возраста. 

Анотація: У статті надана характеристика компонентів виховання звукової культури мовлення 
дошкільників, аналізуються результати дослідження з визначення особливостей і рівнів засвоєння 
звукової сторони мовлення дітьми молодшого дошкільного віку.

Summary: There is a characteristic of the upbringing components of the preschoolers’ sound culture of 
speech in the article. It analyzes the results of a study on the identification of the features and levels of the 
sound speech mastered by children of preschool age.

Воспитание звуковой культуры речи – 
одна из важных задач речевого развития де-
тей в дошкольном учреждении, так как имен-
но дошкольный возраст является наиболее 
сензитивным для её решения. Учёные отме-
чают значение усвоения звуковой стороны 
речи для формирования полноценной лич-
ности ребенка и установления социальных 
контактов, для подготовки к школе, а в даль-
нейшем и для выбора профессии. Ребенок 
с хорошо развитой речью легко вступает в 
общение со взрослыми и сверстниками, по-
нятно выражает свои мысли и желания. Речь 
с дефектами произношения затрудняет вза-
имоотношения с людьми, задерживает пси-
хическое и речевое развитие ребенка. 

В изучении вопросов воспитания звуко-
вой стороны речи дошкольников известны 
исследования М.М. Алексеевой [1], О.П. 
Аматьевой [2] , А.М. Богуш [2], В.Е. Боро-
вой [4], А.Н. Гвоздева [5] , Л.И. Давидович 
[6], О.С.Трифоновой [7] , А.И. Максакова [8, 
9], Н.Г. Комратовой [10], Т.Л. Кудровой [11], 
С.К. Хаджирадевой [12], М.Ф. Фомичевой 
[13] и других. 

Цель статьи: проанализировать 
результаты обследования звуковой стороны 
речи детей младшего дошкольного возраста, 

сравнить полученные экспериментальные 
данные с описанными в научных источни-
ках конца 60-х годов 20 века.

Анализ основных положений иссле-
дования: М.Ф. Фомичева [13] определяет 
звуковую культуру речи как широкое, по-
ликомпонентное понятие, в которое входит 
фонетическая и орфоэпическая правиль-
ность, выразительность речи и четкая дик-
ция. Компоненты звуковой культуры речи 
представлены на рис. 1. 

Процесс воспитания звуковой культуры 
речи, как отмечает А.И. Максаков [8], у де-
тей младшего дошкольного возраста имеет 
следующие особенности. В этом возрасте 
дети не всегда могут управлять голосовым 
аппаратом, менять громкость, высоту голо-
са, темп речи, допускают ошибки в ударе-
нии, укорачивают многосложные слова; у 
большинства наблюдается несовершенство 
звукопроизношения (отсутствие шипящих, 
[р], [л]) не является еще отклонением). Вмес-
те с тем у детей наблюдаются качественные 
преобразования. Дети начинают сосредо-
тачивать внимание на звуковом оформле-
нии слов, подмечать ошибки в их звучании 
у сверстников; совершенствуется речевой 
слух; легко различают на слух близкие по 
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звучанию звукосочетания, слова; улучшает-
ся звукопроизношение, дети произносят та-
кие трудные звуки, как [ы], [х], закрепляется 
произношение свистящих звуков, начинают 
появляться шипящие и сонорные звуки [р], 
[л]. М.М. Алексеева [1] отмечает, что на чет-
вертом году жизни продолжается развитие 
речевого слуха и моторики артикуляционно-
го аппарата, работа над дикцией, подготовка 
к произношению трудных в артикуляцион-
ном отношении звуков. На 4 г.ж. ярко про-
являются индивидуальные различия в про-
изношении. 

А.И. Максаков [9] отмечает, что овладе-
ние правильным произношением в млад-
шем дошкольном возрасте затрудняется 
недостаточным развитием моторики речево-
го аппарата и фонематического слуха, недо-
статочной устойчивостью нервных связей. 
Речевое дыхание — основа звучащей речи, 
источник образования звуков, голоса. Оно 
обеспечивает нормальное голосообразова-
ние, правильное усвоение звуков, способно 
изменять силу их звучания, помогает пра-
вильно соблюдать паузы, сохранять плав-
ность речи, менять громкость, использовать 
речевую мелодику. Для младшего дошколь-
ного возраста показатель произнесения 
количества слов на выдохе определен на 
уровне 3-4 слова. Недостаточное развитие 
речевого дыхания влечет за собой наруше-

ния речевой функции, в част-
ности правильного звукопро-
изношения. Оптимальным 
типом речевого дыхания 
является диафрагмально–
нижнерёберное.

В рамках проведённого 
нами обследования опред-
елялось умение правильно 
произносить свистящие, ши-
пящие и сонорные звуки, 
дифференцировать их. Пока-
зателями сформированности 
речевого дыхания выступило 
усвоение детьми диафраг-
мально-нижнереберного типа 
речевого дыхания. 

При изучении процес-
са воспитания звуковой 
культуры речи младших до-

школьников мы применяли диагностичес-
кие методики, предложенные М.М. Алек-
сеевой, В.И. Яшиной и А.И. Максаковым 
[9]. Данные методики предполагают не-
сколько типов заданий: называние предме-
та, изображённого на картинке, проверка 
произношения нужного звука в речевом по-
токе, показ и называние предметов, отлича-
ющихся лишь одним из дифференцируемых 
звуков; произнесение ребенком названий 
картинок, в которых есть оба смешиваемых 
звука; повторение слов и словосочетаний, 
а также задания для изучения речевого 
дыхания. Задачами обследования речевого 
дыхания были: установить длительность и 
силу выдоха у детей, выявить умение ра-
ционально расходовать воздух при произ-
несении гласных звуков, определить, какое 
количество слов (слогов) дети способны 
произнести на одном выдохе. Диагностика 
включала несколько заданий: 

а) выявить длительность и силу вне-
речевого выдоха. Дети должны были про-
изнести выдох через рот. Чтобы увлечь их, 
разыгрывали ситуацию: как можно дольше 
дуть на ватку (снежинку). Время выдоха 
фиксировали с помощью секундомера; 

б) выявить длительность произнесе-
ния гласных звуков на одном выдохе. Дети 
должны были как можно дольше на одном 
выдохе произнести звуки «а», «у», «и», на-

Рис. 1. Компоненты звуковой культуры речи [14] 
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иболее контрастные по артикуляционным и 
акустическим свойствам. По заданию следо-
вало как можно дольше спеть колыбельную 
песенку (произнести звук «а»), песенку па-
ровоза (звук «у»), ослика (звук «и»). Время 
звучания звуков (выдоха) фиксировали с по-
мощью секундомера.

в) на материале стихотворения А. Бар-
то «Наша Таня» (включает 17 слов или 31 
слог) мы устанавливали, какое количество 
слов (слогов) могут произнести младшие 
дошкольники на одном выдохе. Наблюдая, 

мы фиксировали, когда ребенок добирает 
воздух, делает вдох в процессе речевого 
высказывания. 

Обследование младших дошкольников 
проходило в ДУЗ № 131 г.Севастополя. По 
результатам изучения речи детей нами было 
определены уровневые характеристики 
усвоения детьми звуковой стороны речи: 

Исходя из особенностей звуковой 
стороны речи детей младшего дошкольного 
возраста, мы выделили следующие уровни 
(см. табл. 1).

Таблица 1
Уровни воспитания звуковой культуры речи детей 4 года жизни

Уровень Характеристика

Высокий 

Речь ребёнка чистая, отчетливая, с правильным произношением свистящих, 
шипящих и сонорных звуков. Дифференцирует на слух свистящие, шипя-
щие и сонорные звуки. Может управлять своим голосовым аппаратом, менять 
громкость, темп речи. Диафрагмально-нижнереберный тип речевого дыхания. 
Организованный выдох. Распределение выдоха. Добор дыхания в процессе речи. 
Подмечает ошибки звучания у сверстников.

Достаточный 
Речь недостаточно ясная, отсутствуют шипящие и сонорные звуки. Не дифферен-
цирует шипящие, сонорные звуки. Диафрагмально-нижнереберный тип речевого 
дыхания преобладает.

Средний

Речь нечеткая, отсутствуют свистящие, шипящие, сонорные звуки. Не дифферен-
цирует данные звуки. Смягчает согласные. Диафрагмально-нижнереберный тип 
речевого дыхания не сформирован. Слабый вдох и выдох. Воздух добирается при 
помощи частых коротких вдохов. Неэкономное и неравномерное распределение 
выдыхаемого воздуха. 

Начальный 

Речь нечеткая, отсутствуют такие звуки, как: [ы], [х]. Отсутствуют свистящие, 
шипящие, сонорные звуки. Смягчает согласные. Пропускает звуки и слоги, пере-
ставляет их. Не дифференцирует свистящие, шипящие, сонорные и другие звуки. 
Диафрагмально-нижнереберный тип речевого дыхания не сформирован. Торо-
пливое произнесение фраз на вдохе с захлебыванием. Вдох с резким поднятием 
плеч. Неравномерное распределение воздуха на фразу, добор воздуха в середине 
слова.

Рис. 2. Уровни воспитания звуковой культуры речи детей младшего дошкольного возраста
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Качественный и количественный ана-
лиз результатов обследования речи детей 
выявил такие результаты: высокого уров-
ня воспитания звуковой культуры речи 
выявлено не было; достаточный уровень 
показали 19% детей; средний уровень был 
выявлен у 71% детей и начальный уровень 
показали 10 % дошкольников (рис. 2).

Таким образом, высокого уровня воспи-
тания звуковой культуры речи не показал ни 
один воспитанник, но у некоторых детей с 
достаточным уровнем, таких как Алена А., 
Лера А. есть необходимый потенциал для 
перехода их на высокий уровень воспита-
ния звуковой культуры речи. Например, у 
Алены А. отсутствовал только звук [ж], так-
же она не дифференцировала его со звуком 
[ш]. Диафрагмально-нижнереберный тип 
дыхания у нее сформирован.

Дети с достаточным уровнем справ-
лялись с заданиями уверенно, называли 
предметы, изображенные на картинках 
четко, понятно, достаточно громко, одна-
ко не все звуки присутствуют в их речи 
(отсутствуют шипящие, сонорные), при 
выполнении заданий на дифференци-
рование звуков наблюдались ошибки в 
дифференцировке шипящих, сонорных 
звуков. У них преобладал диафрагмально-
нижнереберный тип речевого дыхания. 
Если говорить о конкретном количестве 
детей, то из дошкольников, показавших 
достаточный уровень – 3 девочки (возрас-
том 3 г. 5 мес., 3 г. 10 мес. и 4 года) и 1 
мальчик (возрастом 4 года). Мы видим, что 
у девочек речь развита лучше, к тому же 
необходимо принять во внимание возраст 
детей. Большинству из них исполнилось 
или скоро исполнится 4 года.

Большинство дошкольников показа-
ло средний уровень воспитания звуковой 
культуры речи. Среди них – 7 девочек воз-
растом от 3 л. 3 мес. до 4 лет, и 8 мальчиков 
возрастом от 3 л. 3 мес. до 4 л. 2 мес. Дети го-
ворили нечетко, отсутствовали свистящие, 
шипящие, сонорные звуки. Дети искажали 
звуки как в начале, так и в середине, и в кон-
це слова. На слух дети не дифференцирова-
ли свистящие, шипящие и сонорные звуки, 
смягчали согласные. Например, Максим О. 
искажал звук [з]; [ц] заменял на [с]; [ж] на 

[з], [ш] на [с], звук [р] отсутствовал; не диф-
ференцировал звуки [ш] – [ж], [ж] – [ч], [ч] 
– [ш], [р] – [л]. Диафрагмально-нижнеребер-
ное дыхание у него не сформировано. 

Особо следует обратить внимание на де-
тей, у которых был выявлен начальный уро-
вень воспитания звуковой культуры речи, 
таких детей оказалось 10% (2 мальчика, 
возрастом 3 г. 6 мес. и 4 г. 3 мес.). Как мы 
видим, девочек на начальном уровне не ока-
залось, меньше их и на среднем уровне. В 
данной группе ярко проявляются гендерные 
отличия в особенностях речевого развития 
детей. Дошкольники, находящиеся на на-
чальном уровне, не произносят большин-
ство звуков, их речь можно понять с трудом. 
Речь нечеткая, отсутствуют такие звуки, 
как [ы], [х], отсутствуют свистящие, шипя-
щие, сонорные звуки. Например, у Григория 
К. отсутствует произношение звуков [с], 
[з], [ц], [р], [ш], [ж], [щ]; он не дифферен-
цирует шипящие, свистящие и сонорные, 
кроме [ж] – [ч]. Когда Григорий говорит, 
он захлебывается, приподнимает плечи, 
проглатывает большинство звуков. Необ-
ходимо отметить, что он самый старший в 
группе (4 г. 3 мес.), притом уровень разви-
тия речи самый низкий. 

Обобщив полученные эмпирические 
данные, мы имели возможность сравнить их 
с данными о речевом развитии дошкольни-
ков 4 г.ж., изложенными рядом учёных. По 
данным Ф.Ф. Рау [15], отклонения от воз-
растной нормы произношения наблюдают-
ся у 15 – 25% младших дошкольников. По 
данным К. Беккер [15], нарушения наблюда-
ются у 30 % дошкольников. Неправильное 
произношение звука [р] составляет 26% , 
звука [л] – 10%, свистящих – 22%, шипя-
щих – 24%, звука й – 1,5%, заднеязычных 
г, к, х – 1%, звонких звуков – 1,5%. Следует 
отметить, что артикуляционные отклоне-
ния у мальчиков встречаются в два-три раза 
чаще, чем у девочек. По данным мировой 
статистики, количество речевых наруше-
ний за последние года увеличилось, в связи 
с чем проблема профилактики речевых де-
фектов детей имеет глобальный характер. 
Такие ученые, как М.М. Фомичева [13], 
А.И. Максаков [8], отмечают, что детям к 
началу четвертого года жизни доступно 
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усвоение всех звуков родного языка, вклю-
чая свистящие, шипящие и сонорные. В 
своем исследовании мы приняли за откло-
нения от возрастной нормы речь тех детей, 
которые находятся на среднем и началь-
ном уровнях (81 %). Необходимо отметить, 
что такое количество отклонений может 
объясняться малой выборкой исследования 
и определенной степенью субъективности в 
оценке речи детей. Сравнивая полученные 
данные с результатами исследований Ф.Ф. 
Рау [15], которые проводились в конце 1960 
годов, необходимо отметить, что речевое 
развитие современных детей не соответ-
ствует нормам и требованиям программы, 
наблюдается большее количество откло-
нений в развитии речи детей, в частности 

в воспитании звуковой культуры речи. Мы 
предполагаем, что причинами таких откло-
нений могут быть: бедность речевой среды, 
окружающей дошкольника; пренатальные и 
постнатальные травмы; отклонения в пси-
хическом и соматическом здоровье; осо-
бенности протекания беременности матери; 
низкий уровень педагогической культуры 
родителей дошкольников.

Вывод. Таким образом, проведённое 
нами исследование подтверждает особую 
актуальность проблемы своевременного ди-
агностирования речи детей с целью прове-
дения коррекционной работы, оптимизации 
и совершенствовании работы по усвоению 
дошкольниками звуковой стороны родной 
речи.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОДАТКОВОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПІ 
З ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

(НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ, ФРАНЦІЇ, НІДЕРЛАНДІВ)

Анотація: В статті окреслюються три моделі, які притаманні організації додаткової освіти для дорос-
лих в Європі за допомоги медіа: централізована, регіональна, «багатозіставного суспільства». Об’єктом 
нашого дослідження виступають заклади (ВНЗ, мовники), які готують учбові курси додаткової освіти (з 
урахуванням перекваліфікації) із застосовуванням телерадіомовлення та медіатехнологій.

Аннотация: В статье рассматриваются три модели, присущие организации дополнительного обра-
зования для взрослых в Европе при помощи медиа: централизованная, региональная, «многосоставно-
го общества». Объект нашего исследования учреждения (ВУЗы, вещатели), готовящие учебные курсы 
дополнительного образования (плюс переквалификация) с применением телерадиовещания и медиа-
технологий. 

Summary: The article examines three models inherent supplementary adult education in Europe by me-
dia: centralized, regional, «multicompound society». The object of our researching are institutions (universities, 
broadcasters), which organized courses of further education (plus re-training) with the use of broadcasting and 
media technologies.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Використання телебачення та радіомовлен-
ня для потреб навчання та перекваліфікації 
має в Європі велику історію. Хоча довгий 
час там у технологіях дистанційної осві-
ти дотримувались традиційних прийомів 
т’юторства, використання радіо та телеві-
зійних методів теж доволі цікаве та повчаль-
не. Сьогодні ці моделі навчання набувають 
поширення не тільки в традиційний спосіб, 
але й у мережі Інтернет (роботи Смульсон 
М.Л. та соавт., Тавгеня І.А., та ін.). На наш 
погляд, в вітчизняній науці ще мало при-
діляється концептуальній систематизації 
моделей теленавчання в Європі. Ця стаття 
окреслює саме такі підходи до навчальних 
систем держав різного державного та соці-
ального устрою.

Постановка завдання. Мета нашої 
статті полягає в тому, щоб окреслити три 
моделі, які притаманні організації освіти 
дорослих в Європі за допомогою ТБ та ра-
діо: централізована, регіональна, «мовних 
асоціацій». Об’єктом нашого дослідження 
виступають заклади (ВНЗ, мовники), які 
готують учбові курси для дорослих із за-
стосовуванням телерадіомовлення та меді-

атехнологій. Предметом дослідження осо-
бливості національної організації освіти 
дорослих в історичній ретроспективі (істо-
рико-педагогічний контекст).

Основний виклад. Дистанційні курси 
додаткової освіти для дорослих в Європі 
готували спеціальні відкриті університети 
з урядовим фінансуванням. Це французь-
кий CEND, німецький університет в Хагені 
(1970-ті рр.) тощо. Важливе місце в доне-
сенні навчальної інформації до учнів займа-
ли медіатехнології: прямоефірне радіо і ТБ. 

Німеччина – історично федеративна дер-
жава. Навчальні програми на радіо в Німеч-
чині виходили з 20-х років XX століття. А 
піонером теленавчання у ФРН стала регіо-
нальна компанія «Баварське радіо» (BR). У 
1954 році BR вперше направила свої власні 
регіональні програми для Баварії в складі 
центральної загальнодержавної програми 
ARD («1»). Баварське телебачення виходило 
з окремою третьою програмою телебачення, 
спочатку як «навчальна програма» в першу 
чергу з трансляціями програм «Телекол-
ледж» / Telekolleg, й з освітніми передачами 
для всіх віків й верств населення. До 1978 
року програма стала цілодобовою (нині пе-
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редається через супутник на всю Європу). 
У ФРН в 1960-ті роки широко велися про-
грами-знайомства з культурою країни серед 
трудових мігрантів (третя регіональна теле-
програма, земельне радіо).

У ФРН з 1976 року діє Хаґенский за-
очний університет як державний освітній 
заклад. Цей університет присуджує навіть 
ступені доктора наук. Інститут дистанційної 
освіти в м. Тюбінґен розробляє програми 
для навчання з використанням радіо і теле-
бачення. У навчальному процесі за 2500 на-
вчальними курсами беруть участь 5000 ви-
кладачів [1, c. 10]. 

З боку держави є фінансово-організацій-
не сприяння освіті дорослих. Воно здійсню-
ється у таких формах: на земельному рівні 
через субсидії освітнім установам – у вечір-
ніх школах, гімназіях і коледжах; місцеві 
власті фінансово сприяють установам осві-
ти дорослих (народні університети) і нада-
ють субсидії на культурні і соціокультурні 
освітні програми; на федеральному рівні 
виявляється індивідуальне сприяння праців-
никам для отримання шкільної кваліфікації, 
перекваліфікації, другої освіти відповідно 
до Федерального Закону про сприяння осві-
ті [2, c. 25]. Релігійні освітні заклади фінан-
суються на гроші громад. Заклади навчан-
ня для дорослих дозволяють всім верствам 
населення опанувати програмою середньої 
школи для підготовки до вступу до ВНЗ; 
або отримати нову професію. Головний же 
принцип народних університетів – освіта 
для всіх, незалежно від професії, попере-
дньої освіти і матеріального становища. 
Ідея народних університетів сягає своїм ко-
рінням у XIX століття, однак їхній інститут 
як такий почав складатися приблизно з 1916 
року. Тільки в 1919 році в Німеччині були 
засновані 135 народних університетів. Спо-
чатку вони ставили собі за мету – підвищу-
вати рівень освіти непривілейованих верств 
населення і розвивати політичну свідомість 
громадян в умовах молодої демократії (за 
часи керівництва канцлера Штреземана у 
Веймарській республіці). Релігійні освітні 
установи (навчаються 3 млн чоловік щоріч-
но) дозволяють розвивати свої особистісні 
якості, вирішувати виникаючі конфліктні 
ситуації в суспільстві в цілому і в своєму 

особистому житті й перетворювати суспіль-
ство базуючись на споконвічних цінностях. 
Навчають дорослих і громадські організації: 
профспілки, спортивні організації, політич-
ні союзи і партії. Велику роль в освіті та про-
світництві дорослих грають телерадіомовні 
компанії, особливо суспільне телебачення 
ARD і ZDF. Враховуючи федеративний ха-
рактер Німеччини, важливу роль у мовленні 
завжди грав земельний принцип. Навчальні 
курси також мають яскраво виражений регі-
ональний характер. Так 1 травня 1999 р. на 
Західнонімецькому радіо (WDR) у співпраці 
з Radio Bremen випускають міжнародну та 
міжкультурну радіопрограму «Радіо Євро-
па», передачі якої протягом дня, спрямовані 
на широку німецькомовну аудиторію, а ве-
чірні програми на основних рідних мовах 
іммігрантів в Німеччині. На гессенському 
радіо працює свій портал «Знань та освіти»: 
wissen.hr-online.de. В компанії BR «бавар-
ське радіо» з 1998 року почав првцювати 
супутниковий телевізійний каналу освіти 
BR-альфа. З 1983 року на регіональному 
західнонімецькому телебаченні (WDR) ви-
ходить перша на ТБ в Німеччині передача 
про комп’ютери, нові інформаційні техно-
логії. Це був «WDR Computer Club» з веду-
чими Вольфгангом Баком та Вольфгангом 
Рудольфом.

Запущений у 1986 році телеканал «3Sat» 
з безліччю культурних програм, став від-
повіддю на вихід в ефір у січні 1984 року 
франкомовної супутникової міждержав-
ної програми ТV-5. Мовлення «3Sat» стало 
можливим завдяки кооперації німецького 
ZDF, австрійського державного телебачення 
ORF і швейцарського SRG з метою берег-
ти, розвивати і поширювати німецькомовну 
культуру. Тоді ж був запущений федераль-
ний супутниковий канал «1 +» –культурно-
просвітницький додаток до першої програ-
ми німецького телебачення ARD-1 . Доречи 
швейцарське ТБ використовується як допо-
міжний матеріал для дистанційних занять 
учнів. У ФРН в 1987 р. була організована 
т.зв. «Концентрована Акція підвищення 
кваліфікації» (КАW), відповідальна за всі 
форми організації навчання дорослих. Ве-
лика увага KAW приділяє також поширен-
ню форми дистанційного навчання в сфері 
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перекваліфікації, другої освіти. KAW під-
креслює важливість використання освітніх 
теле- і радіопрограм. На замовлення KAW, 
Інститут радіо і телебачення Гамбурзько-
го університету створив курси навчального 
телебачення для країн ЄС на національних 
мовах з метою розвитку дистанційної освіти 
[3, c. 65-67].

Франція. Спочатку при народженні ТБ, 
особливо у Франції (1950-ті рр.), спостері-
гався великий ентузіазм щодо телеуроків – 
вони виходили на каналах загального («ши-
рокого») програмування. Телебачення в 
кінці 40-х – 50-х років ХХ століття у Франції 
– рідкість, особливо в сільських районах. На 
відміну від сьогодення телевізор об’єднує 
людей, а не роз’єднує їх. Держава, яка має 
традиції централізму, вирішує використову-
вати телебачення для освітніх програм до-
рослих – насамперед на селі. Йдуть цикли 
для селян, для малих підприємців, своєрід-
ний «економічний лікнеп». Цим досвідом 
цікавиться ЮНЕСКО. Рух «Телеклубів» по-
чався в 1950 р. через дорожнечу перших те-
левізорів для більшості населення (понад 75 
000 франків). Телеклуб – це місце, де люди 
могли збиратися разом подивитися телеві-
зор (бар, кафе, школа). Уряд Франції, разом 
з університетами, розгортає освітню про-
граму за допомогою радіо і телебачення [4, 
p.102]. В 1970-х роках в педагогічній прак-
тиці французького дистанційного навчання 
телетрансляції відходять на задній план, 
друковані матеріали вже доповнюють аудіо-
відеокасети, слайди. Після цього акцентом 
на каналах загального програмування аж до 
початку 90-х років ХХ століття стали куль-
турно-просвітницькі проекти.

У французькому суспільстві, широко 
культивується традиція читання як скла-
дова просвітництва дорослих. В 1974 році 
журналіст Бернар Піво з газети «Фігаро 
літерер» пропонує державній телекомпанії 
ORTF свою літературну програму «Апо-
строфи». Перші ефіри в 1975 р. були на TF 
1, потім тривалий час до 1995 р. на другому 
каналі (France2) [5]. Ціла бригада режисерів 
і критиків на чолі з Патріком Модіано готу-
вало літературні огляди нових книг, запро-
шувала в ефір літературних критиків, авто-
рів, експертів з літератури, видавців; також 

про літературу розмірковували політики та 
громадські діячі. «Апострофи» стали сус-
пільною передачею, а не тільки суто літера-
турною. У 1983-1987 рр. – перша трансляція 
передачі «Поштова скринька» літературного 
журналу c Джеромом Гарсеном на FR 3. Це 
перший щотижневий тележурнал, присвя-
чений усім літературним новинам тижня. 
Виходили і передачі «П’ять стовпців» і «Чи-
тання для всіх». У жовтні 1988 року вийшла 
перша трансляція літературного журналу 
TF 1 «Екслібриси», на чолі з Патріком Пуав-
ром д’Арвуром. Д’Арвур – письменник, те-
леведучий суспільно-політичних програм, 
культуролог. Одночасно з приватизацією TF 
1 і допущенням на ринок приватних кана-
лів, оформлюється державний (а потім сус-
пільний) холдинг, куди зокрема увійшли ка-
нали Antenne 2 (з реорганізацією 1992 року 
– France2), Fr3 (також з 1992 р. – France3). 
Держава відповіла у 1990 році – прем’єрою 
щотижневої літературної програми «Персо-
нажі» Бернара Рапа на FR 3; а також про-
грамою «Бульйон культури» з ведучим Бер-
наром Піво на Antenne 2 / France2 (виходила 
до 2001 року).

C 1990 року, канал FR3 в суботу після 
полудня став виділяти по 9 годин ефірно-
го часу для освітніх станцій аж до вересня 
1992 року за рубрикою «La Sept», доки не 
був запущений франко-німецький культур-
но-освітній канал «Arte», де ці передачі 
отримали свою постійну прописку. «Arte» 
за тематикою перегукується з France-5 (див. 
нижче), але з більшим акцентом на куль-
турі та документальному кіно. Культурний 
канал «Arte» мав на загальнофранцузьких 
каналах програми-передтечі, наприклад той 
же «Апостроф». Григорій Лібергал пише в 
журналі «Сеанс»: «АРТЕ, хоч офіційно він і 
існує всього 15 років, по суті є спадкоємцем 
СЕПТ, а до СЕПТ були високохудожні пізна-
вальні програми на центральних каналах. ... 
На радянському ТБ таких традицій не було 
... У АРТЕ значний виробничий бюджет. 
Вони не фінансують фільми повністю, але 
можуть вкладати у виробництво до 50% бю-
джету» [6].

З вересня 1992 року після реорганізації 
держтелебачення і появи холдингу France 
Television настає різке зменшення часу, що 
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відводиться літературним передачам. Вони 
йдуть у нічному ефірі «для інтелектуалів». 
Протягом 1993 року виходить «Читання і 
запис» – нерегулярний літературний теле-
журнал на чолі з П’єром Дюмайе, піонером 
літературних програм на телебаченні на теле-
каналі Arte. 4 січня 1995 року – перший ефір 
програми з серії «Століття письменників» з 
Бернаром Раппом на Франс-3. У «нульові» 
роки естафету літературних програм під-
хоплює Патрік д’Арвур з програмою «Опів-
нічний Політ» [7]. Працює також France-4–
канал культури для людей середнього віку. 
Відомі франкомовні пізнавальні супутникові 
канали: Escales, Animaux, Encyclopedia. 13 
грудня 1994 року пройшов запуск каналу «La 
Cinquième» – «Мережа знань», специфічного 
каналу освіти дорослих: професійної підго-
товки та працевлаштування. [8] З 2002 року 
– під назвою France-5. Багато передач адре-
совано молоді та студентам. В ефірі доку-
ментальні програми і дискусії між вченими, 
діячами культури і пр. Катрін Клеман (2003) 
продемонструвала, що культурний контент 
витісняється з прайм-тайму громадських 
телеканалів [9]. Незважаючи на зниження 
кількості культурологічних програм, пропо-
рції просвітницького мовлення зберігається 
(«Франс 4», АРТЕ) [10]. 

У Нідерландах з початку XX століття 
стала формуватися характерна організація 
соціальної структури нідерландського сус-
пільства, що отримала назву «verzuiling», 
тобто «розшарування, розмежування», у 
даному випадку – розшарування суспіль-
ства за світоглядними групами (пілларіза-
ція, стовпова організація). Існували кілька 
світоглядних течій – протестантська, като-
лицька, ліберальна і соціалістична. З 1920-

х років в Нідерландах запрацювало радіо, 
групи створили свої асоціації мовлення, які 
виробляли програми для єдиного радіокана-
лу (Hilversum). Першою почала виробляти 
програми ліберальна асоціація AVRO, потім 
протестантська NCRV, римсько-католицька 
КРО, соціалістична VARA і ліберальна про-
тестантська VPRO. З 1930 року по радіо по-
чали виступати педагоги. З появою телеба-
чення в 1951 ррці заснували Нідерландську 
спілку телебачення. Радіоспілка і телеспілка 
згодом об’єдналися в єдину спілку NOS. У 
1967 році був прийнятий Закон про телера-
діомовлення. Були уточнені критерії часу, 
відведеного кожній конкретній асоціації 
мовлення в залежності від кількості членів. 
З’явилися спілки спеціально орієнтовані на 
культуру і освіту – NTR, Socutera, RVU – по-
пулярний радіоуніверситет (1930–2010).

Висновки. В статті було висвітлено три 
варіанти організації вторинного дистанцій-
ного навчання дорослих із застосуванням 
телерадіотехнологій в Європі. Регіональна 
(приклад – ФРН), централізована (Франція) 
і багатоскладна (Нідерланди). Ці форми різ-
няться механізмом формування телекомпа-
ній, менеджментом, організацією навчаль-
них курсів (централізовано, регіонально, 
тощо). Подальші дослідження дистанційних 
ТБ-технологій навчання повинні урахову-
вати кореляцію з соціальними структура-
ми суспільств як Європи, так, можливо, й 
інших регіонів світу, так і історичним до-
свідом. При запровадженні нових інформа-
ційно-педагогічних технологій (наприклад, 
Інетернет, інтерактивні курси на оптичних 
носіях, тощо [11]) вивчення європейського 
досвіду організації телевізійного навчання 
дуже важливо для України.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
АНОРЕКТИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ПОДРОСТКОВ

Анотація: У статті розглядається проблема підліткової анорексії. Акцентується увага на її психосо-
матичних проявах і особливостях поведінки дитини. Також, висвітлюються дитячо-батьківські відноси-
ни, як одну з причин аноректичного синдрому у підлітковому віці.

Аннотация: В статье рассматривается проблема подростковой анорексии. Акцентируется внима-
ние на ее психосоматических проявлениях и особенностях поведения ребенка. Также, освещаются дет-
ско-родительские отношения, как одна из причин аноректического синдрома в подростковом возрасте.

Summary: The problem of juvenile anorexia is considered in the article. The attention is accentuated on its 
psychosomatic displays and peculiarities of child’s behaviour. Also, the child-parent relationship is highlighted, 
as one of the reason of anorectic syndrome in juvenile age.

Нервная анорексия является заболева-
нием, манифестирующим в детском и по-
дростковом возрасте, и представляет собой 
сознательное ограничение в приеме пищи 
или даже полный отказ от еды с целью кор-
рекции мнимой или резко переоцениваемой 
избыточной массы тела.

Согласно МКБ-10, расстройства приема 
пищи относятся к поведенческим синдро-
мам, связанным с физиологическими нару-
шениями и физическими факторами. Комп-
лекс расстройств, свойственный собственно 
нервной анорексии, обозначается при клас-
сификации по МКБ-10 – F 50.0 [1, с. 69].

Значимость этого расстройства для вра-
чебной и психологической практики опред-
еляется не только его опасностью для жизни 
и нормальной деятельности больных, но и 
немалой его распространенностью. При 
этом следует отметить увеличение частоты 
фиксируемых случаев заболевания. Пик за-
болевания приходится на возраст 12-15 лет. 
В конце двадцатого века произошло расши-
рение этнических и социальных границ на-
рушений пищевого поведения.

Актуальность проблемы обусловлена 
ростом этой патологии в последние деся-

тилетия трудностями ее диагностики и ле-
чения, в связи со склонностью больных к 
диссимуляции, несвоевременностью их об-
ращения к специалистам, а также малой ку-
рабельностью психопатологической симп-
томатики и сложностью решения вопросов 
их реабилитации. Кроме того, особую важ-
ность приобрела эта проблема на современ-
ном этапе в связи с более ранним началом и 
резким увеличением остроты аноректичес-
кой симптоматики у больных.

Целью данной работы является освеще-
ние проблемы аноректического синдрома и 
особенностей его проявлений у подростков.

Психосоматические заболевания 
выражают крик отчаяния и надежды при 
безуспешной попытке достичь целостности. 
Они указывают на расщепление внутри ин-
дивидуума, и поэтому всякая терапия долж-
на охватывать все аспекты пациента. Когда 
психосоматические расстройства, такие как 
серьезные пищевые нарушения, обнаружи-
ваются и начинают угрожать жизни, анали-
тику трудно устоять перед желанием фоку-
сироваться в первую очередь на симптоме.

Просмотр всей современной психиа-
трической литературы по нервной анорек-
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сии – это непомерная задача. В наше время 
грациозная худоба считается достоинством, 
поэтому пищевые расстройства протаски-
ваются как социально приемлемые прояв-
ления нарушенной психики индивидуума. 
Более того, реальная опасность для здо-
ровья и даже выживания, а также сильный 
стресс, вызываемый такими пациентами у 
родственников и медицинских работников, 
сопровождается у пациентов изощренной 
лживостью и хитростью при саботировании 
традиционных медицинских и психиатри-
ческих процедур. Их способность сопроти-
вляться «лечению» аналогична способности 
алкоголиков.

Хотя широко распространены «пове-
денческие» и медицинские техники, со-
мнительно, что они дают высокий процент 
«успешного излечения. Как показал К. Юнг 
и другие авторы, сердечные заболевания, 
например, не обязательно возникают из-за 
больного сердца, они также вызваны пси-
хикой страдающего человека, поэтому их 
исцеление может произойти через симво-
лического развитие, т.е. через постепенную 
внутреннюю трансформацию [2, с. 56].

Нервная анорексия типично встречается 
у девочек-подростков и у незамужних жен-
щин; маловероятно, чтобы такой симптом 
был у мужчин. Типичной триадой симп-
томов является анорексия, менструальные 
дисфункции и потеря веса. Встречается рво-
та, представляющая подавленное отвраще-
ние; она быстрая и легкая, без тошноты. У 
заболевания есть эмоциональные причины.

Эти пациентки происходят из семей с ис-
торией пищевых нарушений, перееданием 
или анорексией. Есть отрицание нормаль-
ной диеты или фазы навязчивого перееда-
ния с рвотой и освобождением кишечника. 
Заметной чертой является неутомимая ак-
тивность, несмотря на истощение.

Пациентка может заявлять, что все в по-
рядке. Она может демонстрировать истери-
ческое безразличие и нечувствительность. 
Может доминировать и депрессия с чув-
ствами вины и изоляции, и суицидальными 
мыслями. Встречаются обсессивные, 
тревожные и ипохондрические черты. Мо-
гут быть сильно нарушенные отношения 
матери с дочерью, пациентка может быть 

полностью зависимой или борющейся про-
тив материнской власти. Прогноз плохой: 
только 10-20 % излечения [3, с. 35].

Окончательный прогресс пациента в зна-
чительной степени связан с первоначальным 
уровнем психоневротического статуса 
родителей. Проведенные исследования 
подтверждают точку зрения, что нервная 
анорексия часто в значительной степени 
динамически связана с родительскими пси-
хоневротическими заболеваниями, и под-
черкивают важность изучения этой болезни 
в терминах семейной патологии, а также 
возможность привлечения родителей в про-
грамму лечения [4, с. 67].

Так же как и у взрослых, отказ от пищи 
как симптом психического заболевания у по-
дростков бывает связан с различными причи-
нами. Он может быть обусловлен резким па-
дением аппетита при эндогенной депрессии, 
но тогда отказ от пищи не бывает полным. 
Отказ от пищи может объясняться бредовыми 
мотивами. При бреде самообвинения боль-
ной считает себя недостойным пищи, тех 
денег, которые на нее затрачены. При бре-
де преследования и отравления возникают 
подозрения, что пища отравлена, что к ней 
что-то подмешано, при бреде заражения, 
что пища нечисто приготовлена. Причиной 
отказа от пищи могут быть и галлюцинации: 
слуховые императивные, приказывающие 
«не есть», или обонятельные, когда кажется, 
что от пищи исходит странный и неприятный 
запах. Наконец, причиной отказа может быть 
кататонический негативизм. 

При непсихотических нарушениях по-
ведения у подростков также встречаются 
отказы от пищи. Например, такой отказ мо-
жет быть проявлением истерической реак-
ции, но тогда он непродолжителен и всегда 
носит явно демонстративный характер. По-
дросток не ест, когда едят другие члены се-
мьи или товарищи по интернату, но наедине 
или тайком охотно поглощает пищу. Этот 
отказ чаще всего обусловлен инфантильной 
реакцией оппозиции, носит символический 
характер, таким поступком подросток как 
бы взывает обратить на него внимание, в 
чем-то ублажить [5, с. 1688].

Протестный отказ от пищи может быть 
одной из форм группового нарушения пове-
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дения («голодовка») и также бывает, сопря-
жен с предъявлением каких-либо требова-
ний. Групповые отказы у подростков всегда 
непродолжительны.

С протестным отказом от пищи прихо-
дится также сталкиваться в случаях прину-
дительной госпитализации подростков. Но 
и в этих случаях подросток вскоре начина-
ет, есть – как только убеждается, что путём 
отказа от пищи он ничего не достигнет.

Однако в особых случаях отказ от 
еды становится ведущим и чрезвычайно 
упорным симптомом, тогда говорят об ано-
рексии или об анорексичном синдроме.

Анорексичный синдром – в дословном 
переводе с древнегреческого an orexis – от-
сутствие аппетита. Здесь же аппетит может 
быть сохранен, наоборот, подросток может 
испытывать мучительный голод и тем не ме-
нее упорно отказываться от пищи. Этот син-
дром считается характерным для подростко-
вого возраста и встречается в двух случаях 
– при вялотекущей шизофрении (одно из 
проявлений неврозоподобной формы) и при 
особом подростковом психическом забо-
левании, которое в психиатрической лите-
ратуре фигурирует под названием anorexia 
nervosa, нервная или психическая, анорек-
сия и которое является своеобразным забо-
леванием пубертатного периода [6, с. 126].

В обоих случаях ведущим является про-
грессирующее ограничение себя в еде. На-
чинается оно с исключения пищевого раци-
она отдельных видов пищи, либо особенно 
калорийных (масла, хлеба, каш, картофеля, 
сладкого и т.п.), либо по своеобразному и 
прихотливому выбору. Далее вообще пере-
стают есть по утрам или за ужином, едят 
только раз в день. Затем диета включает 
лишь узкий набор пищевых продуктов и то 
в небольшом количестве, например, едят 
только яблоки, или только огурцы и капус-
ту. Наконец голодание доводится до край-
ностей: в день съедают корочку хлеба или 
соленый огурец, или ложку сметаны.

Все это делается во имя того, чтобы «по-
худеть», «согнать жир», «исправить фигуру», 
а при похудании, чтобы «не располнеть» или 
по странным маловразумительным мотивам.

Аппетит при этом не утрачен, чувство 
голода превозмогается. Иногда бывают 

«срывы» – не удержавшись, наедают-
ся досыта. Но сразу же за этим ещё более 
«ожестачают» свой рацион. Чтобы побо-
роть голод иногда часами жуют маленький 
кусочек пищи, не глотая, желая «продлить 
удовольствие». Подавляемый голод толкает 
подростка к разного рода заместительной 
деятельности. Девочки охотно стяпают для 
других, приготавливают изысканные блюда, 
красиво сервируют стол, угощают силком 
кормят младших братьев и сестер. Лишь 
при далеко зашедшем истощении аппетит 
действительно пропадает [7, с. 1574].

Следствием голодания является про-
грессирующее истощение. На протяжении 
недель и месяцев развивается картина али-
ментарной дистрофии. Масса тела падает до 
50% исходной. Лицо становится бледным 
и сероватым или желтоватым оттенком, 
кожа сухой и шелушащейся, конечности 
холодными, иногда синюшными. Подкож-
ная жировая клетчатка исчезает, мышцы ис-
тощаются, живот делается впалым. Изо рта 
чувствуется специфический «голодный» за-
пах. У девочек наступает аменорея.

Несмотря на истощение, может сохра-
няться достаточная и даже повышенная ак-
тивность; продолжают старательно учиться 
в школе, охотно помогают дома по хозяй-
ству, много ходят, стараются почти не сидеть 
– даже едят и делают уроки стоя. Иногда до 
изнурения проделывают гимнастические 
упражнения, моют и перемывают полы. Ак-
тивность начинает падать лить при крайней 
кахексии. Интеллектуальные способности, 
память, успехи в учебе заметно не страдают 
[8, с. 1536].

Соматические сдвиги являются следстви-
ем голодания и возникают при выраженном 
истощении. Наблюдается брадикардия, глу-
хие тоны сердца, понижается артериальное 
давление, развиваются запоры.

Голодных отеков, в отличие от класси-
ческой алиментарной дистрофии, не бывает. 
Возможно, это связано с тем, что подростки 
при анорексии пьют немного и не стремятся 
подавить чувство голода обильным питьем.

Ни уговоры, ни мольбы близких, ни 
угрозы, ни принуждения не могут заставить 
таких больных достаточно есть. Чтобы из-
бежать скандалов дома, насильственного 
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кормления и помещения в больницу они 
идут на обман и ухищрения и обнаруживают 
здесь большую выдумку и изворотливость. 
Стараются незаметно для окружающих 
выплюнуть взятую в рот пищу, размазывают 
её по тарелке; съедают требуемое и тут же, 
уйдя в туалет, вызывают рвоту. Тайком при-
нимают слабительное. После еды прибега-
ют к изнурительным физическим нагруз-
кам: часами стоят, сидят на корточках.

Госпитализации в больницу сопротивля-
ются, рыдают, устраивают бурные сцены. 
В больнице начинают требовать выписки, 
допекают близких, действуя при этом, с 
одной стороны, обещаниями «дома начать 
все есть», а с другой стороны, терзая их 
уговорами, запугивая «ужасными условия-
ми», в которых они находятся в больнице, 
«нестерпимыми мучениями» от инъекций 
и даже не стесняясь лгать, что их избива-
ют. Родителей корят, что те хотят от них 
избавиться, грозят суицидом. С врачом все 
разговоры сводят на дату выписки. Нако-
нец, нехотя начинают есть, чтобы добиться 
выписки и дома возобновить голодовку.

Настроение при анорексичном синдроме 
обычно несколько снижено, но отчетливой 
депрессии не бывает. Плач и ламентации 
всегда связаны с попыткой накормить или 
с отказом в выписке. Интересы целиком со-
средотачиваются на диете. Выискивают све-
дения о калорийности разных видов пищи, 
читают популярные статьи о режимах пита-
ния и т.п. [9, с. 315].

Аноректический синдром нередко сочета-
ется с дисморфофобией, т.е. с опасениями рас-
полнеть, стать уродливым от избытка жира.

Особенности психогенеза аноректичес-
кого синдрома заключается в его несомнен-
ной связи с процессом полного созревания. 
В этом периоде возникает интерес к своей 
внешности, болезненная чувствительность 
к её оценке со стороны, опасения по пово-
ду своей непривлекательности. Чрезмерная 
полнота тела в сознании подростка ассоции-
руется с пассивностью, неповоротливостью 
служит предметом постоянных насмешек 
сверстников. Отсюда стремление избавится 
от «излишнего» веса и боязнь располнеть. 
Те же мотивы, лишь в причудливо или неле-
по искаженной форме звучат при аноректи-

ческом синдроме, возникающем при вялоте-
кущей шизофрении. С развитием кахексии 
усиливается роль соматогенных факторов. 
Таким образом, формируется своеобразный 
порочный круг: чем больше истощение, тем 
сильнее подавляется пищевой инстинкт.

Сторонники психоаналитических кон-
цепций пытаются объяснить анорексию у 
подростка его подсознательным желани-
ем задержать голодом половое созревание, 
«остаться в детстве». Однако поведение 
таких подростков с их заботой о своей вне-
шности, желаем достичь идеала красоты 
и изящества явно противоречат такому 
объяснению.

Очень часто этиология и патогенез нерв-
ной анорексии зарубежными авторами 
трактуется с позиций фрейдизма во всех 
вариантах, психодинамики, бихевиоризма, 
экзистенциализма. В свете этих концепций 
(неоднократно критиковавшихся в совет-
ской психиатрической литературе) нервная 
анорексия представляется как «фрустрация 
оральной фазы», «защитный акт личности 
против выражения орально-садистических 
импульсов», «патология орально-анального 
развития либидо», «стремление вернуться в 
детство», «регрессия психологического раз-
вития», «подсознательный отказ от беремен-
ности», «средство познания неосознанных 
аутоагрессивных желаний и стремлений», 
«бессознательное бегство от сексульной жиз-
ни», «проявление болезненного нарушения 
связи мать – ребенок» в первые месяцы жиз-
ни ребенка и т.д. Эти умозрительные трактов-
ки этиологии и патогенеза нервной анорек-
сии неоднократно подвергались критической 
оценке со стороны советских авторов.

Следует отметить, что в настоящее время 
многие сторонники психоаналитического на-
правления в зарубежной психиатрии стали 
отходить от психоаналитической трактовки 
нервной анорексии. При этом подчеркива-
ется, что традиционная психоаналитичес-
кая концепция не учитывает основных про-
явлений этого заболевания, делая упор на 
«добавочные несущественные признаки». 
Многие ученые считают, что «психоанализ 
для разрешения внутреннего конфликта при 
нервной анорексии оказался методикой не 
только бесполезной, но и вредной» [10, с. 24].
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В динамике типичного синдрома нерв-
ной анорексии условно можно выделить 4 
этапа:

1. Первичный, инициальный;
2. Аноректический;
3. Кахектический;
4. Этап редукции нервной анорексии.
Клиника первого этапа, как правило, 

исчерпывалась совершенно особым вари-
антом синдрома дисморфомании (в клас-
сическом варианте в этот синдром входят 
бредовые или сверхценные идеи недоволь-
ства собственной внешностью, идеи отно-
шения, депрессия и стремление к коррек-
ции мнимого недостатка). М.В. Коркина. 
Особенностью этого синдрома при нервной 
анорексии является относительно меньшая 
выраженность идей отношения и депрессии 
при особенно интенсивной деятельности 
по «исправлению физического недостатка». 
Идеи физического недостатка содержали 
убежденность в излишней полноте, подрост-
кам могла не нравится либо их «поправив-
шаяся фигура» в целом, либо отдельные час-
ти тела, «круглые щеки», «толстые щёки», 
«толстый живот», «округлые бедра». Воз-
никновение недовольства собственной вне-
шностью совпало, как правило, с реальным 
изменением форм тела, типичным для пу-
бертатного возраста. Мысли об излишней 
полноте могут быть либо сверхценными, 
либо бредовыми. Болезненная убежден-
ность в излишней полноте иногда о других 
мнимых или чрезвычайно переоцениваемых 
недостатках внешности (форма носа, ушей, 
щёк, губ). Типичные для этого синдрома 
идеи отношения при нервной анорексии 
весьма рудиментарны. Определяющим в 
формировании синдрома чаще всего являет-
ся несоответствие больного, по его мнению, 
собственному «идеалу» – литературному 
герою или человеку ближайшего окружения 
со стремлением подражать ему во всем и 
прежде всего иметь похожую на него вне-
шность и фигуру. Мнение окружающих о 
внешности больного имеет для него гораз-
до меньшее значение. Вместе с тем сензи-
тивность подростков приводит к тому, что 
пусковым механизмом стремления к «кор-
рекции» физического недостатка стано-
вятся неосторожные замечания педагогов, 

родителей, сверстников. Третий типичный 
для классического синдрома дисморфома-
нии компонент – аффективные нарушения – 
при данной патологии, как уже отмечалось, 
также имеет особенности. Депрессивные 
расстройства в целом менее выражены и на 
более отдаленных этапах тесно связаны со 
степенью эффективности коррекции вне-
шности, проводимой больными. К числу 
особенностей дисморформации при нерв-
ной анорексии следует отнести и то, что 
возможность коррекции мнимого или реаль-
ного физического недостатка находится в 
руках самого больного и он всегда теми или 
иными способами реализует её [11, с. 1666].

Первый этап нервной анорексии длится 
от 2 до 4 лет и сменяется вторым этапом, на 
котором синдром нервной анорексии приоб-
ретает клиническую завершённость.

Второй этап начинается с активно-
го стремления к коррекции внешности и 
условно заканчивается похуданием на 20-
50% исходной массы, развитием вторичных 
соматоэндокринных сдвигов, олигоаме-
нореи или аменореи. Способы похудения 
могут быть весьма разнообразными и тща-
тельно скрываются в начале коррекции 
избыточной полноты. На начальном этапе 
большую физическую нагрузку, активные 
занятия спортом больные сочетают с огра-
ничением количества пищи. В дальнейшем 
способ похудания изменяется в зависимости 
от характера и выраженности «дефекта вне-
шности», а также преморбидных особеннос-
тей личности, но ведущее место занимает 
ограничение в еде. Сокращая объем пищи, 
больные вначале исключают ряд продуктов, 
богатых углеводами или белками, а затем 
начинают соблюдать жесточайшую диету и 
едят преимущественно молочно-раститель-
ную пищу. Наряду с ограничением пищи к 
более адекватным методам относится, как 
уже отмечалось, и физические упражнения. 
При недовольстве такими частями тела, как 
живот, бедра, больные одновременно со 
строгой диетой до изнеможения занимаются 
специально разработанными физическими 
упражнениями – делают все стоя, много хо-
дят, сокращают сон, стягивают талию пояса-
ми или шнурками с тем, чтобы пища «мед-
леннее всасывалась». Чувство голода может 
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отсутствовать в первые дни ограничения в 
еде, но чаще достаточно выражено уже на 
ранних этапах, что существенно препят-
ствует собственно отказу от еды и требует 
от больных поисков иных способов похуда-
ния. К ним относятся прием слабительных, 
нередко в очень больших дозах, реже при-
менение клизм. Эти меры могут привести 
к слабости сфинктера, выпадению прямой 
кишки, порой весьма значительному. 

Сравнительно-возрастной анализ явле-
ний деперсонализации, дисморфофобии и 
нервной анорексии позволяет все эти рас-
стройства рассматривать как результат на-
рушения формирования самосознания в по-
дростковом возрасте.

Следует помнить, что независимо от 
типа течения психическое заболевание мо-
жет остановиться в своем развитии на том 
или ином этапе, вызвав сложные измене-
ния в психическом облике больного. Ещё 
более существенным является тот факт, что 
болезнь на разных этапах может не только 
остановиться, но и подвергнуться обрат-
ному развитию (особенно в детском и по-
дростковом возрасте), что свидетельствует 
о величайшей пластичности и способнос-
ти к компенсации психических процес-
сов. Вместе с тем это создает обилие сте-
реотипов развития болезней – чередование 
определенных этапов и последовательной 
смены психопатологических синдромов.

Исход психических болезней:
1. Полное выздоровление.
2. Сохранность социальной адаптации при 

продолжающемся медленном, непрерывном, 
прогредиентом развитии болезни.

3. Выздоровление неполное с выходом в 
ремиссию:

• Без выраженных признаков дефекта 
психики;

• С глубоким, нарушающим социальную 
жизнь больного, дефектом психики.

4. Прогредиентное течение с исходом в 
органическое слабоумие.

5. Смерть. Основное психическое за-
болевание редко является причиной её. 
Летальный исход чаще наступает в ре-
зультате присоединения осложняющих, 
интеркуррентных болезней (сердечно-со-
судистой системы, органов дыхания и 
пр.). В ряду психических расстройств 
опасными для жизни являются состояния 
эпилептического статуса, состояния ост-
рейшего кататонического возбуждения либо 
ступора, явления нервной анорексии у по-
дростков, состояние депрессии (в связи с 
попытками самоубийства), состояния бреда 
преследования (в связи с опасностью пове-
дения больного для окружающих и для са-
мого себя) ряд других [11, с. 1668].

При этих состояния врач обязан осу-
ществлять не только общие мероприятия, 
направленные на лечения больного, но и 
специальные, направленные на предотвра-
щение смерти больного.

Хорошо известно, какое значение (как в 
социальном, так и в биологическом аспек-
тах) имеет для формирования личности в 
целом подростковый возраст. В связи с этим 
естествен и тот огромный интерес, который 
проявляют к этому (может быть, самому 
ответственному) периоду человеческой 
жизни психологи, социологи, педагоги, би-
ологи, врачи разных специальностей, в том 
числе и психиатры.

Среди патологии, самым тесным образом 
связанной с пубертатным (реже – юношес-
ким) возрастом, одно из первых мест, веро-
ятно, занимает нервная анорексия.

Определяя нервную анорексию, пре-
жде всего необходимо настоятельно под-
черкнуть, что это болезнь, которую ни в 
коем мере не следует идентифицировать 
с естественным желанием психически 
здоровых лиц избавиться от лишнего веса.
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ОСОБИСТІСНІ ІНВАРІАНТИ ФАХІВЦЯ 
ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ СКЛАДОВІ 

ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ

Анотація: У статті розглядуються питання про вплив базових складових особистості на різні форми 
адаптивної поведінки у професійній взаємодії суб’єктів. Відмічаються особливості діапазону коливань 
особистісних інваріант у професіоналізації фахівців.

Анотация: В статье рассматривается влияние базовых компонентов личности на различные формы 
адаптивного поведения в процессе профессионального взаимодействия субъектов. Отмечаются осо-
бенности изменений личностных инвариант у специалистов в период их профессионализации.

Summary: This article examines the impact of the basic personality components on various forms of adap-
tive behavior in the course of professional interaction between the subjects. Features a range fluctuation of 
personal invariant in the professionalization of specialists are marked.

Постановка проблеми. Існує багато пи-
тань, які чекають свого психологічного рі-
шення. Особистість відчуває власне благо-
получчя в тій мірі, в якій уявлення про себе 
дозволяє їй сприймати важливість ппрофе-
сійної діяльності для подальшого життя. 
Цю можливість забезпечує константне ядро 
«Я»-базового. Особистісний досвід не за-
вжди узгоджується із «Я»-базовим і тоді ця 
неузгодженість сприймається як загроза. В 
залежності від складності проблеми, яка 
обумовлена професійною діяльністю, лю-
дина може захищати власне «Я»-базове, не 
звертаючи уваги на надбаний досвід чи пе-
рекручуючи його сприйняття. Відмінності 
між «Я»-базовим і «Я»-ситуаційним збіль-
шуються відповідно етапам професіоналі-
зації. Життєвий і професійний досвід люди-
ни впливає на «Я» – базове, перетворюючи 
його, у зв’язку з новим психолого-віковим 
контекстом, на «Я»-ситуаційне, а через це 
включаються певні адаптивні механізми. 
Якщо адаптивна стратегія виникає в процесі 
професійного розвитку, то що її породжує, в 
яких формах і типах особистості вона про-
являється?

Аналіз основних досліджень. Різним ас-
пектам розгляду адаптивних можливостей 
особистості і зміні її «Я» присвячені праці 
багатьох провідних психологів, серед яких 
Васильєв В., Колизаєва Н., Лібін А., Мороз 

О., Натаров В., Овдєй С., Реан А., Солодуха 
О., Чебикін О,. та інші. У вітчизняній і зару-
біжній психологічній літературі достатньо 
давно обговорюється проблема «Я» (Бернс 
Р., Бодальов О., Джеймс У., Зінченко В., Кон 
І., Кузьмін А., Леві В., Маслоу А., Фрейд З., 
Фромм Е. та інші).

Е. Еріксон [5] підкреслює, що життя уяв-
ляє собою непереривну зміну усіх його ас-
пектів і що успішне вирішення проблеми на 
одній стадії ще не гарантує людині відсут-
ність нових проблем на інших етапах жит-
тя чи появу нових рішень для старих, вже 
вирішених проблем. А.Маслоу [2] визначає 
«Я» як серцевину індивіда, чию сутність 
складають життєві цілі, цінності, орієнтації, 
захоплення. Конгруентність «Я»-базового і 
різних аспектів «Я» досягається завдяки са-
моактуалізації. Для самоактуалізації дуже 
важливим є зрозуміти себе і діяти відповід-
но власній життєвій стратегії. Константне 
ядро «Я» – базового повноцінно функціону-
ючих чи самоактуалізуючих людей повинно 
включати (в системі поглядів К.Роджерса і 
А.Маслоу): відкритість до нової діяльності, 
раціональність, особистісну відповідаль-
ність, почуття власної гідності, здатність до 
встановлення і підтримки добрих особистіс-
них стосунків та етичного образу життя. 

Постановка завдання. Мета нашого до-
слідження полягає в тому, щоб зрозуміти та 
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вивчити вплив особистісних інваріант лю-
дини на її адаптаційні можливості. При цьо-
му виникає певна форма опису особистості 
через індивідуалізацію адаптивної стратегії. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Практично ніхто із дослідників 
не заперечує проти того, що цілісна осо-
бистість уявляє собою в багатьом життєво 
стійке утворення. Стійкість особистості 
полягає у типовості і прогнозі її поведін-
ки, в закономірностях її вчинків. Але слід 
враховувати, що поведінка особистості в 
окремих ситуаціях достатньо варіативна. 
Людина сама по собі нестабільна у житті 
і змінюється настільки, наскільки відбу-
ваються суттєві зміни у психіці, а значить 
можна говорити про динаміку інваріантнос-
ті структури особистості на протязі всього 
її життя. Очевидно, що для переживання 
суб’єктом певного рівня активації і ефек-
тивності протидії зовнішньому тиску перед-
бачається застосування певної адаптивної 
стратегії життя. Адаптивна же стратегія фа-
хівця буде визначатись рівнем відповідності 
суб’єктивних і об’єктивних елементів про-
фесійної адаптації по відношенню до ступе-
ня збігу його очікувань з реальною ситуаці-
єю, тобто наскільки зближене «Я-бажане» 
і «Я-реальне». Особливість професійної 
адаптації молодого фахівця може бути вияв-
лена тільки при умові, коли адаптація буде 
розглядуватись у конкретному відношенні 
з кожним елементом соціального середови-
ща, враховуючи при цьому всю багатознач-
ність зв’язків і відношень між елементами 
як у внутрішньому розвитку структури, так 
і у міжструктурному плані. Тому ми розумі-
ємо професійну адаптацію як активну вза-
ємодію особистості і соціального середови-
ща з метою досягнення таких стосунків між 
ними, які в найбільшій мірі забезпечують 
ефективність професійної діяльності, роз-
виток виробничого колективу і особистісну 
задоволеність професійною самореалізаці-
єю. Тобто, через адаптацію забезпечується 
можливість прискорення ефективного функ-
ціонування особистості фахівця в змінених 
обставинах життя. Зміна соціальної ситуації 
розвитку особистості пов’язана із входжен-
ням в нову соціальну ситуацію і нову систе-
му взаємостосунків. Внаслідок цього акту-

альною є розробка альтернативної стратегії 
професіоналізації, яка включала б і модель 
адаптивної поведінки і модель професійно-
го розвитку фахівця. 

Сам процес адаптації може йти або до 
змінених особистісних утворень – відбу-
вається зміна попереднього образу самого 
себе, якщо він неадекватний новим умовам 
життя, а результатом такої адаптації буде 
зміна соціальної ситуації розвитку. В іншо-
му випадку, процес адаптації може йти до 
зміненої соціальної ситуації розвитку і тоді 
її результатом є особистісні новоутворен-
ня. В якості системоутворюючих факторів 
розвитку особистості ми пропонуємо роз-
глянути співвідношення базової і ситуацій-
ної структури особистості. Базова структу-
ра особистості («Я» – базове) уявляє собою 
найбільш стійку структуру, яка складається 
із неповторного, унікального і своєрідного 
поєднання особистісних якостей діяльніс-
ного суб’єкта, що сформувались в ході жит-
тя під впливом соціальної ситуації розвитку 
через ведучу діяльність кожного вікового пе-
ріоду. Більш чи менш закінчену форму вона 
приймає в підлітковому віці. Ситуаційна 
структура особистості («Я» – ситуаційне) 
більш динамічна, більш залежить від соці-
альної ситуації розвитку і тому на протязі 
життя може відчувати різні зміни. Особливо 
складна система зміни зв’язків і виникнення 
нових, здійснюється напередодні розвитку і 
формування нових відношень самою люди-
ною, яка була примушена це зробити силою 
ситуації, в наслідок чого людина сама актив-
но починає втручатись в ситуацію, застосо-
вуючи адаптивні механізми. Функціонально 
«Я»-базове виконує такі функції: допомагає 
внутрішній узгодженості особистості, ви-
значає інтерпретацію власного досвіду і є 
джерелом певних чекань. Особистість вра-
ховує певні чекання і уявлення про те, що 
може або повинно відбутися у розвитку пев-
ної соціальної ситуації і починає діяти як 
«Я»-ситуаційне.

Адаптація здійснюється на протязі всього 
періоду розвитку особистості і закінчуєть-
ся тоді, коли соціальна позиція особистості 
чи її внутрішній світ стабілізуються. Тому 
знаходження принципу взаємозв’язку між 
«Я» – базовим і «Я» – ситуаційним допо-
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може визначити рівень адаптивної стратегії 
суб’єкта. Вивчаючи базові структури особис-
тості, ми досліджуємо той фундамент, який 
передує формуванню більш високих рівнів 
особистості, що в значній мірі задає основне 
направлення спочатку неусвідомленому по-
кликанню, а потім і свідомому професійному 
вибору людини, що в подальшому визначає її 
професійну долю і соціальну активність.

Аналізуючи адаптацію як процес і як 
результат, можна побачити, що вона відбу-
вається після певних змін у життєдіяльності 
людини. Це призводить до змін у особистіс-
них інваріантах, всередині яких кожна кон-
кретна властивість і якість людини отримує 
закономірне пояснення. У результаті ана-
лізу особистісних інваріант діяльнісного 
суб’єкта, завдяки концепції багатовимірного 
розвитку особистості В.Моргуна [3] і виді-
лення якісно своєрідних типів «Я», співвід-
несених між собою і принципово відмінних 
один від одного за Н.Чайкіною [4], можли-
вий аналіз адаптивної стратегії фахівців.

Ці складові діяльнісного суб’єкта будуть 
включати до себе діалектично пов’язані ін-
варіанти, які вибудовуються у таку ієрархію:

1. Змістовна спрямованість діяльності:
а) праця: спрямованість на предметно – 

знаряддєво – результативне  перетворення ви-
робничого середовища, тобто «Я» – діловий;

б) спілкування: спрямованість на 
суб’єктно-знакове пізнання й перетворення 
інших людей у соціально-психологічному 
середовищі, тобто «Я» – комунікатор; 

в) самодіяльність: спрямованість на пе-
ретворення самого себе у внутрішньому 
плані, тобто «Я» – екзістенціоналіст.

Указані спрямованості задаються ви-
рішенням суперечності між предметним і 
ідеально-знаковим у діяльності. У особис-
тості формується стільки взаємодіючих сис-
тем, які утворюють основу різних його «Я», 
скільки виникає нових соціальних ситуацій 
розвитку, до яких їй необхідно адаптуватись. 
Система індикації змістовної спрямованості 
адаптивної стратегії особистості здатна до 
корегування особистого професійного до-
свіду завдяки певній системі самооцінок, які 
відображають сучасні умови і специфіку на-
копиченого особистісного досвіду. Це – роз-
ширення «Я» у змістовній спрямованості.

2. Рівні опанування особистістю діяль-
ності: 

а) навчання: рішення виробничих за-
вдань за чиєюсь допомогою або по зразку – 
передача досвіду від вчителя до учня, тобто 
«Я» – учень; 

б) відтворення діяльності: самостійне 
рішення виробничих задач певного  класу, 
тобто «Я» – виконавець;

в) творчість: самостійне і нестандартне 
рішення виробничих задач нового класу, 
тобто «Я» – творець.

Вказані рівні задаються вирішенням су-
перечності між інтеріоризацією (розпред-
меченням) соціального та екстеріоризацією 
(опредмеченням) індивідуального досвіду 
у діяльності. Система індикації рівнів опа-
нування професійної діяльності і адаптив-
на стратегія особистості буде спрямована 
на раціональний аналіз проблеми, який 
пов’язаний із створенням і виконанням пла-
ну рішення складної виробничої ситуації, 
що проявляється у таких формах поведін-
ки, як самостійний аналіз події, звернення 
по допомогу до інших, пошук додаткової 
інформації. Це – розширення «Я» у рівнях 
опанування діяльності.

3. Форми реалізації особистістю діяль-
ності: 

а) моторна або матеріальна: дійове вико-
нання виробничих операцій, тобто «Я» – пе-
ретворювач;

б) перцептивна: схематично-образне від-
творення виробничих ситуацій,  тобто «Я» 
– атрібуціоналіст;

в) мовленнєво-розумова: теоретико-реф-
лексивне обмірковування виробничої діяль-
ності, тобто «Я» – перфекціоніст.

Ці форми задаються вирішенням супер-
ечності між підсвідомістю і свідомістю сто-
совно власних переваг і наявних релевантних 
стимулів середовища. Застосування певної 
форми реалізації діяльності здійснюється в 
результаті оцінки особистістю вірогідності 
її успішності. Система індикації форм реа-
лізації професійної діяльності і адаптивна 
стратегія особистості буде спрямована на 
використання суб’єктом певної форми вза-
ємодії з фізичним (предметним) і соціальним 
(комунікативно-символічним) середовищем, 
в залежності від значущості ситуації і впев-
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неності, що найкращих результатів можна 
(чи потрібно) досягти. Це – розширення «Я» 
у формах реалізації діяльності.

4. Просторово-часові орієнтації особис-
тості:

а) минуле: орієнтація на раніш виконува-
ну діяльність, тобто «Я» – мемуарист;

б) сучасне: орієнтація на «тут» і «за-
раз» при виконанні діяльності, тобто «Я» – 
кон’юктурник;

в) майбутнє: орієнтація на перспективні 
шляхи професійного росту, тобто «Я» – про-
гнозист.

Указані орієнтації задаються вирішен-
ням суперечності між буттям і локалізацією 
особистості у часі. Людина відчуває уні-
кальність свого «Я», яке сформувалось під 
впливом всього минулого досвіду по відно-
шенню до всіх елементів реальної дійсності 
і це усвідомлення поглиблює уявлення про 
себе. «Я» незмінне тільки до наступного мо-
менту усвідомлення особистісних новоутво-
рень, які модифікують пам’ять про минуле 
новими відношеннями. Система індикації 
професійних орієнтацій і адаптивна страте-
гія особистості буде уявляти собою злет на 
хвилі сьогодення, коли змінюється власне 
ставлення до дійсності. Це – розширення 
«Я» у просторово-часових орієнтаціях.

5. Емоційне ставлення до діяльності: 
а) негативне: постійне почуття незадово-

леністю діяльністю, тобто «Я» –  песиміст;
б) амбівалентне: почуття невизначеного став-

лення до діяльності, тобто «Я» – поміркований;
в) позитивне: почуття задоволеністю 

працею, тобто «Я» – оптиміст.
У песимістів адаптаційна стратегія є на-

слідком емоційного реагування на ситуацію, 
яка не супроводжується певними діями, що 
проявляється у вигляді спроб не думати про 
проблему взагалі, виключення думок про 
інших із власних переживань, бажання забу-
тися уві сні, розчинитись у алкоголі чи ком-

пенсувати негативні емоції через їжу, тощо. 
Система індикації поведінки характеризуєть-
ся наївною, інфантильною оцінкою подій. 

У оптимістів адаптивна стратегія є наслід-
ком розуміння того, що здатність наповнюва-
ти життя смислом основується на «Я» – ба-
зовому відношенню до дійсності і до самого 
себе, яке пізнається тільки у вигляді особис-
тісного ставлення до ситуації та її наслідків. 
В процесі такого смислоутворення визнача-
ються інваріанти можливої поведінки, відбу-
вається їх перевірка і відсів того, що визиває 
негативне переживання та наближення того, 
що визиває позитивні емоції. Все більш пев-
нішими стають думки у правильності вибо-
ру якоїсь поведінки чи способу міркувань, а 
значить зростає особистісна-професійна по-
зиція. Це – розширення «Я» у потребнісно-
вольових переживаннях.

Висновки та перспективи подальших 
розвідок. Запропонована нами модель ви-
вчення впливу особистісних інваріант на 
адаптивну стратегію особистості дає мож-
ливість зазначити, що кожна особистість 
усвідомлює свою самостійність у виборі 
адаптивної стратегії та відповідає за резуль-
тати і наслідки кожної альтернативи. В осно-
ві адаптаційного процесу повинна бути ідея 
«моделювання» збалансованості «Я» – базо-
вого і «Я» – ситуаційного у професійній ді-
яльності, яка самоорганізовується послідов-
но і систематично. У даному ракурсі можна 
говорити про індивідуально-професійну мо-
більність як необхідну умову професіоналі-
зації особистості в сучасних умовах. 

Перспективним є розробка принципів ди-
ференціації суб’єктів професійної адаптації, 
що вже розподілені на типи, визначаються 
їх ведучими тенденціями і спрямованими 
продуктивними особистісними змінами, які 
можуть виступати засобами для професій-
ного самовизначення та усвідомленого ке-
рування своєю поведінкою. 
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ГЕНДЕРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СТЕРЕОТИПІВ СПІЛКУВАННЯ

Анотація: Стаття присвячена проблемі гендерних стереотипів, які поширюються в нашій свідомості 
і впливають на міжособистісне спілкування, особливо в юності. Автор аналізує гендерні стереотипи як 
одну з детермінант статеворольової ідентифікації та особистісного розвитку старшокласників.

Аннотация: Статья посвящена проблеме гендерных стереотипов, которые распространяются в на-
шем сознании и влияют на межличностное общение, особенно в юности. Автор анализирует гендерные 
стереотипы как одну из детерминант полоролевой идентификации и личностного развития старше-
классников.

Summary: The article deals with gender stereotypes, which are distributed in our minds and affect inter-
personal communication, especially in youth. The author analyzes the gender stereotypes as one of the deter-
minants of gender identity and personal development of high schoolers.

Постановка проблеми дослідження. 
Стосунки між чоловічим та жіночим, імо-
вірно, зазнали найбільших трансформацій 
у сучасному європейському (в т.ч. україн-
ському) суспільстві, що супроводжується 
значним зростанням кількості порушень 
гендерної та статево-рольової ідентичності 
серед молоді. І справа навіть не у побічних 
ефектах сексуальної революції, емансіпа-
ції, толерантності, річ у тім, що «маскулін-
не» і «фемінінне» змінилися: концептуаль-
но, структурно і функціонально. 

Ідентифікувати себе в полі статеворо-
льової приналежності стає все складніше, 
поскільки втрачено (або знівельовано) усі 
межі, ніщо не є константним і однознач-
ним, сучасна особистість повинна праг-
нути до андрогінії, тобто до своєрідного 
психологічного гермафродитизму як екві-
валенту повної самоактуалізації. 

Якщо зі статтевою приналежністю (за 
умов нормального розвитку) все зрозумі-
ло (чоловік або жінка), то при визначенні 
гендеру (як соціально-психологічної ха-
рактеристики, рольового конструкту осо-
бистості) можливі нюанси, а часто і взага-
лі виникає стан когнітивного дисонансу: 
трансгендерність, гендерний інфанти-
лізм, андрогінія – це варіанти норми чи 
патології розвитку, і ким об’єктивно, на-

справді є їх носії – чоловіками або жінка-
ми, і тим, й іншим, або ні тим, ні іншим? 
І хоча мета даної публікації не передбачає 
відповіді на ці питання, зовсім оминути їх 
ми не можемо.

Гендерна ідентифікація – це усвідом-
лення індивідом власної статевої належ-
ності, переживання ним своєї маскуліннос-
ті/фемінінності та готовність виконувати 
визначену статтю роль. Ідентифікувати 
(усвідомити) себе чоловіком або жінкою 
– означає прийняти ті психологічні якості 
і моделі поведінки, які суспільство при-
писує людям відповідно до їх біологічної 
статі. Тобто гендерна ідентичність перед-
бачає існування певних оціночних компо-
нентів, зокрема, уявлень індивіда про те, 
наскільки його поведінка та особистісні 
характеристики відповідають очікуванням 
і вимогам суспільства до жіночої або чо-
ловічої ролі. Гендерна ідентичність фор-
мується поступово в процесі соціалізації і 
виступає основним компонентом самосві-
домості людини. Вирішальним етапом її 
формування є старший підлітковий та ран-
ній юнацький вік. У юнаків та дівчат вже 
легко діагностувати певний тип гендерної 
ідентичності [1].

У дослідженнях Р. Холл і Б. Сендлер 
було показано, що пануючі форми викла-
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дання у школі опираються на маскулінні 
способи спілкування, що спонукає дівчат 
відходити на другорядні позиції в освіт-
ньому процесі, а юнаків – бути активними 
[5, с. 58]. Зауважимо, що ситуація в укра-
їнських загальноосвітніх закладах карди-
нально відрізняється: наявна прогресуюча 
фемінізація середньої освіти через зне-
цінювання і непрестижність педагогічної 
праці для чоловіків (за результатами нашо-
го дослідження, під час якого було проана-
лізовано статевий склад 25 ЗНЗ м. Кривого 
Рогу, кількість жінок в окремих закладах 
становить від 87 до 100%!).

Є думка, що в комерційні навчальні за-
клади масово вступають саме фемінізова-
ні юнаки [14]. Під час навчання ступінь 
їхньої фемінізації стрімко зменшується, а 
якщо ні, то це викликає серйозні соціаль-
но-психологічні труднощі, сприяє невро-
тизації особистості.

Аналіз останніх публікацій. Провід-
ну роль у галузі досліджень гендеру віді-
грають зарубіжні психологи (С. Бем [1],  
Ш. Берн [3], Т. Маєрс, А. Шеріффс та 
ін.[16]). У вітчизняній психології дана 
проблема розглядається в основному в 
двох напрямках: психологічному та соці-
ально-психологічному. У межах психоло-
гічного напрямку дослідження спрямовані 
на визначення відмінностей між статями, 
особливостей статевої диференціації, фор-
мування психологічної статі (Т.В. Бендас 
[2], Д.Т. Воронцов [6], Є.П. Ільїн [7], І.С. 
Кльоцина [8-10], І.С. Кон [11], М.І. Коше-
нова [12], Д.В. Логвінова [13, 14] та ін.). 
Підкреслюється, що обидві статі психоло-
гічно рівноцінні, хоча і різні за змістовим 
наповненням. Відзначається, що статево-
рольова сфера особистості повинна роз-
глядатися як базова структура, що зумов-
лює соціальний і психологічний добробут 
людини. Відбувається вивчення механізмів 
становлення статеворольового симптомо-
комплексу в онтогенезі, розробка концеп-
туально-методологічних і конкретно-ме-
тодичних засобів діагностики і корекції 
хибно сформованої гендерної ідентичнос-
ті особистості, що сприяє запобіганню ви-
никнення неврозів, психосоматичних і со-
матоформних розладів.

У середині 50-х років XX ст. американ-
ські соціологи Дж. Мак-Кі та А. Шеріффс 
визначили типово чоловічий та типово жі-
ночий образи, обґрунтувавши таким чином 
поняття гендерного стереотипу. На їхню 
думку, типово чоловічий образ – це сукуп-
ність рис, пов’язана із соціально нерегла-
ментованою поведінкою, компетентністю, 
раціональними здібностями, активністю і 
результативністю [16, с. 499]. Жіночий – 
характеризують соціальні і комунікативні 
навички, вразливість, емоційна підтримка. 

Стереотипи створюються суспільством 
штучно, формуючись протягом багатьох 
років, важко піддаються коригуванню або 
ліквідації, обмежують свободу, можливос-
ті реалізації особистісного потенціалу лю-
дини, прийняття нею рішень у різних сфе-
рах життєдіяльності.

Вітчизняні дослідження показують, що 
серед шкільних предметів на теренах по-
страдянського простору найважливішими 
для юнаків уважають математику, інфор-
матику, фізику, фізичне виховання, а для 
дівчат – трудове навчання, літературу, істо-
рію, етику і психологію сімейного життя, 
статеве виховання. На рівні міжособистіс-
них відносин хлопці мають набагато менш 
близькі зв’язки з друзями, батьками – діє 
традиційне «табу» на чоловічу емоцій-
ність. І.С. Кон пише про кризу маскулін-
ності – сьогодні чоловікові все складніше 
відповідати соціальним очікуванням [11]. 

Отже, школа як один з інститутів соці-
алізації особистості, і дотепер відтворює 
сформовані століттями гендерні стереоти-
пи, що, взаємодіючи з новими концептами 
у сучасному психосемантичному полі, на-
бувають алегоричних форм.

Мета статті полягає у визначенні впли-
ву гендерних стереотипів спілкування на 
процес статеворольової ідентифікації в 
юнацькому віці. 

Об’єкт дослідження – статево-рольове 
самовизначення старших школярів.

Експериментальна база. Дослідженням 
було охоплено 98 осіб віком 16-17 років, се-
ред яких 51 дівчина і 47 юнаків (учні 10-11-х 
класів Криворізьких ЗОШ № 121, 123, 125).

Діагностичний інструментар дослі-
дження представлений методиками: «Опи-
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тувальник для оцінки образів «Ідеальна 
дівчина/Ідеальний юнак»; «Опитувальник 
«Я-Дівчина/Я-Юнак»; «Опитувальник  
С. Бем»; «Діагностика міжособистісних 
відносин (ДМВ) за Л. Собчик»; «Семан-
тичний диференціал Ч. Осгуда».

ДМВ – зручний опитувальник, у яко-
му короткі характеристики відобража-
ють індивідуальний стиль спілкування 
конкретної особи з оточуючими. Осно-
вою для створення методики став тест Т. 
Лірі, послідовника ідей Г.С. Саллівена. 
Опонуючи своєму вчителеві, Зиґмундові 
Фрейдові, який виводить властивості осо-
бистості в основному із проблем ранньо-
го дитинства в контексті неусвідомлених 
еротичних переживань, Гарі Саллівен ро-
зумів формування особистості як процес, 
у якому найважливішу роль відіграє дум-
ка референтних для даного індивіда осіб, 
під впливом яких відбувається його пер-
соніфікація, тобто формуюча особистість 
ідентифікація зі значимими іншими. У 
процесі взаємодії з оточенням особистість 
проявляється в певному стилі міжособис-
тісної поведінки. Реалізуючи потребу в 
спілкуванні і здійсненні своїх бажань, лю-
дина погоджує свою поведінку з оцінками 
значимих інших на рівні усвідомленого 
самоконтролю, а також (не усвідомлено) із 
символікою ідентифікації. Ґрунтуючись на 
даній концепції, американський психолог 
Тімоті Лірі систематизував свої емпірич-
ні спостереження у вигляді 16 варіантів 
міжособистісної взаємодії і використову-
вав свою методику здебільшого в умовах 
клініки. Для використання в умовах країн 
СНД і адаптації до потреб практичного 
психолога тест модифіковано Людмилою 
Собчик.

Основний зміст дослідження. Методо-
логічною основою дослідження гендерних 
стереотипів є концепція психосемантич-
ного вивчення свідомості. У завдання пси-
хосемантики входить реконструкція інди-
відуальної системи значень, через призму 
якої відбувається сприйняття суб’єктом 
світу, інших, самого себе. Під психологіч-
ною структурою значень розуміють систе-
му співвіднесення і протиставлення слів у 
процесі їхнього вживання в мовленнєвій і 

пізнавальній діяльності [4]. У системі уяв-
лень кожної людини є специфічні, властиві 
тільки їй складові, обумовлені її індивіду-
альним досвідом. Наприклад, образи «іде-
ального чоловіка або дружини», «справж-
ньої жінки або справжнього чоловіка», 
формуються завдяки власному досвіду, що 
завжди унікальний, і зумовлюють форму-
вання критеріїв, «мірок», з якими індивід 
підходить до оцінки себе та інших. У даній 
статті ми розглянемо таку детермінанту 
індивідуальної свідомості суб’єкта, як ген-
дерна приналежність (сукупність вимог, 
приписувань, норм, відмінних якостей, що 
характеризують юнаків і дівчат).

У якості діагностичного інструмента-
рію ми використали метод особистісних 
семантичних диференціалів, що дозволив 
нам отримати такі результати: ідеальному 
образу юнака і дівчини відповідають на-
ступні середні показники в групі юнаків і 
дівчат за 10-ма наведеним нижче фактора-
ми (див. Діаграми 1-4).

Діаграма 1
Ідеальний образ юнака за відповідями 

учениць 10-11 кл.

Діаграма 2
Ідеальний образ юнака за відповідями 

учнів 10-11 кл.
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Діаграма 3
Ідеальний образ дівчини

за відповідями учениць 10-11 кл.

Діаграма 4
Ідеальний образ дівчини

за відповідями учнів 10-11 кл.

За результатами виконання методики «Я – 
дівчина/юнак»: 23% юнаків і 11% дівчат харак-
теризують себе, як особистість, на яку не впли-
вають відповідні гендерні стереотипи, ще 12% 
юнаків і 9% дівчат погано усвідомлюють або 
витісняють власні гендерні характеристики. 

Не зважаючи на високу суб’єктивність 
відповідей (методика є інтроспективною), 
старшокласники, як правило, добре класи-

фікували самоописи як стереотипні/несте-
реотипні, орієнтуючись на традиційні уяв-
лення про мужність – жіночність. 

Стосовно власної відповідності еталон-
ним уявленням, розподіл був таким: 65% 
юнаків і 80% дівчат уважали, що відповіда-
ють гендерному стереотипу. Отже, дівчата в 
цьому сенсі виявилися більш конформними, 
ніж юнаки (див. Діаграму 5).

У цілому в експериментальній вибірці 
стереотипний образ ідеального юнака та 
ідеальної дівчини за поданими факторами 
було визначено так:

Аналіз даних табл.1 показав, що визна-
чальними рисами для справжнього юнака, на 
думку старшокласників, є маскулінність, сила 
особистості, соціальний статус, сучасність, за-
гальна привабливість. Різниця між фемінінни-
ми і маскулінними якостями висока. 

Ідеальна дівчина, з точки зору респон-
дентів, повинна бути фемінінною, загально 
привабливою, емпатійною, андрогінною та 

Діаграма 5
Відповідність гендерним стереотипам за самоописом досліджуваних учнів 10-11 кл.

емоційною. Різниця між фемінінними і мас-
кулінними якостями менш значна.

Використання опитувальника С. Бем і 
методики «ДМВ» дозволило з’ясувати, що 
лише 34% респондентів схильні до андрогі-
нії та компромісу, що цілком узгоджується з 
результатами попередніх методик. 

Андрогінія – інтеграція, збалансоване 
поєднання чоловічих і жіночих (у традицій-
ному розумінні) характеристик, особистіс-
них рис. 

Термін «андрогінія» виник і отримав свій 
розвиток в рамках психоаналітичної теорії 
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К.Г. Юнга. Спочатку це поняття викорис-
товувалося для позначення літературного, 
психологічно-ідеального типу особистості, 
якому притаманне гармонійне поєднання 
жіночої і чоловічої природи.

Поняття «андрогінії» було впроваджено 
у феміністський дискурс на початку 1970-х. 
Концепція андрогінії сформувалася як реак-
ція феміністської думки на існуючі у суспіль-
стві гендерно-рольові стереотипи і пов’язані 
з ними соціальні очікування дискримінацій-
ного характеру, сутність яких полягає у пере-
конанні (на рівні масової свідомості) в наяв-
ності кореневих успадкованих відмінностей 
між статями (риси характеру і особливості 
поведінки), що детермінують соціальні ролі 
представників кожної статі. Принцип андро-
гінії акцентував той факт, що всі люди, неза-
лежно від біологічної статі, є, в першу чергу, 
людськими істотами, суб’єктами діяльності, 
особистостями, індивідуальностями. Кон-
цепція андрогінії мала за мету викорінити 
стереотипи, що заважають реалізації особис-
тісного потенціалу (в першу чергу жінок), 
а також створюють умови для формування 
вільної свідомості та ідеології егалітарного 
розвитку особистості [2].

Відповідно до концепції С. Бем, фемінін-
ність і маскулінність є особливими психо-
логічними типами і не пов’язані з біологіч-
ною статтю. Типи поведінки, що традиційно 
сприймаються як "чоловічі" і "жіночі", є не 

протилежними полюсами одного контину-
уму, а, скоріше, двома різними конфігура-
ціями поведінки. На основі ступеня прояву 
маскулінних і фемінінних рис дослідниця 
виокремила чотири (психологічні) типи осо-
бистості: маскулінний, фемінінний, недифе-
ренційований та андрогінний [1]. 

Концепція психологічної андрогінності 
може бути проілюстрована за допомогою 
метафори: людство— це дерево, а люди 
– листя на ньому. Кожен листок має свою 
індивідуальну і неповторну форму, розмір, 
відтінок тощо. Апологети психологічної ан-
дрогінності вітають таке розмаїття, тоді як 
прибічники гендерної дихотомії прагнуть 
підрівняти кожен листок так, щоб він точно 
відповідав одному з двох обраних заздале-
гідь шаблонів. У цьому сенсі жорстка ген-
дерна дихотомія безпосередньо пов’язана з 
принципами колективізму і тоталітаризму, 
тоді як принцип андрогінності є інструмен-
том для досягнення індивідуальної особис-
тісної свободи і культурного розмаїття в сус-
пільстві.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Узагальнення емпіричного ма-
теріалу показало, що структура гендерної 
ідентичності у опитаних старшокласників 
(як юніків, так і дівчат) є досить ієрархізова-
ною, жорсткою, сталою, що, вірогідно, не-
гативно впливатиме на процес їх подальшої 
соціалізації через обмеження репертуару 

Таблиця 1
Ідеалізовані уявлення про «жіноче» та «чоловіче»

у вибірці криворізьких старшокласників

Фактори Ідеальний юнак Ідеальна дівчина
Загальна привабливість 64,4% 82,7%
Сила особистості 88% 48%
Емоційність 53% 63,1%
Соціальний статус 87% 57%
Залежність 31% 61,2%
Емпатійність 62,3% 83%
Сучасність 69,5% 66,5%
Фемінінність 28,2% 88,2%
Маскулінність 97,7% 47,7%
Андрогінність 59,5% 76,5%
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еталонних соціальних ролей типово жіночи-
ми або типово чоловічими, що може спро-
вокувати гострі гендерні конфлікти у різних 
сферах життєдіяльності.

Цікаво те, що 47,7% дівчат прагнуть бути 
схожими на ідеальних чоловіків. Гіпотез, за 
допомогою яких можна пояснити такі упо-
добання, на наш погляд, декілька: перша 
– висока цінність для дівчат маскулінних 
якостей, що ми пов’язуємо із сучасними 
тенденціями розвитку суспільства; друга 
– фемінізація образу ідеального чоловіка, 
що також набуває актуальності у сучасному 
українському соціокультурному та матері-
ально-виробничому середовищі. 

Старшокласники обох статей, які вияви-
ли тенденцією до фемінінності, схильні до 
інтроверсії, мають обмежене коло контактів, 
уникають брати на себе відповідальність за 
прийняття рішень, обережні при встанов-
ленні близьких стосунків. Щодо фемінінних 
юнаків, маємо припущення про наявність у 
деяких з них тривожно-фобічного розладу 
на зразок інтимофобії, що корелює з дифуз-
ною ідентичністю без чітких кордонів, але 
для верифікації цієї гіпотези потрібно про-
водити додаткове дослідження. 

Учні з тенденцією до маскулінності, на-
впаки, демонструють екстраверсію, легко 
вступають у контакт, товаристські, мають 
середній рівень контролю, ініціативні, від-
повідальні, схильні встановлювати близькі 
стосунки. 

Порівняння ступеня сформованості ста-
теворольової ідентичності з рівнем спілку-
вання показало, що юнаки і дівчата суттєво 
відрізняються за рівнем розвитку психоло-
гічних властивостей маскулінності – фе-
мінінності, а також інструментальності й 
експресивності. Відповідність статеворо-
льовим стереотипам у юнаків набагато важ-
ливіша для встановлення продуктивного 
спілкування і подальшого особистісного 
розвитку, ніж у дівчат. Дівчатам простіше 
будувати свою статеворольову ідентичність, 
тому що аморфність, розмитість стереотипу 
«справжньої жінки» залишає їм більшу сво-
боду для самовизначення. Окрім того, ово-
лодіння дівчатами інструментальними якос-
тями розширює діапазон їхньої поведінки і 
позитивно впливає на здатність до адаптації 
у сучасному динамічному світі, в той час як 
фемінізація юнаків, чоловіків сильно впли-
ває на результати їхньої навчальної і профе-
сійної діяльності, на всю систему підготов-
ки фахівців. 

Отже, андрогінія – значуща психологіч-
на характеристика людини, яка визначає її 
здатність ситуативно варіювати поведін-
ку залежно від контексту взаємодії, сприяє 
формуванню стресостійкості, досягненню 
успіхів у різних сферах життєдіяльності. 
Тому розвиток андрогінії можна розглядати 
як засіб оптимізації міжособистісної комуні-
кації старшокласників в умовах навчально-
виховного процесу загальноосвітніх шкіл.
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МОТИВАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Анотація: У статті розглянуто поняття мотивації студентів вищих навчальних закладів і особливості її 
активації та підвищення на заняттях із англійської мови, зокрема за допомогою аудіовізуальних засобів.

Аннотация: В статье рассмотрено понятие мотивации студентов высших учебных заведений, а так-
же особенности ее активации и повышения на занятиях английского языка, в частности с помощью ау-
диовизуальных средств. 

Summary: The article deals with students’ motivation at higher educational establishments and the issue 
of its activation and improvement at the English language lessons, particularly, with audiovisual aids.

Постановка проблеми. Мотивація вже 
давно розглядається багатьма дослідниками 
як один із важливих аспектів навчання, проте 
питанню щодо того, яким чином – якими засо-
бами й способами – підвищувати мотивацію 
студентів, зокрема немовних спеціальностей, 
у вищих навчальних закладах на заняттях із 
англійської мови, приділяється не настільки 
багато уваги, як було б бажано, тому досі важ-
ливим і цікавим є дослідження цієї проблеми 
на сучасному етапі розвитку освіти й науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Такі відомі вчені як І.О. Зимня [4], О.Г. Кар-
пенко [5], Л.В. Олійник [10], Л.Д. Столярен-
ко [11] й інші присвятили свої статті й роз-
діли монографій розгляду теми мотивації 
навчання та шляхам її підвищення в учнів 
шкіл і студентів, частіше за все, спеціаль-
ностей, які достатньо детально вивчають 
іноземні мови.

Метою статті є дослідження ролі моти-
вації у підвищенні ефективності навчання 
студентів вищих навчальних закладів.

Матеріали та результати дослідження. 
Навчання студентів ВНЗ будь-якому виду 
англомовної мовленнєвої діяльності безпо-
середньо залежить від правильного підбору 
стратегій і використання допоміжних засо-
бів як найважливішого елементу викладан-
ня іноземної мови. Мотивація як ніщо інше 
допомагає навчанню студентів англійської 
мови, а також інших.

Автори словника з педагогіки [6, с. 196], 
Г.М. Коджаспірова й О.Ю. Коджаспіров, на-
дають таке пояснення слова «мотив»: це – 
внутрішнє спонукання особистості до пев-
них дій. Мотивація ж, відповідно до авторів 
[там само, с. 198], є сукупністю стійких мо-
тивів і спонукань, які визначають зміст, на-
прямок та особливості людської діяльності.

Різноманітні спонукання (потреби й сенс 
навчання, мотиви, цілі, емоції, інтереси), які 
постійно варіюються та взаємодіють, утво-
рюють мотивацію навчання, орієнтування 
якої, як і решти складових навчальної моти-
вації, націлене на зміст, процес і результат 
навчання [10, с. 81].

Організувати навчання говорінню іно-
земною мовою так, щоб студент відчував 
при цьому задоволення комунікативної й 
пізнавальної потреби, є одним із перших за-
вдань викладання іноземних мов [4, с. 19].

«Педагогіка розглядає мотивацію як 
спонукальну силу до вмотивованої дії ін-
дивіда», – зазначає О.Г. Карпенко [5, с. 36]. 
Фактори (мотиви, цілі, інтереси), які визна-
чають поведінку людини нею самою, «зсе-
редини», називають особистісними пере-
конаннями або диспозиційною мотивацією, 
а стимули, що утворюються під час певної 
ситуації – ситуаційною мотивацією, до якої 
можна віднести науку, культуру, систему 
прав, цінностей, тощо. На практиці будь-яку 
дію людини треба розглядати не як реакцію 
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на певні внутрішні чи зовнішні стимули, а 
як результат безперервної взаємодії її дис-
позицій із ситуацією [5, с. 37-38].

Завдання викладача, як стверджує Л.В. 
Волошинова [2, с. 48], – реалізувати ди-
дактичний принцип активності та зробити 
процес навчання захоплюючим. Активність 
студента в навчанні представлена вольовою 
дією, активним настроєм, що характеризує 
посилену пізнавальну діяльність людини. 
Будь-яка дія, що не пробуджує зацікавленос-
ті з боку особистості, не відіграє своєї ролі в 
активізації пізнавального процесу.

Головним у роботі викладачів щодо по-
долання негативного відношення до навчан-
ня є, відповідно до Ю.К. Бабанського [1, с. 
162-163], витіснення мотивів небажання 
навчатись шляхом формування й розвитку 
позитивних мотивів оволодіння певними 
знаннями. Автор рекомендує виконувати це 
завдання шляхом створення позитивної пси-
хологічної атмосфери, пізнавального інтер-
есу, переконання в необхідності вивчення 
матеріалів дисципліни. 

Кожен одиничний акт діяльності, згідно з 
лінгвістом О.О. Леонтьєвим [9, с. 26], почи-
нається мотивом і планом, за якими слідує 
динамічна система конкретних дій, а завер-
шується процес досягненням мети, постав-
леної спочатку, тобто результатом.

З усього вищезазначеного випливає, що 
повноцінне формування роботи студентів 
необхідно починати з мотиваційного ета-
пу. Якщо особа, яка навчається, має сфор-
мований мотив ще до початку заняття, то 
жодна спеціальна додаткова робота не буде 
потрібною, в іншому ж випадку важливо за 
допомогою зовнішньої або внутрішньої мо-
тивації забезпечити залучення студента до 
співпраці з викладачем і групою [11, с. 43]. 

Зовнішня мотивація відбувається через 
контроль з боку когось над роботою сту-
дента. Визначальними ознаками внутріш-
ньої мотивації, на думку Т.О. Гордєєвої та її 
співавторів [3, с. 37], є прагнення суб’єкта 
діяльності виконувати її заради інтересу до 
неї самої, бажання пізнання нового, твор-
чої активності, розширення і покращення 
здібностей; автономії; компетентності й 
здатності вступати в комунікацію з іншими 
людьми, включаючи іноземців.

Краще всього, за словами Л.Д. Столярен-
ко [11, с. 44], якщо мотивація оволодіння 
певною діяльністю (аудіюванням, говорін-
ням, тощо) має в основі інтерес до пізнан-
ня, адже потреба в ньому характеризується 
ненасичуваністю. Така мотивація часто про-
буджується за допомогою проблемного на-
вчання. 

Механізм мотивації говоріння глибо-
ко інтимний, індивідуальний, їм не можна 
безпосередньо управляти, але він є опо-
середковано регульованим; і це має велике 
значення для практики навчання говорін-
ню. Таким чином, мотив виступає почат-
ковим моментом мовного висловлювання. 
В цей механізм входить, відповідно до І.О. 
Зимньої [4, с. 110]: 

• «включення» потреби;
• зустріч потреби із предметом говорін-

ня, тобто думкою мовця;
• емоційне переживання цієї потреби, а 

саме зацікавленість;
• вольова регуляція;
• підтримання інтересу, а також інші про-

яви сфери потреб психічного життя людини 
й емоційно-вольової сфери.

Навчаючи студентів ВНЗ, особливо на не-
мовних факультетах, англійській мові, необ-
хідно пам’ятати про мотиваційно-розвива-
ючу роль аудіовізуальних засобів навчання. 
Вони стимулюють розвиток внутрішнього 
мовлення як основи мовленнєво-розумової 
діяльності, поєднують функціонування ме-
ханізмів мовленнєвої діяльності (мислення, 
сприйняття, уваги й пам’яті) між собою, 
підтримують зацікавленість, стимулюють 
англомовну мовленнєву діяльність і проду-
кують мотивацію. Тільки в аудіовізуальних 
матеріалах поєднуються мовний і позамов-
ний елементи [13, с. 1].

Психологічна формула успіху, за словами 
Л.В. Волошинової [2, с. 56]: інтерес – сти-
мул – реакція на стимул – мотив дії – власне 
дія, – знаходить своє педагогічне підтвер-
дження, коли йдеться про вивчення інозем-
ної мови з використанням двох типів доку-
ментів: програмних і ефемерних.

Програмні документи (підручники, збір-
ки граматичних вправ та ін.) створюють 
базу навчання, є джерелом поступового над-
бання знань, дають студентам орієнтир і 
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надовго відкладаються в пам’яті. Ефемерні 
документи (аудіовізуальні, тобто мульти-
медійні засоби, газетні статті, фотографії, 
інформація з Інтернету, інші автентичні до-
кументи) обираються з метою розширити 
світогляд і дати можливість зовнішньому 
світу «увійти» в аудиторію й перетворити її 
на місце подій.

Із метою формування пізнавальної мотива-
ції, як зазначає Л.В. Олійник [10, с. 82], варто 
застосовувати такі способи її активізації:

• використання прийомів підвищення ці-
кавості до дисципліни за допомогою добору 
в ході занять виразних пізнавальних мате-
ріалів, фактів, які б дозволяли привернути 
увагу студентів до матеріалу, який вивча-
ється. Ближче до завершення заняття чи на 
етапі зниження інтелектуальної діяльності й 
цікавості до обговорюваних питань, а також 
підвищення відчуття втоми, слід переходи-
ти до обговорення найцікавіших аспектів 
теми, які утворюють частину змісту заняття.

• створення проблемних ситуацій (ви-
кладач використовує дидактичні засоби, ви-
окремлює певні навчальні проблеми та за-
вдання, розв’язання яких надає практичного 
смислу темі).

Важливим елементом заняття з інозем-
ної мови є емоційний вступ викладача, на-
приклад перед демонструванням мульти-
медійного засобу, який збуджує цікавість, 
підвищує рівень працездатності й мотивує 
студентів до подальшої роботи з аудіо- та 
відеоматеріалом. У кожному жанрі кіно по-
дається різноманітна за змістом і емоційніс-
тю інформація, що робить важливим поєд-
нання довільної та мимовільної уваги осіб, 
які навчаються, та спрямування її на важ-
ливі деталі й моменти фрагмента фільму. 
В такому разі мотивацією до зосередження 
уваги на ньому на занятті з іноземної мови 
може також стати завдання (настанова) ви-
кладача перед переглядом. «Сама настанова 
на те, щоб дати докладний словесний опис 

спостережуваних явищ, може чималою мі-
рою сприяти його точності», – пише в своїй 
праці Г.С. Костюк [7, с. 149]. Такі настанови 
сприяють активізації розумової діяльнос-
ті й активної творчої роботи студентів, ви-
значенню ними головного в матеріалі, що 
демонструється, формуванню узагальнень, 
роздумів і висновків, тощо.

На засвоєння знань, як стверджує Л.Б. Чаш-
ко [12, с. 54], впливає емоційне ставлення до 
навчального матеріалу: гірше запам’ятовується 
той матеріал, зміст якого нецікавий і не активі-
зує розумову діяльність студентів.

Стимулюючо-мотиваційний компонент, 
відповідно до Т. Кузнєцової [8, с. 38], полягає 
в усвідомленні студентами їх власного стиму-
лу до діяльності, який можливий тільки з ро-
зумінням реальної значущості знань. На занят-
тях викладач повинен викликати у студентства 
внутрішню потребу в засвоєнні матеріалу. 

Висновки. Навчання англійської мови, 
як і будь-якої іншої іноземної, без мотивації 
є надзвичайно ускладненим, а досягнення 
прогресу й стабільної успішності студентів 
відбувається повільно. Для того, щоб ті, хто 
навчається, проявили бажання до засвоєння 
(розуміння й запам’ятовування) інформації, 
яка їм надається та пояснюється, слід пробу-
дити в них цікавість іноземною мовою через 
важливі теми, близькі їм. Зараз серед них є 
культурна сфера, найкращими компонента-
ми якої є такі мультимедійні засоби як аудіо- 
та відеозаписи, кінострічки, тощо. Отже, 
якщо треба викликати інтерес студентів, 
особливо включаючи тих, хто навчається 
на немовних спеціальностях, до англійської 
мови, необхідно приділити увагу не тільки 
підбору термінології, що відповідає їх фаху, 
і навчати лише їй, а й додати до неї елементи 
культури, мова якої вивчається. Це не тіль-
ки допоможе урізноманітнити заняття, але й 
посприяє різнобічному розвитку студентів, 
високовмотивованих у пізнанні нерідної для 
них мови, країни та культури.
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 
ЧАСТКОВО-ПОШУКОВОГО ХАРАКТЕРУ 

В КОНТЕКСТІ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Анотація: У статті розглядається розвиток і формування фахової компетентності майбутніх учителів 
фізики в процесі організації та проведення лабораторних робіт частково-пошукового характеру. Пробле-
ма розвитку фахової підготовки майбутніх вчителів фізики над якою працює велика кількість як вітчизня-
них, так і зарубіжних вчених, що намагаються сформувати компетентну особистість майбутнього фахівця.

Аннотация: В статье рассматривается развитие и формирование профессиональной компетент-
ности будущих учителей физики в процессе организации и проведения лабораторных работ частично-
поискового характера. Проблема развития профессиональной подготовки будущих учителей физики 
над которой работает большое количество как отечественных, так и зарубежных ученых, пытающихся 
сформировать компетентную личность будущего специалиста.

Summary: This paper deals with the development and formation of professional competence of future 
teachers of physics in the process of organizing and carrying out laboratory work part-search nature. The prob-
lem of professional training of future teachers of physics is working on a large number of both domestic and 
foreign scholars who try to form a competent personality future specialist.

Вступ. Освіта сьогодення зазнає багато 
змін пов’язаних із процесом євроінтегра-
ції, болонським процесом, інноваційними 
процесами в галузі науки і техніки, впро-
вадженням новітніх технологій у різних 
галузях науки й техніки, робляться нові від-
криття, з’являються нові винаходи які не-
суть у собі багато нової інформації. Саме 
цей науково технічний прорив повинен від-
слідковуватись майбутніми учителями фізи-
ки, які мають доносити до вух учнів новий 
цікавий матеріал. мають бути обізнаними у 
своїй сфері діяльностіШвидке входження 
України в європейський і світовий простір 
характеризується запозиченням світових та 
європейських стандартів. Сьогодні форму-
вання освітніх цілей відбувається не на рівні 
держав, а на міждержавному, міжнаціональ-
ному рівнях, коли основні пріоритети й цілі 
проголошуються в міжнародних конвенціях 
та документах, і є стратегічними орієнтира-
ми міжнародної спільноти [6, 14-16; 5].

Постановка проблеми. У навчальному 
процесі одним із основних критерії визна-
чення успішності тих хто навчається є контр-
оль та корекція знань, цьому питанню при-

діляється досить багато уваги провідними 
вченими-педагогами які здійснили та продо-
вжують вносити вагомі наукові, методичні, 
досягнення у наукову скарбницю української 
освітньої ниви, це: П.С. Атаманчук, Є.І. Пе-
ровський, Ш.О. Амонашвіллі та ін.

Аналіз актуальних досліджень. На 
думку психологів, фахова підготовка пови-
нна опиратися на компоненти знання, яким 
в навчальному процесі не приділяється до-
статньої уваги – це навички і уміння само-
стійної роботи, розвиток діалектичного 
мислення, системний підхід до постановки 
і розв’язання задач фахової діяльності, ви-
бір провідного виду діяльності, розвиток 
творчої уяви, виховання ініціативи, умін-
ня приймати рішення тощо. Такі особис-
тісні якості легко формуються на суб’єкт-
об’єктній основі організації навчального 
процесу. Подібна постановка проблеми ви-
магає якісно нового підходу щодо форму-
вання фахових компетентностей майбутніх 
учителів фізики. На сучасному етапі рефор-
мування освіти особливої уваги заслугову-
ють здобутки фундаментального характеру 
провідних методистів щодо прогнозування, 
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об’єктивізації, діагностики та управління 
фаховою підготовкою в галузі фізики [1, 
116-119]. Питанням фахової компетентнос-
ті займається багато як вітчизняних вчених, 
так і закордонних, а саме: П.С. Атаманчук, 
О.І. Бугайов, Є.В. Коршак, Л.Д. Ландау, І.В. 
Курчатов, О.І. Ляшенко, О.В. Пьоришкін, 
Л.І. Рєзніков, С.У. Гончаренко, Д.Я. Костю-
кевич, М.Т. Мартинюк, М.І. Шут та інші.

Виклад основного матеріалу. Головним 
структурним елементом контролю у на-
вчальному процесі є перевірка якості знань. 
Систематична перевірка якості особистіс-
них набутків виступає закономірно необхід-
ною умовою діагностики та прогностики 
у навчанні, вихованні і розвитку індивіда. 
Вона також сприяє удосконаленню змісту 
та методики викладання. Головне ж полягає 
у тому, що завдяки контролю створюється 
можливість цілеспрямовано управляти про-
цесом навчально-пізнавальної діяльності: 
порівнюючи минулий досвід індивіда з його 
набутками у даний час, прогнозувати та за-
безпечувати належний розвиток особистос-
ті у теперішньому і майбутньому [2, 4].

Суспільний запит на виховання творчої 
особистості, яка здатна самостійно мисли-
ти, генерувати оригінальні ідеї і приймати 
сміливі, нестандартні рішення вимагає вне-
сення істотних змін у систему фахової під-
готовки майбутніх учителів фізики. Осно-
вні напрямки такої модернізації лежать у 
площині особистісно значущих показників 
освіти. На думку психологів, фахова підго-
товка має спиратися на компоненти знання, 
яким в навчальному процесі не надається 
достатньої уваги – це навички і уміння са-
мостійної роботи, розвиток креативного 
мислення, системний підхід до постановки 
і виконання завдань фахової діяльності, ви-
бір провідного виду діяльності, розвиток 
творчої уяви, виховання ініціативи, умін-
ня приймати рішення тощо. Ці елементи 
знань мають більшою мірою базуватися на 
суб’єкт-суб’єктній основі, коли істотно по-
силюється роль самого студента в навчаль-
ному процесі [4, 5].

Лабораторні роботи – найбільш цінний 
метод навчання, адже він вимагає компе-
тентнісного підходу і характеризується 
організацією пізнавальної діяльність у ла-

бораторії, розвиває світ оглядність тих хто 
навчається. Застосування лабораторних ро-
біт виявляється корисним у викладанні ба-
гатьох навчальних дисциплін [3].

Одним із важелів впливу на розвиток твор-
чих здібностей тих хто навчається є виконан-
ня лабораторних робіт. А саме лабораторних 
робіт частково-пошукового чи проблемно-
пошукового характеру. Ці види лабораторних 
робіт передбачають творчий і компетентний 
підхід до їх виконання та організації. Лабора-
торні роботи частково-пошукового характеру 
вимагають такої організації пізнавальної ді-
яльності учнів, коли завдяки незначній до-
помозі вчителя учень знаходить певний спо-
сіб вимірювання величин або встановлення 
характерних рис протікання явища або про-
цесу, та передбачають вибір обладнання для 
виконання тієї чи іншої лабораторної роботи 
знаючи мету і завдання. Частково-пошукові 
лабораторні роботи вимагають такої органі-
зації пізнавальної діяльності, коли завдяки 
незначній допомозі вчителя (лаборанта), той 
хто навчається знаходить певний спосіб ви-
мірювання величин або встановлює харак-
терні риси протікання явища або процесу 
досліджуваного явища чи перевірки певно-
го закону. Оскільки, виконуючи такі роботи, 
ті що навчаються застосовують на практиці 
здобуті знання, то зрозуміло, що такий вид 
робіт має значний закріплюючий ефект. Тому 
здебільшого їх використовують після вивчен-
ня відповідного явища, поняття, фізичної ве-
личини або закономірності. Інколи їх бажано 
провести на етапі вивчення нового матеріалу, 
особливо коли потрібно усвідомити суттєві 
ознаки фізичних явищ, на прикладі наочнос-
тей демонструвати експерименти що пози-
тивно відіб’ється на засвоєнні нових знань та 
формуванні професіональних компетентнос-
тей майбутнього вчителя фізики.

Важливе місце у формуванні професій-
ної компетентності майбутнього вчителя за-
ймає професійно-педагогічна комунікація, 
яка є основною формою педагогічного про-
цесу. Професійно-педагогічна комунікація 
– це система безпосередніх чи опосередко-
ваних взаємодій педагога, що реалізуються 
за допомогою вербальних і невербальних 
засобів з метою взаємообміну інформацією, 
регулювання педагогічних відносин. Він за-
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безпечує передавання через учителя учням 
людської культури, засвоєння знань, сприяє 
формуванню в них ціннісних орієнтацій. 
Педагогічне спілкування забезпечує обмін 
інформацією, співпереживання, пізнання 
особистості, самоутвердження [9]. 

При підготовці лабораторного обладнан-
ня майбутнім учителем фізики враховується 
набуті знання на лекційному та практичному 
курсі фізики, їхнє уміння застосовувати це 
знання відобразиться у ході підбору лабора-
торного обладнання для проведення того чи 
іншого досліду у фізичному кабінеті.

Професійна діяльність вчителя залежить 

від його компетентності, яка формується 
впродовж фахової діяльності і є сукупністю 
його професійних компетенцій, які допома-
гають йому фахово здійснювати професійну 
педагогічну діяльність. Ось чому професій-
на підготовка майбутнього вчителя перед-
бачає формування його професійних компе-
тенцій, пошук та забезпечення педагогічних 
умов їх формування [7, 71-74].

Фахова компетентність включає такі ком-
петентності (Рис. 1):

• Науково-теоретичні компетентності.
• Методичні компетентності.
• Психолого-педагогічні компетентності.

Рис. 1 Фахові компетентності

Кожна із цих компетентностей формує 
професіоналізм вчителя адже компетент-
ність фахівця визначається рівнем освіти, 
знаннями і вміннями в області професій-
ної діяльності. Основні знання і вміння 
набуваються у вищій школі, де студент 
безпосередньо контактує з викладачами, 
які мають пряме відношення до його май-
бутньої спеціальності і активно форму-
ють його як фахівця. Студентові подають-
ся як базові, так і найновіші досягнення в 
науці. Під час навчання використовують-
ся сучасні технології, тому саме тут сту-
денти повинні звикнути до того, що наука 
невпинно розвивається завдяки критичній 
оцінці [8, 55-57].

Висновки. Над розвитком фахової під-
готовки майбутніх вчителів фізики працює 
велика кількість як вітчизняних, так і за-
рубіжних вчених, намагаючись сформува-
ти компетентну особистість майбутнього 
фахівця. Проблема методичної підтримки 
процесу навчання постійно є предметом 

уваги переважної більшості методистів-
фізиків та вчителів-практиків. Внаслі-
док їх зусиль сучасна дидактика фізики, 
в своїх проектно-креативних розбудовах, 
має можливість визначатись і утверджу-
ватись, опираючись на широкий арсенал 
засобів навчання, що розробляються для 
доповнення (або ж і часткової заміни) під-
ручника. Це – робочі зошити, дидактичні 
матеріали, методичні рекомендації, кон-
кретні методики, методичні керівництва, 
методичні доповнення, методичні комен-
тарі, збірники, моделі, таблиці, програмні 
засоби, системи штучного інтелекту для 
організації процесу самонавчання (на-
вчальні бази даних, експертні навчальні 
системи, навчальні бази знань), навчаль-
не та демонстраційне обладнання, спря-
жене з комп’ютером, навчальні аудіо- та 
відеозаписи, система «віртуальної реаль-
ності» (технологія мультимедіа), система 
еталонних вимірників якості знань тощо 
[2, 38].
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ФОР-
МУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Анотація: У статті проаналізовані результати педагогічного експерименту формування культури до-
звіллєвої діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Представлено теоретичне обґрун-
тування та практичне вирішення наукової проблеми. Зроблений висновок свідчить, що позитивна дина-
міка результатів педагогічного експерименту довела ефективність методики реалізації педагогічних умов 
формування культури дозвіллєвої діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів. 

Аннотация: В статье проанализированы результаты педагогического эксперимента формирования 
культуры досуговой деятельности студентов высших педагогических учебных заведений. Представле-
но теоретическое обоснование и практическое решение научной проблемы. Сделан вывод о том, что 
положительная динамика результатов педагогического эксперимента доказывает эффективность ме-
тодики реализации педагогических условий формирования культуры досуговой деятельности студен-
тов высших педагогических учебных заведений.

Summary: The article analyses the results of the pedagogical experiment of building a culture of leisure 
activities of students of higher educational institutions. It presents a theoretical basis and practical solution to 
a scientific problem. The article concludes that the positive dynamics of the pedagogical experiment results 
prove the effectiveness of the implementation methodology and pedagogical conditions of formation of culture 
and leisure activities of students of higher educational institutions.

Постановка проблеми. Глибинні соці-
альні зміни, притаманні нашому суспільству 
в сучасності, – глобальні економічні пере-
творення, науково-технічний прогрес, ви-
сока інформативна насиченість суспільного 
середовища, визначальне значення наукової 
думки в житті суспільства, відродження на-
ціональних традицій, формування почуття 
громадянства та патріотизму – висувають як 
пріоритетну проблему формування грома-
дянина нової генерації, творчого, інтелекту-
ального, що володіє низкою життєвих ком-
петенцій, здатного до плідної праці в різних 
сферах суспільного життя. 

Вищий навчальний заклад – ланка в пе-
реліку соціальний інститутів, де формують 
культуру майбутнього фахівця, виховують 
громадянина, професіонала, фізично і ду-
ховно розвинену людину, здатну до різно-
манітних видів творчої діяльності. Форму-
вання культури особистості відбувається 
в контексті гуманістичної освіти, основна 
ідея якої міститься у відношенні до людини 
як до окремої неповторної особистості, яка 

неперервно й вільно розвивається. Зазначе-
не підсилює актуальність і необхідність до-
слідження культури дозвіллєвої діяльності 
студентів вищих педагогічних навчальних 
закладів.

Важливе місце у житті сучасної молодої 
людини займає сфера дозвілля, яка є одним 
із важливих засобів формування особис-
тості молодої людини, оскільки в її умовах 
найбільш сприятливо проходять рекреацій-
но-відтворюючі процеси, які знімають ін-
тенсивні фізичні, інтелектуальні, психічні 
навантаження. Однак організація дозвілля 
студентської молоді складна і суперечлива. 
З одного боку, маючи можливість вибирати 
заняття на дозвіллі за власним бажанням, 
молоді люди часто не готові до свідомого 
вибору видів діяльності, які сприяли б по-
вноцінному формуванню особистості. З ін-
шого боку, студенти сприймають дозвілля 
тільки як час розваг. Тому необхідно створи-
ти умови, які б спонукали кожного студента 
творчо самореалізовуватися, розвивати свої 
потреби, інтереси, схильності. 
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Аналіз досліджень та публікацій. Ана-
ліз наукової літератури дозволяє констатува-
ти, що різні аспекти виховання особистості 
висвітлені у психолого-педагогічній літера-
турі (І. Бех, О. Вишневський, С. Карпенчук 
та ін.). Особливості системного підходу до 
проблеми виховної роботи розкрито у пра-
цях М. Алемаскіна, М. Болдирєва, М. Бехе-
рова, М. Кагана, Л. Новикової, Н. Ничкало, 
І. Мар’єнко, Н. Саліванової та ін.

Проблеми оптимізації виховної діяль-
ності вищих навчальних закладів набули 
часткового висвітлення у науковій літерату-
рі (В. Андрущенко, А. Верхола, І. Волощук, 
І. Зязюн, М. Євтух, В. Кузь, О. Леонтьєв, О. 
Мороз, О. Пєхота, С. Сисоєва та ін.). У цих 
наукових працях обґрунтовуються шляхи 
удосконалення навчального процесу у ви-
щій школі, впровадження інноваційних пе-
дагогічних технологій, а також загальні під-
ходи до становлення особистості студентів.

Безпосередньо аналізу особливостей ви-
ховного процесу у вищих навчальних закла-
дах присвятили свої роботи І. Драгомирова, 
В. Тинний, А. Розенберг, Ю. Сухарников, С. 
Яшник. Автори наголошують на необхід-
ності внесення певних змін до його змісту 
та засобів реалізації, перегляд усталених 
підходів до педагогічної взаємодії у системі 
«викладач – студент», усунення наявної без-
особовості виховання, впровадження інно-
ваційних форм і методів.

У останні роки проблема дослідження 
вільного часу та удосконалення культури 
дозвілля стала об’єктом вивчення в соціо-
логії, педагогіці, культурно-освітній роботі. 
Так, науковці С. Іконнікова, І. Мельников, Д. 
Половеня, Л. Пелех, О. Семашко, Б. Трегу-
бов, К. Шульга визначили концептуальні за-
сади вільного часу як чинника формування 
особистості студента. Зокрема Л. Пелех у 
посібнику «Формування особистості май-
бутнього учителя у системі масових вихов-
них заходів ВНЗ» наголошує на важливості 
залучення студентів до участі в організації 
і проведенні виховних заходів у ВНЗ. Ю. 
Афанасьєв, А. Вишняк, І. Зязюн, М. Каган, 
Н. Крилова, В. Кудін, С. Пішун у своїх пу-
блікаціях розглядають дозвілля як чинник 
формування культури особистості. Так, дис-
ертаційне дослідження С. Пішуна присвяче-

не проблемі формування культури дозвілля 
студентів ВНЗ в умовах роботи студентсько-
го клубу. О. Винославська, О. Дубасенюк, 
О. Киричук, О. Якуба у своїх наукових роз-
відках обґрунтували умови удосконалення 
різних напрямів позааудиторної виховної 
роботи вищих закладів освіти. С. Цюлюпа 
розглядає педагогічні умови формування 
культури використання вільного часу сту-
дентами. Однак, слід зазначити, що за такої 
уваги до питань застосування дозвіллєвого 
часу молоді, відсутній узагальнюючий ана-
ліз сучасного стану дозвіллєвої діяльності 
студентів, тенденцій його використання сту-
дентською молоддю.

Метою статті є аналіз результатів педа-
гогічного експерименту формування куль-
тури дозвіллєвої діяльності студентів вищих 
педагогічних навчальних закладів. 

Виклад основного матеріалу. Результа-
ти експериментального дослідження при-
свячені актуальній проблемі формування 
культури дозвіллєвої діяльності студентів 
вищих педагогічних навчальних закладів.

У ході дослідження проведено аналіз фі-
лософської, соціологічної, психологічної, 
педагогічної та культурологічної літерату-
ри, на основі якої визначено ступінь роз-
робленості проблеми формування культури 
дозвіллєвої діяльності студентів вищих пе-
дагогічних навчальних закладів. Аналіз до-
сліджень, присвячених даній проблемі, свід-
чить про розуміння студентами важливості 
раціональної організації часу дозвілля.

Аналіз наукових праць (Л. Аза, В. Ар-
темов, Л. Гордон, Е. Клопов, В. Патрушев,  
В. Піча, Б. Трегубов [1; 2; 7; 15; 16; 21]) свід-
чить, що вільний час починається там, де за-
кінчується трудова діяльність, діяльність, яка 
підтримує фізичне буття людини. У феноме-
ні вільного часу дослідники бачать потенціал 
для особистісного розвитку, соціалізації та 
творчої самореалізації людини, якого немає у 
часі, що витрачається на трудову діяльність і 
забезпечення життєдіяльності.

На основі аналізу різних точок зору на-
уковців (В. Артемов, Б. Грушин, Т. Говорун, 
А. Вишняк, С. Іконнікова, Г. Орлов, В. Піча, 
Г. Пруденський, С. Струмилін, В. Тріодін,  
Л. Устюжаніна [2; 8; 5; 3; 9; 13; 16; 17; 19; 22; 
23]) уточнено зміст поняття «вільний час».
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Вільний час досить часто ототожнюють 
з часом дозвілля. Аналіз сутності цих кате-
горій дає змогу констатувати, що дозвілля і 
вільний час як сфери індивідуального буття 
співвідносяться як частина і ціле. Науковці 
(Б. Трегубов, Н. Іконнікова [21; 9]) беруть 
вільний час за основу дозвілля і розкрива-
ють класифікацію вільного часу залежно від 
глибини його освоєння і повноти реалізації 
особистісного потенціалу.

Контент-аналіз літературних джерел (А. 
Воловик, С. Гончаренко, В. Кірсанов, С. 
Ожегов, Г. Панова, В. Піча, Н. Цимбалюк 
[4, с. 128; 6, с. 100; 10, с. 37; 12, с. 177; 14, 
с. 22; 16, с. 17; 24, с. 6]) свідчить про нео-
днозначність розуміння поняття «дозвілля», 
але водночас, надає можливість виокремити 
його суттєві риси: складова частина часово-
го простору, яким людина розпоряджається 
вільно; діяльність, яка спрямована на від-
новлення фізичних сил; діяльність, яка при-
носить задоволення. 

Специфічною діяльністю у часовій сфері 
є дозвіллєва діяльність. Вчені в галузі пе-
дагогіки дозвілля (В. Воловик, Ю. Стрєль-
цов, В. Суртаєв та ін. [4; 18; 20]) дозвіллєву 
діяльність визначають, як спеціалізовану 
підсистему духовно-культурного життя сус-
пільства, яка функціонально об’єднує соці-
альні інститути, які забезпечують відтворен-
ня, споживання, збереження і поширення 
культурних цінностей; як колективний та 
індивідуальний спосіб життєдіяльності 
людей, в основі якого лежить багатогранна 
діяльність; як сфера життєдіяльності, яка 
відкриває унікальні умови формування вну-
трішнього світу, підвищення культури все-
бічного розвитку особистості.

Проаналізувавши різні точки зору, нами 
було зроблено висновок: під дозвіллєвою ді-
яльністю розуміємо культуротворчий про-
цес, що стимулює розвиток творчої індиві-
дуальності, створює умови для виявлення та 
задоволення свободи вибору дозвіллєвих по-
треб та інтересів і утвердження на цьому 
підґрунті системи цінностей особистості.

Дозвілля молоді, і зокрема студентів, іс-
тотно відрізняється від дозвілля інших ві-
кових груп через її специфічні духовні та 
фізичні потреби і властивих їй соціально-
психологічних особливостей. До таких осо-

бливостей можна віднести підвищену емо-
ційну, фізичну рухливість, динамічну зміну 
настроїв, інтелектуальну сприйнятливість. 
На думку І. Мельникова, дозвіллєвий час 
студентства – це час, який «може бути ви-
користаний для додаткової професійної під-
готовки і активної громадської діяльності 
(професійно-виховна функція), духовного 
розвитку (культурна функція) і відпочинку 
(регенераційна функція)» [11, с. 15].

Дослідження сутності поняття «культу-
ра» в контексті різних підходів дозволяє роз-
глядати її як багатогранне явище, що спри-
яє засвоєнню людиною певних культурних 
еталонів і норм, рушійною силою в процесі 
її соціалізації й особистісного зростання, 
підставою для регуляції поведінки. 

На основі аналізу поняття «культура осо-
бистості» і «культура дозвілля» в науковій 
літературі і який їх взаємозв’язок у форму-
ванні культури дозвіллєвої діяльності сту-
дентів, визначено, що культура особистості 
– це соціально зумовлений рівень розвитку 
особистості в будь-якій сфері діяльності. 
Враховуючи визначення культури особис-
тості, логічним є висновок, що складовою 
частиною загальної культури людини є 
культура дозвілля, вільного часу у цілому. 

Феномен культури дозвілля трактуєть-
ся, на думку А. Вишняка, як внутрішня 
культура людини, яка передбачає наявність 
у неї певних особистісних якостей, які до-
зволяють змістовно і з користю проводити 
вільний час [3, с. 10]. Розумові здібності, 
характер, організованість, потреба, інтерес, 
уміння, смаки, життєва мета, бажання – все 
це складає особистісний, індивідуально-
суб’єктивний аспект культури дозвілля. Іс-
нує пряма залежність між духовним багат-
ством людини та змістом його дозвілля. Але 
є і зворотній зв'язок. Культурним може бути 
тільки змістовно наповнене, ефективне по 
своєму впливу на особистість дозвілля.

Виходячи з сказаного, можна констату-
вати, що культура дозвілля студентів – це 
важливий компонент їх загальної культури, 
це спосіб опанування творчим потенціалом 
вільного часу, це міра реалізації соціально-
культурного потенціалу особистості, міра 
набутих нею умінь і навичок саморегулю-
вання вільного часу, міра підготовленості 
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студента до участі та соціально-значущих 
видів вільночасової діяльності. З цього ви-
значення випливає, що формування культу-
ри дозвіллєвого часу, умінь і навичок його 
ефективного використання становить со-
бою складну частину процесу формування 
загальної культури майбутніх педагогів. 

Таким чином, формування культури до-
звілля – це процес цілеспрямованого розви-
тку здібностей особистості до мотивованого 
та ефективного використання свого часу до-
звілля. Формування культури дозвілля спри-
яє збільшенню отриманого задоволення від 
дозвіллєвої діяльності через розширення 
можливостей, стимулювання творчого сві-
домого підходу та завдяки широкому полю 
для розкриття соціального, емоційного, фі-
зичного, креативного та ментально-інтелек-
туального потенціалу особистості. 

Теоретичний аналіз наукової літератури 
свідчить, що ефективність і результатив-
ність проведення роботи з формування куль-
тури дозвіллєвої діяльності студентів вищих 
педагогічних навчальних закладів значною 
мірою залежить від різноманітних форм і 
методів роботи. Уміле їх використання всі-
ма учасниками процесу сприяє формуванню 
культури студентів.

У процесі аналізу сучасних вимог, що 
пред’являються до формування культури 
дозвілля студентів, та дослідження супереч-
ностей у практиці вищої школи розроблено, 
теоретично обґрунтовано комплекс педаго-
гічних умов. Встановлено, що до таких спе-
ціально організованих педагогічних умов 
відносяться: 1) розвиток навичок раціональ-
ного використання часу дозвілля через його 
планування, направленість на самоосвіту, 
творчу діяльність; 2) підготовка кураторів 
академічних груп до розвитку культури до-
звіллєвої діяльності студентів вищих педа-
гогічних навчальних закладів; 3) створення 
виховного середовища для творчої самореа-
лізації студентів. 

Ефективність виділеного комплексу пе-
дагогічних умов перевірялась у ході дослід-
но-експериментальної роботи.

Основою проведення експерименту були 
схарактеризовані критерії, показники і рів-
ні сформованості культури дозвіллєвої ді-
яльності студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів, описана модель фор-
мування культури дозвіллєвої діяльності 
студентів вищих педагогічних навчальних 
закладів відповідно до визначених педаго-
гічних умов.

На констатувальному етапі здійснювало-
ся: визначення та обґрунтування критеріїв, 
показників та рівнів сформованості культу-
ри дозвіллєвої діяльності студентів вищих 
педагогічних навчальних закладів; обсте-
ження наявного часу дозвілля. 

Для перевірки ефективності окреслених 
педагогічних умов щодо формування куль-
тури дозвіллєвої діяльності студентів вищих 
педагогічних навчальних закладів було ви-
значено критерії за кожним з її компонентів 
(ціннісно-мотиваційний, когнітивно-проце-
суальний, рефлексивний) та відповідні по-
казники. Ціннісно-мотиваційний компонент 
включає потреби особистості у самому про-
цесі дозвіллєвої діяльності; наявність мети, 
мотивів, інтересу до того чи іншого виду до-
звіллєвої діяльності; розуміння важливості 
раціонального використання часу дозвілля. 
Когнітивно-процесуальний компонент фор-
мування культури дозвіллєвої діяльності 
студентів реалізується через поставлену 
мету: усвідомлення студентом сутності та 
значення часу дозвілля та дозвіллєвої діяль-
ності для особистісного розвитку. Рефлек-
сивний компонент формування культури до-
звіллєвої діяльності має за мету оволодіння 
студентами методами оцінювання власної 
дозвіллєвої діяльності, своїх можливостей, 
індивідуальних якостей. Означені струк-
турні компоненти сформованості культури 
дозвіллєвої діяльності студентів вищих пе-
дагогічних навчальних закладів знаходяться 
у тісній взаємодії і відтворюють динамічну 
систему. З метою успішного формування 
культури дозвіллєвої діяльності визначе-
ні рівні сформованості культури: високий, 
достатній, середній, низький. Кожен із за-
значених рівнів наповнений своїм змістом 
і основними ознаками. Встановлено, що 
більшість студентів мають низький і се-
редній рівень (КГ – 25%, 38% відповідно; 
ЕГ – 22%, 36% відповідно). Якісний аналіз 
результатів діагностичного дослідження 
указує на те, що студенти вкрай рідко усві-
домлено роблять вибір тієї чи іншої форми 
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дозвіллєвої діяльності, при цьому ця діяль-
ність не завжди мотивована та не відповідає 
їх потребам; недостатньо знають сутність 
та значення часу дозвілля для особистісно-
го розвитку; не завжди вміють проектувати 
свій час дозвілля, бо не володіють знаннями 
із психології, педагогіки, теорії та методики 
виховання для моделювання власного часу 
дозвілля; частіше всього дозвіллєва діяль-
ність носить ситуативний характер. 

Одним із завдань констатувального етапу 
експерименту було надання оцінки готовнос-
ті кураторів академічних груп до організації 
дозвілля студентської молоді. Як показали 
результати анкетування кураторів академіч-
них груп, 39% опитаних респондентів вва-
жають себе підготовленими до організації 
часу дозвілля студентів; непідготовленими 
себе вважають 14%, хочуть навчитися – 29% 
та відчувають брак у підготовці до органі-
зації дозвілля студентів 18% респондентів. 
Проведений аналіз дозволяє зробити висно-
вок про недостатню готовність кураторів до 
організації дозвілля студентів.

Результати констатувального етапу до-
слідження дали підстави оцінити стан сфор-
мованості культури дозвіллєвої діяльності 
студентів як такий, що потребує подальшого 
вдосконалення.

На формувальному етапі експеримен-
ту проводилася: експериментальна пере-
вірка ефективності виділеного комплексу 
педагогічних умов, що забезпечує дієвість 
розробленої моделі формування культу-
ри дозвіллєвої діяльності студентів вищих 
педагогічних навчальних закладів. Її апро-
бація відбулася в процесі підготовчого, мо-
тиваційного, діяльнісного, результативно-
творчого етапів. Кожний із них передбачав 
застосування комплексу педагогічних при-
йомів, методів і засобів, які спрямовува-
лися на формування культури дозвіллєвої 
діяльності студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів.

На підготовчому етапі формувального 
експерименту було складено план роботи 
щодо впровадження комплексу педагогіч-
них умов та розроблено модель формування 
культури дозвіллєвої діяльності студентів. 

У ході другого, етапу, реалізовувалася пе-
дагогічна умова розвиток навичок раціональ-

ного використання студентами часу дозвілля 
через його планування, направленість на са-
моосвіту, творчу діяльність. На цьому етапі 
роботу направлено на формування у студен-
тів позитивної мотивації до дозвіллєвої ді-
яльності. З метою створення сприятливих 
умов для задоволення власних потреб, сти-
мулювання соціально значущих мотивів до-
звіллєвої діяльності; формування та розвитку 
умінь раціонально будувати власне дозвілля у 
філії створено програму «Час зростати», яка 
сприяла розвитку у студентів особистісних 
задатків творчості та створювала умови для 
самовираження у різних видах дозвіллєвої ді-
яльності. Розроблено спецкурс «Організація 
дозвіллєвої діяльності студентської молоді», 
що дозволило сформувати основу дозвіллєвої 
діяльності та стійкий інтерес до неї, підвищи-
ти рівень культури цієї діяльності.

Реалізація другої педагогічної умови – 
підготовка кураторів академічних груп до 
розвитку культури дозвіллєвої діяльності 
студентів вищих педагогічних навчальних 
закладів проводилася на діяльнісному етапі. 
Мета даного етапу передбачала проведення 
відповідної роботи з кураторами академіч-
них груп з організації дозвілля студентів. 
Залучення кураторів до активної діяльності, 
спрямованої на забезпечення їхньої готов-
ності до ефективної організації дозвіллєвої 
діяльності студентів, відбувалося через засі-
дання «Школи куратора», семінари, інтелек-
туальні, рольові, імітаційні ігри, самоосвіту, 
педагогічні виставки.

Результативно-творчий етап метою мав 
формування у студентів умінь організову-
вати власну дозвіллєву діяльність, умінь 
об’єктивно оцінювати зміст і форми влас-
ного часу дозвілля. На результативно-твор-
чому етапі відбувалася реалізація третьої 
педагогічної умови – створення виховного 
середовища для творчої реалізації студен-
тів. Для підготовки лідерів студентського 
гурту було організовано «Школу лідера», 
яка допомагає органам студентського само-
врядування у питаннях ефективної організа-
ції життєдіяльності; надає практичну допо-
могу студентам у раціональній організації 
власного часу дозвілля.

Для перевірки ефективності виділено-
го комплексу педагогічних умов проведено 
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контрольний етап, на якому використовува-
ли методики аналогічні констатувальному 
етапу експерименту. Порівняльні показники 
рівнів сформованості культури дозвіллєвої 

діяльності студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів експериментальної 
групи на констатувальному і контрольному 
етапах експерименту подано у табл. 1.

Таблиця 1
Рівні сформованості культури дозвіллєвої діяльності студентів

вищих педагогічних навчальних закладів

Етапи / Рівні
Контрольна 

група
Експериментальна 

група
Показники 

змін
Абс. % Абс. %

Високий 12 16 22 28 + 12
Достатній 20 26 22 28 + 2
Середній 26 34 23 29 – 5
Низький 18 24 13 15 – 9
Усього 76 респондентів 80 респондентів

Отримані дані вказують на відмінність у 
показниках на прикінцевому етапі в експе-
риментальній та контрольній групах. Було 
зафіксовано, що високий рівень в експери-
ментальній групі становив 28%, що на 12% 
перевищує результат у контрольній групі, 
за високим рівнем відповідно. За достатнім 
рівнем також є певна розбіжність показни-
ків обох груп у 2% (28% експериментальна 
група, 26% контрольна група). Порівняння 
даних дослідницьких груп за середніми та 
низькими рівнями зазначає суттєве розмеж-
ування відсоткових розрахунків: середній 
рівень у експериментальній групі нижчий 
на 5%, низький – на 9%.

Таким чином, ефективність впровадже-
ної моделі формування культури дозвіллєвої 
діяльності студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів була доведена.

Визначимо дану ефективність методом 
математичної статистики. Для порівнян-
ня розподілу ЕГ та КГ на основі діагнос-
тичного обстеження рівнів сформованості 
культури дозвіллєвої діяльності студентів 
вищих педагогічних навчальних закладів в 
дослідницьких групах на прикінцевому ета-
пі дослідження застосуємо Критерій χ2 (хі-
квадрат).

Критерій χ2 обрахований за формулою: 

  (2.1)

де N1 – кількість студентів експеримен-
тальної групи;

N2 – кількість студентів контрольної групи;
О1і – кількість студентів експерименталь-

ної групи, які знаходяться на i – ом рівні 
сформованості культури дозвіллєвої діяль-
ності; 

О2і – кількість студентів контрольної гру-
пи, які знаходяться на i – ом рівні сформова-
ності культури дозвіллєвої діяльності; 

n – число рівнів ( i ).
Нехай χ2

наб = К1*К2, де К1= 

К2=

Тоді χ2
наб≈3,9266

Відповідно до умови застосування кри-
терію «Хі-квадрат» згідно даних характе-
ристик рівень значимості складає α=0,05; 
ступінь свободи (k=n–l) k=3. По таблиці χ2 
для ступеня свободи (k=3) та рівня значи-
мості a=0,05 χ2

крит=7,8147. Звідси вірна не-
рівність χ2

наб < χ2
крит (3,93<7,81). Згідно з пра-

вилом прийняття рішень для критерію χ2, 
одержаний результат показує ефективність 
впровадженої моделі формування культури 
дозвіллєвої діяльності студентів вищих пе-
дагогічних навчальних закладів.

На основі результатів експерименталь-
ної перевірки ефективності педагогічних 

76*80
1  
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умов, що забезпечує дієвість розробленої і 
обґрунтованої моделі формування культури 
дозвіллєвої діяльності студентів вищих пе-
дагогічних навчальних закладів, розроблено 
методичні рекомендації кураторам акаде-
мічних груп з організації дозвілля студентів. 
Вони можуть бути використані кураторами 
академічних груп вищих педагогічних на-
вчальних закладів не тільки ІІІ-ІV рівнів, 
але й І-ІІ рівнів акредитації.

Отже, позитивна динаміка результатів 
педагогічного експерименту довела ефек-
тивність методики реалізації педагогічних 
умов формування культури дозвіллєвої ді-

яльності студентів вищих педагогічних на-
вчальних закладів.

Висновки. Таким чином, аналіз результатів 
педагогічного експерименту формування куль-
тури дозвіллєвої діяльності студентів вищих 
педагогічних навчальних закладів репрезен-
тує виконання поставлених задач у повному 
об’ємі, але не вичерпує всіх аспектів проблеми, 
яка розглядається. Проведене дослідження не 
вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. 
Подальшого розгляду вимагає проблема під-
готовки кураторів академічних груп, органів 
студентського самоврядування, студентів до 
формування культури дозвіллєвої діяльності.
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ПОЧАТКОВА ОСВІТА І РЕЛІГІЯ: ПОЛІТИКА ЄВРОСОЮЗУ

Анотація: У статті розглянуто політику держав-членів Європейського Союзу щодо організації релі-
гійної освіти у початковій школі. Визначено основні принципи, педагогічні умови, моделі релігійної осві-
ти для молодших школярів.

Аннотация: В статье рассмотрена политика государств-членов Европейского Союза по организа-
ции религиозного образования в начальной школе. Определены основные принципы, педагогические 
условия, модели религиозного образования для младших школьников.

Summary: The article describes the policy of the Member States of the European Union on the organi-
zation of religious education in primary school. The basic principles, pedagogical conditions, and models of 
religious education for primary school children are considered.

Вступ. Дискусії про зв’язки між освітою 
і релігією мають довгу історію, з різними 
конотаціями в залежності від контексту, в 
якому вони мали місце. Їхні форми і зміст 
постійно оновлюються, і сьогодні ми є свід-
ками нового етапу, коли місце, що релігія та 
її інститути займають в культурі та суспіль-
стві, змінилося, а, отже, змінилися і позиція 
школи щодо релігійної освіти (РО). У тепе-
рішній час знання основ релігії стають важ-
ливими не лише в освітньому процесі, але 
й для функціонування суспільства в цілому. 
Більш того, упровадження РО у шкільний 
навчальний процес допомогає школі ви-
ховувати відкриту і критично мислячу осо-
бистість, а громадянам – ставати більш не-
залежними і самостійними в оцінці подій у 
суспільстві та світі, в прийнятті рішень.

Слід відзначити, що в країнах ЄС як 
державні, так і приватні школи стикають-
ся із загальною проблемою: необхідністю 
зміцнення потенціалу для трансляції осно-
вних моральних цінностей задля досягнен-
ня одного із завдань освіти в ХХІ столітті 
– навчитися жити разом. Як наслідок такої 
ситуації, у РО спостерігається тенденція як 
горизонтального поширення (кількість кра-
їн, в яких знання основ релігії включено до 
шкільних програм, постійно зростає), так 
і вертикального (все частіше РО розпочи-
нається у початковій школі). Стратегічний 
курс України у ХХІ столітті пов’язаний із 
залученням її до світового і, в першу чер-

гу, європейського культурно-історичного та 
освітнього простору, що робить доцільним 
аналіз особливостей релігійного компонен-
ту в освітніх системах країн Європейського 
Союзу.

Питання РО у школах Європи висвіт-
люються у працях зарубіжних дослідників, 
серед яких М. Гриммит (Michael Grimmit),  
Р. Джексон (Robert Jackson), К. Еррикер 
(Clive Erricker), В. Мейджер (Wilna A. J. 
Meijer), Л. Пепин (Luce Pepin), Л. Фран-
сис (Leslie J. Francis), Дж. Халл (John Hull),  
П. Шрайнер (Peter Schreiner).

Стосунки між церквою та школою як в 
Україні, так і в Західноєвропейських дер-
жавах є предметом вивчення у працях та-
ких українських релігієзнавців і вчених, як  
В. Жуковський, Н. Лавриченко, І. Лаухіна, 
О. Локшина, Ю. Решетніков, М. Палінчак, 
А. Попок та ін.

Отже, метою статті є вивчення політики 
держав-членів Європейського Союзу щодо 
організації релігійної освіти у початковій 
школі в умовах розбудови мультикультурної 
та мультиконфесійної Європи.

Виклад основного матеріалу статті. По-
чинаючи з 90-х рр. минулого століття став-
лення до РО з боку європейських політиків 
і освітян поступово змінювалося у напрямі 
розуміння важливості й обов’язкової присут-
ності цієї складової у навчанні та вихованні 
майбутніх поколінь. Зайнявши з початку міс-
це серед факультативних дисциплін, РО сьо-
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годні має підтримку з боку держави, школи 
та батьків. Головним аргументом за вклю-
чення вивчення релігій і вірувань у державну 
освіту є акцент на правах людини. Свобода 
релігії або переконань є ознакою плюралізма, 
який у свою чергу вимагає терпимості грома-
дян задля суспільної злагоди. 

У 1999 р. як відповідь на міжрелігійні 
диспути Євросоюз запропонував у рамках 
рекомендації під назвою «Релігія і демокра-
тія» розвивати неконфесійну освіту, основні 
положення якої було сформульовано таким 
чином:

1) критично розглянути шкалу ціннос-
тей, щоб узгодити етику і демократію;

2) порівняти історію релігій та з’ясувати 
схожі моменти;

3) рекомендувати релігійним навчальним 
закладам увести курси прав людини, історії, 
філософії та інших наук;

4) берегти дітей від конфлікту між дер-
жавною релігією і вірою, яку сповідують в 
їхній родині.

Такий підхід отримав назву «подвійна 
терпимість», що передбачає практику не-
конституційно визнаної релігії та свободу 
сповідувати особисту віру в певних рамках.

Активні міграційні процеси початку ХХІ 
століття на території країн Євросоюзу дали 
поштовх для розробки нової концепції РО. 
Бюро демократичних інститутів і прав лю-
дини (Office for Democratic Institutions and 
Human Rights – ODIHR) разом із Радою 
Європи провели проект з визначення прин-
ципів, керуючись якими держави-учасниці 
ОБСЄ могли б розвивати політику і практику 
вивчення релігії та нерелігійних переконань 
у школах. Результатом спільної діяльнос-
ті політиків, освітян, представників різних 
конфесій стало виробництво документа 
«Толедські керівні принципи навчання релі-
гії в державних школах» (the Toledo Guiding 
Principles on Teaching about Religions and 
Beliefs in Public Schools), названого на честь 
міста Толедо в Іспанії, в якому команда екс-
пертів працювала над текстом і яке символі-
зує перехрестя світових релігій.

«Толедські керівні принципи» доповню-
ють Рекомендація Ради Європи з РО. Вони 
були вироблені в якості додатку для більш 
чіткого розуміння релігійної (і філософської) 

різноманітності світу та зростаючої присут-
ності релігії в суспільній сфері. Основними 
принципами Толедської концепції (березень 
2007 р.) були визначені такі:

– використання наукових методів викла-
дання релігійних знань;

– повага до прав людини і громадянських 
цінностей;

– спеціальна підготовка викладачів від-
повідно до ідей релігійної свободи;

– співпраця з релігійними організаціями;
– увага до місцевих проявів релігійного і 

світського плюралізму [1].
Підґрунтям сформульованих принципів є 

позитивний вплив вивчення основ релігії на 
загальний розвиток особистості, право лю-
дини на свободу релігії та переконань, і той 
факт, що вивчення релігії практично змен-
шує ймовірність виникнення непорозумінь і 
стереотипів. Основна мета «Толедських ке-
рівних принципів» полягає в наданні допо-
моги державам-учасницям ОБСЄ у просу-
ванні вивчення релігій і вірувань в школах. 
Документ також запропонував організаційні 
вимоги, яких слід дотримуватися, незалеж-
но від умов, за яких відбувається викладан-
ня релігій та вірувань; рекомендації з підго-
товки навчальних програм з РО; стандарти 
іхньої реалізації.

У 2008 р. Рада Європи розробила реко-
мендації щодо вивчення школярами релігій 
і нерелігійних переконань в контексті між-
культурної освіти. Крім загальних цілей і 
принципів практики РО у державних школах 
документом визначено педагогічні умови та 
методи навчання, що сприятимуть міжкуль-
турному діалогу через визнання релігії та 
нерелігійних переконань як важливої части-
ни індивідуальної ідентичності, створення 
збалансованого підходу до презентації ролі 
релігій в історії та культурній спадщини 
людства, подолання забобонів і стереотипів 
щодо релігії і нерелігійні переконань, осо-
бливо іммігрантів та національних меншин, 
для розвитку суспільств, заснованих на со-
лідарності [2]. Педагогам було запропонова-
но звернути увагу на такі підходи та методи 
навчання РО, як:

– «моделювання» з метою створення на-
вчальних ситуацій, що включають діалог, 
обговорення та рефлексію;
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– рольова гра як спроба відтворити ситу-
ацію і зрозуміти точку зору й емоції інших 
людей;

– феноменологічний підхід, спрямова-
ний на культивування знань і розуміння 
релігій, а також поваги до інших осіб неза-
лежно від їхніх релігійних та нерелігійних 
переконань;

– інтерпретаційний підхід, який формує 
певну гнучкість розуміння релігій та нерелі-
гійних переконань без розміщення їх у жор-
стких рамках;

– діалогічний підхід, що дозволяє учням 
вступати в діалог з іншими особами, які ма-
ють інші цінності та ідеї;

– контекстний підхід, що враховує ло-
кальні та глобальні умови навчання [2; 3].

Предмет навчального плану початкової 
школи, який виділений для РО, має різні на-
зви у різних країнах: релігія (Бельгія, Бол-
гарія, Німеччина, Греція, Кіпр, Фінляндія, 
Угорщина, Румунія, Словаччина), основи 
християнства (Данія), основи релігії (Ав-
стрія, Ірландія), християнська віра (Латвія), 
знання про релігію (Швеція), релігійна осві-
та у школі (Іспанія), моральне та релігійне 
виховання (Португалія), навчання като-
лицької релігії (Італія), релігійне виховання 
(Великобританія), релігія та етика (Люк-
сембург), релігійні та філософські рухи (Ні-
дерланди), етична освіта (релігія або ети-
ка) (Литва). У програмах початкової школи 
більшості країн Євросоюзу на уроки релігії 
у середньому виділено 2 години на тиждень.

Сьогодні в світі існує безліч моделей РО 
в державних школах, що пов’язано з наці-
онально-культурними, історичними та со-
ціальними особливостями країн. Залежно 
від змісту курсів у дослідженні Л. Пепина, 
французького експерта в галузі європейської 
освітньої кооперації, були визначені чотири 
моделі вивчення релігії у школі [4, с. 19]: 

– неконфесійна релігійна освіта (Англія, 
Швеція); 

– конфесійна релігійна освіта – факульта-
тивно (Іспанія, Чехія, Нідерланди); 

– конфесійна релігійна освіта – 
обов’язково, з можливостями відмовитися 
(Румунія); 

– викладання релігійних фактів інтегро-
вано в інші предмети (Франція).

Аналізуючи сучасну політику європей-
ських держав у питаннях морального вихо-
вання школярів, український дослідник В. 
Жуковський визначає такі підходи до РО, як: 
пізнавально-енциклопедичний (Нідерлан-
ди, Австрія, Швеція); пізнавально-активний 
(Португалія, Великобританія, Німеччина, 
Ірландія, Данія); ігноруючий, або нейтраль-
ний (Болгарія, Словенія, Румунія, Франція). 
Перші два підходи характерні для більшості 
економічно розвинутих європейських країн, 
у той час як останній найчастіше зустрічаєть-
ся у країнах постсоціалістичного табору [5].

Великобританія для рівня МСКО 1 про-
понує «творчу» модель РО у вигляді на-
вчальної програми «Початкова релігійна 
освіта – новий підхід» (Primary Religious 
Education – A New Approach), що створює 
необхідну базу для зв’язку теорії з її прак-
тикою в рамках більш широкої шкільної 
програми [6]. Новий концептуальний підхід 
до РО ґрунтується на програмі «Жити по-
різному» (the Living Difference), яка успішно 
реалізується в Хемпширі, Портсмуті, Саут-
гемптоні та Вестмінстері. Завдяки такому 
підходу, РО розглядається в більш широко-
му контексті початкової освіти. Викладання 
РО молодшим школярам через креативний 
підхід здійснюється шляхом: 

• надання історичних коментарів;
• огляду існуючих підходів і теорій;
• проведення тематичних досліджень, що 

формують певний рівень релігійної грамот-
ності;

• поєднання таких ініціатив, як «Кожна 
дитина важлива» (Every Child Matters) і за-
безпечення міжпредметного зв’язку з інши-
ми розділами програми, зокрема з охороною 
здоров’я, соціальною та громадянською 
освітою.

У державах-членах Європейського Со-
юзу РО організується і контролюється ре-
лігійними громадами, які беруть на себе 
підготовку і відбір викладачів, укладання 
програм і апробацію підручників (Австрія, 
Бельгія, Кіпр, Іспанія, Греція, Мальта, Поль-
ща, Португалія, Чеська Республіка). У дея-
ких країнах (наприклад, Угорщина, Італія, 
Латвія, Литва, Німеччина, Фінляндія) дер-
жава і релігійні громади співпрацюють. У 
цьому випадку викладачі релігії повинні 
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отримати сертифікати, що видаються релі-
гійними громадами (Австрія, Бельгія, Ні-
меччина, Іспанія, Греція, Угорщина, Італія, 
Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Поль-
ща, Португалія, Чеська Республіка, Словач-
чина) [7, с. 7].

Висновки. Отже, на думку Ради Європи, 
у школі неодмінно потрібно вивчати релігію 
для того, щоб сприяти кращому взаєморозу-
мінню між представниками окремих конфе-
сій, а також атеїстами, але не для насадження 
будь-яких конкретних вірувань. Пріоритет-
ними напрямами модернізації змісту РО є 
висвітлення релігійних фактів і явищ, озна-
йомлення учнів з релігіями світу в історико-
культурному контексті. Європейська спіль-
нота переконана, що загальноосвітня школа 
мусить бути плюралістичною та відмовитись 
від будь-якої пропаганди. Вивчення предме-
тів, які містять елементи релігійного світогля-
ду, може відбуватися, ґрунтуючись виключно 
на партнерських стосунках між різними кон-
фесіями, державою і церквою, через діалог з 
батьками та учнями.

Перед європейськими освітніми систе-
мами стоїть завдання забезпечити всіх учнів 

такою освітою, яка дозволяла б їм отримати 
достатні знання і розвивати відкриту і кри-
тичну точку зору у питаннях релігії та фі-
лософії. Методичний підхід повинен бути 
нейтральним, з високою якістю викладан-
ня та інтеграцією релігійних знань до між-
культурної та загальної освіти. Реальним 
викликом для всіх європейських систем 
освіти сьогодні є навчити дітей історії та 
філософії основних релігій із стриманістю 
та об’єктивністю, як рекомендує Рада Єв-
ропи, тобто у такий спосіб, який повністю 
сумісний з місією державних шкіл. Рішення 
зазначених проблем не просто знайти, тому 
що вага традицій і забобонів значна і межу 
між знаннями (тобто наукою) і вірою (тобто 
релігією) не завжди легко визначити. Про-
блеми, які розглядатимуться європейськими 
системами освіти у наступному десятиріччі, 
будуть такі:

– поліпшення якості викладання релігії 
(статус, зміст і педагогічні технології);

– зміцнення зв’язків основ релігії з між-
культурної освітою та правами людини;

– охоплення всього різноманіття релігій, ві-
рувань і переконань, які існують в суспільстві.
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СЕРЕДОВИЩНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІНСЬКІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО 

ЗАКЛАДУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Анотація: У статті розглянуто механізми управлінської діяльності директора загальноосвітнього за-
кладу сільської місцевості, визначено основні стратегії взаємодії навчального закладу з оточуючим се-
редовищем. 

Аннотация: В статье рассмотрены механизмы управленческой деятельности директора общеоб-
разовательного учреждения сельской местности, определены основные стратегии взаимодействия 
учебного заведения с окружающей средой. 

Summary: The mechanisms of administrative activity of the director of the secondary institution of the 
countryside has been examined in the article and the basic strategies of cooperation of educational establish-
ment with an environment determined in it.

Постановка проблеми. У діяльності ди-
ректора сучасного закладу освіти сільської 
місцевості спостерігається процес переходу 
від традиційних уніфікованих механізмів 
управління до диверсифікованих, регіональ-
но-орієнтованих варіантів.

Проблемою управління сучасними за-
кладами освіти сільської місцевості є за-
лежність механізмів управління від соціо-
культурних особливостей того регіону, де 
функціонує заклад освіти, необхідність 
при проектуванні та моделюванні систем 
управління освітою враховувати соціокуль-
турні особливості зовнішнього середовища. 
Пріоритетного значення набувають такі на-
прямки управлінської діяльності як: аналіз і 
прогноз розвитку соціального й освітнього 
середовища з метою планування та органі-
зації освітніх послуг, що відповідають запи-
там конкретних прошарків і груп населення; 
координація зусиль різних соціально-освіт-
ніх структур і громадських організацій 
щодо здійснення єдиної освітньої політики 
та забезпечення ефективної соціалізації під-
ростаючого покоління. Фактично мова йде 
про механізми реалізації середовищного 
підходу в управлінській діяльності директо-
ра закладу освіти сільської місцевості .

Аналіз останніх публікацій з проблеми. 
У сучасній науково-педагогічній літературі 

досить плідно розробляється середовищний 
підхід в управлінській діяльності директора 
загальноосвітнього закладу сільської місце-
вості (Е.В. Бондаревська, В.В. Мануйленко, 
С.В. Сидоров, А. А. Шогенов, А.М. Цируль-
ников та багато інших).

Творчо переосмислюючи попередній 
педагогічний досвід та реалізацію в інно-
ваційній практиці особливостей сільської 
школи, сучасні дослідники відзначають, 
що сільська школа повинна розвиватися 
за умов підтримки її національної своєрід-
ності, створення на селі єдиного освітнього 
простору, переходу до особистісно-орієнто-
ваного типу освіти, розвитку форм громад-
ського управління школою [1].

Дослідники, які здійснюють історико-пе-
дагогічний аналіз розвитку освіти на селі, 
виділяють актуальні для управління сучас-
ною сільською школою ідеї: 

– необхідність урахування специфіки 
сільського освітнього середовища в здій-
снюваному інноваційному процесі; 

– зміцнення і розширення зв'язків школи 
із сільським середовищем, розвиток соці-
ального партнерства в навчанні та вихованні 
сільських школярів; 

– посилення в інноваційній практиці по-
зитивних факторів сільської місцевості; 

– послаблення і подолання впливу нега-
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тивних факторів сільського середовища на 
освітній процес; 

– забезпечення сільським школярам рів-
ня освіти, що відповідає сучасним вимогам 
суспільства [2].

Зіставляючи історичний досвід і сучасні 
тенденції розвитку освіти на селі, С.В. Си-
доров визначає вимоги до управління інно-
ваційними процесами в сучасній сільській 
школі: 

– пристосування до «місцевих» умов, 
адаптивний характер інновацій в кожній 
сільській школі; 

– створення умов для збереження непо-
вторних особливостей сільської школи, для 
їх максимальної реалізації в інноваційному 
процесі; 

– забезпечення позитивного впливу шко-
ли на сільське середовище, використання 
можливостей сільського середовища в інно-
ваційному процесі; 

– розширення системи внутрішньошкіль-
ного управління, посилення ролі громадсько-
го управління в інноваційній діяльності; 

– забезпечення в сільській школі умов 
для самоорганізації учасників інноваційних 
перетворень; 

– стійкість розвитку сільської школи, змі-
ни не тільки зовнішніх показників, а й струк-
турні зміни, зміни у ставленні до особистості 
учасників інноваційного процесу [2].

Залежність системи управління освітою 
від соціокультурних особливостей того ре-
гіону, де вона впроваджується, необхідність 
при проектуванні та моделюванні систем 
управління освітою враховувати соціокуль-
турні особливості району, менталітет націо-
нальної культури підкреслюється в сучасних 
дослідженнях [3; с. 7]. Виділяються пріо-
ритетні напрямки управлінської діяльнос-
ті: аналіз і прогноз розвитку соціального і 
освітнього середовища з метою планування і 
організації освітніх послуг, що відповідають 
запитам конкретних прошарків і груп насе-
лення; координація зусиль різних соціально-
освітніх структур і громадських організацій 
щодо здійснення єдиної освітньої політики 
та забезпечення ефективної соціалізації під-
ростаючого покоління; соціальний захист 
дітей та молоді, працівників освіти в умовах 
нестабільної економіки [3; с. 9].

Дослідники відзначають, що історично 
зумовлений соціально-педагогічний потен-
ціал сільcької школи, яка не просто оточе-
на соціокультурним середовищем, але й є 
зануреною в нього, в управлінській діяль-
ності директора реалізується у забезпеченні 
певного типу взаємодії школи з її соціаль-
ним оточенням, пошуку та використанні по-
тенціалу основних середовищних ніш у її 
діяльності, формуванні та реалізації техно-
логії розвитку типу особистості через серед-
овище, яке перетворюється діями суб'єкта 
управління на засіб виховання [4].

Досить актуальною для управлінської ді-
яльності директора закладу освіти сільської 
місцевості є методика аналізу соціокультур-
ної ситуації, розроблена А.М. Цирульнико-
вим [5].

Слід відзначити, що в цих та інших до-
слідженнях досить глибоко розкривають-
ся загальнометодологічні засади взаємодії 
освітнього закладу сільської місцевості з 
оточуючим середовищем, але не розгляда-
ються механізми управлінської діяльності 
директора, які забезпечують ефективність 
цієї взаємодії.

Мета статті: розкрити управлінські ме-
ханізми, які забезпечують ефективну вза-
ємодію закладу освіти сільської місцевості 
з оточуючим середовищем.

Виклад основного матеріалу. З позицій 
сучасної теорії систем управління закла-
дом освіти розглядається не тільки в аспек-
ті внутрішніх зв’язків елементів системи, 
а й в аспекті відносин освітньої системи із 
зовнішнім середовищем. Такий підхід зу-
мовлює визначення специфіки управління 
закладами освіти сільської місцевості на 
основі особливостей зовнішнього середови-
ща, з яким взаємодіє навчальний заклад. 

Для теорії та практики управління важ-
ливим є виділення у межах більш широкого 
поняття середовище таких його видів як со-
ціальне середовище та соціокультурне се-
редовище.

Соціальне середовище визначається як 
сукупність соціальних умов життєдіяльності 
людини (сфери суспільного життя, соціальні 
інститути, соціальні групи), що впливають на 
формування її свідомості та поведінки. До со-
ціального середовища людини вчені відносять 
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міжособистісні, економічні, політичні, соці-
альні та духовні умови, а також відносини та 
соціальні спільноти (формальні і неформаль-
ні, територіальні, національні, сімейні) у тому 
ступені, в якому вони формально або стихій-
но, прямо або побічно впливають на свідо-
мість або поведінку особистості [6; c. 28].

Соціокультурне середовище повинно 
бути, з одного боку, представлене відноси-
нами, цінностями, символами, предметами, 
а з іншого боку, містити в собі культурні 
норми життєдіяльності співтовариства, тра-
дицій, прийнятих співтовариством, правил, 
зразків поведінки, що найчастіше реалізу-
ється на рівні спілкування [7].

В управлінській діяльності В. О. Сухом-
линського, врахування особливостей сіль-
ської місцевості відбувалося як на основі 
використання виховного потенціалу сіль-
ського середовища, так і на основі подолан-
ня характерних для села проблем навчання 
та виховання.

В управлінській діяльності директора Сах-
новської середньої школи О. А. Захаренка у 
80-ті роках минулого століття реалізована ав-
торська концепція, яка ґрунтується на ідеях 
виховних центрів, «середовищного підходу» 
і творчої, соціально значущої праці. Реаліза-
ція «середовищного підходу» спирається на 
тісний зв'язок школи з соціальним оточенням: 
взаємодія школи з іншими культурними цен-
трами села (краєзнавчим музеєм, сільським 
ДК), з сільгосппідприємством, з сільською ад-
міністрацією, з медичним закладом [8].

У теорії систем виділяються основні типи 
зовнішніх функцій системи перетворюваль-
ні, пасивні, споживчі, функції поглинання, 
адаптивні функції, обслуговуючі функції 
[9]. Механізми управління відносинами на-
вчального закладу сільської місцевості із зо-
внішнім середовищем залежать від типу со-
ціокультурної ситуації, в якій працює заклад 
освіти. А.М. Цирульниковим виділяється 
чотири основних типи соціокультурної си-
туації в залежності від розвинутості (+) або 
відсутності (-) основних параметрів – куль-
турно-історичної традиції ( КІТ), та соціо-
культурного фона (СКФ):

– «школа в культурному центрі»; основні 
соціокультурні функції виконує середовище 
(КІТ(+), СКФ(+));

– «вогнище культури в минулому» 
(КІТ(+), СКФ(-)); ситуація є характерною 
для сільських поселень, які були великими в 
минулому; культурно-історичні традиції ще 
існують, але сучасний соціокультурний фон 
є зубожілим, середовище освітнього закла-
ду деконструктивне;

– «потенційне вогнище культури»  
(КІТ(-), СКФ(+)); традиції практично від-
сутні, але є високим сучасний соціокуль-
турний фон; така ситуація складається у 
поселеннях нового типу або селах, які від-
роджуються спочатку;

– «культурна пустеля» (КІТ(-), СКФ(-)); 
відсутні як соціальна традиція, так і сучас-
ний соціокультурний фон.

В залежності від типу соціокультурної 
ситуації директором визначається стратегія 
взаємодії освітнього закладу із оточуючим 
середовищем: перетворення, пасивне спі-
віснування, споживання, поглинання еле-
ментів оточуючого середовища, адаптація 
до освітніх потреб середовища. В ситуації 
«школа в культурному центрі» можливі такі 
відносини із оточуючим середовищем як 
споживання, адаптація до освітніх потреб 
середовища. У випадку ситуації «вогнище 
культури в минулому», «потенційне вогни-
ще культури» або «культурна пустеля» такі 
стратегії як пасивне співіснування, спожи-
вання, поглинання елементів оточуючого 
середовища, адаптація до освітніх потреб 
середовища не можуть бути ефективними 
унаслідок того, що за таких умов є або збід-
неним соціокультурний фон оточуючого се-
редовища, або відсутні потреби у сучасних 
освітніх послугах; середовище освітнього 
закладу деконструктивне, у ньому відсутні 
або незначно представлені соціокультурні 
об’єкти. Для таких типів соціокультурної 
ситуації найбільш успішною є стратегія пе-
ретворення оточуючого середовища.

В ситуації «школа в культурному центрі» 
управлінська діяльність директора забез-
печує спирання освітнього закладу в своїх 
освітніх програмах на середовище, яке ви-
конує основні соціокультурні функції, спря-
мовує колектив на більш поглиблене вирі-
шення власне освітніх завдань.

В ситуації «вогнище культури в мину-
лому» управлінська діяльність директора 
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закладу освіти спрямована на ініціювання 
стратегії зміни соціокультурного фону за 
рахунок впровадження територіально-регіо-
нальних програм, використання мережевих 
форм освіти, адже реалізувати цю стратегію 
навчальний заклад самотужки не в силах.

В ситуації «потенційне вогнище культу-
ри» директор забезпечує виконання школою 
функцій зміцнення громади, відкритість но-
вому, інноваційним освітнім технологіям, 
формування демократичних взаємовідносин, 
розвитку громадських начал управління.

Ситуація «культурна пустеля» є найбільш 
складною, в ній працюють та виживають 
більшість шкіл України. У цьому випадку 
зусилля директора спрямовані на створення 
культурноосвітньої спільноти, перетворен-
ня самої, здавалось би безнадійної, ситуації.

Висновки. Як відзначають сучасні дослід-
ники, прийняття управлінських рішень здій-
снюється у певному соціокультурному контек-

сті сільського соціуму, в якому відбуваються 
освітні явища і процеси[5]. Сутність управ-
лінської діяльності директора загальноосвіт-
нього закладу сільської місцевості полягає в 
організації практичних форм соціального піз-
нання, яке залежить від ситуації та контексту, 
котрі утворюються шляхом соціальних дій.

В основі управлінської діяльності дирек-
тора закладу освіти сільської місцевості ле-
жать наступні механізми:

– активізації зовнішніх функцій освіт-
нього закладу;

– встановлення перетворюючого типу 
взаємодії освітнього закладу і зовнішнього 
середовища;

– забезпечення стратегії управління за-
кладу освіти сільської місцевості в залеж-
ності від соціокультурної ситуації;

– впровадження адекватних типу соціо-
культурної ситуації моделей закладів освіти 
сільської місцевості.
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