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СТВОРЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ СПРИЙМАННЯ  
УЧНЯМИ МАТЕРІАЛУ З ГЕОГРАФІЇ 

Анотація: У статті обґрунтовано педагогічний досвід створення емоційної сфери сприй-
мання учнями матеріалу з географії.

Аннотация: В статье обоснован педагогический опыт создания эмоциональной сферы 
восприятия учащимися материала по географии.

Summary: The article considers the pedagogical experience of creating emotional sphere of 
students’ perceptions of the material on geography.

Постановка проблеми у загально-
му вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завдан-
нями. У вік бурхливого розвитку науко-
во-технічного прогресу випускник шко-
ли, який житиме й працюватиме у XXI 
столітті, повинен уміти адаптуватися в 
мінливих життєвих ситуаціях; самостій-
но здобувати необхідні знання, вико-
ристовуючи різні форми інформаційних 
джерел, вибираючи з них необхідне для 
застосовування у вирішенні життєвих 
проблем, виходу з різних ситуацій. Тому, 
учитель сьогодні не є основним носієм 
нових інформацій. На даному етапі він 
виконує роль диригента навчально-ви-
ховним процесом, навчає дітей як само-
стійно здобувати знання.

Вимоги до якості масової підготов-
ки учнів зростають, а навчальний про-
цес залишається усередненим. За таких 
умов розв’язати цю невідповідність 
можливо шляхом пошуку і використання 
в навчальному процесі нових сучасних 
освітніх технологій, виникнення яких 
зумовлено ступенем розвитку суспіль-
ства й науки (інформаційо-комунікатив-
ні, комп’ютерні, тренінгові, модульні, 
інтегровані тощо). Не залежно від того, 

які освітні технології, методи і засоби 
для реалізації певного змісту навчання 
і виховання буде використовувати учи-
тель, він не досягне бажаного результату 
без урахування психофізіологічних мож-
ливостей кожної дитини, її емоційних 
станів на кожному етапі уроку. Адже, 
саме на емоціональній основі формуєть-
ся особистісна цінність явищ, об’єктів і 
предметів світу, що нас оточує.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій, у яких започатковано 
розв’язання даної проблеми. Розви-
ток емоційної сфери аналізується в ро-
ботах Б. Ананьєва, І. Беха, А. Валлона, 
В. Дерябіна, О. Запорожця, К. Ізарда,  
І. Кона, О. Кульчицької, М. Лісіної,  
В. Мухіної, В. М’ясищева, Я. Неве-
рович, С. Пантилєєва, О. Шувалової  
та ін. Емоція – психічне відображення 
у формі безпосереднього пристрасного 
переживання сутності життєвих явищ 
і ситуацій, зумовленого ставленням їх 
об’єктивних властивостей до потреб 
суб’єкта [3, с. 783].

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Обрана тема «Ство-
рення емоційної сфери сприймання 
учнями матеріалу з географії» має прак-
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тичне призначення. Наше завдання – ви-
явити методичні умови, що забезпечу-
ють ефективне використання засобів 
емоційної виразності в інтерактивному 
навчанні географії; опрацювати форми, 
методи, прийоми, що доцільно викорис-
товувати при формуванні інформаційної 
компетентності учнів, створюючи емо-
ційні комплекси радості, подиву, інтер-
есу, захоплення, співчуття. Робота над 
проблемою сприяє глибшому проник-
ненню в теорію і практику використання 
в навчальному процесі географії інфор-
маційно-комунікативних технологій.

Виклад основного матеріалу до-
слідження з новим обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів.  
В. Сухомлинський наголошував, що 
«навчання – це не механічна передача 
знань від учителя до дитини, а перш за 
все людські відносини. Відношення ди-
тини до знань, до навчання у великій 
мірі залежить від того, як він ставиться 
до вчителя» [4, с. 24].

Ці відносини можна прогнозувати, ви-
користовуючи прийоми, вироблені не од-
ним поколінням педагогів і психологів:

1. При підготовці до зустрічі з ді-
тьми учитель особливу увагу має звер-
нути на певні якості: як і коли він за-
йде до класу, на перше слово, з яким він 
звернеться до учнів, на інтонацію цього 
звернення. Педагог повинен слідкувати 
за виразом свого обличчя, відповідніс-
тю зовнішнього вигляду (одяг, взуття, 
зачіска), бо все це з першої хвилини 
створює відповідну емоційну сферу для 
подальшої співпраці.

2. Учитель мусить мати добре постав-
лений голос (надто тиха мова втомлює 
учнів, «заколисує», а занадто голосна – 
дратує, втомлює ще більше, викликаючи 
негативні емоції).

3. У процесі викладу нового матеріа-
лу не слід забувати про такі речі, як влас-

не жести, поза, манера мовлення, місце 
в класі.

4. У створенні відповідної емоційної 
сфери сприймання учнями матеріалу 
важливе місце займає застосування на 
уроці творів мистецтва, музики, поезії, 
екранних засобів, елементів гри, опису 
художніх творів, інформаційних повідо-
млень тощо.

5. Великий вплив на емоційний стан 
дітей має оформлення класної кімнати 
чи предметного кабінету. Важливим є: 
якість меблів, їх розташування, вірно пі-
дібрані кольори для стін, підлоги. Відо-
мо, що одні кольори заспокоюють дітей, 
інші – збуджують, а треті – відволікають 
їхню увагу.

6. Емоційний стан дитини у великій 
мірі залежить від уміння вчителя уважно 
вислухати її, рахуватися з її думкою, під-
тримати, тактовно поправити, якщо це 
потрібно, але все це треба робити з ура-
хуванням індивідуальних типологічних 
особливостей (темпераменту, характеру, 
здібностей, задатків).

7. Не можна карати оцінкою, адекват-
но оцінювати знання, не принижувати 
учня нудним читанням моралі. В першу 
чергу з’ясувати причину незнань [6].

Використовуючи дані прийоми в на-
вчальному процесі, учитель створює 
певну емоційну сферу, до якої входять 
емоції та відчуття. Емоції – це пережи-
вання людиною свого відношення до 
чого-небудь (до ситуації, до себе, до ін-
ших людей і т. д.) у даний момент (за на-
явності і задоволенні або незадоволенні 
потреби, при оцінці можливості досяг-
нення мети і т. д.) [1, с. 34]. Основні емо-
ції: інтерес,задоволення, радість, горе, 
надія, страх, презирство, гнів.

К. Ізард виділяє 10 базових емоцій: 
радість, подив, смуток, гнів, відраза, 
презирство, страх, сором, інтерес, про-
вина [2, с. 76]. Емоції грають надзвичай-
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но важливу роль в поведінці і діяльності 
людини. Емоції виконують захисну, мо-
білізуючу, організуючу (що санкціонує), 
компенсаторну, сигнальну і дезоргані-
зуючу функції, що часто поєднуються 
один з одним.

З різних емоцій в шкільній географії 
найбільш важливі:

1. Романтичні (прагнення до всього 
незвичайного, таємничого, незвіданого)

2. Гностичні (прагнення щось зрозу-
міти, проникнути в сутність явища)

3. Естетичні (прагнення краси, насо-
лода звуками тощо).

Для того, щоб природа сприймалася 
як об’єкт краси, вчителю на уроках гео-
графії необхідно викликати позитивні 
емоції в учнів, привернути їхню увагу, 
зацікавити.

Емоційно-особистісне стимулювання 
включає в себе різні засоби емоційної 
виразності. В процесі навчання учитель 
здійснює емоційно-особистісне стиму-
лювання учнів, використовуючи збага-
чені географічні образи та засоби емо-
ційної виразності: 

– візуальні – сюжет, композиція, гама 
кольорів, художні фото, репродукції, ма-
люнки; 

– аудіальні – художній текст, його 
змістовний ряд, значення слова.

Важливе місце в емоційно-особис-
тісному стимулюванні учнів відіграють 
засоби емоційної виразності (рис. 1). До 
них відносяться звукові рівні звучання:

– фізико-акустичний рівень (шелес-
тіння, шуми, хлюпіт тощо);

– комунікативно-інтонаційний рі-
вень – звуки живої природи;

– духовно-ціннісний рівень звучання 
(музика).

Школа – це та цеглинка у формуванні 
особистості, яка вчить дітей здобувати 
знання з різних джерел інформації і ра-
ціонально їх використовувати.

Найкращим джерелом емоційного 
збагачення дітей є природа В. Сухом-
линський багато уроків проводив серед 
природи. Це була його «школа під голу-
бим небом», де він навчав дітей любити 
природу, відчувати відповідальність за 
неї. Його ідеї: збагачувати розум, по-
чуття і волю дітей через спілкування з 
природою, що і сьогодні є важливими 
у формуванні в учнів розуміння зв’язку 
людського життя з природою, організа-
цією спостережень за діяльністю люди-
ни в природному середовищі [4].

Програмою з географії передбачені 
практичні роботи на місцевості, екскур-
сії в природу.

При проведенні практичної роботи 
в природі, учитель використовує метод 
спостереження, дослідження, порівнян-
ня, пошук відповіді на запитання про-
блемного характеру. Учням пропону-
ється у природних умовах самостійно 
дослідити об’єкт за планом: мета дослі-
дження; факти про об’єкт (рельєф місце-
вості, ґрунти, рослини, живі організми); 
провести досліди, виконати малюнки, 
заповнити таблицю, висловити рефлек-
сивні судження.

Емоційні стани учнів: збудження, 
зацікавлення, зосередження, спрямо-
ваність самостійної дії – сприяють 
збагаченню знань дітей про природу. 
Природні об’єкти стають джерелом ба-
гатоступеневої інформації.

Місце проведення уроку – ентомоло-
гічний заказник місцевого значення «Сту-
денок» . Це ділянка на степових схилах 
біля ставка. Поруч поле засіяне люцер-
ною, пасіка, населений пункт Студенок.

Обладнання: довідник ентомологіч-
ний, визначник рослин; планшети, олів-
ці, лупа (5 штук), папір.

Мотивація навчальної діяльності 
учнів – у ході виконання практичної ро-
боти провести дослідження і установити 
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взаємозв’язки між компонентами приро-
ди, зміни компонентів природи в резуль-
таті діяльності людини.

Прийом – використання фактів:
Слово вчителя: Діти! Давайте з вами 

перенесемось у далеке минуле нашого 

 

Рис. 1. Процес навчання з використанням засобів емоційної виразності
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краю. Там, де ми з вами знаходимось, 
на початку XX століття були безкраї, не-
розорані ковилові степи. Тут водилися 
дрофи, перепели, куріпки. Було багате 
різнотрав’я. Степ буяв квітами. Високо 
в небі свою пісню співали жайворонки, 
чулося «піть–падлом» перепела. Давай-
те хоч хвилинку послухаємо «голоси 
природи». 

Діти завмерли. Наступила тиша...  
«Я чую, як шумить трава ! А я – як ко-
ник сюрчить». І зникла тиша, і світять-
ся радістю очі, і чути в дитячих голосах 
захоплення, радість пізнання природи, 
спілкування з нею.

Учитель: У 1924 році з села Велика 
Бабка приїхали переселенці, які отримали 
земельні наділи на степових пустищах.

Розпочалося освоєння степу. Його 
розорали, засіяли зерновими та тех-
нічними культурами. Почали розводи-
ти свійських тварин, птахів, займатися 
бджільництвом. Насаджували плодові 
дерева, кущі, пізніше – лісосмуги. Так 
виникло хутірське поселення Студенок .

Питання учням. А хто з вас знає, звідки 
пішла ця назва? (Там протікав струмок з 
холодною джерельною водою – «студен-
ною», а поселенці були росіяни). І тільки 
на площі 4,9 га залишилася незаймана 
степова рослинність та різноманітний 
світ комах. Тут у 1986 році був створений 
ентомологічний заказник «Студенок». 
Ентомологи визначили до 50 видів груп 
корисних комах, у тому числі комах – за-
пилювачів зернобобових рослин.

Завдання 1. Відведений час на вико-
нання роботи 20 хвилин. Робота в па-
рах. Шляхом дослідження угрупування 
ділянки степу, виявити види рослин і 
комах, які там живуть. Визначити медо-
носів. Занести назви до таблиці (таблиця 
виконана раніше в класі) При визначенні 
рослин та комах користуватись довідни-
ками, лупою.

Учитель пропонує дітям розбитися на 
відведені для кожної пари ділянки. По 
закінченні роботи учні дають відповіді 
на запитання:

–  Які компоненти природи характер-
ні для заказника? 

– Які існують взаємозв’язки між ком-
понентами природи?

– Як на вашу думку, чому поруч з за-
казником висіяна люцерна, знаходиться 
пасіка? (Відповіді учнів. Узагальнення 
роблять учні з допомогою учителя). 

Завдання 2. Визначте компоненти при-
роди поля люцерни, назвіть переважаючі 
види рослин і живих організмів (назви 
заносяться до таблиці). Порівняйте ре-
зультати завдання першого і другого і по-
ясніть, як людина своєю господарською 
діяльністю вплинула на зміну компонен-
тів природи (висновки). По закінченні ро-
боти учні дають відповіді на запитання:

– Пригадайте своє подвір’я, шкільний 
парк. Назвіть дерева, що там ростуть.

– Як ви думаєте: чи завжди дії люди-
ни в природі доцільні, позитивні? Наве-
діть приклади.

Діти знову активні в пошуку відповіді.
Діти залюбки працюють на шкіль-

ному географічному майданчику: про-
водять спостереження за погодою, за 
висотою Сонця над горизонтом, вико-
ристовують предметні столики для вико-
нання практичної роботи по складанню 
плану місцевості.

Нестандартні умови, незвичні об-
ставини породжують почуття, нові для 
дитини по своєму характеру і змісту ді-
яльності, а діяльність – джерело нових 
переживань, формування нових почут-
тів, що проявляються в певному емо-
ційному стані дитини, формують новий 
емоційний настрій, що активізує пізна-
вальну діяльність особистості. 

Створенню відповідної емоційної 
сфери сприймання учнями матеріалу 
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сприяє поєднане використання музич-
ного твору та поезії. Так, у 9 класі, при 
розгляді питання «Українська діаспора 
та її географія», для загострення уваги 
до даного питання, створення атмосфе-
ри співпереживання, тривоги за долю 
українців, що в свій час змушені були 
залишити свою Батьківщину, доцільно 
використати вірш Степана Пушика.

Червонуваті зерна із каменю
Кудись несе у дзьобі сивий птах,
Так землю, чорну землю України
Розносять по усім материках …
Везуть, несуть її в маленьких вузликах,
А там, де не співають солов’ї,
Із грудочки йде солов’їна музика,
Сльозами люди скраплюють її,
І хлібом пахне, вишнею, соломою,
І піснею, яку співав козак,
Та грудочка землі стає солоною,
Як сіль чумацька на важких возах…
Назавжди попрощались з Україною,
Із грудкою Вкраїни, просто жах! 
Розкидані то голодом, то війнами
Вкраїнці сплять на всіх материках!.. 
І, навіть там, де не цвіте калина, 
Де слово зневажається моє, 
Всі знають – є на світі Україна 
Не грудка, а земля з народом є...
Тихо звучить мелодія Людвіга ван 

Бетховена (Sсhеrzо № 9). На фоні му-
зики учень або учитель читають вірш. 
Гама почуттів відбивається на обличчях 
дітей: глибока задума, смуток, співчут-
тя і, навіть, протест проти тих, хто став 
причиною трагедії цих людей.

Слова вчителя: Батьківщина, у кож-
ного з нас вона одна на все життя. Я 
пам’ятаю, коли у 1983 році, з далекої 
Канади, приїхала в Чугуїв стара 70-річ-
на жінка, щоб попрощатися з рідною до-
мівкою (будинок старої лікарні по вулиці 
Гвардійській, де пройшло її дитинство і 
рання юність). Взяла в хустину грудочку 
землі, яку по смерті покладуть їй в до-

мовину. Через усе життя пронесла ця 
жінка любов до краю, до землі, де вона 
народилася, до своєї далекої, але такої 
жаданої Батьківщини.

Давайте, використовуючи текст під-
ручника, встановимо періоди міграцій-
них рухів українців та визначимо причи-
ни, що їх зумовили (самостійна робота 
учнів).

Емоційне стимулювання учнів в 
процесі пошуково-творчої роботи при 
використанні поезії, прози, та інших 
інформаційних джерел, дає вчителю 
можливість сформувати в них почуття 
зосередженості, уваги, інтересу до піз-
нання, бачення перспективи свого май-
бутнього у виборі професії.

Важливу роль у створенні емоційної 
сфери сприймання учнями матеріалу, 
проведення «хитрого» відпочинку на 
різних етапах уроку – відіграє музика. 
Слухаючи музичні твори, дитина відчу-
ває не лише велику насолоду, а й отри-
мує певну інформацію.

Приклад. Так, при вивченні у 6 кла-
сі теми «Води суходолу»; у 7 класі – 
«Внутрішні води суходолу Євразії»; у  
8 класі – «Річкові системи Дніпра, Сівер-
ського Дінця, Дунаю, Тиси»; в 10 класі – 
«Країни Європи» учитель, для створення 
певного емоційного стану та отримання 
учнями інформації, може використати 
пісню на слова Є. Долматовського, муз. 
О. Фельцмана «Вінок Дунаю». Пісня 
одна – мета використання різна.

6 клас. Прослухали пісню, знайшли 
на карті в атласі річку і по стандартному 
плану складають її комплексну характе-
ристику.

7 клас. Прослухавши пісню, учні ро-
блять повідомлення (раніше підготовле-
ні), визначають характер ріки, її падіння 
та похил.

8 клас. Визначають водний режим 
річкової системи, значення для України.



11

Київський науково-педагогічний вісник
♦

10 клас. Чому ріку Дунай називають 
рікою «Дружби»? (протікає через те-
риторію держав ФРН, Чехія, Словакія, 
Угорщина, Югославія, Болгарія, Руму-
нія, Україна). Яку роль вона відіграє у 
вирішенні енергетичних проблем? (ТЕС 
в районі Залізних воріт). Довести роль 
Дунаю в здійсненні економічних зв’язків 
між країнами Європи (Ріка – судноплав-
на від гирла до м. Регенсбург – ФРН; 
судноплавні і 34притоки Дунаю. Басейн 
Дунаю зв’язаний з системою ріки Рейн 
судноплавним каналом Людвіга).

Пісню можна використовувати як 
«хитрий» відпочинок. Так, на уроці 
музичного мистецтва, учні 6-го класу 
вивчили пісню «Глобус». Учитель гео-
графії використовує, десь на 20-25 хви-
лині, пісню не лише з метою організації 
відпочинку дітей, а й з перспективою на 
майбутнє. Діти з задоволенням співають. 
При вивченні теми «Способи зображен-
ня Землі», учні вже добре запам’ятали 
географічні терміни «глобус», «парале-
лі», «меридіани», «широта».

Велику роль у створенні емоційного 
стану – співпереживання, сприймання 
відіграють повідомлення викладені в 
наукових звітах, описах, листах безпо-
середніх учасників експедицій, походів.

У 6 класі при вивченні теми «Вулка-
нізм і вулкани. Джерела, гейзери», учи-
тель використовує уривки розповідей, 
досліджень та наукових відкриттів відо-
мого французького ученого-вулканолога 
Гарун Тазієва, зроблених на вулканах 
Суфрієр, Еребус, Етна.

Описи очевидця: (30 серпня 1976 рік 
виверження вулкана Суфлієр, розташо-
ваного на острові Гваделупа):

«Повернувши голову, я глянув на кра-
тер вулкана. Дві хвилини назад ми в сі-
мох мирно йшли до нього. Раптом я по-
мітив, як, прорізуючи білі хмарини пару, 
що ліниво піднімалися над кратером, у 

небо зі страшною силою ударив вузький, 
прозорий струмінь. На висоті він розій-
шовся в ширину, утворивши колону, при-
тому півхвилини – хвилину він залишав-
ся прозорим, а потім став наливатися 
трагічною чорнотою. То були міліарди 
кусків породи, вирвані потоком пару із 
стін жерла десь на глибині. Піднявшись 
на сотні метрів у нас над головою, вони 
щедро посипались вниз... На цей раз це 
кінець! Навіть жодна фантазія не мо-
гла підказати вихід з даної ситуації. На 
п’ятачок величиною в два десятки ква-
дратних метрів, де ми знаходились, об-
рушилася лавина кам’яних глиб, самий 
справжній вогняний дощ. Простір на-
вколо пронизували вогненні траєкторії. 
Якщо б на мить у мене був сумнів в не-
минучості близького кінця, його тут же 
вибили б з голови два каменя, що стук-
нули по шолому; потім два осколки уда-
рили мене по спині, а поруч, буквально 
в декількох сантиметрах від піджатих 
ніг, плюхнулась глиба не менше півтони 
вагою. Слідом неслися все нові і нові сна-
ряди, такі ж великі і навіть більші» [5].

Демонстрація дії вулкана «Вулкан 
у колбі»: скляна колба, закріплена на 
штативі. В неї насипано декілька грам 
двухромового амонію, в який доміша-
ні малесенькі шматочки пофарбованої в 
червоний та чорний колір крейди («вул-
канічні бомби»). Колба підігрівається на 
слабкому вогні від спиртівки і через дея-
кий час починається «виверження вулка-
ну». Дитячому захопленню немає кінця. 
Отже, застосування в навчальному проце-
сі різних інформаційних джерел не лише 
поліпшує засвоєння учнями навчального 
матеріалу, але й створює емоційну сферу 
для розвитку здібностей дітей, форму-
вання позитивних рис характеру.

Висновки, зроблені в результаті до-
слідження, і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. В про-
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цесі опрацювання теми визначені засо-
би емоційної виразності, які відіграють 
особливу роль у сприйманні геогра-
фічних об’єктів. До таких засобів від-
носиться виразність предметів, явищ і 
об’єктів дійсності, що оточує людину. 
Використання засобів емоційної вираз-
ності забезпечує розвиток учнів на уро-
ках географії, впливає на формування 
досвіду цінного емоційного відношення 
учнів до природи.

Можна зробити висновок, що сьо-
годні вже недостатньо вміти само-
стійно освоювати і накопичувати ін-
формацію, потрібно навчитися такої 
технології з інформацією, коли рішен-
ня готуються і приймаються на осно-
ві колективного знання. Отриману з 
різних джерел інформацію потрібно 
вміти відбирати, доцільно використо-
вувати, мати певний рівень культури 
роботи з нею.
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ  
ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Анотація: у статті розглянуто та обгрунтовано питання, що пов’язане із дослідженням 
гендерного аспекту розвитку обдарованості дітей старшого дошкільного віку; виокремлено 
основні проблеми та надано рекомендації для батьків та вихователів щодо психологічно та 
педагогічно правильного виховання обдарованих дітей різних статей.

Аннотация: в статье рассмотрен и обоснован вопрос, который связан с исследованием 
гендерного аспекта развития одаренности детей старшого дошкольного возраста; выделены 
основные проблемы и даны рекомендации для родителей и воспитателей психологически и 
педагогически правильного воспитания одаренных детей разных полов.

Summary: In the article considered and justified issues related to the gender dimension of re-
search talent preschool children; highlighted key issues and recommendations for parents and care-
givers on the proper psychological and pedagogical education of gifted children of different sexes.

Постановка проблеми. Розглядаю-
чи проблему обдарованості, неможливо 
не торкнутись такого аспекту, як її осо-
бливостей в дітей різної статі. Хочемо 
ми того чи ні, але в суспільстві в різному 
ступені панують стереотипи: існує визна-
чений «образ чоловіка» та «образ жінки», 
тобто якими вони повинні бути, які пови-
нні мати риси характеру і навіть які про-
фесії обрати. Стереотипізація за статевою 
ознакою особливо шкідлива для обдаро-
ваних дітей, оскільки вони в більшій мірі 
поєднують у собі властивості, характерні 
як для своєї, так і для протилежної статі 
(психологічна андрогінія).

Існує точка зору, згідно з якою, кре-
ативність являє собою загальну обдаро-
ваність (С. Мерленд, К. Текекс,), що від-
носиться до універсальних властивостей 
людини, бо всі діти, взагалі від природи 
обдаровані, крім дітей з певними патоло-
гіями. Але навколишнє соціальне серед-
овище дитини не завжди забезпечує їй ті 
умови, завдяки яким природні здібності 

розвиваються до рівня обдарованості. 
Протилежна позиція (В. Запорожець,  
М. Старчеус) полягає в тому, що обдаро-
ваних дітей дуже мало. Мова йде саме 
про тих дітей, обдарованість яких цілком 
очевидна і проявляє себе дуже яскраво. 
Такі діти помітні відразу, в їх талантах 
ніхто не сумнівається.

Аналіз основних досліджень і пу-
блікацій. Багато дослідників із різних 
галузей (психологія, педагогіка і т.д.) 
(О. Моляко, С. Юркевич) намагались 
розв’язати подібні проблеми і створити 
сприятливе середовище для розвитку і 
виховання обдарованої дитини.

Пріорітетність обдарованості дітей 
визначається чинними нормативно-пра-
вовими документами –Законами України 
«Про дошкільну освіту», де визначено, 
що дошкільна освіта, має бути спрямо-
вана на забезпечення різнобічного роз-
витку дитини, відповідно до її задатків, 
нахилів, здібностей, індивідуальних 
фізичних та психічних і вікових осо-
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бливостей. У зв’язку з цим, Базова про-
грама розвитку дитини «Я у світі», на-
дає визначення обдарованостіяк– якісно 
своєрідного сполучення здібностей, від 
якого залежить імовірність більшого чи 
меншого успіху під час виконання тієї 
чи іншої діяльності. (Б. Тєплов)

Обдарованість – комплекс задатків і зді-
бностей, які за сприятливих умов дозволя-
ють потенційно досягти значних успіхів у 
певному виді діяльності (чи діяльностей) 
порівняно з іншими людьми [1].

За даними масових психометрич-
них досліджень показано [2], що у ді-
вчаток краще розвинений вербальний 
(пов’язаний з промовою) інтелект, а у 
хлопчиків – зорово-просторовий. Вже 
до 18 міс. Дівчатка знають приблизно 
50 слів, хлопчики ж опановують та-
кий словниковий запас лише до 22 міс. 
І надалі, як у молодшому, так і у стар-
шому дошкільному віці мова дівчаток 
і їх словниковий запас, як правило, ба-
гатші і по граматичному ладу; навичка-
ми читання дівчатка також опановують 
раніше. Дівчатка виявляють більше ці-
кавості до людей, ніж до предметів, до 
соціальнихситуацій, ніж до вирішення 
механічних завдань, і в більш пізньому 
віці вони краще сприймають зовнішню 
інформацію.

Виняткова обдарованість частіше зу-
стрічається серед хлопчиків, так як діа-
пазон розумових здібностей у хлопчиків 
ширший, ніж у дівчаток: від найнижчих 
до найвищих показників на умовній 
шкалі здібностей.

Мета статті: визначити гендерні осо-
бливості розвитку обдарованості дітей 
старшого дошкільного віку.

Виклад основного матеріалу. Стаття 
акцентує увагу на особливостях обдаро-
ваних дітей.

У цілому прийнято вважати, що ди-
тина відрізняється обдарованістю тоді, 

коли показник його IQ вище 130 балів 
[2]. Але до уваги беруть не тільки ре-
зультати таких тестувань, а враховують 
також такі критерії, наприклад: винят-
кова допитливість, коли дитина постій-
но ставить запитання на різноманітні 
теми; прагнення частіше спілкуватися 
з дорослими, ніж з однолітками;вибір 
друзів з дітей старшого віку; підвищена 
чутливість; висока вимогливість до себе 
самого, схильність до самокритики; роз-
винену уяву; інтерес до світу дорослих; 
здатність концентруватися на сюжеті за-
нятті або предметі; прагнення швидше 
навчитися читати, любов до читання; 
розвинуте почуття гумору; інтерес до 
складних ігор; прагнення усамітнюва-
тися під час роботи; критичне ставлення 
до оточуючих.

Серед інших відмінних рис, у обдаро-
ваних дітей зазвичай яскраво домінують 
виняткова інтелектуальна допитливість, 
часом неусвідомлюване прагнення до 
самотності та самоізоляції, викликане 
усвідомленням своєї яскравої індивіду-
альності.

Першовідкривачами обдарованості 
дітей є батьки. Вони виконують найго-
ловнішу роль у становленні й розвитку 
не тільки обдарованості дитини, а і її 
особистості.

Іноді батьки не зауважують обдарова-
ності своїх дітей (це буває, наприклад, 
якщо дитина перша і єдина) або опира-
ються прирахуванню своїх дітей до об-
дарованих («Я не хочу, щоб моя дитина 
була обдарованою, нехай вона краще 
буде нормальною»), починають надмір-
но «експлуатувати» здатності дитини та 
поміщають її у штучні умови (напри-
клад, позбавляють можливості спілкува-
тися з однолітками).

Усе це лягає додатковим вантажем 
на плечі дитини, адже в якийсь момент 
вона сама відкриває свою обдарованість 
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і розуміє, що чимось відрізняється від 
інших.

Дуже важливо в цей момент підтри-
мати дитину, показати, що її особливість 
– це нормально, що вона має на це пра-
во і, звичайно, що поза залежністю від 
того, чи буде вона виявляти свої талан-
ти надалі чи ні, усе одно її люблять (про 
важливість позиції батьків, взаємини в 
родині та їхній вплив на подальше жит-
тя дитини написана безліч книг, психо-
логічних і художніх).

Задача полягає в тому, щоб вчасно 
знайти вірний момент, правильні слова 
та приклади для дитини, щоб вона мала 
здорове самосприйняття, тому що уяв-
лення про саму себе –це багато в чому 
кристалізація того, як на нас реагують 
інші люди.

Проведені в Чикаго (1979) [3] до-
слідження показали, що самооцінка 
високообдарованих дітей старшого до-
шкільного віку нижча, ніж у третини 
їхніх ординарних однолітків, а соці-
альна впевненість нижча, ніж у чверті. 
У зв’язку з цим ще раз хочеться підкрес-
лити, що обдаровані діти більш чуттєві й 
уразливі в соціальному плані, тому важ-
ливо, щоб насамперед батьки формува-
ли в них адекватне ставлення до себе.

Наступним найбільш відповідальним 
моментом у житті обдарованої дитини, є 
її вступ до школи, особливо, якщо це не 
спеціалізований, а звичайний навчаль-
ний заклад.

Дитина може стати «ізгоєм», тому що 
однокласники будуть «мстити» їй за те, 
що вона розумніша й талановитіша (тоб-
то відрізняється від них), а в учителів 
«нестандартна» дитина,швидше за все 
буде викликати роздратування, оскільки 
вони звикли орієнтуватись на середній 
рівень. У даному випадку ніщо не зможе 
замінити батьківської підтримки й за-
охочення.

Відомо, що обдарованих дівчат та 
хлопчиків виховують по – різному.

Основні напрями виховання обдаро-
ваних дітей [4]:

– формування особистості. Вихован-
ня творчої особистості, здатної до діяль-
ності в новій економічній ситуації, роз-
виток її обдарувань, талантів.

– розвиток інтелекту. Розвиток пам’яті, 
мислення, спостережливості, уяви, уваж-
ності. Продовження розумової діяльності 
за межами заданої ситуації.

– розвиток творчості. Здатність про-
дукувати нові ідеї, гіпотези, знаходити 
нетрадиційні способи вирішення про-
блемних задач, виявляти при цьому ори-
гінальність, винахідливість.

– виховання духовності, загально-
людської моралі, ідеї добра, правди, 
краси, справедливості, совісті, людської 
гідності, патріотизму, любові, інших до-
брочинностей.

За даними дослідження, ми виробили 
рекомендації щодо виховання обдарова-
них дітей протилежної статі 

Як виховувати дівчаток:
– робіть акцент на розвиток розумових 

здібностей, працьовитості, чутливості, 
самостійності, наполегливості та вміння 
не пасувати перед труднощами. Заохо-
чуйте бажання доньки виглядати красиво. 
Коли вона одягає «дорослі» сукні, робіть 
їй компліменти. При цьому не забувайте 
нагадувати, що зовнішня краса повинна 
бути відображенням внутрішньої суті.

– заохочуйте в дівчинці амбітність, 
змагальність і прагнення до перемоги. 
Ставте перед нею такі ж складні цілі, як 
і перед хлопчиками, не роблячи знижки 
на її стать.

– вчіть дівчинку здоровій конкурен-
ції. Не дозволяйте їй перемагати тільки 
на тій підставі, що вона дівчинка. Пере-
мога зміцнює впевненість у собі, але по-
разка загартовує характер.
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– не змушуйте дівчинку вписуватися 
в установлені суспільством рамки. До-
поможіть їй прийняти свою несхожість 
і індивідуальність, направте її «енергію 
відмінності» в мирне русло – нехай ді-
вчинка займається танцями, музикою, 
спортом і так далі.

– заохочуйте участь доньки в «дівча-
чих» гуртках, де немає хлопчиків.

– розповідайте дівчинці історії про 
успішних жінок.

– якщо у вас кілька дочок, не варто стави-
тися до них по-різному через вік; потрібно 
давати їм однакові можливості і обов’язки, 
і приділяти однакову кількість часу.

– з раннього дитинства проводьте з 
дівчинкою задушевні бесіди, щоб, подо-
рослішавши, вона знала, що може звер-
нутися до вас з будь-якими питаннями 
та проблемами. Іноді їй просто потрібно 
полегшити душу.

Як виховувати хлопчиків:
– при вихованні хлопчика дуже важ-

ливо встановити межі і чіткі правила. 
Хлопчикам потрібні обмеження, осо-
бливо в поведінці. Їм необхідна послі-
довність (проступок (порушення прави-
ла) – покарання) і дисципліна.

– хоча хлопчики не мають потребу 
в спілкуванні або тісному емоційному 
зв’язку з батьками так сильно, як дівчат-
ка, дуже важливо, щоб син вас не боявся 
і не соромився з вами говорити на осо-
бисті теми.

У хлопчика обов’язково повинна 
бути позитивна рольова модель для на-
слідування.

Заохочуйте інтереси вашого сина, 
будь то космічні кораблі, футбол або 
комп’ютерні ігри. Не заважайте йому 
пізнавати світ навколо і самого себе. Не 
дивуйтеся (і не турбуйтеся), якщо він 
проявляє інтерес до чого-небудь «діво-
чого», наприклад, моді – усі діти, неза-
лежно від статі, цікаві від природи.

Допоможіть хлопчикові знайти при-
йнятні способи дати вихід емоціям, осо-
бливо негативним. У хлопчиків більше 
енергії, і ця енергія вимагає виходу.

Привчайте хлопчика допомагати по 
господарству. Це навчить його, що чоло-
вік і жінка мають рівні права і обов’язки 
у сім’ї, він буде поважати чужу працю і 
стежити за собою.

Навчіть сина ставитися до жінок з 
повагою, незалежно від їх віку. Батьки, 
цьому сини повинні навчитися у вас. 

Заохочуйте прояв емоцій. 
Необов’язково змушувати сина дивити-
ся мелодрами або розповідати про впо-
добану йому дівчинку, але він повинен 
знати, що в прояві емоцій, наприклад, 
плачі, немає нічого ганебного.

Аналіз наукової літератури та реалі-
зоване дослідження, дозволило нам роз-
робити наступні практичні рекомендації 
батькам обдарованих дітей старшого до-
шкільноговіку:

– приймати дітей такими, які вони є, а 
не розглядати їх як носіїв талантів; спи-
ратись на власні сили й дозволяти дитині 
самій шукати вихід зі сформованої ситу-
ації, вирішувати кожну задачу, яка їй під 
силу, навіть якщо самі можуть робити це 
краще та швидше; не тиснути на дитину 
в її справах, але завжди бути готовими 
прийти на допомогу в разі потреби; точно 
розраховувати момент і ступінь реакції на 
потребі дитини (якщо дитина поставила 
запитання, то не піддаватися спокусі роз-
повісти про предмет усе, що вони знають 
самі, а тільки дати відповідь). Уникайте 
однобічності в навчанні та вихованні.

– не позбавляйте дитину ігор, забав, 
казок, створюйте умови для виходу ди-
тячої енергії, рухливості, емоційності.

– допомагайте дитині в задоволенні 
основних людських потреб (почуття без-
пеки, кохання, повага до себе і до ото-
чуючих), тому що людина, енергія якої 
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скована загальними потребами, пробле-
мами, найменше спроможна досягти ви-
сот самовираження.

– залишайте дитину на самоті і до-
зволяйте їй займатися своїми справами. 
Пам’ятайте, якщо ви хочете своїй дитині 
добра, навчіть її обходитися без вас. 

– підтримуйте здібності дитини до 
творчості і співчувайте у випадку невда-
чі, уникайте незадовільної оцінки твор-
чих спроб дитини.

– будьте терпимими до ідей, поважай-
те допитливість, реагуйте на запитання 
дитини. Навчати потрібно не тому, що 
може сама дитина, а тому, що вона опанує 
з допомогою дорослого, показу, підказки.

Результати дослідження та їх обгово-
рення: Під час виконання роботи було 
досліджено дітей старшої групи Кому-
нального дошкільного закладу № 116 
(м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, 
вул. Лісового 17а).В якості підтверджен-
ня правильності основних положень на-
шого дослідження було проведено ме-
тодику за Е.Торренсом, для дітей віком 
від 5-ти років, який складається з трьох 
субтестів. Успішність виконання даного 
тесту визначається швидкісними якостя-
ми психіки, і критики справедливо вка-
зують на вплив швидкісного інтелекту 

при вирішенні тестів, діагностуючих, 
на думку їх розробників, креативність.У 
даному дослідженні брало участь 14 ді-
тей. Взявши за основу субтест № 2 «За-
вершення фігури», діти домальовували 
(тобто,завершували) фігури, що були 
надані їм на картках. За необмежений 
час вони виконали завдання і таким чи-
ном, ми проаналізували їх роботи та ви-
явили такі закономірності: дівчатам при-
таманно відтворювати більш абстрактні 
предмети, а хлопці проявили себе у від-
творенні більш осмислених і зрозумілих 
малюнках, зокрема це були засоби тран-
спорту, різноманітні тваринки тощо.

Отже, високий рівень обдарованості –  
у хлопчиків – 64, 3%і у дівчат –38, 6%. 
Це свідчить, що рівень обдарованості 
вищий у хлопчиків, ніж у дівчаток за да-
ними показників.

Висновки. Отже, за даними дослі-
дження ми виявили рівень обдарованос-
ті у дітей старшого дошкільного віку, 
різницю обдарованості між хлопчиками 
та дівчатами. Будучи проінформованим 
щодо особливостей і гендерних відмін-
ностей протилежних статей обдарова-
них дітей, можна забезпечити правильні 
умови їх виховання, що сприятиме на 
подальший розвиток їх обдарованості.
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ПРОБЛЕМА ПОРУШЕННЯ  
ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Анотація: У даній статті розглянуто проблеми впливу порушення психологічного просто-
ру юнаків на їх психологічне благополуччя. На основі теоретичних відомостей проаналізова-
но основні вимірювання психологічного простору, а також роль, яку вони відіграють у період 
юнацтва. На основі емпіричного дослідження виявлено, що найбільш впливовим на психоло-
гічне благополуччя юнаків є суверенність території.

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы влияния нарушения психологиче-
ского пространства юношей на их психологическое благополучие. На основе теоретических 
сведений проанализированы основные измерения психологического пространства, а также 
роль, которую они играют в период юношества. В эмпирическом исследовании, выявлено, 
что наиболее влиятельной для переживания психологического благополучия юношей явля-
ется суверенность территории.

Summary: This article deals with the problems of influence of violation of the psychological 
space of young men on their psychological well-being. On the basis of theoretical data dimensions 
of psychological space are analysed as well as the role they play in the period of youth. After the 
empirical study it is revealed that the most influential for the psychological well-being of young men 
is the sovereignty of the territory.

Постановка проблеми. Проблема 
психологічного простору особистості та 
суверенності як характеристики психо-
логічного простору має глибоке корін-
ня як у вітчизняній, так і в зарубіжній 
психології. Традиції дослідження дано-
го поняття походять з операціоналізації 
категорії суб’єкта, зміст якої дозволяє 
уточнити власне природу психологічної 
суверенності та можливі напрямки її до-
слідження [1]. 

Поняття «психологічний простір» 
тісно пов’язане з поняттям «життєвий 
простір особистості». Під життєвим 
простором особистості ми розуміємо 
найбільш значущу (близьку, улюбле-
ну, цікаву і т. п.) для самої людини час-
тину її життєвого світу, визначальні 
суб’єктивно найбільш важливі для неї 

сторони її життєдіяльності [2]. Стосов-
но поведінки людини поняття «особис-
тий простір» було вперше використано 
Р. Соммером, основоположником науки 
проксеміки [3]. Вона вивчає закономір-
ності просторового розміщення і по-
ведінку людей в аспекті переживання 
ними суб’єктивного комфорту, що дося-
гається завдяки наявності у кожного не-
видимої просторової «оболонки». Вче-
ний однак розглядав особистий простір 
переважно територіально і як стабільне 
утворення. Згідно з Р. Соммером, навко-
ло кожної людини існує своєрідний не-
видимий «просторовий пузир» – деяка 
сфера, входження до якої вона сприймає 
хворобливо [4].

Проблемою психологічного простору 
цікавилися такі вчені, як С. К. Нарто-
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ва-Бочавер [1; 6; 8], О. М. Паніна [10],  
О. Р. Валединська [4]. 

Найбільш авторитетним російським 
ученим із питань вивчення особливос-
тей психологічного простору С. К. Нар-
товою-Бочавер умовно виділено шість 
вимірювань психологічного простору 
особистості, які відображають фізичні 
(територіальні та темпоральні), соціаль-
ні та духовні аспекти людського буття: 
фізичне тіло, територія, особисті речі, 
звички, друзі і смаки. Перший, виника-
ючий в онтогенезі, вимір, який служить 
основою ідентифікації суб’єкта, – його 
власне тіло. Найважливіші біологічні 
потреби, які конституюють тілесність, – 
харчова потреба, комфортність місця 
розташування і розміщення в просторі 
(поза), починаючи з пубертатну – сек-
суальна потреба. Наступний вимір – це 
територіальність. Якщо тіло відкриває 
людині, в першу чергу, саму себе, то те-
риторія позначає факт існування інших 
людей, яких потрібно брати до уваги. Ще 
один вимір, що виникає з розвитком ма-
ніпуляцій, – світ предметів (артефактів), 
які не тільки функціонально необхідні, 
але також позначають схильності і пе-
реваги людей. Наступний вимір містить 
можливість підтримувати, поглиблюва-
ти і розвивати міжособистісні стосунки 
таким чином, щоб вміти протистояти 
великому соціуму, встановлювати без-
печну дистанцію з близькими, розши-
рювати і коректувати коло знайомих. 
Нарешті останнє вимірювання психоло-
гічного протру – це смаки і цінності, які 
відображують індивідуальну позицію на 
початку життя, а потім – світоглядний 
аспект людського буття [1].

Ціль даної роботи полягає у роз-
гляді специфіки переживання особами 
юнацького віку психологічного просто-
ру особистості. Предметом даного до-
слідження стали особливості порушен-

ня психологічного простору особистості 
в юнацькому віці. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Порушення особистісних границь 
є найбільш гострою проблемою саме 
у юнацтві, адже даний етап розвитку 
особистості пов’язаний з процесом по-
силення просторової автономії та недо-
торканності особистого простору. Вікова 
характеристика періоду юності представ-
лена у робота Е. Еріксона [5], Л. С. Ви-
готського [11], Ю. Т. Абрамової [3]. 

Психологічний простір, який людина 
відчуває як свій, дозволяє їй відокреми-
тися, відмежуватися від світу предметів, 
соціальних і психологічних зв’язків, що 
представляють фон, середовище її життє-
діяльності. Залежно від того, чи сприйма-
ється навколишній світ як чужий або спо-
ріднений, будується і власна діяльність 
людини в ньому, приймаючи агресивне 
або кооперативне забарвлення [5].

Розвиток відчуття психологічного 
простору відбувається в наступній по-
слідовності: тілесність виникає в дитин-
стві, особиста територія і речі – протягом 
раннього та дошкільного дитинства, тим-
часові звички – з дошкільного до молод-
шого шкільного віку. Соціальні зв’язки 
починають формуватися в дошкільному 
віці, смаки та цінності – тоді ж, але ста-
ють регулятором поведінки в підлітко-
вому віці. У разі гармонійного розвитку 
людина починає володіти середовищни-
ми мовами самовираження, адекватними 
всім шести вимірам психологічного про-
стору, і користується ними відповідно до 
контексту актуальної ситуації.

У 3 роки дитина переживає кризу, яка 
в подальшому обов’язково вплине на роз-
виток її особистості. Зміна позиції дити-
ни, збільшення її самостійності і актив-
ності потребують від близьких дорослих 
своєчасної перебудови їх ставлень та сто-
сунків. Якщо ж нові стосунки з дитиною 
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не складаються, її самостійність постійно 
обмежується, у розвитку дитини виника-
ють кризові явища. Три роки – старт у 
розвитку самосвідомості дитини, а зна-
чить і в потребі приватності. В прагненні 
дитини до самостійності вся її поведінка 
може виявлятись не так, як про те думає 
дорослий. Цей феномен у психології на-
зивають «негативізмом». Він носить со-
ціальний характер і звернений до люди-
ни. Важливо, що при негативізмі дитина 
йде наперекір своїм бажанням, у цей мо-
мент для неї є важливим, щоб дорослі по-
бачили її особистість [5].

Один з максимально одіозних і дра-
тівливих проявів батьківської недовіри 
полягає в спробах читати листи і що-
денники підлітків, підслуховувати їхні 
телефонні розмови. Деякі батьки не до-
віряють своїм дітям, як правило, вони 
проектують на дітей свої власні страхи, 
тривогу та почуття провини [2].

Вторгнення в приватність дитини, під-
літка, юнака спричиняє все ті ж прояви 
негативізму, а також агресію, замкнутість 
і т. д. Очевидно, що гнів юнаків, які від-
чувають втручання в їх особисте життя, 
виходить далеко за межі страху бути за-
хопленим за поганим вчинком і страху 
бути покараним. Перш за все, такий гнів 
пов’язаний з почуттям власної гідності. 
Коли ми порушуємо чиюсь приватність, 
ми заявляємо про відсутність довіри і по-
ваги до людини. Безумовно, у дитини, а 
тим більше у юнака, має бути щось, що 
належить тільки йому, що він може злама-
ти, подарувати, втратити і йому за це нічо-
го не буде. Суверенність території означає 
переживання безпеки фізичного простору, 
в якому знаходиться людина (особистої 
частини або власної кімнати, ігрової моде-
лі житла), а депривованість – відсутність 
територіальних кордонів [1; 2].

Велику роль у сприйнятті світу юна-
ків і дівчат починає грати той соціаль-

ний простір, в якому вони живуть [5]. 
Психологія спілкування в юнацькому 
віці будується на основі суперечливого 
переплетіння двох потреб: відокремлен-
ня і потреби в приналежності, включе-
ності в якусь групу чи спільність. Від-
окремлення найчастіше виявляється в 
емансипації від контролю старших. 

Посилюється потреба не тільки в со-
ціальній, а й просторовій територіальній 
автономії, недоторканості свого особис-
того простору [2].

Під незалежністю світу речей маєть-
ся на увазі повага до особистої власності 
людини, розпоряджатися якою може тіль-
ки вона. Порушенням тут може бути не-
визнання її права мати особисті речі [1]. 

На думку С. К. Нартової-Бочавер, 
кожна людина, дорослішаючи, неминуче 
сприймає педагогічні зусилля близьких 
як пригноблюючі і вчиться взаємодіяти 
з ними, тому повна суверенність досяга-
ється тільки в разі жорсткого відділення 
і, можливо, аутистичного протиставлен-
ня себе навколишньому світу, а повна де-
привованість призводить до руйнування 
людини як індивідуальності [6].

При неможливості знайти психологіч-
ну суверенність відзначаються регресії, 
пов’язані з ригідною фіксацією однієї або 
декількох мов середовищного самовира-
ження, що проявляється в психосоматич-
них розладах, територіальній емансипа-
ції в поведінці, фетишизмі, ритуалізації 
і сверхконтролі над тимчасовими харак-
теристиками поведінки, міжособистісних 
патологіях, сугестивності або схильності 
до впровадження «надцінних» ідей [1].

Виклад основного матеріалу до-
слідження. На основі теоретичного 
аналізу наукових джерел, нами була 
сформульована гіпотеза про те, що пере-
живання юнаком психологічного просто-
ру пов’язано з тим, наскільки благопо-
лучно він себе почуває. Ми припустили, 
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що існує зв’язок між психологічним 
благополуччям та такими шкалами су-
веренності психологічного простору, 
як суверенність фізичного тіла, звичок, 
території, речей, зв’язків та цінностей. 
У подібних очікуваннях ми спирались 
на дослідження з психології середови-
ща, в яких доведено, що реальний або 
сприймаючий контроль середовища (фі-
зичного оточення, поведінки інших або 
потіка інформації) суттєво впливає на 
психологічне благополуччя людини [7]. 

Емпіричне дослідження проводилося 
із залученням до складу вибірки 30 юна-
ків, з яких 15 дівчат і 15 хлопців, віком 
від 18 до 23 років. Для досягнення по-
ставленної мети й перевірки висунутих 
гіпотез були застосовані такі методи:  
1) теоретичного аналізу, що дозволи-
ли з’ясувати основні характеристики 
порушення психологічного простору 
та як саме воно виявляється у юнаків; 
2) емпіричні, а саме психодіагностичні 
опитувальники – «Суверенність психо-
логічного простору» (С. К. Нартова-Бо-
чавер, 2004) [8] та «Шкали психологіч-
ного благополуччя» К. Ріфф в адаптації  
М. М. Лепешинського [9] – та мате-
матико-статистичні (встановлення 
взаємозв’язку за допомогою коефіцієнту 
кореляції ρ-Спірмена); 3) інтерпрета-
ційні, при якісному аналізі, описі та ін-
терпретації отриманих результатів.

Основна гіпотеза про взаємозв’язок 
психологічного благополуччя та осо-
бливостей переживання юнаками їх 
психологічного простору підтвердилася 
(ρ=0,408). Те, як юнак реагує на будь-
які зазіхання інших на його територію 
та вторгнення до особистого простору, 
обов’язково залишає видимий слід на від-
чутті ним психологічного благополуччя.

Як видно з таблиці 1, існує значу-
щий зворотній кореляційний зв’язок 
між психологічним благополуччям та 

сприйняттям суверенності території  
(ρ = -0,443, при ρ < 0,05). Отже, чим біль-
ше юнак сприймає свою територію суве-
ренною, тим нижчий рівень психологіч-
ного благополуччя йому притаманний. 
Отримана закономірність, на перший 
погляд, виглядає неочікуваною та навіть 
парадоксальною. Як свідчать теоретичні 
відомості, той простір, в якому вони жи-
вуть юнаки та дівчата, відіграє у їх сві-
тосприйнятті та сприйнятті себе велику 
роль, тому для них є важливим захища-
тися від сверхсильної стимуляції середи 
і вторгнень [10]. А тому, можливо, ви-
найдена нами закономірність підтвер-
джує, що юнаки, які вкрай опікуються 
суверенністю, недоторканністю своєї 
території, і, в результаті, досягають цьо-
го, – це особи, які існують у межах до-
сить ригідних сімейних стосунків, коли 
дитині потрібно доводити, виборювати 
власну незалежну територію. Для під-
літків, яким притаманне переживання 
психологічного благополуччя, суверен-
ність території – це те, що «само собою 
розуміється», те, що не підлягає сумніву. 

Таблиця 1
Особливості взаємозв’язку  

психологічного благополуччя  
з переживанням психологічного  

простору

Назви шкал опиту-
вальника психологіч-

ного простору

Значення коефіцієнта 
кореляції ρ-Спірмена з 

інтегральним показ-
ником психологічного 

благополуччя
Суверенність психоло-
гічного простору 0,408 при ρ < 0, 05

Суверенність фізично-
го тіла 0,333

Суверенність звичок 0,259
Суверенність території -0,443 при ρ < 0,05
Суверенність речей 0,327
Суверенність зв’язків 0,272
Суверенність цінностей 0,34
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Дані результати можна також поясни-
ти особливостями опитувальника С. К. 
Нартової-Бочавер «Суверенність психо-
логічного простору», який був основним 
діагностичним засобом роботи. Він діа-
гностує дві крайності, тобто два варі-
анта відхилення. Першим є повна су-
веренність («псевдосуверенність»), яка 
досягається тільки у випадку жорстко-
го відділення і, можливо, аутистичного 
протиставлення себе навколишньому 
світу. Другим є повна депривованість, 
яка призводить до руйнування людини 
як індивідуальності, а також ситуації, в 
якій їй доводилося переживати власне 
безсилля у спробі відстояти межі осо-
бистості [8]. Саме це, на нашу думку, 
могло спровокувати отримані неодно-
рідні результати, коли встановлено пря-
мий зв’язок між психологічним благопо-
луччям і суверенністю психологічного 
простору та, водночас, – зворотній між 
психологічним благополуччям та суве-
ренністю території.

У якості перспективи дослідження ми 
вбачаємо застосування стратегії вста-
новлення розбіжностей між контрастни-
ми групами досліджуваних, причому не 
лише тих, кому притаманні крайні варі-
анти відчуття суверенності психологіч-
ного простору (які, як викладено вище, 
можна вбачати варіантами неблагопо-
луччя), а й групи з середніми показника-
ми, представники якої, як нам здається, і 
будуть носієм найвищого рівня психоло-
гічного благополуччя.

Ми також припустили, що існує 
зв’язок між вираженністю суверенності 
психологічного простору та високими 
результатами досліджених за такими 
шкалами психологічного благополуччя, 
як наявність мети в житті, позитивне 
ставлення до інших, особистісне зрос-
тання, управління оточенням, прийнят-
тя себе та автономія. Як кожне складне 

системне явище, особистість формуєть-
ся під впливом великої кількості фак-
торів, серед яких соціальний простір є 
якщо не головним, то одним з основних. 
Л. С. Виготський говорив про соціальне 
середовище не стільки як про фактор, а 
скоріш за все, як про джерело розвитку і 
благополуччя людини [11]. 

 Як видно з таблиці 2, існує значу-
щий прямий кореляційний зв’язок між 
показниками за суверенністю психоло-
гічного простору та інтегральним по-
казником самосприйняття (ρ = 0,47 при 
ρ < 0,05). Тобто те, як юнак ставиться 
до самого себе, як він приймає себе та 
вторгнення до його території, пов’язано 
з відчуттям суверенності його психоло-
гічного простору.

Таблиця 2
Особливості взаємозв’язку  

суверенності психологічного  
простору з переживанням  

психологічного благополуччя
Назви шкал психологічного 

благополуччя
Значення крите-
рія ρ-Спірмена

Наявність мети в житті 0,372
Позитивне ставлення до ін-
ших 0,253

Особистісне зростання 0,339
Управління оточенням 0,34
Прийняття себе 0,47 при ρ < 0,05
Автономія 0,27

 
 Висновки. На основі отриманих 

даних можна стверджувати, що гіпоте-
за про зв’язок психологічного благопо-
луччя людини з особливостями пере-
живання нею психологічного простору 
підтвердилася. Найбільш значущим по-
рушенням психологічного простору 
особистості, суттєвим для переживання 
психологічного благополуччя, в юнаць-
кому віці є порушення суверенності те-
риторії. Водночас було встановлено від-
сутність значущих зв’язків між цілою 
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низкою складових обох феноменів, що 
визначає подальші перспективи дослі-
дження обраної проблематики.

Результати дослідження можуть бути 
використані у практиці шкільного пси-
холога задля пояснення причин низько-

го рівня психологічного благополуччя 
юнака і його вірогідного зв’язку з по-
рушенням психологічного простору; в 
психологічній консультації дорослих та 
дітей, можуть бути корисними в практи-
ці психокорекції.
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Вятчаніна С. В.
старший викладач кафедри української та іноземних мов

Національного університету фізичного виховання та спорту України

РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
У ПІДВИЩЕННІ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ УЧНІВ  

ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ  
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Анотація: У статті розглядаються результати дослідження з організації самостійної робо-
ти іноземних учнів підготовчого відділення для підвищення ефективності їх адаптації до на-
вчання у вищих навчальних закладах України. 

Аннотация: В статье рассматриваются результаты исследований по организации само-
стоятельной работы иностранных учащихся подготовительного отделения для повышения 
эффективности их адаптации к обучению в высших учебных заведениях Украины.

Summary: The investigation results on organization of work without assistance in training of for-
eign students of the Preparatory Department to increase efficiency of their adaptation to the studies 
at the higher educational establishments of Ukraine are revealed in the article.

Постановка проблеми. Педагоги і пси-
хологи завжди звертали увагу на особливу 
роль самостійної роботи учнів під час на-
вчання. Самостійність як один із провід-
них принципів навчання у педагогічній 
літературі розглядається з кінця ХУII cт. 
Тривалий час самостійна робота була од-
нією з найменш організованих і керова-
них форм процесу навчання, незважаючи 
на те, що по важливості завдань, які на 
неї покладені, самостійна робота посідає 
провідне місце. Огляд найбільш пошире-
них визначень у спеціальній педагогічній 
літературі демонструє неоднозначність 
тлумачень авторами сутності самостійної 
роботи учнів, її завдань, методів, форм, за-
собів, термінів та положень, що негативно 
впливає на теоретичний аспект досліджен-
ня проблеми й на результати навчального 
процесу у ВНЗ.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. В сучасній педагогіці у другій 
половини ХХ та на початку ХХІ ст. про-
блемі самостійної роботи приділяється 
належна увага, їй присвячені наукові до-

слідження В.М. Олексенко [1], Л.В. Хат-
кової [2], Д.О. Порох [3], В.В. Жарової 
[4] та інших. 

У 60-х роках ХХ ст. велике значення 
вихованню самостійності учнів приділяв 
відомий німецький педагог А.Дістерверг 
[5]. Він стверджував, що освіта не по-
відомляється людині, а досягається 
власними зусиллями, проте самодіяль-
ність – засіб і одночасно результат осві-
ти. Він підкреслював, що тільки ті зна-
ння і вміння становлять цінність, які 
одержані самостійно. «Розум наповнити 
нічим не можна, він повинен все само-
стійно охопити і переробити» [5, с. 112]. 
К.Д. Ушинський вважав самостійну ді-
яльність учнів єдино міцною основою 
усякого плідного навчання [6, с. 169]. 
Він підкреслює, що навчальний процес 
необхідно організувати так, щоб учні по 
можливості працювали самостійно, а 
вчитель керував цією самостійною пра-
цею і давав для неї матеріали. 

Наприкінці 70-х років деякі ознаки 
самостійної роботи знайшли відобра-
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ження в дослідженнях з даної проблеми 
Є. Я. Голанта, Н.Г. Дайрі, Е.Г. Лемберга 
[7; 8; 9]. Так, Є. Я. Голант [7, с. 44] роз-
глядає такі суттєві ознаки самостійної 
роботи:

– наявність певного навчального за-
вдання, що складається з деяких дій, 

– виконання роботи без посереднього 
керівництва вчителя,

– виконання роботи без негайної пе-
ревірки вчителем кожної дії учня.

Більшою повнотою ознак самостій-
ної роботи відрізняються дослідження  
Н.Г. Дайрі [8], який виділяє наступну су-
купність ознак самостійної роботи:

– учень веде її сам, без сторонньої 
прямої допомоги, 

– він дійсно спирається на власні зна-
ння, вміння, переконання, життєвий до-
свід – він дійсно використовує набуті зна-
ння під час розгляду питання і розв’язує 
його по-своєму, висловлює особисте 
ставлення, особисту аргументацію, про-
являє ініціативу, творчий початок.

Доказом самостійної роботи є:
– з’ясування сутності явища учнями 

на основі одержаного матеріалу,
– самостійне застосування тих чи ін-

ших операцій під час одержання завдань 
від викладача,

– самостійний додатковий добір фак-
тичного матеріалу,

– самостійне розуміння проблеми і 
самостійна постановка завдання.

Н.Г. Дайрі [8] надає велике значення 
змістовій стороні проблеми та сутності 
завдання для виховання і розвитку учня. 
Однак процесуальна сторона сутності 
самостійної роботи розкрита недостат-
ньо. Не розглядається питання контр-
олю і самоконтролю. 

На значну роль контролю в процесі 
самостійної роботи звертає увагу Р.Г. 
Лемберг [9], він визначає такі внутрішні 
ознаки: наявність внутрішніх спонукань 

і пов’язане з ним усвідомлення змісту і 
мети роботи (суттєві ознаки); опору на 
широке коло психічних процесів, а та-
кож здійснення контрольних функцій в 
значній мірі самими учнями.

Вагомий внесок у розвиток теорії 
і практики самостійної роботи зроби-
ли педагоги 80-90-х років двадцятого 
століття П.П. Блонський, С.Т. Шаць-
кий, Я.В. Коменський, М.І. Моро,  
П.І. Підкасистий, Ю.К. Бабанський та 
ін. [10; 11; 12; 13; 14; 15]. Я.В. Комен-
ський [12] розглядає самостійну роботу 
як необхідність «розвивати в собі здат-
ність проникати у корінь речей і виро-
бляти істинне розуміння і вживання їх».  
М.І. Моро [13, с. 5] дає наступне ви-
значення самостійної роботи: «Під са-
мостійною роботою учнів ми будемо 
розуміти таку форму організації пізна-
вальної діяльності учнів, при якій вони 
свідомо і активно прагнуть досягти по-
ставленої мети, переборюють усі труд-
нощі, що постали на їх шляху під час 
виконання роботи». П.І. Підкасистий 
навпаки вважає, що самостійна робота – 
«це не форма організації навчальних за-
нять і не метод навчання, її правомірно 
розглядати швидше як засіб залучення 
учнів у самостійну пізнавальну діяль-
ність» [14, с. 60]. Ю.К. Бабанський [15] 
за основним видом і способом діяльнос-
ті студентів виділяє сім груп самостійної 
роботи, з яких для формування навичок і 
вмінь самостійної роботи іноземних сту-
дентів важливі наступні: 

– робота з навчальною і додатковою 
літературою; 

–  експериментально-практичні робо-
ти (спостереження);

– аналітичні розв’язання задач з кон-
кретними даними, рішення яких може 
бути здійснено лише в загальному вигляді.

Наприкінці ХХ ст. В.В. Жарова ствер-
джує, що самостійна робота – «це такий 
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метод навчання, за допомогою якого 
учні під керівництвом учителя і за його 
завданням самостійно розв’язують по-
ставлене завдання за певний спеціально 
відведений для цього час, виявляючи 
зусилля залучаються до самостійної ді-
яльності, яка завершується певними ре-
зультатами [4, с. 72].

В педагогічній літературі широко ви-
користовується визначення сутності са-
мостійної роботи, сформульоване ще у 
1961 році Б.П. Єсиповим. Він викорис-
товував більшість основних ознак, що 
характеризують сутність самостійної 
роботи. Автор визначає, що «самостійна 
робота учнів, які включаються у процес 
навчання, це така робота, яка викону-
ється без безпосередньої участі вчите-
ля, але за його завданням та спеціально 
визначеним для цього часом; при цьому 
учні свідомо прагнуть досягти постав-
леної мети, докладаючи свої зусилля і 
проявляючи в тій чи іншій формі резуль-
тати своїх розумових і фізичних дій» 
[16, с. 56]. 

В педагогічній і психологічній літера-
турі дослідники використовують в осно-
вному всі вказані ознаки самостійної 
роботи, але кожний автор аналізує лише 
окремі. Більшість авторів в залежності 
від мети і завдань досліджень віддають 
перевагу одному або двом напрямам, 
розглядають частину ознак самостійної 
роботи, в дослідженнях не приділяєть-
ся відповідної уваги функції педагога у 
керуванні самостійною роботою і в ре-
зультаті виникає суб’єктивність в оцінці 
її сутності. Внаслідок цього визначення 
самостійної роботи різними дослідни-
ки трактується однобічно: або як ме-
тод навчання, або як форма організації 
пізнавальної діяльності учнів, або як 
види діяльності, або як засіб залучення 
студентів до самостійної пізнавальної 
діяльності. Недостатньо уваги приділя-

ється проблемам ефективної організації 
самостійної роботи іноземних студентів 
на початковому етапі навчання. 

Незважаючи на важливість проблеми 
і значну кількості праць у цій галузі, се-
ред дослідників немає єдиного розумін-
ня суті самостійної роботи. Існує багато 
різних визначень самостійної роботи, 
які узагальнюють різні її ознаки. Вихо-
дячи із аналізу процесу навчання і засво-
єння знань, у педагогічній літературі ви-
діляють наступні сукупності різних груп 
ознак самостійної роботи: організаційні, 
дидактичні, психологічні, фізіологічні. 

Таким чином, самостійна робота – 
складне багатомірне педагогічне явище, 
яке підлягає аналізу з різних точок зору, 
зумовлених сукупностями різних груп 
його ознак. У зв’язку з цим виникає про-
блема дослідження сутності самостійної 
роботи з різних вище означених напрямів.

Метою досліджень є розгляд сут-
ності, змісту, методів і форм, видів і 
груп, сукупності ознак, завдань та ви-
мог, визначення ключової ролі компо-
нентів керуючої діяльності викладача у 
самостійній роботі іноземних студентів 
на підготовчому відділенні вищого на-
вчального закладу для підвищенні їх 
адаптації до навчального процесу.

Виклад основного матеріалу. На 
наш погляд, система самостійної ро-
боти – це сукупність взаємопов’язаних 
і взаємозумовлених методів, засобів, 
форм і видів діяльності, які підпорядко-
вані загальним завданням навчання як 
системи з певною структурою.

Для сприяння розвитку вмінь і нави-
чок самостійної роботи у іноземних учнів 
і формування потреби в ній важливо здій-
снювати системний підхід до плануван-
ня самостійної роботи. Для цього треба 
розробити систему організації самостій-
ної роботи іноземних учнів і визначити 
ефективні методи і форми її викорис-
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тання. При розгляді самостійної роботи, 
як специфічного процесу з особливими 
властивостями та підсистеми процесу 
навчання, можна виділити такі аспекти: 
змістовний, процесуальний і продуктив-
ний. У педагогічній науці і практиці виді-
ляють три основні види самостійної ро-
боти і три види пізнавальної діяльності: 
репродуктивний, евристичний (частково 
пошуковий), дослідницький.

У Національному університеті фі-
зичного виховання і спорту України 
(НУФВСУ) іноземні учні підготовчого 
відділення у другому семестрі першого 
року навчання для засвоєння основних 
понять з різних дисциплін на початково-
му етапі вивчення кожної теми викону-
ють самостійну роботу репродуктивного 
характеру. Вона забезпечує основу для 
наступного виконання завдань частково-
пошукового і дослідницького характеру. 
Репродуктивні завдання допомагають 
укласти знання у довготривалу пам’ять 
і закріпити вивчений матеріал. Завдан-
ня підбираються таким чином, щоб іно-
земні учні під час його виконання могли 
використовувати наступні прийоми на-
вчальної діяльності:

– розв’язання завдань за зразками,
– відповіді на запитання до запропо-

нованого тексту,
– переказ тексту підручника, кіно-

фільму,
– складання таблиць, схем, малюнків 

за текстом підручника.
Узагальнюючи дані педагогічної літе-

ратури, а також власного досвіду визна-
чаємо основні ознаки самостійної роботи:

– наявність завдання самостійної ро-
боти,

– планування методів, засобів і форм 
самостійної роботи з метою прогнозу-
вання діяльності учнів для досягнення 
кінцевого результату,

– виділення спеціального часу,

– здійснення іноземними учнями на-
вчальної діяльності, їх активність у про-
цесі самостійної діяльності, самокон-
троль і поточний контроль, наявність 
результатів, керування цією роботою 
педагогом.

Похідними від основних ознак само-
стійної роботи є всі інші ознаки: 

– формування певного об’єму і рівня 
знань,

– формування умінь і навичок, що 
підвищують ступінь самостійності іно-
земних учнів,

– просування від нижчих до вищих 
рівнів розумової діяльності.

На наш погляд, більш всебічне ви-
значення самостійної роботи іноземних 
студентів дає Л.В.Хаткова [2], яка в ре-
зультаті особистих досліджень. визначає 
самостійну роботу як таку, в результаті 
якої іноземні учні виявляючи активність 
і самостійність, перш за все, намагають-
ся досягти мети, поставленої викладачем 
або за власною ініціативою. Така робота 
здійснюється в спеціально виділений 
для цього час при безпосередньому чи 
опосередкованому керуванні виклада-
чем, але без його безпосередньої участі, 
виявляється у різноманітних видах інди-
відуальної або колективної навчальної 
діяльності та завершується певним ре-
зультатом, що підлягає самоконтролю, 
або контролю. 

Базовий етап професійної адаптації 
іноземних учнів – навчання на підготов-
чому відділенні та на першому курсі, 
коли закладаються теоретичні та прак-
тичні основи професійної діяльності, 
розвиваються мотиви для оволодіння 
професією та здійснення необхідної для 
цього навчально-пізнавальної діяльнос-
ті, відбувається перебудова ціннісних 
орієнтирів, формуються професійні ін-
тереси та плани. Зазначені періоди на-
вчання потребують від іноземних учнів 
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уміння здійснювати різноманітні види 
навчально-пізнавальної, проектної, до-
слідницької, контрольно-оцінювальної 
діяльності, виконання яких залежить 
від попереднього досвіду, отриманого 
особистістю в загальноосвітній школі, 
а також швидкістю входження в новий 
освітній простір вищої школи. Діяль-
ність студентів значною мірою залежить 
від можливості долати адаптаційні про-
цеси, зокрема дидактичні. 

В.Ф. Петренко [17] зазначає, що ре-
зультат і ефективність адаптаційних 
процесів безпосередньо пов’язані з 
успішністю фахової підготовки студен-
тів. Ця закономірність характерна і для 
іноземних студентів. С.О.Гура [18] виді-
ляє два типа адаптаційних процесів сту-
дентів у ВНЗ : 

– дидактичні (адаптація до нового 
оточення, структури вищої школи, зміс-
ту навчання в ній, засвоєння нових спо-
собів навчальної діяльності, її вимог та 
власних обов’язків);

– власно професійні (формування по-
вного й адекватного уявлення про май-
бутню професійну діяльність).

Аналіз дидактичної адаптації інозем-
них учнів виявив, що серед форм органі-
зації навчального процесу на підготовчо-
му відділенні НУФВСУ серед аудиторних 
занять домінують практичні заняття 
(73%), а лекції складають (27%). Само-
стійна робота яка вимагає від іноземних 
учнів володіння практичними навичками 
й уміннями, а також спроможності опа-
нувати теоретичні знання складає 39% 
від аудиторних занять. Наприкінці дру-
гого семестру навчального року це спів-
відношення змінюється в бік збільшення 
відсотку самостійної роботи.

Ефективна організація самостійної 
роботи на підготовчому відділенні може 
бути здійснена на певній дидактичній 
основі, яка включає в себе конкретні ди-

дактичні завдання, що сприятимуть роз-
витку навичок і вмінь самостійної діяль-
ності іноземних учнів.

А.В. Усова [19] пропонує всі види ди-
дактичної роботи поділити на п’ять груп 
в залежності від дидактичної мети:

– придбання нових знань, оволодіння 
вміннями самостійно набувати знання,

– закріплення і уточнення знань,
– відпрацювання вмінь застосовувати 

знання в розв’язанні навчальних і прак-
тичних завдань;

– формування вмінь і навичок прак-
тичного характеру;

– формування вмінь творчого ха-
рактеру, вміння застосовувати знання в 
ускладненій ситуації.

Кожна з цих груп включає декіль-
ка видів самостійної роботи, оскільки 
розв’язання одного й того ж дидактич-
ного завдання може здійснюватися різ-
ними способами. Зазначені групи тісно 
пов’язані між собою, що зумовлено тим, 
що одні й ті ж види робіт можуть бути 
використані для розв’язання різних ди-
дактичних завдань.

Вимоги до організації процесу на-
вчання і самостійної пізнавальної робо-
ти іноземних студентів зумовлені пев-
ною специфікою. Необхідно побудувати 
процес навчання на початковому етапі 
за перехідною системою відмінною від 
організації навчання іноземних учнів на 
батьківщині та організації навчання в на-
шому ВНЗ, що сприятиме більш швидкої 
їх адаптації до нової системи навчання. 
Крім опанування іноземними учнями 
системи знань, умінь, навичок з конкрет-
ного предмету і загальних систем знань 
під час аудиторних занять, враховуючи 
невміння іноземних студентів самостій-
но організувати виконання самостійної 
роботи, пропонуємо створити умови 
оптимальної організації цієї праці для за-
безпечення найбільш сприятливих мож-
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ливостей для самостійної роботи, для 
формування у них умінь і навичок орга-
нізації своєї пізнавальної діяльності.

Провідні групи завдань самостійної 
роботи складаються з двох частин, а саме: 
завдання викладача в управлінні цією 
роботою та завдання учня під час само-
організації своєї пізнавальної діяльності 
в процесі самостійної роботи. Процес 
цієї взаємодії динамічний, визначається 
в значній мірі рівнем самостійності іно-
земних учнів, який змінюється протягом 
усього навчально-виховного процесу. 
В процесі навчання діяльність педагога 
і студента органічно взаємопов’язані, 
як два види діяльності. Незважаючи на 
спільність мети, характер цих видів ді-
яльності різний. Діяльність викладача 
спрямована на здійснення керування і 
управління навчально-виховною діяль-
ністю студентів, які виявляючи актив-
ність і усвідомленість, здійснюють свою 
діяльність, що виявляється в різних фор-
мах та спрямована на досягнення по-
ставленої мети. Навчальна пізнавальна 
діяльність учнів може протікати під без-
посереднім або опосередкованим керу-
ванням викладача.

Керуюча діяльність педагога спря-
мована на розв’язання наступних 
взаємопов’язаних завдань:

– розвиток інтелектуальних можли-
востей студентів;

– оволодіння студентами ефективних 
методів навчання; 

– формування умінь застосування 
студентами знань на практиці. 

Для якісного виконання цих завдань 
керуюча діяльність педагога повинна 
складатися з наступних компонентів:

– планування завдань навчання,
– планування засобів, методів і форм 

організації навчання,
– створення оптимальних соціально-

психологічних умов,

– аналіз і оцінка результатів самостій-
ної роботи студентів.

Під час організації самостійної робо-
ти необхідно виявити наступне:

– рівень інтелектуального розвитку 
учня,

– сформованість вмінь самостійної 
роботи,

– потребу учня в педагогічному керу-
ванні,

– індивідуальні соціально-психоло-
гічні особливості учнів.

Цей аналіз дозволить виявити готов-
ність учня для здійснення самостійної 
роботи. Щоб завдання для самостійної 
роботи виконували функцію пізнаваль-
ної діяльності, дослідниками розробле-
ні найбільш важливі вимоги, яким вони 
повинні відповідати. До таких завдань 
В.В. Жарова [4] відносить: 

– наявність логічних зв’язків раніше 
вивченого матеріалу, а також орієнту-
вання іноземного студента на установ-
лення між предметних зв’язків;

– націлювання студента на засвоєння 
вузлових питань теми;

– націлювання студента на репродук-
тивну, пошукову і творчу діяльність;

– завдання повинно вимагати від сту-
дента різноманітних розумових дій (по-
рівняння, докази, висновки);

– поступове ускладнення занять як з 
погляду змісту матеріалу, так і за спосо-
бом діяльності;

– різноманітність форм навчальної 
роботи, що сприяють появі інтересу і 
позитивного мотиву діяльності.

Вважаємо, що ці вимоги можуть по-
вністю розповсюджуватися і на інозем-
них учнів підготовчого відділення спор-
тивних спеціальностей. 

Висновки. Враховуючи специфіку ви-
мог до планування і організації самостій-
ної діяльності іноземних учнів, впрова-
дження системного підходу, визначення 
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ефективних методів і форм сприяє фор-
муванню у учнів вмінь і навичок само-
стійної роботи та потреби в ній.

Використання запропонованих ком-
понентів керуючої діяльності педагога, 
а також визначення готовності інозем-
ного учня для здійснення самостійної 
роботи сприяє підвищенню ефектив-
ності адаптації іноземних учнівів до 
навчання у вищих навчальних закладах.

Перспективою подальших наукових 
розвідок у даному напряму є дослі-
дження особливостей організації са-
мостійної роботи іноземних учнів під-
готовчого відділення в залежності від 
рівня їх знань, підготовки, а також сис-
теми освіти (американської, французь-
кої або конгломерату систем освіти), 
яка використовується в країні, з якої 
вони приїхали. 
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Анотація: У статті розглянуто зміст, форми та методи формування полікультурної скла-
дової канадської туристської професійної підготовки. Охарактеризовано основну діахронічну 
специфіку становлення канадської туристської освіти та її відповідність вимогам галузі. Ви-
значено ключові завдання та принципи формування полікультурної складової вищої освіти. 
Проаналізовано програми професійної підготовки трьох канадських вишів, які спеціалізують-
ся на туристській підготовці та виокремлено ті курси, вивчення яких найкраще сприяє форму-
ванню полікультурної складової у майбутніх фахівців сфери туризму.

Аннотация: В статье рассмотрены содержание, формы и методы формирования поли-
культурной составляющей канадской туристической профессиональной подготовки. Охарак-
теризована основная диахроническая специфика становления канадского туристического 
образования и ее соответствие требованиям отрасли. Определены ключевые задачи и прин-
ципы формирования поликультурной составляющей высшего образования. Проанализиро-
ваны программы профессиональной подготовки трех канадских вузов, специализирующихся 
на туристической подготовке и выделены те курсы, изучение которых способствует форми-
рованию поликультурной составляющей у будущих специалистов сферы туризма.

Summary: The article dwells upon the content, the forms and the methods of multicultural com-
ponent forming in Canada’s tourism training. The basic diachronic specificity of the Canadian tour-
ism education formation and its compliance with the industry are characterised. The key objectives 
and principles of multicultural component formation in higher education are distinguished. Three 
training programmes of Canadian higher educational establishments specializing in tourism training 
are analyzed and the courses, which best promote multicultural awareness of future tourism spe-
cialists are singled out.

На момент проголошення Україною 
незалежності туристична галузь роз-
глядалась як прикладна і не визнавалась 
частиною економіки. За роки незалеж-
ності наша держава здійснила значний 
поступ у сфері туризму та туристської 
освіти, проте система туросвіти знахо-
диться у нас лише на стадії розвитку і 
слід докласти ще немало зусиль, щоб 
досягти високого рівня професійної під-
готовки кадрів.

На нашу думку, доцільним є вивчен-
ня та застосування досвіду організації 
навчання майбутніх фахівців сфери ту-

ризму не лише країн, що вже мають роз-
винену та всесвітньо визнану систему 
туристської освіти (наприклад, Швейца-
рія, США), а й країн, що знаходяться на 
шляху свого розвитку, як-от Канада.

Особливості підготовки фахівців для 
сфери туризму у Канаді висвітлені у 
працях канадських дослідників П. Дра-
кера, П. Міллера, Л. Ортона, Е. Поллак, 
Я. Росса, Р. Россінга, Дж. Тейлора.

Мета статті – визначити особливос-
ті змісту, форм та методів формування 
полікультурної складової канадської ту-
ристської професійної підготовки для 
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обґрунтування напрямів використання 
прогресивних ідей досвіду у системі ви-
щої освіти України.

Перші програми професійної турист-
ської підготовки з’явилися у Торонто у 
1950-х, а перші коледжі спільнот було 
відкрито у 1960-х роках [3]. Спершу 
вони послуговувались ключовими прин-
ципами американських програм, які орі-
єнтувались на великий бізнес. Типовими 
проблемами, з якими зіткнулася турис-
тична галузь Канади, були:

1) значні прогалини у вміннях, 
пов’язаних з фаховою діяльністю;

2) нерівномірне забезпечення кадра-
ми та їхня плинність;

3) високий відсоток старіючого насе-
лення;

4) недостатня чіткість імміграційної 
політики [4].

Основною невідповідністю між ка-
надською туристською професійною 
підготовкою та галуззю є те, що галузь 
орієнтована на малий (до 50 людей) і 
середній (50-100 людей) бізнес. Це зу-
мовлено специфікою території та різно-
манітністю атракцій. Профпідготовка 
ж орієнтована на середній та великий 
бізнес. Історично програми завжди були 
континентально-орієнтовані, наприклад, 
на британські, де часто гаслом є «чим 
більше, тим краще». 

Щоб підготовка мала національний 
характер, канадський дослідник туросві-
ти Рейнер Россінг виокремив три основні 
її завдання: відповідати потребам певно-
го суспільства у фахівцях, збільшувати 
можливості вибору та доступності для 
кожного потенційного студента, сприяти 
поліпшенню якості всіх видів професій-
ної підготовки [5].

Навчання протягом життя стає керів-
ним принципом континууму навчання у 
Канаді. Під навчанням впродовж життя 
(безперервним навчанням) розуміємо 

весь цикл навчання – від навчання у ди-
тинстві, формальної освіти усіх рівнів до 
самостійного навчання протягом усього 
дорослого життя, включаючи дистанцій-
ну освіту, незалежно від того, чи за неї 
дають сертифікати, дипломи тощо.

У канадській професійній підготовці 
особливу увагу приділяють допрофе-
сійному навчанню. Допрофесійна під-
готовка здійснюється методом інтеграції 
дисциплін фахового спрямування у про-
грами старшої школи [8]. Наприклад, 
під час вивчення предмету «Основи ту-
ризму», теми «Географія туризму Бри-
танської Колумбії» учні мають вивчити 
історію та культуру корінних жителів, 
культурну диверситивність провінції, 
вміти проаналізувати фактори, які впли-
вають на розвиток місцевого туризму з 
точки зору культури та традицій корін-
них жителів [6]. Особливу увагу зверта-
ють на вироблення почуття відповідаль-
ності, розроблення моделей поведінки 
при виникненні непередбачуваних си-
туацій, вміння адаптуватись на робочо-
му місці, враховуючи його диверситив-
ність, розуміння потреби подальшого 
кар’єрного росту [6].

Введення таких курсів у програму 
старших класів суттєво допомагає з про-
фесійною орієнтацією, а також вирішує 
дуже болючу для канадського турист-
ського сектору проблему нестачі квалі-
фікованих працівників.

Не менш важливу роботу з профорі-
єнтації проводять радники кар’єрного 
планування у вищих навчальних закла-
дах. У навчальному процесі професійної 
підготовки Канади використовуються 
два типи навчальних планів. Існують 
навчальні плани програм підготовки фа-
хівців певної спеціальності та індивіду-
альні навчальні плани студентів. 

Навчальні плани програм підготовки 
містять перелік навчальних дисциплін, 
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вимоги до їх вивчення та кількість кре-
дитних годин, яка виділяється для ви-
вчення кожної із дисциплін нормативно-
го та вибіркового компонентів [8].

Формування полікультурної скла-
дової у програмах канадської турист-
ської професійної підготовки здій-
снюється шляхом розроблення курсів 
«Крос-культурний менеджмент», «Між-
культурна комунікація», «Поведінкова 
типологія клієнтів», «Диверситивне ро-
боче місце», та інші.

Для прикладу, розглянемо програми 
професійної підготовки трьох канад-
ських вишів, які спеціалізуються на 
туристській підготовці – коледжу Капі-
лано, коледжу при університеті Малас-
піна та університету Томпсон Ріверз. 
Це професійні програми на здобуття 
ступеня бакалавра, напрям підготовки 
«Подорожі та туризм». Для прикладу 
проаналізуємо ті курси, вивчення яких 
найкраще сприяє формуванню полі-
культурної складової у майбутніх фа-
хівців сфери туризму.

У коледжі Капілано вивчають такі 
курси полікультурного спрямування:

Додаткові теми з міжкультурного 
туризму. З допомогою цього курсу на-
вчають використовувати міжкультурні 
комунікаційні навички і знання, в тому 
числі для врегулювання конфліктів і ве-
дення переговорів зі співробітниками та 
клієнтами, які є представниками різних 
культур, а також застосовувати лідерські 
навички для ведення переговорів зі спіль-
нотою щодо питань у сфері туризму.

Менеджмент культурного туризму. 
Цей курс стосується питань управ-
ління культурним, історичним та роз-
важальним туризмом. Теми вивчення: 
ведення переговорів та укладання угод 
з муніципалітетами, методи плану-
вання, спонсорство, захист історичної 
спадщини, встановлення партнерських 

відносин з музеями, мистецькими цен-
трами і галереями.

Вивчення поведінкових типів спожи-
вачів турпослуг. У курсі розглядається 
і оцінюється споживча поведінка в тур-
галузі. Студенти вивчають ключові тео-
ретичні засади, аналізують зв’язок між 
мотивацією та особливостями турпро-
дукції, а також з’ясовують причини від-
мінностей між секторами ринку, озна-
йомлюються з новітніми розробленнями 
психології туриста і дослідженнями його 
споживчої поведінки.

Глобальні перспективи пригод-
ницького туризму та сектору відпо-
чинку. У курсі вивчають глобальні 
тенденції, що впливають на пригод-
ницький туризм і сектор відпочинку. 
Теми до розгляду: тенденції розвитку 
пригодницького туризму, засоби їх 
реалізації, демографічні особливос-
ті, стратегії вирішення непередбачу-
ваних ситуацій та відповідальність з 
глобальної точки зору.

Під час проходження виробничої 
практики передбачено вивчення курсу 
Регіональні теми в сфері туризму. Цей 
курс забезпечує студентів досвідом, 
який знадобиться під час навчання за 
кордоном, де вони можуть розвинути 
навички розуміння географічного, іс-
торичного та економічного контексту 
туризму. Студенти вчаться аналізувати 
кінцевий продукт з точки зору розвитку 
регіональної культури і цільового ринку 
та оцінювати переваги та вплив туризму 
на економічний і соціальний розвиток. 
Навички дослідження застосовуються 
для оцінки майбутнього розвитку туриз-
му і регіону, а студенти беруть участь у 
розробленні проектів для підтримки ін-
дустрії туризму в регіоні [2].

У коледжі при університеті Малас-
піна вивчають такі курси полікультур-
ного спрямування:
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Розроблення послуг для людей стар-
шого віку. Вивчення дозвілля та поведін-
ки осіб старшого віку допомагає плану-
вати забезпечення послуг для цієї групи 
населення. Аналіз складу населення та 
сегментація ринку використовується як 
засіб визначення користувачів послуг та 
їхніх потреб, інтересів і навичок. Цей 
курс є важливим ще й тому, що, згідно 
зі статистичними даними, левова частка 
клієнтів туристських послуг у Канаді – 
люди старшого віку.

Планування та послуги для молоді. 
Вивчення поведінки молоді на дозвіллі, 
щоб визначити, як планувати надання по-
слуг для цієї групи населення, є не менш 
необхідним. Аналіз і сегментація ринку 
використовуються як засіб визначення 
потреб, інтересів і навичок учасників.

Управління фестивалями та особли-
вими подіями. У цьому курсі за допомо-
гою систематичного підходу розгляда-
ється планування, розвиток, маркетинг 
і організацію основних подій та фести-
валів спільноти. Особливу увагу приді-
ляють потребам виконавців, учасників 
і місцевих жителів. Тут обов’язково пе-
редбачене практичне залучення студен-
тів до життя спільноти, вивчення її спо-
собу життя, бесіди зі старійшинами.

Туризм корінного населення. Вивчен-
ня основ туризму корінного населен-
ня з акцентом на особливостях громад 
Британської Колумбії. Теми: розвиток 
туризму корінних громад, організація 
туризму корінних громад, поточне забез-
печення туристичними послугами, які 
надає корінне населення, розміщення 
зображення корінних народів на турист-
ських виробах, зв’язок з туристичною 
галуззю, екотуризм та тенденції розви-
тку корінного населення.

Розвиток спільноти для відпочинку 
та туризму. У цьому курсі розглядається 
роль дозвілля для планування та розви-

тку громад, потенційна роль відпочинку 
у сприянні динамічному процвітанню 
громади. Теми: соціальні та політичні 
процеси, за допомогою яких групи і осо-
би працюють над створенням зв’язків та 
мобілізацією ресурсів для задоволення 
громадських, рекреаційних та туристич-
них потреб. Студенти набувають нави-
чок та знань, необхідних для практичної 
туристської діяльності у державному чи 
приватному секторі.

Розвиток віддалених регіонів для ту-
ризму. Цей курс дозволяє студентам зро-
зуміти роль туризму для економічного 
розвитку спільнот у віддалених регіонах. 
Навчальні матеріали знайомлять з по-
требами і проблемами, що стоять перед 
цими регіонами, а також пропонують 
стратегії, які використовують для їх ви-
рішення. Основні концепції та практич-
на діяльність спрямовані на економічний 
розвиток спільноти, особлива увага при-
діляється спільнотам Британської Колум-
бії. До вивчення курсу також входять екс-
курсії у віддалені регіони, спілкування з 
лідерами спільнот та підприємцями [2].

В університеті Томпсон Ріверз нами 
були виявлені такі курси полікультурно-
го спрямування: 

Туризм, пов’язаний зі спеціальними 
заходами. Досліджується поява нового 
напряму туризму, пов’язаного зі спеці-
альними заходами, визначаються його 
ринкові можливості та напрямки розви-
тку. Теми: планування, маркетинг, пер-
сонал, виробництво, податки, контроль 
якості заходів. Під час вивчення цього 
курсу обов’язковим елементом є скла-
дання портфоліо з переліком заходів, які 
відбуваються у спільноті, а також визна-
чення їхньої специфіки та аналіз власної 
готовності до діяльності, пов’язаної з та-
кими заходами.

Проблеми спільноти і культури в ту-
ризмі. Цей курс дає розуміння того, що 
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таке культура і як вона взаємодіє з туриз-
мом. Увага приділяється міжкультурним 
питанням і труднощам, які виникають 
при задоволенні потреб місцевої спіль-
ноти і туристів. Курс вивчає широкий 
діапазон різноманітних культурних пи-
тань, ринкові підходи, методи розвитку і 
управління культурним туризмом.

Культура пригоди. У цьому курсі ви-
вчається культура пригоди. Пригодниць-
ка діяльність має давню культуру, яку 
важливо розуміти у контексті сучасного 
використання. Оскільки пригодницька 
діяльність набуває все більшої популяр-
ності у Північній Америці, її вивчення 
стає важливим для подальшого розвитку 
галузі в цілому. Зміст курсу включає до-
слідження пригодницької філософії, іс-
торії, літератури, мистецтва, міфології, 
еволюції цінностей [2].

Окрім введення таких курсів, на 
основі принципу інтеграції здійсню-
ється включення додаткових змістових 
елементів у навчально-виховні плани та 
освітні програми інших фахових дисци-
плін, а також застосовуються інновацій-
ні форми і методи творчого, пошукового 
характеру, що припускають імітаційно-
рольовий підхід до діяльності студентів 
при вивченні цих дисциплін. Дані захо-
ди сприяють отриманню студентами не-
обхідного рівня знань про диверситивне 
середовище, про існування різноманіття 
культур, ціннісного ставлення до осо-
бливостей існуючих різноманітних куль-
тур і їх представників, а також умінь і 
навичок взаємодії в такому середовищі. 
Вони також впливають на професійні 
вміння, передусім розроблення нових 
туристських продуктів, вміння зорієн-
туватись на диверситивному робочому 
місці, навички роботи з клієнтами.

Вибір форм і методів, які впливають 
на формування полікультурної складо-
вої професійної туристської підготовки, 

залежить від того, на формування яких 
якісних характеристик (знань, ціннісно-
го ставлення чи вмінь і навичок) повинні 
бути скеровані педагогічні зусилля [1].

При формуванні знань про полікуль-
турні аспекти туристської діяльнос-
ті основним завданням є забезпечити 
студентів якомога більшою кількістю 
інформації про існуюче на сьогодні різ-
номаніття культур, про правила та нор-
ми спілкування та взаємодії з тим чи 
іншим культурним середовищем. Най-
більш ефективним педагогічним мето-
дом, який застосовують при передачі 
полікультурних знань є пізнавальна гра, 
а також частково-пошуковий або еврис-
тичний метод. Найкращими формами 
організації навчального процесу з цією 
метою є проблемна лекція інтегрованого 
типу та лекція-дебати.

У процесі формування ціннісно-
го ставлення до особливостей різних 
культур необхідно виховати і розвину-
ти у студентів такі якості, як толерант-
ність, взаєморозуміння, шанобливе 
ставлення до людей, товариськість, ко-
мунікативність, ввічливість, співчуття. 
Найбільш ефективною формою орга-
нізації навчання тут виступає лекція 
удвох інтегративного типу. У даному 
випадку передбачається моделювання 
реальних ситуацій, обговорення тео-
ретичних і практичних питань двома 
лекторами, один з яких традиційно 
веде такі лекції, а інший – спеціаль-
но запрошений [3]. У ролі запроше-
ного може виступати наставник чи 
член спільноти, який має дотичність 
до тургалузі. Ці лектори дотримують-
ся різних точок зору з обговорюваного 
питання. Бажано, щоб вони були пред-
ставниками різних культур. При цьому 
їхній діалог повинен демонструвати 
культуру дискусії між представниками 
різних народів для спільного вирішен-
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ня проблеми, залучати до обговорення 
студентів, спонукати їх задавати пи-
тання, висловлювати свою точку зору, 
демонструвати реакцію на те, що від-
бувається. Внаслідок цього у студентів 
не тільки актуалізуються наявні знання 
про міжкультурну комунікацію, а й ви-
робляється наочне уявлення про куль-
туру спілкування, способи ведення 
діалогу, спільного пошуку і прийнят-
тя рішення, а також ціннісне ставлен-
ня до носіїв інших культур. Найбільш 
розповсюдженими методами навчання 
є розповіді, бесіди, дискусії, діалоги, 
самонавчання та взаємонавчання.

Формуванню полікультурних вмінь і 
навичок сприяє така форма навчання, як 
ситуативні ігри та практичні заняття, а 

найдієвішими є метод проблемних ситу-
ацій та метод кейс-вивчення [1].

У самих назвах канадських програм 
професійної туристської підготовки 
мало академічності. У них часто вико-
ристовують розмовні слова і тому вони 
виглядають доступнішими, а отже, при-
вабливішими.

Принципи розроблення програм – 
більш комерціалізовані, у них більше 
рекламних елементів. Це зумовлене тим, 
що професійна освіта в Канаді здобува-
ється на комерційній основі. Важливим 
елементом кожної професійної програми 
є відгуки колишніх студентів про навчан-
ня та подальший кар’єрний ріст. Їх зазви-
чай розміщують у рекламних буклетах чи 
на сайтах навчальних закладів.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МИСЛЕННЯ ТА МОТИВАЦІЇ  
У КОНТЕКСТІ ПРОКРАСТИНАЦІЇ  

В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Анотація: У статті розглядається взаємозв’язок мислення та мотивації у підлітків з про-
крастинацією. Описано причини виникнення прокрастинації через зміну мислення та знижен-
ня мотивації. Практично визначено рівень мотивації та тип мислення.

Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь мышления и мотивации у под-
ростков с прокрастинацией. Описаны причины возникновения прокрастинации из-за из-
менения мышления и снижения мотивации. Практично определен уровень мотивации и 
тип мышления.

Summary: The article deals with the relationship of mind and motivation in adolescents with 
procrastination. We describe the causes of procrastination due to changes in thinking and decrease 
motivation. Almost determined motivation and mindset.

Аналіз досліджень та публікацій 
свідчить про значну увагу з боку на-
уковців до виникнення прокрастина-
ції, формування мислення, мотивації та 
особливості підліткового віку. Вперше 
в психологічну практику термін «про-
крастинація» ввів П. Рінгенбах, розкрив-
ши даний феномен у своїй книзі «Про-
крастинація в житті людини». У даний 
період дослідженнями в цій області за-
ймалися також дослідники А. Елліс і  
В. Кнаус, опублікувавши свої наукові 
вишукування в книзі «Подолання про-
крастинації». У наступні роки над ви-
вченням феномена прокрастинації пра-
цювали: М. Аіткен; Дж. Бурка К. Лей,  
Л. Манн; Н. Мілгрем; Е. Роблюм і  
Л. Соломон Л. Юен; та ін. У вітчизняній 
психології дана проблема привернула 
увагу дослідників в кінці XX століття  
(Я. І. Варварічева, Е. Л. Михайлова,  
С. Б. Мохов, Н. А. Шухова, та ін).

Спочатку феномен «прокрастинація» 
розглядався досить вузько. Дослідники 
трактували його з етико-філософської 

точки зору, найчастіше маючи на увазі 
під даним поняттям термін «лінь», тоб-
то психічний стан, що характеризується 
відсутністю бажання що-небудь роби-
ти, якщо це вимагає вольового зусил-
ля (К. К. Платонов, Г. Претор-Пінні; і  
С. С. Степанов Т. Хокінс, та ін.).

Вітчизняні дослідники найчастіше 
розглядали феномен прокрастинації у 
зв’язку з особистісними характеристи-
ками (Н. Г. Гаранян, А. А.Горбунова,  
С. Б. Мохова, А. Н. Невзоров). Синдром 
«мотиваційної недостатності» розгля-
дався також у контексті перцептивно-
семантичної організації часу (Ф. Зім-
бардо) і теорії перфекціонізму (Е. Бернс,  
Дж. Ешбі, Р. Слен, Г. Флітт, П. Хьюітт,  
А. Б. Холмогорова) [5].

 Мотивацію у психології її широко 
розглядали Л. І. Божович, Ю. З. Гільбух, 
Є. П. Ільїн, Г. С. Костюк, О. А. Леонтьєв, 
С. Л. Рубінштейн, П. М. Якобсон, та 
інші. Здатність кожного індивіда до са-
мореалізації та особистісного зростання 
розглядались А. Маслоу, К. Роджерсом. 
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Іноземні вчені Р. Гарднер, З. Дорней, 
Дж. Хармер, Р. Шмідт, теж внесли свій 
вклад у розвиток теоретичних та прак-
тичних питань мотивації у навчанні [6].

Питання наочно-дійового мислення 
школярів, розвиток образного та почат-
кові форми абстрактного і творчого мис-
лення розглядали В. Давидов, А. Лю-
блінська, С. Рубінштейн [1; 2].

«Відкриття» підліткового віку в пси-
хології по праву належить С. Холл. 
Також цей період розглядали, Ш. Бю-
лер, Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін,  
Е. Шпрангер, Е. Штерн, 

Докладний аналіз зарубіжних кон-
цепцій причин і прояви кризи підлітко-
вого віку здійснив Д. І. Фельдштейн. Він 
вказує, що перший, хто звернув увагу на 
нове соціальне явище – підлітковий пе-
ріод розвитку, був Ж. Ж. Руссо [5].

Постановка проблеми. Термін про-
крастинація з’явився у психології не так 
давно. Кількість людей які постраждали 
від прокрастинації з кожним роком стає 
все більше, і тому дослідження цього 
феномену є досить актуальними для су-
часної психології. За статистикою біль-
ше половини населення нашої планети є 
носіями «гена прокрастинації».

До цього часу ніхто не розглядав 
зв’язок мотивації і мислення підлітків у 
яких виявлено прокрастинацію, та їх осо-
бливості. Тому ми провели дослідження 
спрямоване на зв’язок мислення і моти-
вації у таких підлітків. Адже погана мо-
тивація впливає на успішність підлітків 
не тільки у навчанні, але і у спілкуванні 
з однолітками, що може призвести до по-
ганої успішності та соціальної дезадапта-
ції. Можна виділити клас підлітків, які за 
спостереженнями більш схильні до про-
яву «відкладання справ на потім».

Мета статті полягає у визначенні 
особливостей мислення та рівня мотива-
ції у підлітків з прокрастинацією.

Виклад основного матеріалу. 
Прокрастинація походить від англ., 
procrastination – психологічний термін, 
означає схильність особи відкладати 
все на потім, на завтра, на майбутнє не-
приємні рішення та справи. Прокрасти-
натори – особи, схильні до затягування 
виконання завдань, перекладання своєї 
відповідальності на інших, вони пра-
цюють хаотично, без плану, або лише за 
натхнення чи невідкладності – через це 
вони є неприємними співпрацівниками 
у команді. Ще гірше, якщо це посадовці, 
від рішень яких залежать інші.[7]

Існують різні класифікації прокрасти-
нації за видами, але найпоширенішим є 
варіант психолога Н. Мілграма, який ви-
діляє такі види прокрастинації:щоденна: 
відкладання домашніх або робочих 
справ, які треба виконувати регулярно; 
прокрастинація у прийнятті рішень ма-
лого і середнього значення; нервова: від-
кладання життєво важливих рішень (ви-
бору професії, створення сім’ї, розриву 
стосунків, створення бізнесу); академіч-
на: відкладання виконання домашніх за-
вдань, підготовки до іспитів та подібне.

Версії науковців щодо виникнення 
прокрастинації можна узагальнити у та-
ких групах:

1. Стрес, який виникає внаслідок стра-
ху людини перед майбутнім. Вона боїть-
ся, що не зможе добре виконати важли-
вої роботи, не виправдає сподівань, які 
покладають на неї інші, проявить свою 
некомпетентність та стане об’єктом глу-
зувань. Внаслідок цього прокростинація 
подає у «старий мозок» сигнал захисту 
і людина виконує будь-яку іншу роботу, 
тільки не ту, яка теоретично може при-
вести до перелічених вище наслідків.

2. Перфекціонізм. Надмірна концен-
трація на деталях, а не на основних ці-
лях – це також прояв прокрастинації. 
Він намагається з-поміж великої кіль-
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кості справ обрати найлегші, тому спо-
нукає до постійної роботи над дрібни-
цями. У перфекціоністів виникає страх 
упустити деталі.

3. Самоцензура. Виникає у випадку, 
коли людина знає, що за неякісно вико-
нану роботу її може чекати покарання. 
Прокростинація, захищаючи себе, почи-
нає уникати цієї роботи та шукає будь-
яку іншу, за яку він не буде покараний. 
Часто батьки самі виховують у своїх ді-
тях прокрастинаторів, систематично ка-
раючи їх за помилки. 

4. Особистий спротив, який виникає 
через небажання виконувати неприйнятні 
для людини ролі, чужі програми, накази 
тощо. Людиною керує прихований страх 
стати пішаком у грі, піддатися впливу. 
Вона схильна йти на відкриті конфлікти 
із тими, хто намагається нав’язати свою 
думку чи переконати у чомусь (керівни-
ками, друзями, родичами).

У всіх цих випадках людиною керу-
ють різні страхи [8].

Хто більше схильний до стресу, той 
більше схильний до прояву прокрости-
нації. У наш час найбільш небезпечним 
є саме підлітковий вік, адже цей період 
входить до числа кризових.

Підлітковий вік – це один з найваж-
ливіших етапів життя людини. У ньому 
багато джерел і починань всього подаль-
шого становлення особистості. Вік цей 
нестабільний, ранимий, важкий і вияв-
ляється, що він більше, ніж інші періоди 
життя, залежить від реальностей довкіл-
ля [4].

Підлітковим віком психологи нази-
вають період з 10-11 до 17 років, коли 
прискорений фізичний розвиток дитини 
випереджає психологічний і соціальний.

Підлітковий вік характеризується пе-
реходом дитини на нову соціальну схо-
динку пов’язану з пошуком свого місця 
в суспільстві: підліток починає інтенсив-

но аналізувати себе, інших, суспільство, 
інакше кажучи -сім’я, школа, однолітки 
набувають нових значень і смислів. По-
рівнявши себе з дорослими і молодшими 
дітьми підліток приходить до висновку, 
що він вже не дитина, а радше дорос-
лий. Навчання у школі продовжується, 
але позиція щодо школи та навчання 
змінюється на пріоритет спілкування та 
взаємостосунки з однолітками. Настає 
певний період для підлітка, коли зміню-
ються мотиви, та спосіб мислення.

Мислення – це процес опосередкова-
ного й узагальненого відображення лю-
диною предметів та явищ об’єктивної 
дійсності в їх істотних зв’язках і відно-
шеннях.

Мотив – це спонукання людини до 
активності, пов’язане з намаганням за-
довольнити певні потреби. Внаслідок 
усвідомлення і переживання потреб у 
людини виникають певні спонукання до 
дій, внаслідок яких ці потреби задоволь-
няються. При цьому свідомі дії завжди 
спрямовані на досягнення певної мети, 
яка також усвідомлюється людиною. 
Мотив у цьому разі виступає як причина 
постановки тих чи інших цілей. Отже, 
мотиви і цілі не тотожні між собою, хоч 
інколи збігаються.

Мотивація – процес дії мотиву; сукуп-
ність стійких мотивів при наявності до-
мінуючого, що виражає спрямованість 
особистості,ціннісні орієнтації і визна-
чає її діяльність. Формується в процесі 
виховання.

У даний час мотивація як психічне 
явище трактується по-різному.

В одному випадку – як сукупність 
факторів, підтримуючих і направля-
ючих, тобто. визначаючих поведінку  
(К. Мадсен [К. Madsen, 1959]; Ж. Год-
фруа, 1992), в іншому випадку – як су-
купність мотивів (К. К. Платонов, 1986), 
в третьому – як спонукання, що викли-
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кає активність організму і визначає її 
спрямованість [3, 65 ст.].

Підвищене навантаження сучасної 
системи освіти так чи інакше не зали-
шає простору для вільного саморозвит-
ку особистості підлітка. Адже кількість 
знань які необхідно отримати за корот-
кий термін, певним чином перевищує 
психофізіологічні можливості засвоєння 
інформації сучасними дітьми. Таким чи-
ном довгочасний стрес та навантаження 
сприяють розвитку депресивного стану 
який і призводить до порушення вза-
ємин між підлітками та дорослими, до 
поганого самопочуття, соціальної неви-
значеності та зниженню мотивації. 

Отже у підлітковому віці переосмис-
люється життєва позиція, місце у соціу-
мі, з’являються нові проблеми та шляхи 
їх вирішення і таким чином змінюється 
мислення підлітка, що призводить до кри-
зи у цьому періоді, підлітки які схильні 
до стресу через переживання кризового 
періоду і схильні найбільше до прокрас-
тинації. У таких підлітків знижується мо-
тивація, і таким чином підлітковий вік є 
вразливішим для прояву прокрастинацію.

Для виявлення прокрастинації в се-
редовищі дітей підліткового віку ми 
розробили анкету за допомогою якої 
було встановлено прокрастинація. під-
літків, які дали відповідь на питання 
«Чи часто ви відкладаєте справи на по-
тім?». Загальна вибірка складалася з  
20 учнів 10-А класу КЗШ № 92 міста 
Кривого Рогу. У результаті анкетування 
зі всієї вибірки виявлено прокрастина-
цію у 60% підлітків, а у 40% не вияв-
лено. Також в означеної групи підлітків 
було продіагностовано наявність струк-
тури мотивації та рівень мислення. 

Результати тестування показали, що 
для прокрастинантних підлітків влас-
тивий «Мотив позитивно особистісного 
очікування», тоді як менш властивим є 

«Внутрішній мотив», а у не прокрости-
нантних підлітків домінантним є «Мо-
тив самооцінки вольового зусилля», а 
менш домінантним «Пізнавальний мо-
тив» та «Мотив досягнення успіху». 
Узагальнені результати діагностичного 
дослідження представлені у таблиці 1.

Таблиця 1
Структура мотивації у підлітків

Групи мотивів
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1. Пізнавальний мотив -0.9 0.5
2. Змагальний мотив (саморуху 
через успіх) -0.3 0.75

3. Мотив досягнення успіху -1.2 0.5
4. Внутрішній мотив -2.2 0.6
5. Мотив значення результатів 0.5 1.6
6. Мотив складності завдань 
(суб’єктивна оцінка складності 
завдань)

-0.9 0.6

7. Мотив ініціації (ініціативність): -1.6 1.4
8. Мотив самооцінки вольового 
зусилля 0.7 1.9

9. Мотив самомобілізаціі (на во-
льове зусилля) 0.8 0.75

10. Мотив самооцінки особистіс-
ного потенціалу -0.9 1

11. Мотив особистісного осмис-
лення роботи (особистісний сенс): -0.5 0.9

12. Мотив позитивного особистіс-
ного очікування 1.7 1.1

Для співвідношення структури моти-
вації у прокрастинантних підлітків та у 
яких вона не виявлена, краще звернути-
ся до гістограми (рис. 1)

Аналізуючи рисунок 1 можна зро-
бити висновок, що у підлітків, які від-
кладають справи на потім, мотивація є 
нижчою, ніж у їх не прокрастинантних 
ровесників.



41

Київський науково-педагогічний вісник
♦

 
-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

не виявлено 
прокростинацію 

виявлено 
прокростинацію 

Рис. 1. Співвіднесення компонентів 
мотивації у підлітків

Також було встановлено, що прокрас-
тинантним і не прокрастинантним підліт-
кам властивий середній рівень розвитку.

З метою виявлення зв’язку мотивації 

і мислення ми підрахували коефіцієнт 
рангової кореляції Спірмена р = 0.54, 
при р ≥ 0.05 у прокрастинантних, та не 
прокростинантних підлітків.

Висновки. У результаті прове-
деного дослідження ми встановили 
взаємозв’язок мислення та мотивації, 
їхні особливості у підлітків з прокрас-
тинацією та причину її виникнення. 
Отже, прокростинація підлітків виникає 
у зв’язку з підвищенням стресу, зміною 
мотивів, та способу мислення і характе-
ризується домінуванням мотиву пози-
тивного особистісного очікування.

Дану інформацію доречно використо-
вувати у педагогічній роботі та розробці 
подальших корекційно-розвивальних за-
ходів з прокрастинантними підлітками.
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ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРОВАНОГО ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ

Анотація: В роботі обґрунтовано необхідність інтегрованого вивчання хімії (за професій-
ним спрямуванням) майбутніми вчителями технологій. Зазначено необхідність розширення 
форм, методів і засобів вивчення хімії в інженерно-педагогічних інститутах. Це вимагає по-
шуку креативних підходів, нових технологій навчання хімії, спрямованих на покращенню рівня 
знань хімії (за професійним спрямуванням) майбутніми учителями технологій. Запропоновані 
методичні прийоми навчання хімії, комплексне впровадження яких в навчальний процес дає 
ефективні результати вивчення хімії студентами інженерно-педагогічного інституту Націо-
нального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, забезпечує їх фундаментальну 
профільну компетентність вцілому. 

Аннотация: В работе обоснована необходимость интегрированного изучения химии (по про-
фессиональному направлению) будущими учителями технологий. Указано необходимость рас-
ширения форм, методов и средств изучения химии в инженерно-педагогических институтах. Это 
требует поиска креативных подходов, новых технологий обучения химии, направленных на улуч-
шение уровня знаний химии (по профессиональному направлению) будущими учителями техно-
логий. Предложенные методические приемы обучения химии, комплексное внедрение которых 
в учебный процесс дает эффективные результаты изучения химии студентами инженерно-педа-
гогического института Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова, 
обеспечивает их фундаментальную профильную компетентность в целом.

Summary: In this paper, the necessity of an integrated study of chemistry (for professional 
purposes) future teachers of technology. Specified the need to expand the forms, methods and 
tools for studying chemical engineering in educational institutions. This requires finding creative ap-
proaches, new methods of teaching chemistry aimed at improving knowledge of chemistry (for pro-
fessional purposes) future teachers of technology. The proposed techniques of teaching chemistry, 
comprehensive introduction to the educational process which gives effective results of the study of 
chemistry students of Engineering and Pedagogical Institute of the National Pedagogical University 
named after MP Drahomanova provides a profile of their fundamental competence in general.

Важливою метою перебудови вищої 
освіти є формування фундаментальних 
фахових знань і вибору оптимальних 

методичних підходів у підвищенні якос-
ті підготовки висококваліфікованих фа-
хівців, в тому числі інженерно-педаго-



43

Київський науково-педагогічний вісник
♦

гічної галузі. Це означає, що підготовка 
вчителів технологій в сучасних умовах 
вимагає пошуку більш ефективних ме-
тодик, їх теоретичного та практичного 
обґрунтування, що обумовлено необ-
хідністю в короткий термін переорієн-
товувати спрямованість своєї праці, від-
ходом від репродуктивного навчання 
до креативного, яке базується на п’яти 
взаємопов’язаних напрямках. 

Соціально-економічні зміни в Україні 
актуалізують зміни вимог до якості фа-
хової підготовки майбутніх учителів різ-
них освітніх галузей, зокрема вчителів 
технологій.

Як головне в цьому процесі можна 
вважати підготовку компетентних, кон-
курентоспроможних фахівців, які здатні 
кваліфіковано орієнтуватися в інфор-
маційному просторі, самоудосконалю-
ватися, творчо розв’язувати професійні 
завдання в умовах роботи сучасних се-
редніх навчальних закладів.

А тому особливо важливі в умовах 
динамічних змін освітнього простору 
особистісні якості вчителя, його широ-
ка ерудиція фахова компетентність, за-
гальна та професійна культура. Культура 
праці, культура мислення, високий і різ-
ноплановий рівень знань науки та техні-
ки, їх історичні витоки.

Підготовка вчителів технологій в сучас-
них умовах полягає не тільки а прагненні 
освіти України інтегруватися в світовий 
освітній простір, а пов’язана з рядом мен-
тальних особливостей та системно-мето-
дичних і організаційних заходів.

По-перше, йдеться про підвищення 
професійної компетентності майбутньо-
го вчителя, яка розглядається як система 
фахових знань та навичок, яка є компо-
нентом професіоналізму, який включає 
крім усього мотиви діяльності, психо-
лого-педагогічні якості вчителя та ряд 
інших аспектів педагогічної діяльності. 

Поряд з цим компетентність передбачає 
такий рівень підготовки у вищих на-
вчальних закладах, що дає змогу якісно 
та самостійно реалізувати фахові знання 
галузі у роботі з учнями різного рівня 
пропедевтичної підготовленості, а також 
вміння формувати напрямки особистого 
професійного розвитку [1].

По-друге, фахова і професійна під-
готовка має бути зорієнтована таким 
чином, щоб на базі одержаної освіти 
майбутній учитель мав можливість в 
разі необхідності оволодіти новою або 
додатковою спеціальністю, трансформу-
вати свої знання.

По-третє, важливою вимогою, ви-
ходячи із завдань розвитку освіти у 
ХХІ столітті, є постійне удосконалення 
знань, освіта протягом всього життя та 
удосконалення особистісних якостей 
учителя – знання мов, сучасних тенден-
цій в культурі, мистецтві, вміння ана-
лізувати їх естетичні та етичні особли-
вості, апокрифічність на основі високих 
етнічних моральних цінностей [2].

По-четверте, на нашу думку, вимоги 
до фахівця інженерно-педагогічної га-
лузі не є незмінними в процесі розвитку 
системи взаємопроникнення освітніх 
тенденцій і культур, в широкому розу-
мінні. Вони змінюються оскільки від-
буваються внутрішні процеси інтеграції 
та диференціації суміжних і «антагоніс-
тичних» наук, видів людської діяльнос-
ті, які потребують універсальних знань.

По-п’яте, спеціаліст повинен бути го-
товим до використання інформаційних і 
комунікаційних технологій в освітньому 
процесі та навчати учнів із застосуван-
ням дистанційної форми спілкувань на 
основі інтерактивних технологій [3].

Таким чином, узагальнюючи сформу-
льовані критерії, можна зробити висновок, 
що будь-яка фахова підготовка будується 
на принципі фундаментальності знань 
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кожної навчальної дисципліни. А оскіль-
ки майбутніх учителів технологій забезпе-
чують основи політехнічних знань випус-
кників середніх навчальних закладів, то 
мається на увазі саме фундаменталізація 
теоретичних основ інженерних і техно-
логічних знань, які забезпечують фахово-
спрямовані природничі дисципліни.

Зокрема фундаментальною теоретич-
ною базою техніки і технології є фізика 
та хімія, а також не в останню чергу вмін-
ня та навички компетентного фахівця ви-
користовувати ці теоретичні знання.

Якщо вивчення фізико-математичних 
дисциплін, не дивлячись на певні і не за-
вжди доцільні корекції, вивчалися до 
останнього часу, то хімія як навчальна 
дисципліна для майбутніх учителів техно-
логій практикується лише в останні роки.

Поряд з фізикою хімія є базою будь-
якої технології, основою, на якій форму-
ються погляди на концептуальні засади 
розвитку наукових основ технологічної 
освітньої галузі.

Важливість цих тверджень в тому, що 
поняття фундаментальності, очевидно 
відноситься до глибини і якості знань з 
будь-якої навчальної дисципліни у підго-
товці вчителів технологій, у формуванні 
світогляду і пізнання явищ та закономір-
ностей процесів техніко-технологічно-
го ґатунку, інтегративному сприйнятті 
явищ і процесів. 

Інтеграція та взаємопроникнення в 
пограничних питаннях, як за змістом, 
так і за структурою фундаментальних 
наук, дає більш достовірну картинку 
явищ і процесів та сприяє іманентному 
підходу до їх пояснення.

 Розвиток наук, використання засобів 
досліджень дає можливість використо-
вувати наукові досягнення в навчаль-
ному процесі, показати синкретизм у 
оцінці техніко-технологічних явищ та 
генезис наукових поглядів.

Хімія протягом ХХ століття теж за-
знала значних змін, відійшла від класич-
ності в науці в бік її прикладного харак-
теру. При цьому досягнення хімічних 
технологій, синтезу нових речовин спри-
яло розвитку виробництва, ефективному 
використанню нових хімічних, модифі-
кованих матеріалів. Сучасний учитель 
технологій необхідно мати різнобічні та 
глибокі знання про будову, властивості, 
способи та методи обробки матеріалів, 
які використовуються в промисловості 
та побуті. Тому йому життєво необхідно 
мати якомога ширші знання з хімії.

В той же час процес навчання хімії 
майбутніх учителів технологій в педа-
гогічному університеті виявляється важ-
кою задачею. Це пов’язано зі змінами у 
відборі абітурієнтів педагогічного уні-
верситету на технологічні спеціальності.

Пропедевтичні тести вказують на 
зниження рівня знань випускників се-
редніх навчальних закладів, зокрема 
спеціальних.

На нашу думку, в фаховій підготовці 
майбутніх учителів технологій у вивчен-
ні хімії необхідно враховувати два осно-
вні аспекти. По-перше, обмежений кре-
дит часу на вивчення хімії та фізики, а 
тому, на нашу думку необхідна інтегра-
ція змісту та форм навчання цих дисци-
плін, зокрема в розділах «Молекулярна 
фізика та основи термодинаміки» і «Фі-
зика атома та атомного ядра».

Поряд з цим, внаслідок широкої про-
фесійної спеціалізації за фахом «вчитель 
технологій», нами здійснена диференці-
ація змісту хімії та використані реальні 
можливості індивідуальної та самостій-
ної роботи студентів.

Через навчальні проекти, наукові ро-
боти, позааудиторний науковий експе-
римент ефективним бачиться залучення 
студентів до вибору та написання статей, 
рефератів, створення презентацій, що 
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сприяє розвитку інтуїції та наукових, екс-
периментальних здібностей майбутнього 
фахово-компетентністного вчителя.

Чим вищий рівень інтелектуального 
розвитку студентів, вищий їх вихідний 
рівень знань, тим вищий і майбутній 
рівень освіти майбутнього вчителя. По-
ряд з цим досвід показує, що нічого так 
не знижує рівень навчання студентів, як 
незадовільна підготовка абітурієнтів. За 
даними міжнародних досліджень PISA, 
абітурієнти в більшості не вміють: вірно 
прочитати хімічний текст, чітко відпові-
сти на питання, інтерпретувати хімічну 
інформацію, використовувати практичні 
вміння. Цей же факт підтверджує вели-
ка кількість студентів (дані анкетуван-
ня), які мають дуже поверхневі (а іноді 
зовсім їх не мають) уявлення про такі 
важливі поняття хімії, як кількість ре-
човини, молярна маса, молярний об’єм 
газу, стала Авогадро, валентність. Бага-
то з них не можуть написати прості фор-
мули. Чи можна вважати нормальною 
ситуацію, коли студенти не вміють ви-
користовувати ту інформацію, яка міс-
титься в рівнянні хімічної реакції?

З метою подолання негативних про-
блем в процесі навчання хімії (за про-
фесійним спрямуванням) майбутніх 
вчителів технології в педагогічних уні-
верситетах нами, крім раніше зазначе-
них, застосовано в навчальному процесі 
ряд організаційних прийомів, що дають 
позитивні результати. Для формуван-
ня системи навчання нами проводять-
ся пропедевтичне тестування з метою 
з’ясування рівня та глибини залишкових 
знань шкільного курсу хімії [4]. 

Аналіз пропедевтичних знань апріо-
рі формує загальні принципи структури 
вивчення хімії (рис. 1).

На ряду з обов’язковим вивченням 
загальних положень фізичної та ана-
літичної хімії, як зазначалось раніше, 

користуючись інформаційно-комуні-
каційними технологіями формулюєть-
ся змістовий та організаційний ряд за-
вдань поглибленого вивчення хімії за 
профілем фахової підготовки вчителів 
технологій. Врахування спеціалізацій 
передбачає поглиблене вивчення питань 
екології, фізико-хімічних властивостей 
промислових матеріалів, використання 
синтетичних та природних матеріалів, 
фарб, лаків, оксидів солей в різних га-
лузях виробництва, швейної та харчової 
промисловості.

 

Органічна 
хімія

Неорганічна 
хімія

Фізична 
хімія

Аналітична 
хімія

Біохімія

Хімія

Рис. 1. Структура вивчення хімії  
(за професійним спрямуванням)

По завершенню вивчення окремих 
розділів кожен студент самостійно в по-
зааудиторний час розв’язує контрольну 
роботу та виконує ряд дослідів, практич-
них завдань з хімії. Для збудження інтер-
есу студентів першого курсу до вивчен-
ня хімії ми пропонуємо їм тематику та 
умовами виконання експериментальних 
і практичних робіт в домашніх умовах. 
В рамках індивідуальної роботи прово-
димо співбесіди зі студентами з метою 
перевірки їх готовності до виконання 
лабораторних та практичних робіт; на-
даємо консультації щодо виконання 
«домашніх» контрольних робіт, твор-
чих завдань та підготовки до поточного 
контролю рівня хімічних знань після за-
вершення вивчення кожного змістового 
модуля. 

З метою здійснення поточного та під-
сумкового модульного контролю рівня 
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знань студентів з хімії використовуємо 
відповідні тести [5]. Таким чином, як 
показує досвід, таке комплексне засто-
сування зазначених вище методичних 
прийомів навчання хімії майбутніх учи-
телів технологій з обов’язковим дотри-
манням дидактичних засад сприяє більш 

глибокому та міцному засвоєнню знань 
з хімії за профілем підготовки студентів 
інженерно-педагогічного інституту На-
ціонального педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова, що позитив-
но впливає на формування професійної 
компетентності в цілому.
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ДОСВІД НАВЧАННЯ ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИ  
У ЗАРУБІЖНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

Анотація: У статті аналізуються підходи до навчання дискретної математики у зарубіжних 
університетах. Виділено шість підходів до вступних курсів з програмування. Імперативний, 
об’єктний та функціональний підходи ґрунтуються на тому чи іншому виді програмування. 
Альтернативні підходи – алгоритмічний, апаратний та з максимальним охопленням матеріалу.

Аннотация: В статье анализируются подходы к обучению дискретной математике в за-
рубежных университетах. Выделено шесть подходов к вступительным курсам по программи-
рованию. Императивный, объектный и функциональный подходы основаны на том или ином 
виде программирования. Альтернативные подходы – алгоритмический, аппаратный и с мак-
симальным охватом материала.

Summary: The article analyzes the approaches to teaching discrete mathematics in foreign uni-
versities. Identified six approaches to the introductory programming course. Imperative, object and 
functional approaches are based on some form of programming. Alternative approaches – algorith-
mic, and hardware with maximum coverage of the material.

Постановка проблеми. Теоретичний 
розділ будь-якої науки базується на мате-
матичних методах дослідження. Це стосу-
ється й інформатики. Вона використовує 
методи математики для побудови і ви-
вчення моделей обробки, передачі і вико-
ристання даних, створює той теоретичний 
фундамент, на якому будується вся інфор-
матика. Саме таким фундаментом і є мате-
матичний апарат дискретної математики.

Вивчення основних розділів курсу 
дискретної математики, які необхідні 
для оволодіння сучасним математич-
ним апаратом із метою подальшого 
його застосування при вивченні інфор-
матичних та математичних дисциплін, 
а також при проведенні самостійних 
наукових досліджень займає важливе 
місце в системі підготовки майбутньо-
го вчителя інформатики та математики, 
оскільки сприяє як формуванню науко-
вого світогляду в цілому, так і матема-
тичної культури зокрема.

Було встановлено, що дискретна ма-
тематика розглядається багатьма науков-
цями як невід’ємна складова навчання 
сучасних фахівців галузі знань «Систем-
ні науки і кібернетика». Для інтенсифі-
кації навчального процесу, потрібно про-
вести теоретичний аналіз друкованих та 
електронних джерел, повідомлень для 
виявлення стану проблеми – обрання 
оптимального підходу до навчання дис-
кретної математики – та засобів і форм її 
вирішення, що використовуються у ВНЗ 
України та світу. 

Постановка завдання. Дана стаття 
присвячена аналізу підходів до навчан-
ня дискретної математики у зарубіжних 
університетах.

Виклад основного матеріалу. Дослі-
дження підходів до навчання інформати-
ки в університетах США, Канади, Ізра-
їлю, Великобританії, Японії, Австралії, 
надало можливість класифікувати їх за 
принципом побудови навчальних пла-
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нів курсів і місцем в них дискретної 
математики. Основними джерелами да-
них стали звіти таких організацій, як 
Комп’ютерне співтовариство Інституту 
Інженерів по Електротехніці і Електро-
ніці (IEEE Computer Society), Асоціація 
по обчислювальній техніці (Association 
of Computing Machinery), Австралійське 
комп’ютерне співтовариство (Australian 
Computer Society), Британське 
комп’ютерне співтовариство (British 
Computer Society), Японське співтовари-
ство з опрацювання даних (Information 
Processing Society of Japan). 

Кожна із названих організацій має в 
своїй структурі Раду з питань освіти. До 
обов’язків зазначених рад входить роз-
робка навчальних планів і рекоменда-
цій щодо побудови навчальних планів з 
дисциплін комп’ютерного циклу. Звіти і 
рекомендації складаються за участю ви-
кладачів провідних ВНЗ кожної країни, 
загалом у складанні звітів беруть участь 
150-400 чоловік. 

Математичні методи та формаль-
ні міркування є складовою частиною 
більшості галузей інформатики. Теорія 
визначається як один з трьох основних 
базисів інформатики, і можна припусти-
ти, що цей принцип не застарів і на сьо-
годні. Інформатика залежить від матема-
тики та її фундаментальних визначень, 
аксіом, теорем і методів доведення. Крім 
того, математика надає можливість пра-
цювати з поняттями, що належать до 
інформатики, конкретними засобами 
аналізу та верифікаціями, а також є те-
оретичною основою для розуміння важ-
ливих ідей інформатики. Наприклад, 
функціональне програмування та вирі-
шення проблем засноване на математич-
них концепціях і нотаціях для функцій; 
аналіз алгоритмів безпосередньо зале-
жить від таких розділів математики, як 
комбінаторика та теорія ймовірностей; 

аналіз паралелізму та запобігання бло-
куванням вимагає використання теорії 
графів; нарешті, верифікація програм і 
аналіз обчислень базуються на формаль-
ній логіці і дедукції. Таким чином, для 
ефективнішого засвоєння студентами 
теоретичних основ дисципліни, до про-
грам навчання інформатики необхідно 
включати достатній обсяг математики. 
Такий підхід до вивчення теоретичних 
основ інформатики реалізується через 
вивчення дискретної математики.

Враховуючи провідну роль матема-
тики в інформатиці, фахівці П. Деннінг 
та Д. Сомер рекомендують до програми 
навчання включати математичні концеп-
ції якомога раніше і як можна частіше. 
Основні математичні концепції мають 
бути представлені студентам ще на пер-
ших курсах навчання у ВНЗ, а на стар-
ших курсах їх необхідно регулярно ви-
користовувати [1].

Хоча коледжам і університетам до-
водиться адаптувати свої вимоги до по-
передніх знань абітурієнтів для того, 
щоб представити локальні потреби та 
можливості, пояснює Л. Блестер, досить 
важливо використовувати на старших 
курсах математичні навички, розвинені 
на молодших курсах. Крім того, відомос-
ті про попередні вимоги до рівня знань, 
умінь та навичок студентів необхідно 
зафіксувати у формальних документах 
факультету [2].

В результаті проведеного аналізу було 
визначено, що програми з інформатики 
містять необхідні розділи математики, 
зокрема, дискретної математики. Для 
цього виокремлено галузь знань, яка 
складається з дискретної математики, 
обов’язкової для університетської про-
грами. Ця галузь визначає теми і розділи, 
що, на нашу думку, є найбільш важливи-
ми для основного курсу. Дискретна ма-
тематика може бути введена як окремий 
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курс або інтегрована в процес навчання 
інформатики. В будь-якому випадку ре-
алізації, особливе значення впродовж 
усього навчання віддається застосуван-
ню методів дискретної математики.

Спеціальною комісією СС2008 роз-
роблено рекомендації щодо навчання 
інформатики у ВНЗ, в яких подано пев-
ні поради щодо математичного змісту в 
курсі інформатики [3]:

Дискретна математика. Всі студен-
ти мають бути ознайомлені з прийомами 
дискретної математики. Рекомендується 
дати більше одного курсу в цій галузі; 
програми з інформатики повинні ви-
світлювати обов’язкові теми дискретних 
структур. 

Додатковий курс математики. Сту-
денти повинні отримувати додаткові зна-
ння з математики для розвитку своєї май-
стерності в цій галузі. Додатковий курс 
математики може складатися з різних 
курсів, включаючи статистику, матема-
тичний аналіз, лінійну алгебру, чисельні 
методи, теорію чисел, геометрію або ло-
гіку. Вибір повинен залежати від цілей 
програми навчання, потреб навчального 
закладу і потреб самих студентів.

Як уже було зазначено, студентам, які 
вивчають інформатику, пропонують ви-
вчати дискретну математику якомога ра-
ніше, переважно в перший рік навчання. 
Для досягнення зазначеної мети в аме-
риканських і європейських університе-
тах відзначено дві стратегії:

1. Вимагати від студентів, які ви-
вчають інформатику, прослухати курси 
з дискретної математики одночасно з 
вступним циклом. Описи курсів вклю-
чають дві реалізації курсу з дискретної 
математики: семестровий курс, який охо-
плює основний обсяг матеріалу з області 
дискретних структур в сукупності знань, 
і більш повніший, але повільніший варі-
ант, розділений на два курси, в яких ви-

кладається весь необхідний матеріал, а 
також деякі корисні додаткові теми.

2. Інтегрувати, як мінімум, частину 
матеріалу з дискретної математики без-
посередньо до вступного циклу інфор-
матики так, щоб студенти могли краще 
зрозуміти, як математичні інструменти 
застосовуються в практичному контек-
сті. Використання такого підходу надає 
певні переваги. Однак, в процесі вивчен-
ня деяких тем, необхідно переконатися, 
що студенти в достатній мірі володіють 
знаннями з дискретної математики, не-
обхідними для опанування навчального 
матеріалу. Враховуючи обсяг знань в об-
ласті дискретних структур, вбачається 
неможливим об’єднання всіх необхід-
них тем у вступному циклі з інформа-
тики без приєднання додаткового мате-
матичного курсу. Тому типові реалізації 
мають включати деякий матеріал без-
посередньо до циклу інформатики, але 
при цьому зберігати окремий курс дис-
кретних структур з метою забезпечення 
необхідного обсягу матеріалу. Реалізація 
трьох курсів з застосуванням підходу «з 
максимальним охопленням матеріалу» 
використовує модель впровадження ма-
тематичних модулів безпосередньо у 
вступних курсах з інформатики [4].

Дослідження основних підходів до 
вступних курсів з програмування, що 
практикуються в зарубіжних універ-
ситетах показало, що їх існує шість 
(рисунок). З яких: три є підходами, що 
ґрунтуються на тому чи іншому виді 
програмування (ліва частина на рисун-
ку), інші три – альтернативні.

Самим традиційним із усіх зазначе-
них підходів вважається підхід «з орієн-
тацією на імперативне програмування» 
(надалі – «імперативний підхід»). Прак-
тика показує, що відомо дві реалізації 
моделі «з орієнтацією на імперативне 
програмування», однією з яких пропо-
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нується вивчення матеріалу, який пока-
зано нижче, протягом трьох семестрів, а 
інша – протягом двох семестрів:

– основи програмування;
– об’єктно-орієнтована парадигма;
– структури даних і алгоритми;
– вступ в програмування;
– абстракція даних.

 

Підходи до реалізації навчання 
основ інформатики 

у зарубіжних університетах 

Імперативний 

Об'єктний 

Функціональний З максимальним 
охопленням матеріалу 

Алгоритмічний 

Апаратний 

Рис. Підходи  
до навчання основ інформатики  

у зарубіжних університетах

В освіті двосеместрова модель ві-
дома як більш традиційна реалізація. 
Вона пропонує вступ в програмування 
при застосуванні імперативного підхо-
ду. Надалі, отримані знання розширю-
ються шляхом ознайомлення студентів 
з великою частиною матеріалу тради-
ційного курсу, але з концентрацією на 
програмуванні в об’єктно-орієнтованій 
парадигмі. Трьохсеместрова реалізація 
пропонує ширше охоплення більшос-
ті тем, що дозволяє студентам краще 
опанувати фундаментальні концепції. 
Крім того, в цьому випадку, навчаль-
ною програмою передбачено виокрем-
лення певного навчального часу для 
вивчення додаткових тем. Зазначене 
означає, що студенти отримують мож-
ливість ширшого бачення дисципліни.

Виокремлюючи основну відмінність 
імперативного підходу від об’єктно-
орієнтованої моделі, необхідно відзна-
чити, що вона полягає в акценті та до-

триманні порядку тем, що вивчаються 
першими. Навіть якщо навчання ведеться 
з використанням об’єктно-орієнтованої 
мови програмування, перший курс фо-
кусується на імперативних аспектах цієї 
мови: виразах, управляючих структурах, 
процедурах і функціях, а також інших 
центральних елементах традиційної про-
цедурної моделі. Ознайомлення з техно-
логіями об’єктно-орієнтованого проекту-
вання перенесено на наступний курс. 

Прийняття «імперативного підхо-
ду» означає, що студенти отримують 
менше досвіду в технологіях об’єктно-
орієнтованого програмування, ніж при 
застосуванні моделі «з орієнтацією на 
об’єктно-орієнтоване програмування». 
Враховуючи ключову роль об’єктно-
орієнтованого програмування у вимогах 
до навчальних планів, а також труднощі, 
які виникають під час написання своїх 
перших об’єктно-орієнтованих програм, 
стає зрозуміло, що перенесення вивчен-
ня цього матеріалу на другий рік навчан-
ня є негативною стороною описуваного 
підходу. 

В той же час, студентам, в дій-
сності, вбачається необхідним розу-
міння традиційного імперативного 
стилю програмування, який все ще 
широко використовується та, при цьо-
му, є невід’ємною частиною будь-якої 
об’єктно-орієнтованої мови. Тому існу-
ють різні судження науковців та практи-
ків щодо визначення того, яка модель має 
бути представлена першою. Деякі з них 
стверджують, що студенти-початківці 
навчання за впровадження імперативно-
го підходу, отримують більше проблем 
при переході до об’єктно-орієнтованого 
підходу. Інші, навпаки, свідчать, що сту-
денти, які починали навчання з об’єктно-
орієнтованої мови, також будуть мати 
певні проблеми тоді, коли вони будуть 
вимушені не використовувати засоби 



51

Київський науково-педагогічний вісник
♦

мови, що роблять об’єктно-орієнтоване 
програмування настільки потужним.

Підхід «з орієнтацією на об’єктно-
орієнтоване програмування» (далі – 
«об’єктний підхід») також фокусується 
на програмуванні, але, при цьому, на са-
мому початку акцент ставиться на прин-
ципи об’єктно-орієнтованого проекту-
вання та програмування. Аналогічно 
до імперативного підходу, в об’єктному 
підході відзначаються як двох-, так і 
трьох семестрові реалізації, що передба-
чають вивчення тем:

– введення в об’єктно-орієнтоване 
програмування;

– об’єкти і абстракція даних;
– алгоритми і структури даних;
– об’єктно-орієнтоване програмування;
– об’єктно-орієнтоване проектування 

і методологія.
В кожному циклі перший курс роз-

починається безпосередньо з вивчення 
поняття об’єктів та наслідування. Далі 
навчання переходить до представлення 
більш традиційних структур управля-
ючої логіки, але завжди в контексті за-
гальних понять об’єктного підходу. На 
подальших курсах передбачається де-
тальніше вивчення матеріалу щодо ал-
горитмів, основних структур даних і пи-
тань програмної інженерії.

Головною перевагою об’єктного під-
ходу до навчання вступних курсів є раннє 
ознайомлення з об’єктно-орієнтованим 
програмуванням, яке в останні роки ста-
ло надзвичайно важливим як для акаде-
мічного середовища, так і для промисло-
вості. Наприклад, в грудні 2000 р. Рада 
коледжів (College Board) анонсувала 
свої плани з посилення об’єктного під-
ходу в програмі спеціалізованих курсів 
(Advanced Placement [AP2000]). 

В той же час об’єктний підхід також 
має деякі недоліки, що є спільними з 
імперативним підходом. Фактично, про-

блеми імперативного підходу можуть 
ще гостріше виявитися при об’єктному 
підході, оскільки більшість об’єктно-
орієнтованих мов, зокрема С++, а також 
певною мірою Java, є набагато складні-
шими ніж інші мови. Якщо не буде зро-
блено обмеження складності в матеріа-
лі, який викладається, то деталі окремої 
мови можуть поглинути увесь навчаль-
ний час студентів, які прослуховують 
вступний курс. 

Підхід «з орієнтацією на функціональ-
не програмування» (далі – функціональ-
ний підхід), який було вперше використа-
но в Массачусетському технологічному 
інституті в 1980-х р.р. характеризується 
використанням на першому курсі функ-
ціональної мови, такої як Scheme. По-
рівняно з іншими реалізаціями, зазначе-
ний підхід має важливі переваги (знання 
програмування є необхідною умовою для 
багатьох поглиблених курсів з інформа-
тики; багатьом студентам програмуван-
ня подобається більше, ніж інші аспекти 
інформатики). Використання мови, яка 
не так часто використовується в практи-
ці програмування, дещо зменшує ефект 
від різниці в підготовці студентів-почат-
ківців, частина з яких завжди має певний 
досвід в програмуванні.

Однак, мінімалістський синтаксис 
функціональних мов надає можливість 
викладачам фокусуватися на фундамен-
тальних питаннях. Деякі важливі ідеї, 
особливо рекурсія, зв’язані структури 
даних і використання функцій як даних, 
природним чином вписуються до зазна-
ченого підходу, і можуть бути представ-
лені для вивчення на самому початку 
курсу навчання.

Проте, при застосуванні функціо-
нального підходу теж спостерігаються 
певні проблеми. 

1. Перша проблема полягає в тому, 
що може відзначатися деяке скептич-
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не ставлення студентів щодо вивчення 
мови, яку вони надалі можливо ніколи 
не будуть використовувати. Для студен-
тів, які обрали інформатику як майбут-
ню спеціальність, зазначені проблеми 
можна вирішити шляхом демонстрації 
позитивних сторін мови програмування 
та завдань, що можуть бути розв’язані 
за її використання. Студентам, які про-
слуховують вступний курс з метою ви-
значення своєї основної спеціальності, 
і особливо студентам, які розглядають 
цей курс як можливість отримання де-
яких практичних навичок програмуван-
ня, функціональні мови даються набага-
то важче.

2. Друга проблема полягає в тому, що 
цей підхід, як правило, вимагає від сту-
дентів, на ранній стадії навчання, абстрак-
тного мислення, ніж при використанні 
традиційних мов програмування. Звісно 
навчання студентів абстрактно мислити 
є необхідним і важливим, але настільки 
ранній перехід до абстракції може викли-
кати не сприйняття інформатики студен-
тами, у яких здатність до абстрактного 
способу мислення ще не сформована.

Для подання матеріалу на першому 
році навчання, вступний курс, створе-
ний за функціональним підходом, має 
бути продовжений інтенсивним курсом, 
який охоплює об’єктно-орієнтоване про-
грамування та проектування.

Протягом багатьох років фахівці в 
галузі інформатики вбачали проблему 
в тому, що традиційне спрямування на 
програмування формує обмежений по-
гляд студентів на дисципліну. Однак, ін-
форматика є дисципліною, що постійно 
розширюється та передбачає, окрім про-
грамування, включення інших видів ді-
яльності. Тому курси, що концентрують-
ся лише на програмуванні, не надають 
можливості студентам використати зна-
ння із інших галузей та застосовувати 

інші способи мислення, що є частиною 
сучасної інформатики.

Для надання студентам більш ціліс-
ного погляду на дисципліну, багато ви-
кладачів віддають перевагу підходу, який 
формулюється як «підхід з максимальним 
охопленням матеріалу». Впровадження 
зазначеного підходу на першому курсі 
навчання передбачає розгляд ширшого 
спектру тем. Цей підхід був рекомендова-
ний звітом СС1991, в якому стверджува-
лося, що «на перших курсах інформатики 
повинні викладати не лише програмуван-
ня, алгоритми і структури даних, але та-
кож і матеріал з усіх інших дисциплін», 
а «математика та інші теоретичні дисци-
пліни мають бути інтегровані в програму 
навчання інформатики» [2].

Проте, розробка успішної реалізації 
підходу з максимальним охопленням ма-
теріалу виявилося складним завданням. 
Аналіз наукових робіт показав, що най-
частіше реалізацією зазначеної ідеї було 
створення вступного оглядового курсу, 
розрахованого як на студентів, які спе-
ціалізуються в галузі інформатики, так і 
на всіх інших студентів. Такий курс дає 
студентам уявлення про цілу низку ціка-
вих і важливих тем. Студенти, яких за-
цікавила та чи інша галузь, отримують 
можливість надалі розпочати «звичай-
ний» однорічний вступний цикл. Таким 
чином, в більшості випадків йдеться про 
впровадження одного вступного курсу 
з максимальним охопленням матеріалу 
як відправної позиції для всіх студентів. 
Студенти, які пройшли подібний курс на-
вчання, можуть просуватися далі до будь-
якого іншого вступного циклу, де деталь-
ніше викладається обраний предмет.

Перевагою використання курсу з 
максимальним охопленням матеріалу в 
якості вступного курсу є те, що при та-
кому підході студенти можуть відразу ж 
оцінити обсяг інформатики, що дозво-
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лить їм швидше визначитися, чи хочуть 
вони більш глибоко вивчати дану галузь. 
У свою чергу, основним недоліком цього 
підходу є те, що він додає один курс до 
профілюючих курсів і затримує на один 
семестр завершення вступного циклу.

У підході з орієнтацією на алгоритми 
основні концепції інформатики пред-
ставляються з використанням псевдоко-
ду замість реальної мови програмуван-
ня. За рахунок ознайомлення студентів 
з основними алгоритмічними концеп-
ціями та логічними структурами не-
залежно від мови програмування, цей 
підхід мінімізує зусилля, що спрямо-
вані на вивчення специфічних синтак-
сичних конструкцій. Замість цього, від 
студентів вимагається обґрунтування та 
роз’яснення алгоритмів, які вони ство-
рюють, відлагоджуючи їх на папері. Це 
дозволяє студентам працювати з широ-
ким діапазоном типів даних і логічних 
структур, без необхідності врахування 
різних специфічних особливостей, що 
обов’язково присутні в популярних мо-
вах програмування. Більш того, оскільки 
студенти звільнені від необхідності ви-
конувати свої програми на комп’ютерах, 
цей підхід дозволяє студентам значно 
швидше ознайомитися з різноманітніс-
тю таких конструкцій. Як тільки сту-
денти опановують основні алгоритми і 
типи даних, вони, уже до кінця першого 
семестру, можуть починати використо-
вувати одну з поширених мов програму-
вання чи, найпізніше, на початку друго-
го семестру. Оскільки до цього моменту 
студенти вже знайомі з широким спек-
тром структур даних та управляючих 
структур, традиційне програмування 
може бути вивчено набагато швидше, а 
аудиторний час може бути присвячений 
більш глибшому вивченню практичних 
питань ефективного програмування та 
сприянню навичок налагоджування.

Завдяки виключенню з навчальної 
програми терміну, відведеного на ви-
вчення синтаксису та деталей певного 
середовища програмування, вступний 
курс, за підходом з орієнтацією на алго-
ритми, може включати додаткові теоре-
тичні теми, такі як оцінка ефективності 
та основи обчислення. Зазначене може 
бути корисним в двох аспектах:

1. Студенти, які спеціалізуються на 
інших дисциплінах, отримують деяке 
уявлення про інформатику як «науку».

2. Студенти, які спеціалізуються на 
інформатиці, починають знайомитися з 
відповідними аспектами теорії з перших 
днів навчання, скорочуючи ризик того, 
що під кінець навчання вони сприймати-
муть теорію як недоречний «додаток» до 
навчальної програми.

В той же час, підхід з орієнтацією на 
алгоритми, на думку фахівців має де-
кілька критичних недоліків. 

1. По-перше, відсутність можливості 
отримання першокурсниками практич-
ного досвіду в галузі інформатики. Кур-
си, що зводяться лише до конструювання 
алгоритмів в псевдокоді, викликають у 
студентів деяке розчарування. Тому ре-
комендується об’єднати підхід «з орієн-
тацією на алгоритми» з лабораторними 
роботами, що передбачають практичне 
використання сучасних засобів розробки. 
Зазначена стратегія дозволяє сформува-
ти практичні навички студентів, які для 
студентів інших дисциплін можуть бути 
навіть важливішими, ніж традиційне 
програмування. При належній синхроні-
зації програми лабораторних робіт з лек-
ційним матеріалом, студенти можуть на 
особистому досвіді відчути значимість, 
наприклад, структур даних у контексті 
роботи з базами даних, структур управ-
ління в контексті розробки електронних 
таблиць і високорівневого проектування 
в контексті створення Web-сторінок.
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2. По-друге, орієнтація на псевдокод 
також позбавляє студентів від необхід-
ності демонстрації роботи алгоритмів та 
їх функціональної реалізації. Також сту-
денти не навчаються компілювати про-
грами, хоча формування цих навичок 
є необхідним для подальшої успішної 
роботи. Тому студенти повинні отри-
мувати практичні навички наладки на 
ранніх етапах свого навчання. Процес 
налагодження псевдокоду істотно відріз-
няється від налагодження програми, яка 
виконується. У першому випадку мова 
йде про «перевірку за столом» та бесі-
ди про алгоритм; у другому, як правило, 
про інтерпретацію симптомів і про дії, 
що виконуються в процесі знаходження 
програмних помилок. Обидві навички 
важливі, і досить складно визначити, як 
застосування підходу з орієнтацією на 
алгоритми впливає на здатність студен-
тів налагоджувати програми.

3. По-третє, потребуються певні зу-
силля для проведення оцінювання рівня 
знань студентів. В дійсності, не зовсім 
вірно оцінювати якість програм лише на 
підставі результатів проходження набо-
ру контрольних прикладів, однак мож-
ливість проведення подібних перевірок, 
зазвичай, допомагає викладачам швид-
ше знаходити алгоритмічні помилки. 
В той же час, вбачається значно важчим 
завданням оцінка псевдокоду на корек-
тність, яке, зазвичай, вимагає залучення 
великої кількості асистентів.

Отже, на першому курсі навчання по-
чинається з обговорення алгоритмів та їх 
застосувань, далі, до кінця курсу, вивча-
ються основи об’єктно-орієнтованого 
програмування. На другому курсі пропо-
нується ретельніше вивчення об’єктно-
орієнтованого програмування.

Підхід «з орієнтацією на апаратну 
частину» (скорочено «апаратний під-
хід») передбачає вивчення основ ін-

форматики, починаючи з машинного 
рівня з переходом на більш абстрактні-
ші концепції. 

Таким чином, студенти отримують 
можливість вивчити послідовно інфор-
матику. Програма курсу починається з 
вивчення перемикальних схем, що потім 
використовуються для конструювання 
простих регістрів і арифметичних при-
строїв, з яких, у свою чергу, будується 
проста фон нейманівська машина. Лише 
після формування у студентів твердого 
розуміння будови апаратної частини, в 
програмі відбувається перехід до розгляду 
програмування мовами високого рівня.

Перший курс циклу передбачає ви-
вчення будови комп’ютера; на другому 
курсі отримані знання використовують-
ся як базис для розвитку навичок про-
грамування у студентів та введення в 
об’єктно орієнтовані технології. 

Слід відзначити, що впровадження 
зазначеного підходу використовується 
для формування детального розуміння 
студентами процесу обчислення. Однак, 
він є менш ефективним для заохочення 
студентів бачити цілісні концепції, що 
стоять за механізмом реалізації. Апарат-
ний підхід також не досить добре узго-
джується із зростаючою централізацією 
всіх процесів відносно програмного за-
безпечення та сучасної тенденції вдо-
сконалення віртуальних машин. В той 
же час, подібний підхід може знайти за-
стосування в програмах з проектування 
комп’ютерів (computer engineering), в 
яких передбачається раннє ознайомлен-
ня з технічними засобами.

Висновки. Отже, кожен з підходів до 
вивчення теоретичних основ інформа-
тики, що використовуються у зарубіж-
них університетах, має певні позитивні 
сторони та недоліки. Однак, слід наго-
лосити, що вони мають спільну ознаку, 
яка їх об’єднує – ставлення до теоре-
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тичних основ інформатики, що визна-
чаються як один з трьох основних бази-
сів інформатики; основні математичні 
концепції мають вивчатися студентам 
на початку їх навчання у ВНЗ, а на стар-
ших курсах вони повинні регулярно ви-
користовуватися. Для цього визначено 
галузь знань, яка складається з дис-
кретної математики, обов’язкової для 
університетської програми. 

Загальна світова тенденція до фор-
мування професійних якостей майбут-
нього фахівця вимагає розглядати його 

як багатогранну особистість, яка має 
високий ресурсний потенціал для само-
вдосконалення та творчого становлення. 
Формування та розвиток інформацій-
ного суспільства ставить нові вимоги 
до сучасних фахівців як високих про-
фесіоналів, лідерів, всебічно розвине-
них особистостей. Для розкриття та 
самореалізації особистості необхідно 
застосовувати такі методи навчання, що 
спрямовані на максимальне розкриття 
особистісних здібностей студента у май-
бутній професійної діяльності.
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СТРУКТУРА МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
СУЧАСНОГО ПЕРШОКЛАСНИКА

Анотація: У статті розглянуто питання, що пов’язане з дослідженням структури мотивації 
навчальної діяльності сучасного першокласника.

Аннотация: В статье рассмотрены особенности структуры мотивации учебной деятель-
ности современного первоклассника.

Summary: In the article the features about the structure of motivation of educational activity of 
the modern first-grader.

Постановка проблеми. Молодший 
шкільний вік є віком оволодіння дити-
ною навчальною діяльністю, основними 
видами навчальних дій. І в цей період 
формуються нові мотиви, відбувають-
ся перестановки в мотиваційній системі 
школяра. Відношення до навчальної ді-
яльності стає значущим, цінним, а відно-
шення до гри, як провідної діяльності у 
дошкільному віці, стає менш важливим.

Дослідження мотивації навчальної 
діяльності першокласника є дуже акту-
альним у наш час, адже вона виступає 
одним з найважливіших напрямків за-
гальної психологічної проблеми мотива-
ції діяльності, що пронизує усі сторони 
й аспекти поведінки і діяльності люди-
ни, відіграє важливу роль в їхній орга-
нізації, визначає спрямованість особис-
тості людини, яка має різний характер 
в залежності від того, які саме мотиви 
стали домінуючими.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Сутність мотиваційного ком-
поненту у навчальній діяльності дітей 
першого класу висвітлили у своїх робо-
тах багато авторитетних вчених, серед 
яких М. М. Алексєєва, Л. І. Божович,  
Л. С. Виготський, В. В. Давидов,  

М. Т. Дригус, Д. Б. Ельконін, О. М. Ле-
онтьєв, А. К. Маркова, М. В. Матюхіна, 
О. Я. Савченко, Г. І. Щукіна.

Недостатньо розробленим залишаєть-
ся питання змісту мотивації навчальної 
діяльності сучасного першокласника, 
який за віковою періодизацією є стар-
шим дошкільником, проте відноситься 
до молодшого шкільного віку, внаслідок 
зміни провідного типу діяльності та со-
ціальної ситуації розвитку.

Мета статті – емпірично дослідити 
та розкрити мотиваційну структуру на-
вчальної діяльності першокласника.

Виклад основного матеріалу. Пере-
хід від дошкільного дитинства до шкіль-
ного характеризується стрімкою зміною 
місця дитини в системі доступних йому 
суспільних відносин і всього його обра-
зу життя (Л. І. Божович). 

Під мотивацією навчальної діяльнос-
ті розуміється механізм співвідношення 
особистістю факторів, що обумовлюють 
виникнення і прояв навчальної актив-
ності: потреби, цілі, установки, почуття 
обов’язку, інтереси [1]. М. М. Алексєєва, 
Л. І. Божович, М. Т. Дригус, А. К. Мар-
кова, Г. І. Щукіна, та інші усі мотиви, 
які зустрічаються в учбовій діяльності 



57

Київський науково-педагогічний вісник
♦

першокласника поділяють на два види: 
пізнавальні мотиви, які безпосередньо 
пов’язані з учінням школярів, потребою 
в інтелектуальній активності і соціальні, 
пов’язані з суспільними взаємовідноси-
нами дітей.

Так, в роботах Л. І. Божович, А. К. 
Маркової на матеріалі дослідження на-
вчальної діяльності молодших школярів 
відзначалося, що вона спрямовується іє-
рархією мотивів, в якій домінуючими мо-
жуть бути або внутрішні мотиви, пов’язані 
безпосередньо з самою навчальною ді-
яльністю (пізнавальні інтереси, потреби 
в інтелектуальній активності, оволодінні 
новими знаннями), або широкі соціальні 
мотиви, обумовлені потребою дитини за-
йняти нове місце в суспільних відноси-
нах, обійняти новий соціальний статус, 
позицію школяра, отримувати похвалу, 
відмітки від оточуючих [2, 3]. 

Характеризуючи і досліджуючи мо-
тивацію навчальної діяльності молод-
ших школярів, М. В. Матюхіна у струк-
турі мотивації навчальної діяльності 
дітей 6-7 років зазначає такі три групи 
мотивів: широкі соціальні (мотиви са-

мовдосконалення і самовизначення), 
вузькі особистісні (мотиви отримувати 
схвалення зі сторони вчителя, батьків, 
однокласників), де дуже значне місце 
займає прагнення отримувати гарну від-
мітку. Відмітка виражає і оцінку знань, 
і суспільну думку про учня (Д. Б. Ель-
конін, Л. С. Виготський, Л. І. Божович,  
О. М. Леонтьєв), тому діти прагнуть до 
неї, власне, не заради знань, а заради 
збереження і підвищення свого прести-
жу. І пізнавальні мотиви [4].

О. Я. Савченко виокремлює два види 
мотивів: зовнішні, що безпосередньо не 
пов’язані з діяльністю, але впливають на 
її успішність та внутрішні, пов’язані із 
самим процесом учіння, його результа-
том. За змістом, тривалістю дії, силою 
впливу автор дає ряд таких визначаль-
них мотивів першокласника: почуття 
обов’язку, бажання порадувати батьків 
і отримувати п’ятірки, страх перед по-
каранням, пізнавальний інтерес, праг-
нення заробити винагороду, отримати 
похвалу вчителя, утвердити себе в новій 
соціальній ролі – ролі учня, який свід-
чить про розвиненість ігрової діяльності 

Рис. 1. Модель мотиваційної структури навчальної діяльності першокласника
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у дошкільному віці [5], тому не може-
мо забувати про роль ігрового мотиву 
у навчальній діяльності. І ця потреба, 
висловлює свою думку Л. І. Божович, 
очевидно, виникає на основі потреби 
дитини у спілкуванні.

Є. І. Головаха наголошує на перева-
жанні у навчальній діяльності першо-
класника, спочатку, пізнавального ін-
тересу до оточуючої дійсності, а потім 
прагнення до отримання нових знань [6].

Аналіз опрацьованої літератури [1, 2, 
3, 4, 5, 6] дозволив нам розробити тео-
ретичну модель мотиваційної структури 
навчальної діяльності першокласника, 
яку подано на рис. 1.

Структуру мотивації навчальної ді-
яльності першокласника представляють 
ті його мотиви потреби і інтереси, цілі, 
з якими дитина прийшла до школи, ті, 
що формуються в процесі діяльності, і в 
кожної дитини вона індивідуальна. Про-
те, у загальному вигляді, структура мо-
тивації начальної діяльності першоклас-
ника представлена двома основними 
групами мотивів: домінуючими та дру-
горядними, які ми можемо побачити на 
рис. 1. Так, серед домінуючих мотивів: 
мотив зайняти новий соціальний статус 
(позицію школяра), бажання порадувати 
батьків, отримати похвалу вчителя, ігро-
вий мотив, звички виконувати вимоги 
дорослого, до мотиів другорядних від-
носяться: потреба в інтелектуальній ак-
тивності, навчально-пізнавальні мотиви, 
пізнавальний інтерес до навколишньої 
дійсності.

За для реалізації нашої мети було про-
ведено емпіричне дослідження моти-
вації навчальної діяльності першоклас-
ників на базі КНТМЛ № 16 м.Кривого 
Рогу, вибірка складала 45 учнів двох 
перших класів. У результаті ми отрима-
ли рівні вираженості шкільної мотивації 
першокласника за допомогою анкети 

для визначення рівня шкільної мотива-
ції молодших школярів Н. Г. Лусканової, 
представлені у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Рівні вираженості шкільної мотивації 

першокласника за методикою  
Н. Г. Лусканової

Рівень вираженості 
шкільної мотивації

Розподіл показників 
у %

І 16
ІІ 45
ІІІ 22
ІV 13
V 4

Як видно з таблиці, для учнів першо-
го класу характерні 5 рівнів шкільної 
мотивації, з яких 61% досліджуваних 
мають І і ІІ рівень, що говорить про ви-
сокий рівень шкільної мотивації. Ха-
рактеризується наявністю в учнів пізна-
вальних мотивів, пізнавального інтересу 
до оточуючої дійсності, прагнення най-
більш успішно виконувати усі вимоги 
школи, намагаються отримувати лише 
гарні оцінки. ІІІ рівень представляють 
22% досліджуваних, де шкільна мотива-
ція представлена позитивним відношен-
ням до школи, але дітей цікавить біль-
ше позанавчальна діяльність. 17% дітей 
мають ІV I V рівень, що свідчить про 
низьку шкільну мотивацію, негативне 
відношення до школи та можливу деза-
даптацію.

Щоб виявити найхарактерніші моти-
ви, що спонукають першокласника до 
навчальної діяльності ми провели ме-
тодику на визначення мотивів навчання 
молодших школярів М. Р. Гінзбурга і 
отримали дані, які доречно представити 
у вигляді гістограми, яка подається на 
рис. 2.

З гістограми на рис. 2 видно, що учні 
перших класів найчастіше обирають 
оціночний мотив (31%), тобто дітям 
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притаманна потреба в соціальному при-
йнятті та схваленні. Особливу роль віді-
грає відмітка вчителя, позитивна оцінка. 
Прагнення не виглядати гірше на фоні 
інших з точки зору оцінок.
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Рис. 2. Мотиви навчальної  
діяльності першокласника

Другий за рейтингом мотив – пізна-
вальний (27%), який характеризується 
спрямованістю дітей до навчальній ді-
яльності, появою пізнавального інтер-
есу, такі діти зацікавлені у результаті ви-
конання своєї діяльності.

Соціальний мотив (19%) посідає тре-
тє місце у рейтингу, що свідчить про орі-
єнтацію дітей зайняти новий соціальний 
статус, вступити у нові міжособистісні 
стосунки.

Позиційний мотив (12%) займає чет-
верте місце у рейтингу, і є не менш зна-
чущим, адже говорить про прагнення 
першокласників до самоствердження, 
взаємодії з товаришами, вчителем. Да-

ний мотив являється важливою основою 
самовиховання та самовдосконалення 
особистості.

Мало виражені ігровий (8%), спрямо-
ваний на різні види гри та зовнішній моти-
ви (3%) – відчуття боргу, обов’язку перед 
батьками, вчителем, однокласниками.

Висновок. Результати емпіричного 
дослідження дозволяють нам виділи-
ти у структурі мотивації навчальної ді-
яльності першокласника такі мотиви: 
оціночний, пізнавальний, соціальний, 
позиційний, ігровий та зовнішній. Де 
найбільш вираженими є мотив оцінки та 
пізнавальний. У класі навчається біль-
шість дітей з високим рівнем шкільної 
мотивації, яка характеризується праг-
ненням успішно виконувати усі вимоги 
школи та вчителя, занепокоєнням при 
отриманні незадовільної оцінки, чим ха-
рактеризується наявність пізнавального 
інтересу, зацікавленість навчанням як 
серйозною діяльністю. Більш виражена 
зовнішня мотивація до навчання.

Перспективи подальших розвідок бу-
дуть спрямовані на інтеграцію викладе-
ного теоретичного матеріалу щодо розу-
міння основних мотивів, що спонукають 
першокласника до навчальної діяльності 
з метою оптимізації навчального про-
цесу, що повинен повністю відповідати 
мотивам учнів, від чого буде залежати 
результативність та успішність навчання. 
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РОЗВИТОК ОПТИМАЛЬНИХ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ 
ВІДНОСИН У СТАРШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ  

ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

Анотація: У статті розглянуті аспекти, що стосуються дослідження розвитку 
дитячо-батьківських відносин у старшому дошкільному віці та можливості арт-
терапії, як інструменту їх оптимізації. 

Аннотация: В статье рассмотрены аспекты, касающиеся исследования развития 
детско-родительских отношений в старшем дошкольном возрасте и возможности 
арт-терапии, как инструмента их оптимизации.

Summary: in this article there are scrutinized aspects which concern the study of 
children-parents interrelationship development at the elder pre-school age and the 
possibility of art-therapy as the instrument of their optimization.

Постановка проблеми. На сьогодніш-
ній день науковці все частіше спрямовують 
вектор своїх наукових інтересів на опа-
нування нових та актуальних проблем та 
шляхів вирішення проблеми батьківсько-
дитячих відносин. Взаємини між батьками 
і дітьми, будучи oдними з найважливіших 
видів віднocин у рoдині, детермінують 
прoцеcи coціалізації та coціальнoї реалі-
зації ocoбиcтocті. Більшіcть прoблем дітей 
(емoційнo-вoльoві відхилення, пробле-
ми поведінки, дезадаптація, загocтрення 
пcихocoматичних і coціальних проблем), 
ocoбливo загocтрилиcя ocтаннім часом 
та в більшості cпрoвoкoвані впливoм 
негативнoгo дocвіду cімейних віднocин, 
в першу чергу пoрушеннями дитячo-
батьківcьких віднocин. Прoблеми у 
віднocинах дитини з батьками, у дорос-
лому віці можуть привести до труднoщів 
у cпілкуванні з іншими людьми. В більш 
пізньoму віці патерни негативних за-
ємин, що сформувались в дитинстві, 
мoжуть бути перенеcені на влаcні cім’ї та 
відoбражатиcя у прoфеcійній діяльнocті.

Прoцеc вихoвання у рoдині включає 
у cебе ряд ocoбливих кoмпoнентів, які 
зумoвлені значенням та ocoбливocтями 
батьківcькoї пoзиції. Батьківcька пoзи- 
ція включає у cебе такі кoмпoненти, 
як мoтиви, ціннocті й цілі батьківcтва, 
ocoбливocті емoційнoгo cтавлення дo 
дитини, cпocoби вирішення прoблемних 
cитуацій, cтиль взаємoдії з дитинoю, 
coціальний кoнтрoль. Веcь цей арcенал 
кoмпoнентів уocoблюєтьcя у типі 
cімейнoгo вихoвання, що є одним із уза-
гальнюючих факторів, що впливають на 
специфіку дитячо-батьківських взаємин.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Традиційнo дocлідження 
дитячo-батьківcьких віднocин будують- 
cя навкoлo вивчення рoлі дoрocлoгo в 
пoбудoві взаємoдії з дитинoю (І.М. Ба- 
линcький, А.І. Захарoв, Л.Д. Cтoляренкo, 
C.І. Cамигін, А.В. Петрoвcький, Э.Г. Эй- 
демиллер, В.В. Юcтицький), а пoзиція 
дитини, ocoбливo на ранніх cтадіях 
рoзвитку рoзглядаєтьcя як паcивна 
(В. Д. Альперoвич, М. В. Єрмoлаєва, 
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O.В Краcнoва, Т. Н. Тіхoмірoва). При 
такoму підхoді, дитина, пo cуті, не є ак-
тивним cуб’єктом взаємoдії з батькoм. 
У науковій літературі oпиcана вели-
ка фенoменoлoгія cтилів cімейнoгo 
вихoвання, що є однією із аспектів 
вивчення дитячо-батьківських від-
носин. Рoзрoбкoю критеріїв виділен-
ня типoвих риc cімейнoгo вихoвання 
займалиcя багатo вітчизняних і зарубіж-
ні дocлідників (Д. Баумрінд, А. Варга,  
Е. Ейдеміллер, А. Личкo, Г. Хoмен- 
тауcкаc, В. Юcтіцкіc, та ін.). 

На підcтаві вищевикладенoгo ми 
вважаємo рoзвитoк oптимальних дятячo-
батьківcьких віднocин у cтаршoму 
дoшкільнoму віці і пcихoлoгічнoю, і 
педагoгічнoю прoблемoю. Актуальніcть 
пoрушенoї прoблеми зумoвлена 
неoбхідніcтю пoшуку нoвих ефективних 
пcихoлoгічних інcтрументів oптимізації 
дитячo-батьківcьких відносин.

Метою статті є теоретико‒ме-
тодологічне обґрунтування доціль-
ності використання арт‒терапії у 
контексті розвивальної роботи з опти-
мізації дитячo‒батьківcьких віднocин у 
cтаршoму дoшкільнoму віці.

Основний матеріал дослідження. 
Cаме пoняття «дитячo‒батьківcьких 
віднocин» у cучаcній пcихoлoгічній науці 
трактуєтьcя як cиcтема, абo cукупніcть, 
батьківcькoгo, емoційнoгo cтавлення дo 
дитини, cприйняття дитини батьками і 
cпocoбів пoведінки з ними [1].

Пoняття батьківcькі віднocин вказує 
на взаємний зв’язок і взаємoзалежніcть 
батьків та дітей. Батьківcьке cтавлення 
включає в cебе cуб’єктивнo-oцінне, 
cвідoмo-вибoрче уявлення прo ди-
тину, яке визначає ocoбливocті 
батьківcькoгo cприйняття, cпocіб 
cпілкування з дитинoю, характер 
прийoмів впливу на ньoгo. Як правилo, 
в cтруктурі батьківcькoгo cтавлення 

виділяють емoційний, кoгнітивний і 
пoведінкoвий кoмпoненти. Пoняття 
батьківcька пoзиція і батьківcька 
уcтанoвка викoриcтoвуютьcя як cинo- 
німи батьківcькoгo cтавлення, але відріз- 
няютьcя cтупенем уcвідoмленocті. Бать- 
ківcька пoзиція cкoріше пoв’язуєтьcя 
зі cвідoмo прийнятими, вирoбленими 
пoглядами, намірами; уcтанoвка − менш 
oднoзначна [2].

У основі класифікації батьківсько-
го ставлення найчастіше фігурують два 
критерія: ступінь емоційної близькості, 
теплоти батьків до дитини (любов, при-
йняття, тепло або емоційне відкидання, 
холодність) і ступінь контролю за його 
поведінкою (висока − з великою кількіс-
тю обмежень, заборон; низька − з міні-
мальними заборонними тенденціями).

Наприклад,  у теоретичному до-
слідженні Е. І. Артамонової, Є. В. Єк-
жанової [3] описана досить повна кла-
сифікація стилів дитячо-батьківських 
відносин, що актуальні у руслі сучасно-
го наукового знання, яка включає: 

1. Демократичний. При даному стилі 
сімейного виховання, емоційна близь-
кість з дитиною виявляється, як при-
йняття, тепло і любов. Вимоги до дити-
ни справедливі, заборони обґрунтовані.

2. Авторитарний, емоційна близь-
кість з дитиною частіше відсутня, хоча 
і не виключається. Вимоги до дитини 
жорсткі, без пояснення причин. Контр-
оль жорсткий, некоректний, покарання. 

3. Гіперопіка – у такому разі турбота 
проявляється згубно. Вимоги до дитини 
відсутні, а контроль надмірний. У дити-
ни відсутні навики самостійності. Емо-
ційний контакт між дітьми та батьками 
дуже сильний. Контроль за дитиною то-
тальний, часом надмірний. 

4. Підвищена моральна відповідаль-
ність − стиль взаємодії при якому батьки 
занадто стурбовані майбутнім дитини, її 
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успіхами у навчанні, досягненнями, со-
ціальним статусом. Загалом негативний 
вплив цього стилю позначається на рівні 
тривоги та довіри. 

5. Анархічний (ліберальний) – при 
цьому стилі дуже незначні вимоги до ди-
тини. Присутне некритичне відношен-
ня та відсутній контроль. Негативний 
вплив цього стилю батьківсько-дитячих 
відносин у розвинені егоїстичності та 
пониженні контролю. 

6. Гіпопротекція – основним проявом 
цього стилю є байдужість до дитини, 
відсутність душевного тепла та емо-
ційного відношення. Також не достатні 
вимоги та контроль за діяльністю дити-
ни. Роль батьків у життя дитини досить 
мала. Дитина виростає непередбачува-
ною, гіпертімною. 

7. Емоційне відкидання – основна 
характеристика − відсутність емоційної 
близькості. Але при цьому вимоги до 
дитини досить високі. Батьки не кон-
тактують з дитиною, завдяки чому вона 
виростає мрійливою, жорстокою. У ди-
тини виникають труднощі в спілкуванні; 
невротичні розлади. 

8. Жорстоке поводження (агресив-
ний стиль) − вимоги до дитини відсут-
ні, контроль жорсткий, позбавлення за-
доволень, приниження, побої. Модель 
спілкування з дитиною, ворожа. Вона 
виростає егоїстичною, жорстокою.

Що стосується поняття «оптималь-
них дитячо-батьківських відносин», то 
доцільно розглянути саме значення сло-
ва «оптимальний». За значенням, що 
подається у Словнику української мови 
[5], оптимальний − який найбільше від-
повідає певним умовам, вимогам; най-
кращий із можливих. 

На основі досліджень Е.Г. Ейдемил-
лера, C.І. Cамигіна, Л.Д. Cтoляренкo, 
А.З. Шапіро, В.В. Юcтицького, дитячо-
батьківських відносини були окресленні 

різні види батьківських правил, позицій, 
манер спілкування тощо, які обумовлю-
ють специфіку дитячо-батьківських вза-
ємин. У самому сукупному підході до 
класифікації були сформульовані опти-
мальна і неоптимальна батьківська по-
зиція [6].

Оптимальна батьківська позиція 
включає в себе такі умови: адекватність, 
гнучкість та прогностичність. 

Адекватність батьківської позиції 
може бути визначена як здатність бать-
ків спостерігати й усвідомлювати інди-
відуальність власної дитини, виявляти 
зміни, що відбуваються в її душевному 
світі. Гнучкість батьківської позиції роз-
глядається як уміння перебудови впливу 
на дитину згідно ходу обставин існуван-
ня родини. 

У рамках нашого дослідження до-
цільно показати стосунки в сім’ї через 
ті ролі, які використовує дитина. Роль 
визначається як буд-який комплект стан-
дартів дії згідно до відношення до ди-
тини в сім’ї, як комбінування емоцій, 
надій, вчинків, оцінок, звернених до ди-
тині від старших членів сім’ї [7].

У гармонійній сім’ї дати опис ролі 
важко, завдяки тому що завжди взаєми-
ни з дитиною гнучкі і мінливі. Однак у 
тих варіантах, коли батьківські позиції 
втрачають гнучкість, адекватність, дитя-
чі ролі досить чітко виявляються. 

Найбільш характерні чотири негатив-
ні ролі: «козел відпущення», «любим-
чик», «примиритель». В. Н. Дружинін 
[7] виділяє й інші ролі: «дитина-тягар»; 
«дитина-раб», «дитина як зброя» в бо-
ротьбі з чоловіком; дитина − «заступник 
чоловіка» (від нього вимагають постій-
ної уваги, турботи, щоб він був поруч і 
ділився своїм особистим життям).

Оптимальний вид тактики сімейного 
виховання − співпраця. Саме в ситуації 
співробітництва долається індивідуалізм 
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дитини, формуються риси колективіста. 
А це вже припускає, що сім’я знаходить 
особливу якість, стає групою особливо-
го типу, перетворюється в колектив [8].

Аналізуючи основи психокорекційної 
роботи дитячо-батьківських відносин, 
багато авторів (Х. Квятковська, Х. Ланд-
гартен, Л. Пролкс, Д. Рубін) відзнача-
ють, що в дошкільному віці одним з най-
більш підходящих методів є арт-терапія. 
Це поняття включає в себе синтез різних 
видів мистецтва: музику, художню твор-
чість, театр, літературу, танець [8]. 

Зазначимо, що для нашого досліджен-
ня важливим є той факт, що старший до-
шкільний вік є сензитивним періодом 
для використання методу арт-терапії. Це 
визначається тим, що в цей час у дити-
ни вже сформовані основні мовні, рухо-
ві навички, а також навички, пов’язані з 
художньою, музичною діяльністю.

Отже, існує ряд переваг використання 
арттерапевтіческіх методів як основних 
у корекційно‒розвивальній роботі з ді-
тьми та їх батьками. Поряд з позитивни-
ми аспектами застосування цих методів 
є й негативні, такі як труднощі оцінки 
ефективності арт-терапевтичного впли-
ву в процесі проведення занять. 

Висновок. Теоретичний аналіз науко-
вої літератури з проблеми вивчення роз-
витку oптимальних дитячo-батьківcьких 
віднocин у cтаршoму дoшкільнoму віці 
заcoбами арт – терапії дозволив нам ді-
йти висновку про детермінованість емо-
ційних розладів, порушень поведінки та 
інших психологічних проблем дорослих 
несприятливими подіями дитинства. 
Так, система дорослий‒дитина регулю-
ється дорослим, якому надається про-

відна роль формування цих відносин. 
Взаємодія дитини з батьками є першим 
досвідом її спілкування з навколишнім 
світом, від якої залежить психологічно 
здорове дорослішання. 

Психологи‒дослідники розділили 
фактори, що призводять до порушення 
взаємин батьків і дитини на дві групи. 
Перша група причин стосується дитини, 
її психологічних особливостей та пове-
дінки в сім’ї; до другої належать осо-
бливості батьків, їх поведінки, манери 
поводження з дитиною стилі виховання 
та інш. У сучасній науці виділені такі 
психотравмуючі фактори, що можуть 
проявитись у характері дитячо‒бать-
ківських відносин, та мати негативний 
вплив на розвиток та самопочуття ди-
тини: сімейні конфлікти, брак любові, 
непослідовність у системі покарань і 
заохочень, відсутність одного з батьків, 
надмірна опіка, непослідовність вихо-
вання та інше.

Арт‒терапія є екологічним засобом 
корекції та розвитку, саме тому вона як 
найкраще підходить до застосування у 
роботі із дітьми дошкільного віку. Арсе-
нал технік арт‒терапії досить широкий 
і відповідає запитам сучасного психоло-
гічного знання. У базі арт‒терапевтичних 
методик є технології та методи роботи 
чи не зо всіма, відомими на сьогодніш-
ній день психологічними проблемами. 
Досить широкий вибір атр‒терапевтич-
них технік існує з корекційних аспектів 
сімейних відносин, а відсутність віко-
вих обмежень до їх застосування робить 
можливим одночасно працювати з бать-
ками та дітьми в системній єдності ко-
рекційно‒розвивальних вправ.
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РІВЕНЬ ОСВІТИ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ПРОЯВУ КОМПЛЕКСУ ГАНДИКАПА

Анотація: У статті розкриваються та уточнюються поняття «гандикапізм», «комплекс ган-
дикапу». Представлені результати емпіричного дослідження проявів комплексу гандикапу в 
розрізі освіти неповносправного, отримані за авторським опитником для діагностики комп-
лексу гандикапу. Комплекс гандикапу формується під впливом усвідомлення інвалідності, су-
проводжується негативними переживаннями, деструктивними оцінками себе і соціуму.

Аннотация: В статье раскрываются и уточняются понятия «гандикапизм», «комплекс ган-
дикапа». Представлены результаты эмпирического исследования проявлений комплекса 
гандикапа в разрезе образования инвалида, полученные по авторскому опроснику для диа-
гностики комплекса гандикапа. Комплекс гандикапа формируется под влиянием осознания 
инвалидности, сопровождается негативными переживаниями, деструктивными оценкам 
себя и социума.

Summary: The article reveals and clarifies the concept of «handicaps» and «complex handicap.» 
The results of empirical studies of the complex manifestations of handicap in the context of edu-
cation for the disabled received copyright questionnaires for the diagnosis of complex handicap. 
Complex handicap is influenced by awareness of disability accompanied by negative emotions, de-
structive estimates themselves and society.

Постановка проблеми. Інвалідність є 
предметом дослідження багатьох наук со-
ціономічного профілю, насамперед меди-
цини, соціальної роботи, фізичної реабі-
літації тощо. Кожна з них вивчає окремий 
ракурс відповідно до своїх методів дослі-
дження. Проблема психологічних аспек-
тів інвалідності – гандикапізм, комплекс 
гандикапу, гандикапність (без уживання 
цих термінів) – вивчалася лише в межах 
спеціальної психології та педагогіки, де 
основна увага приділялась психологіч-
ному дизонтогенезу та порушенням пси-
хічного розвитку, відхиленням від норми 
психогенези дітей із вродженими або на-
бутими дефектами сенсорної, інтелекту-
альної, емоційної сфер.

Серед багатьох явищ, які фіксують 
дискримінацію, наявність упереджень 
та деструктивних установок, особливо 
небезпечним є гандикапізм, що виявля-

ється у негативному ставленні до людей 
з обмеженими можливостями.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій, у яких започатковано 
розв’язання даної проблеми. Р. Кор-
сіні (Raymond Corsini) та А. Ауэрбах 
(Auerbach) поняття «гандикапізм» тлу-
мачать як забобони стосовно осіб з 
певними відхиленнями від норми, тоб-
то воно стає, таким чином, різновидом 
расових і гендерних стереотипів, що 
існують у нашому суспільстві як у від-
критих, індивідуальних й інституціо-
нальних, так й у прихованих, латентних 
формах [1].

Ми погоджуємось із цією думкою та 
поняття «гандикапізм», трактуємо як 
суспільне явище, що актуалізується за 
рахунок негативних уявлень про непо-
вносправних. Такі погляди містяться в 
суспільній свідомості, а також виявля-
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ються на несвідомому рівні як колектив-
не підсвідоме (архаїчні стереотипи), які 
функціонують за рахунок архетипів.

Дослідники П.В. Каменченко,  
М.О. Зорін, Т.Р. Михайлова, Б.П. Редь-
ко, Т.Л. Лактюшина та ін. стверджують, 
що наявність фізичного дефекту впливає 
на особистість, зумовлюючи виникнен-
ня негативних емоційних станів, зміну 
певних рис характеру людини. Особис-
тісні зміни під впливом хвороби дослі-
джувались А. Гольдшейдером, О.Р. Лу-
рією, Л.І. Вассерманом, Л.Л. Рохліним,  
В.М. М’ясищевим та ін. Вони вказува-
ли, що інвалідизуючий вплив можна 
вивчати завдяки дослідженню внутріш-
ньої картини хвороби, що відображує 
суб’єктивне значення наявної вади для 
особистості, її вплив на усвідомлення 
свого благополуччя, місця в соціумі та 
значущості власного «Я».

Поняття «комплекс гандикапу» зна-
ходиться на початковому етапі науково-
го обґрунтування. З психологічної точки 
зору ця категорія пояснюється як стан, 
при якому поєднання фізичних, розумо-
вих, психологічних та соціальних якос-
тей інвалідизованих ускладнює процес 
пристосування, не дозволяючи їм до-
сягнути оптимального рівня розвитку 
і функціонування. Л.С. Виготський  
[2, c. 73] називав цей феномен «повною 
недовершеністю або соціальною інва-
лідністю». Комплекс гандикапу – це 
індивідуальне, внутрішнє неприйняття 
себе інвалідизованим, деформований 
образ «Я» внаслідок негативних впли-
вів соціальних установок. Комплекс 
гандикапу трактується нами як власти-
вість, новоутворення психіки, що про-
являється у зменшенні соціальної ак-
тивності, обмеженні кола спілкування 
неповносправного, зміні самооцінки та 
самоставлення, яке набуває негативно-
го характеру.

За Д.Л. Ветліб [1], слід відрізняти ін-
валідність (фізична або психічна вада) 
від комплексу гандикапу – соціальних 
і психологічних реакцій на цей стан. 
Інвалідність не обов’язково передба-
чає наявність комплексу гандикапу. Не-
повносправна людина може відчувати 
свою неповноцінність, несхожість з ін-
шими, меншовартість, що призводить 
до руйнації її стосунків із суспільством, 
зменшення соціальної активності, са-
моізоляції. З іншого боку, інвалідизова-
ний може відчувати себе повноцінним 
членом суспільства, бути соціально 
адаптованим, мати можливості для са-
мореалізації. Тут інвалідність не є ха-
рактеристикою, яка зумовлює перебудо-
ву «Я-концепції» індивіда, та, зазвичай, 
не впливає на спосіб її життя й специфі-
ку самоставлення.

Комплекс гандикапу є властивістю 
особистості, яка формується під впли-
вом усвідомлення інвалідності, що руй-
нує життя, не залишаючи в ньому сенсу, 
та супроводжується негативними пере-
живаннями, деструктивними оцінками 
себе і соціуму. Комплекс гандикапу є 
однією із складових та похідних ганди-
капізму. Гандикапізм є ґрунтом, який зу-
мовлює в неповносправної особи появу 
комплексу гандикапу.

Завдання статті полягає у з’ясуванні 
рівня сформованості комплексу ганди-
капу в інвалідизованої людини у залеж-
ності від рівня її освіти. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з новим обґрунтуванням отри-
маних наукових результатів. З метою 
емпіричного вивчення рівня вираженос-
ті у інвалідизованої людини комплексу 
гандикапу, його проявів та впливу на 
життя особистості, ми створили, стан-
дартизували та апробували опитник для 
визначення комплексу гандикапу [3]. 
Дослідження проводили у 2012 році у 
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п’яти областях України. Загальна чи-
сельність вибірки склала 800 осіб. Отри-
мані дані представимо в таблиці 1.

Аналіз результатів дослідження був 
спрямований на виявлення відмінностей 
у ставленні інвалідизованих до себе в за-
лежності від їх рівня освіти.

За шкалою «Зніяковілість» висо-
кий рівень притаманний респондентам 
з повною (41,6%) та неповною вищою 
освітою (35,4%), які особливо гостро 
відчувають власну невідповідність стан-
дартам зовнішності, що панують в сус-
пільстві. Вони почуваються в соціумі 
дискомфортно, відчувають занепокоєн-
ня при спілкуванні зі здоровими людь-
ми, страждають від усвідомлення своєї 
меншовартості.

Середній рівень властивий оптантам, 
які в меншій мірі схильні відчувати збен-
теження та зніяковілість при взаємодії з 
оточуючими, однак невпевненість може 
актуалізуватись при несприятливих умо-
вах контакту, деструктивній поведінці з 
боку здорових людей.

Низький рівень за цією шкалою спо-
стерігається в досліджуваних з непо-
вною (32,7%) та повною середньою 
освітою (28,5%), які не відчувають зане-

покоєння та тривоги при спілкуванні зі 
здоровими людьми, зберігають спокій та 
впевненість при встановленні контактів. 

За шкалою «Депресія» високий рі-
вень переважає в осіб з повною (18,5%) 
та неповною вищою освітою (13,4%), які 
гостро переживають невідповідність їх 
образу суспільним уявленням про нор-
му, страждають від неприйняття з боку 
соціуму. Такі обстежувані відчувають 
себе неповноцінними, відмінними від 
здорових людей. Цей стан погіршується 
через те, що суспільство відгороджуєть-
ся від інвалідизованих, вибудовує штуч-
ні перешкоди між собою та людиною з 
особливими потребами, відносить її до 
категорії «інших».

Середній рівень притаманний значній 
частині респондентів, які час від часу 
страждають від стану фрустрації, нега-
тивних переживань та астенічних емо-
цій, що з’являються в особистості через 
наявність фізичної чи психічної вади.

Низький рівень в більшій мірі при-
таманний оптантам з неповною (43,7%) 
та повною середньою освітою (38,4%), 
які особливо не переймаються через на-
явність фізичного дефекту, менше звер-
тають увагу на сприйняття їх соціумом, 

Таблиця 1
Особливості сприйняття особистістю власної вади  

в залежності від рівня її освіти (%)
Високий рівень Середній рівень Низький рівень

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 24,3 29,4 35,5 41,6 43,0 42,0 45,0 45,8 32,7 28,5 19,4 12,6
2 8,3 10,7 13,4 18,5 48 51,0 55,0 54,0 43,7 38,4 31,7 27,6
3 30,4 37,2 42,8 47,3 42,2 38,3 39,5 40,0 27,4 24,5 17,7 12,7
4 17,5 19,2 16,4 16,3 50,7 48,3 49,0 51,5 31,8 32,5 34,6 32,2
5 5,6 8,2 12,7 16,3 62,0 63,4 64,0 64,2 32,3 28,4 23,2 19,5
6 13,5 19,4 25,6 30,7 40,0 41,2 43,2 42,0 46,6 39,4 31,2 27,4
7 6,4 9,2 14,5 17,4 53,0 54,4 56 58,8 40,7 36,4 29,4 23,8
Де: 1 – неповна середня освіта; 2 – повна середня освіта; 3 – неповна вища освіта; 4 – повна вища 

освіта; 1 – шкала «Зніяковілість»; 2 – шкала «Депресія»; 3 – шкала «Тривога»; 4 – шкала «Страх»; 
5 – шкала «Відраза до себе»; 6 – шкала «Неприйняття себе»; 7 – шкала «Самоізоляція».
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добре пристосовуються до умов життя 
змінених наявністю вади.

За шкалою «Тривога» високий рівень 
спостерігається в оптантів з повною 
(47,3%) та неповною вищою освітою 
(42,8%), які відчувають дискомфорт та 
невпевненість перебуваючи в соціумі, є 
чутливими до думки оточуючих щодо 
них, до їх оцінок та ставлення. Це спри-
чиняє боязнь бути неприйнятими та від-
торгнутими, що підвищує тривожність 
особистості.

Середній рівень властивий респон-
дентам, які відчувають тривогу в окре-
мих ситуаціях взаємодії з оточуючими, 
коли соціум демонструє неприйняття 
інвалідизованого, ворожо ставиться до 
нього, пригнічує та дискримінує його.

Низький рівень за цією шкалою ха-
рактерний для осіб з неповною (27,4%) 
та повною середньою освітою (24,5%), 
яким непритаманне підвищення тривож-
ності при взаємодії зі здоровими людьми. 
Такі респонденти впевнено почуваються 
в соціумі, не очікують з його боку непри-
йняття та не сприймають особливо го-
стро дискримінацію з боку суспільства.

Показники за шкалою «Страх» вка-
зують на відсутність статистично значу-
щих відмінностей. Респондентам з висо-
ким рівнем за цією шкалою притаманне 
постійне відчуття страху, сильні пережи-
вання через наявність фізичної вади, за-
непокоєння при встановленні контактів. 
Такі досліджувані песимістично сприй-
мають своє майбутнє, бояться проявити 
себе в соціумі, оскільки очікують непри-
йняття з боку оточуючих.

Середній рівень проявляється в до-
сліджуваних, які відчувають страх при 
входженні в нову групу, при спілкуванні 
з незнайомими людьми, коли оптант не 
знає, як вони відреагують на його ваду, 
сприймуть його відмінність від здорової 
більшості.

Низький рівень характерний для 
оптантів, які не страждають від 
нав’язливого почуття страху, здатні при-
стосуватися до умов життя зумовлених 
вадою, вільно встановлюють контакти з 
оточуючими не боячись їх неприйняття, 
насмішок та негативного ставлення.

Дані за шкалою «Відраза до себе», 
що вказують на її високий рівень свід-
чать про переважання показників у до-
сліджуваних з повною (16,3%) та не-
повною вищою освітою (12,7%). Такі 
респонденти неадекватно оцінюють 
себе через наявність вади, що зумовлює 
неприйняття особистістю самої себе, 
не здатність побачити власні позитивні 
риси. Орієнтація на оцінку соціуму зу-
мовлює те, що досліджуваний сам на-
кладає на себе стигму, підсвідомо підпо-
рядковуючи свою поведінку тому зразку, 
який від нього очікується. Це значно 
знижує його поведінковий потенціал. 
Особистість обмежує сферу своєї актив-
ності не зважаючи на реальні здібності 
та можливості, переконує себе в своїй 
неповноцінності.

Середній рівень спостерігається в 
респондентів у яких домінує негативне 
самоставлення, однак воно рідко набу-
ває форми відрази до себе. Такі оптанти 
виділяють в собі більше недоліків, ніж 
переваг, нівелюють свої позитивні риси.

Низький рівень притаманний особам 
з неповною (32,3%) та повною серед-
ньою освітою (28,4%), які демонстру-
ють позитивне самоставлення та достат-
нє самоприйняття. В цих респондентів 
переважають уявлення про себе, що під-
креслюють їх переваги, акцент робиться 
на тих характеристиках, які підкреслю-
ють індивідуальність особистості, до-
зволяють їй виділитись серед інших.

За шкалою «Неприйняття себе» висо-
кий рівень проявляється в осіб з повною 
(30,7%) та неповною вищою освітою 
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(25,6%), яким притаманне негативне 
ставлення до себе, що зумовлюється 
наявністю фізичного дефекту. Такі до-
сліджувані не можуть прийняти інвалі-
дизуючу ваду як частину себе, зосеред-
жують, при оцінці себе, увагу лише на 
ваді, не здатні виробити адекватне са-
моставлення, виділяють у власній осо-
бистості незначну кількість позитивних 
характеристик.

Середній рівень спостерігається в 
оптантів, яким притаманне нейтральне 
самоставлення, в їх «Я-концепції» по-
єднуються позитивні та негативні харак-
теристики, що і складають їх «Я-образ». 
Однак, при неприйнятті респондента 
оточуючими на передній план виходять 
ті уявлення, які свідчать про недоліки 
особистості, самооцінка реформується, 
що призводить до її зниження.

Низький рівень за цією шкалою ха-
рактерний для досліджуваних з непо-
вною (46,4%) та повною середньою 
освітою (39,4%), яким властивий висо-
кий ступінь самоприйняття, переважає 
повага до себе, здатність до виділення 
значної кількості позитивних самоха-
рактеристик при побудові «Я-образу».

Показники за шкалою «Самоізоля-
ція», що вказують на її високий рівень 
переважають в осіб з повною (17,4%) 
та неповною вищою освітою (14,5%), 
які схильні критично сприймати свою 
ваду, гостро переживають невідповід-
ність свого фізичного вигляду та функ-
ціональних можливостей уявленням 
суспільства про норму. Такі негативні 
переживання призводять до того, що 
особистість не хоче контактувати з со-
ціумом, прагне ізолюватися від здоро-
вих людей, оскільки боїться почути від 
них насмішки, відчути, що вона не така 
як усі. Це в значній мірі обмежує коло 

спілкування інвалідизованого, спонукає 
його до усамітнення.

Середній рівень за цією шкалою спо-
стерігається у досліджуваних, які в не-
значній мірі схильні до самоізоляції, 
що проявляється в обмеженні кола зна-
йомств, наданні переваги у спілкуванні 
друзям та родичам. Така людина боїться 
встановлювати нові контакти, оскільки 
боїться бути відторгненою, неприйня-
тою в групу здорових людей. Ізоляція 
виступає захисним механізмом, оскіль-
ки так особа з обмеженими можливос-
тями намагається уникнути ворожого 
ставлення до себе, сприйняття себе як 
неповноцінної людини.

Низький рівень за цією шкалою влас-
тивий опитуваним з неповною (40,7%) 
та повною середньою освітою (36,4%), 
які мають широку сферу соціальних 
контактів, вільно спілкуються з різними 
людьми, не відчувають бажання ізолю-
ватися від оточуючих.

Висновки. Статистичний аналіз у 
розрізі освіти дозволив встановити, 
що комплекс гандикапу притаманний в 
більшій мірі респондентам з повною та 
неповною вищою освітою, які схиль-
ні зосереджуватися на власній ваді, го-
стро відчувають неприйняття соціуму, 
страждають від зверхнього ставлення до 
себе здорових людей, які не сприймають 
їх як повноцінних членів суспільства. 
Оптанти з середньою освітою простіше 
ставляться до факту інвалідизації, не на-
дають йому такого важливого значення, 
здатні зберігати позитивне самоставлен-
ня та високу самооцінку.

Перспективи подальших розвідок 
цього питання ми вбачаємо у досліджен-
ні вікових, статевих, демографічних та 
інших аспектів у проявах комплексу ган-
дикапу.
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ТЕЛЕРАДІОНАВЧАННЯ В КРАЇНАХ  
ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ: ПЕДАГОГІЧНИЙ,  
ГЕОГРАФІЧНИЙ ТА МЕДІЙНИЙ АСПЕКТИ

Анотація: Досліджується роль та місце ТБ та радіо в дистанційному навчанні країн Латин-
ської Америки. Електронні ЗМІ – ефективний засіб подолання соціально-економічних, геогра-
фічних диспропорцій розвитку освіти країн регіону.

Аннотация: Исследуется роль и место телевидения и радио в дистанционном обучении в 
странах Латинской Америки. Электронные СМИ оказываются эффективным средством пре-
одоления социально-экономических, географических диспропорций в развитии образова-
ния стран региона.

Summary: The role and place of television and radio in distance education in Latin America are 
examined. Electronic media are an effective means of overcoming the socio-economic, geographi-
cal disparities in the development of education in the region.

Постановка проблеми. Програми 
дистанційного навчання – ефектив-
ний варіант вирішення проблеми від-
ставання в рівні освіти, яка характерна 
для багатьох країн, що розвиваються 
в Латинській Америці. Основні країни 
регіону: Аргентина, Болівія, Бразилія, 
Колумбія, Коста-Ріка, Куба, Еквадор, 
Ель-Сальвадор, Гватемала, Гондурас, 
Мексика, Нікарагуа, Панама, Параг-
вай, Перу, Домініканська Республіка, 
Уругвай, Венесуела, Чилі. Методи і ор-
ганізаційні прийоми дистанційного на-
вчання в регіоні в початковій, середній 
і вищій школі аналізувалися багатьма 
дослідниками (Є. Хвілон, І. Комарова,  
Т. Цуканова, A. Bosch, L. Wolff). 

Мета дослідження – вивчити органі-
заційні основи проектів дистанційного 
навчання із застосуванням ТБ і радіо з 
урахуванням географічних, соціаль-
но-економічних і медіа економічних 
чинників. Об’єкт нашого досліджен-
ня – проекти дистанційного навчання 
з використанням електронних ЗМІ, як 

широкого програмування, так і спеціалі-
зованих каналів в державах Латинської 
Америки. Предмет – організація учбо-
вого процесу в навчальних закладах із 
застосуванням електронних ЗМІ.

Основний виклад. Потреба в орга-
нізації дистанційної освіти диктуєть-
ся яскраво вираженими регіональни-
ми диспропорціями розвитку держав. 
Аналіз сучасного стану освіти регіону з 
урахуванням географічного аспекту був 
розглянутий в роботі Т. Г. Цуканової [8]. 
Вона проаналізувала відмінності в умо-
вах і рівнях розвитку освіти, специфіку 
розміщення контингентів учнів, а також 
навчальних закладів та засобів масової 
інформації (преси, радіо, телебачення), 
що розглядаються в якості «інфраструк-
тури освіти» [6]. В основі диспропорцій 
в галузі освіти лежать територіальні від-
мінності в рівнях соціально-економічно-
го розвитку адміністративних одиниць 
(районів, штатів, міст) держав. Так в 
Мексиці та Бразилії можна знайти не 
тільки серйозні відмінності між північ-
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чю та півднем, центром і периферією, 
а й між штатами в рамках одного еко-
номіко-географічного району. Мають 
місце географічні суперечності «центр-
периферія», «північ-південь», «місто-
село». Високі показники рівня розви-
тку освіти для Центрально-Східного та 
Південно-Східного районів Бразилії та 
Мексики пояснюються високою концен-
труючою дією столиць – Мехіко, Сан-
Паулу і Ріо-де-Жанейро, куди молодь 
прагне потрапити на навчання («фактор 
столиці»). Зосередження шкіл, училищ, 
коледжів і університетів в столицях обу-
мовлюється економічними потребами 
столичних промислових підприємств, 
торгово-фінансових і адміністративних 
установ у фахівцях. У цих містах зосе-
реджується основна частка національ-
ного багатства та найбільш заможного 
населення, що має достатні можливості 
для залучення матеріальних і соціаль-
них благ (освіта та культура). У Мексиці 
диспропорції по осі «Північ – Південь» 
обумовлені економіко-географічними 
факторами. Північні області Мексики, 
що розвиваються на основі багатогалу-
зевої промисловості, торгівлі і туризму, 
тісно пов’язані з США, дають значну 
частку національного доходу. Так, на 
Північний-Захід, Північ і Північний схід 
(разом узяті) припадає 40,5% вартості 
ВНП Мексики, а на частку Півдня – всьо-
го 4,2% [3]. Інфраструктура Північного 
Сходу Мексики в порівнянні з Півднем 
визначається як більш прогресивна. Пів-
ніч – це чорна металургія, нові галузі 
машинобудування, харчової та дерево-
обробної промисловості. Розвивається 
бавовництво і тваринництво експортно-
го напрямку. На Півночі густа і надійна 
мережа залізних і шосейних доріг, як на 
кордоні з США, так і на південь, у на-
прямку до Центральної Мексики. Центр 
району – місто Монтеррей – найбільший 

центр чорної металургії і нових техноло-
гій [8]. В прикордонній з США зоні роз-
ташовані головні центри складальних 
підприємств («макіладорас»). Північно-
Західний район має яскраво виражену 
експортну спрямованість господарства. 
На іншому «полюсі» (не тільки геогра-
фічному, а й соціально-економічному) 
знаходиться Південний економіко-гео-
графічний район. Для нього характерна 
економічна відсталість. Хоча потрібно 
зазначити, що з відкриттям багатих ро-
довищ нафти (штат Чіапас) цей район 
перетворюється з бідного сільськогос-
подарського району в район нафтопере-
робної і нафтохімічної промисловості 
[4]. Характеризуючи існуючі полярні 
відмінності між передовими в економіч-
ному плані північними штатами Мек-
сики і депресивними, більш соціально 
відсталими південними, мексиканські 
економісти і географи давно відзначали 
прикрий, але неминучий факт стійкої 
нерівності між різними областями кра-
їни, особливо в економіці та освіті. Від-
сталою периферією Бразилії є Північ-
ний і Північно-Східний райони. Північ 
(Амазонія) – найбільший за територією 
і найменш освоєний район. Головне ба-
гатство цього району – ліс. Тут немає ве-
ликих міст, а головні економічні центри 
району – Белен і Манаус – майже не ма-
ють промисловості і служать головним 
чином торгово-перевалочними базами. 
Найбільшою проблемою Бразилії є Пів-
нічно-Східний район – район первісної 
колонізації і старого плантаційного гос-
подарства, де і сьогодні зберігаються 
докапіталістичні форми експлуатації. 
Тут найбільші латифундії поєднують-
ся з найдрібнішим землекористуван-
ням при найнижчому рівні агротехні-
ки. У сільському господарстві зайнято 
42% населення району. Промисловість 
району розвинена слабо. Основні її га-
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лузі – текстильна і харчосмакова, що не 
пред’являють високих вимог до квалі-
фікації кадрів. Для Півночі і Північного 
Сходу Бразилії особливо актуальна про-
блема голоду і злиднів (близько 7 млн же-
браків). Тут до наслідків інфляції і безро-
біття додаються постійні посухи. Недолік 
в харчуванні відчувають 22% дітей мо-
лодше п’яти місяців і 31% дітей молод-
ше п’яти років, що проживають в даному 
районі [1]. Дуже гостро відчувається про-
блема безробіття: 11% населення району 
безробітні, 27% є частково безробітними. 
Більшість родин не мають засобів до іс-
нування, тому вони не можуть дати осві-
ту власним дітям. Так, річний дохід на 
душу населення на відсталому Північно-
Сході в 2 рази менше, ніж в середньому 
по країні і майже в 3 рази менше, ніж на 
Південному Сході [1] [8]. 

У Бразилії вищі показники розвитку 
освіти має самий розвинений Південно-
Східний район. Він дає 82% промисло-
вої продукції країни, а його ядро – штат 
Сан-Паулу– близько 65%. Сан-Паулу – 
найбільший промисловий центр не 
тільки Бразилії, але і усієї Латинської 
Америки. В штаті Сан-Паулу найбільш 
висока ступінь концентрації машино-
будування (близько 90%), у тому числі 
автомобілебудування (95%), а сільське 
господарство має експортний напрям На 
початку XX ст. в районі розробляли зо-
лото і алмази. [3] Промисловість також 
розміщена в агломерації Ріо-де-Жанейро 
і Белу-Орізонті. [4]. 

Аналіз сучасного стану систем освіти 
латиноамериканських країн за такими 
показниками [4], як рівень неписемності, 
охоплення населення початковою, серед-
ньою та вищою освітою, кількість сту-
дентів та учнів на 100 тис. жителів дозво-
лив виділити чотири основні групи країн 
Латинської Америки з високим, серед-
нім, нижчого за середній і низьким рів-

нем розвитку систем освіти [8]. Група 1.  
Країни з низьким рівнем освіти. (Гаїті, 
Гватемала, Гондурас, Нікарагуа, Сальва-
дор). Група 2. В стані поліпшення якос-
ті навчання (Перу, Еквадор, Колумбія, 
Венесуела, Сурінам). Група 3. Розвиток 
позитивних зрушень в освіті. (Аргенти-
на, Уругвай, Чилі, Коста-Ріка, Тринідад 
і Тобаго, Барбадос, Мексика, Панама). 
Група 4 Країна з проблемою в царині ре-
гіональних відмінностей – Бразилія [8].

Що стосується інфраструктури медіа, 
то в Аргентині радіо запрацювало з 1920 р.  
З 1922 р. радіо культури та освіти: Radio 
Cultura. До 1925 р. вже налічувалося 
12 радіостанцій в Буенос-Айресі і 10 в 
інших містах. В 1930-ті рр. настав «зо-
лота» епоха радіо в Аргентині з тран-
сляціями вар’єте, новин, мильних опер і 
спортивних подій. В даний час в Арген-
тині функціонують 260 радіостанцій AM 
діапазону і 1150 FM діапазону. Музика 
та молодіжні програми домінують в FM 
форматі. Новини, дебати і спортивні пе-
редачі складають основу AM мовлення. 
Телебачення в Бразилії працює з 1951 р 
У столиці Буенос-Айресі в 1960 р запра-
цювали приватні канали – «Сhannel 9», 
«Сhannel 13» і «Сhannel 11» в які вклада-
ли кошти і бізнесмени з США. У 1974 р  
ТБ і радіо націоналізують, в 1976-1983 гг.  
за часів військової диктатури була цен-
зура. Президент Менем в 1989 р видає 
укази про приватизацію та децентралі-
зація телеринку. «Сhannel 7» основа для 
суспільного телебачення Аргентини, їм 
володіє держава. Станція спеціалізуєть-
ся на культурних та освітніх програмах, 
документальних фільмах, іноді у співп-
раці з Університетом Буенос-Айреса 
У Бразилії радіо стартувало в 1920-х 
роках. 18 вересня 1950 р. був запуще-
ний вже не існуючий нині телеканал 
Rede Tupi. Після військового переворо-
ту 1964 р. появляеться мережа Globo. Її 
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розвитку допомагають військові. З 1966 
і 1978 рр. виходило багато національних 
програм – фільмів, теленовел, вар’єте, 
освітні цикли. Globo займає домінуюче 
місце в телеландшафті. Є і державний 
TV Brasil, а також канал освіти і культу-
ри TV Cultura, також розважальний Rede 
Record [8]. 

Телебачення з’явилося в Мексиці у 
1946 р. («Канал 5»). В Мексиці відомі 
суспільні телеканали культури та осві-
ти «XEIMT19TV», чи «Канал 22», та-
кож суспільні XHTRES-TV, XHCGA-TV 
6 (Aguascalientes TV). Освітній – Canal 
11. Найбільш потужні приватні канали 
Televisa (1955) – найбільший в світі се-
ред іспаномовних країн і другий за ве-
личиною в Латинській Америці після 
бразильського Globo Television – та TV 
Azteca (1993). Televisa – потужний ви-
робник теленовел.

Радіошколи. У 1946 році з програ-
ми передач Radio Sutatenza by Acciоn 
Communitaria Popular, почалася тради-
ція латиноамериканської моделі радіо 
школи для навчання дорослих шляхом 
розсилки матеріалів поштою та слухан-
ня радіо (в основному на селі). Радіош-
коли утримувалися урядами і римсько-
католицькою церквою у всіх країнах, 
але найбільшого поширення набули в 
Аргентині, Бразилії, Колумбії, Коста-
Ріці, Гватемалі та Мексиці. У Колумбії 
проект Acciоn Cultural Popular (ACPO) 
(1974-1998) крім радіопередач, поши-
рював підручники, книги та наочні по-
сібники для навчання колумбійських 
селян та їхніх дітей основам читання, 
письма, рахування та надання їм базо-
вих знань в області суспільного життя, 
медицини, дитячої охорони здоров’я та 
сільського господарства (22000 шкіл, де 
курси відвідали 150000 людей). У Домі-
ніканській республіці Radio Santa Maria 
допомагає початковій освіті. У Болівії є 

радіошколи Radio San Gabriel для осно-
вної освіти дорослих індіанців племе-
ні аймара. У тому ж річищі працюють 
програми в Чилі Instituto Nacional de 
Capacitaciуn Profesional (з 1975 р), До-
мініканській республіці Centros APEC 
de Enseсanza a Distancia, забезпечуючи 
доступом до шкільної освіти, знань в 
області малого бізнесу. Розрізняють ра-
діотрансляції і інтерактивне радіовикла-
дання (Interactive Radio Instruction, IRI) 
з телефонним зворотним зв’язком і ме-
тодичною підтримкою педагога [9] [10]. 
Система IRI вперше була застосована в 
Нікарагуа у межах проекту «радіомате-
матика» (1974-1979), далі в Болівії і Ве-
несуелі, а в Домініканській республіці 
IRI знайшла успішне застосування для 
позакласної дистанційної освіти на рів-
ні чотирирічної початкової школи. На 
принципах IRI побудована програма 
профілактичної охорони здоров’я (PARI) 
в Болівії для формування у (125000 чол., 
69 шкіл). Радіо залишається ефективним 
і рентабельним засобом дистанційної 
освіти в регіоні [5, c. 84]. 

Теленавчання. Телевізійні систе-
ми шкільної використання ETV були 
створені в 1960-х роках і знайшли ши-
роке застосування в Бразилії, Колумбії, 
Сальвадорі та Мексиці. Але до серед-
ини 1980-х років практично всі вони 
були ліквідовані. Так в Сальвадорі в 
1970-х рр. за підтримки міжнародних 
установ, навчання за допомогою теле-
бачення йшло за програмою середньої 
школи. Технологія була непродума-
ною, викликала нарікання педагогів, 
не було зворотного зв’язку з авторами 
телекурсу. Винятком стала Мексика, де 
діє Телешкола Telesecundaria (в осно-
вному для сільських та віддалених ра-
йонів), яка вижила й після закінчення 
епохи широкомасштабних телевізійних 
проектів. Освітній телеканал Canal 11 
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Telesecundaria – всеосяжна освітня мо-
дель, що дозволяє школам надавати по-
вну програму молодшої середньої освіти 
за ціною, зіставною з програмами, на-
даними в більш населених міських міс-
цевостях (центрі та півночі). На каналі 
виходять і ток-шоу, і науково-популярні 
проекти. В 1960-х роках мексиканський 
уряд зіткнулося з проблемою нестачі 
кваліфікованих вчителів, охочих працю-
вати у віддалених сільських місцевостях, 
і недостатньою кількістю середніх шкіл, 
здатних прийняти всіх учнів, особливо в 
200 000 віддалених сільських громадах 
з населенням менше 2500 жителів. Для 
розв’язання цієї проблеми уряд вирішив 
використовувати телебачення – в 1967 р. 
пішли передачі нижнього рівня серед-
ньої школи. У 1968 р. Міністерство гро-
мадської освіти Мексики почало переда-
чу освітніх програм для 6500 учнів, що 
живуть у сільських населених пунктах 
(pueblos) семи штатів, сконцентрованих 
навколо Мексико-сіті. У 1999 р. 800 000 
учнів з 7-го по 9-й клас були охоплені 
цією програмою. В даний час ця про-
грама діє для 12 700 сільських громад. 
Telesecundaria охоплює 16% від загаль-
ного числа учнів молодшого середньо-
го рівня, тоді як в традиційних загаль-
них школах вчаться 50%, а в технічних 
школах 34%. Телевізійна школа пропо-
нує таку ж програму, що і традиційна, з 
тією лише різницею, що вона доповнює 
навчання за допомогою реальних вчи-
телів дистанційним навчанням. Цен-
тралізовано створені телевізійні про-
грами відповідають навчальним планам 
звичайних середніх шкіл, передаються 
через супутник на всю країну згідно з 
щоденним розкладом шкіл, що працю-
ють у дві зміни. Кожна година присвя-
чена конкретній темі, і учні слухають 
різних викладачів по телебаченню. Час 
мовлення надається державними мере-

жами Міністерству освіти на безоплат-
ній основі. Введення супутникових 
трансляцій різко збільшило число учнів. 
У 1995 р. в Мексиці почала працювати 
мережа супутникового освітнього те-
лебачення Edusat (Educational Satellite 
Television Network), що транслює про-
грами початкового навчання на 10 000 
шкіл країни, розташованих у віддалених 
від центру районах (переважно півдня) 
[5, c. 85-86].Ось як виглядає типовий 
урок Telesecundaria [11]. Після пере-
гляду телевізійного фрагмента, в якому 
дається загальне уявлення про предмет 
і тему, учні вивчають матеріал за спеці-
ально виданим підручником, після чого 
слідує обговорення з учителем, що до-
помагає учням закріпити матеріал, від-
повісти на запитання. Після цього учні 
приступають до експерименту, який пе-
редбачає застосування отриманих знань 
у практичних ситуаціях, і закінчуєть-
ся цей процес оцінкою учителем рівня 
засвоєння матеріалу, яка ставиться як 
окремому учневі, так і всій групі в ці-
лому. Місцеві громади можуть вступити 
в програму, надавши, щонайменше 15 
шкільних комп’ютерів, і місце для на-
вчання (приватні або спільнотні будів-
лі). Решта ресурсів надаються Міністер-
ством освіти і міністерствами штатів. Ці 
ресурси включають викладача, декодер 
цифрового сигналу, супутникову таріл-
ку, прокладку електричних кабелів, ме-
тодичні матеріали, підручники та спе-
ціальну підготовку вчителів [6]. Типова 
школа Telesecundaria складається з трьох 
класних кімнат і трьох вчителів – по од-
ному на кожен клас (з 7 по 9 класи) і в 
середньому по 19 учнів на кожен клас. 
Учні проводять у школі 30 годин на тиж-
день 200 днів на рік, стільки ж, скільки і 
в звичайних школах. Майже 75% учнів, 
які почали займатися в Telesecundaria з 
7 класу, успішно закінчують 9 клас. При 
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цьому тільки 21% учнів Telesecundaria 
продовжують навчання в старшій серед-
ній школі, в порівнянні з 85% учнів 9 
класів в міській місцевості. В 2000/2001 
навчальному році чисельність що навча-
ються за цією програмою перевищила 
963 000 осіб, об’єднаних в 50 000 груп у 
16 000 мексиканських шкіл, а також нею 
користувалися 23 000 чоловік в Коста-
Ріці, Домініканській республіці, Саль-
вадорі, Гондурасі і Панамі. Крім того, 
Telesecundaria веде телетрансляції на 
гірські райони Анд [2]. 

Бразильська навчальна телесистема 
Telecurso була створена в 1960-х роках [2] 
[5]. Програма Telecurso-2000 – найбіль-
ша програма дистанційної освіти у світі, 
яка призначена для підготовки дорослих 
до вступу до вишу (200 000 слухачів). 
Розпочата освітнім відділенням Globo 
Television і промисловим консорціумом, 
фондом Роберто Маріньо. Telecurso по-
єднує телебачення, друковані матеріали 
і допомогу вчителя в викладанні курсів 
початкової, середньої та професійно-
технічного рівня з послідовним перехо-
дом з одного рівня на інший на підставі 
результатів іспитів. Учні займаються у 
навчальних групах, які збираються дві 
години на день для занять з учителем у 
спеціальному класі, де є телевізор і до-
відкова література. Вони можуть також 
дивитися телевізійні уроки самі та від-
відувати раз на тиждень заняття в групі 
з викладачем. З ініціативи Відділення 
дистанційного навчання Міністерства 
освіти Бразилії (Distance Education of the 
Ministry of education) реалізують про-
ект TV Escola. Це шкільна дистанційна 
освіта. Частину ефірного часу займають 
програми професійної підготовки вчи-
телів та керівників шкіл, а решту часу 
відведено програмам підтримки шкіль-
ного навчального процесу та викладан-
ня окремих предметів. Кожна програма 

триває 3 години і транслюється чотири 
рази на день. Запущений в 1995 р., цей 
проект зараз поширився на всі штати 
країни. Проект передбачає для кожної 
школи, що нараховує понад 100 учнів 
початкових класів, можливість звернен-
ня до ресурсів Національного фонду 
розвитку освіти (FNDE) і придбання там 
«технологічного комплекту», необхід-
ного для перегляду і запису навчальних 
програм, трансльованих загальнонаці-
ональною супутниковою телесистемою 
Brasilsat [5, c. 86-88]. У Чилі також була 
розпочата програма, спрямована на ре-
формування освіти. Один з її основних 
компонентів – телекоммережі для небла-
гополучних шкіл Enlaces (Зв’язки). 

У Латинській Америці існує дистан-
ційне навчання в системі вищої освіти, 
де освітній діалог відбувається через тра-
диційні засоби зв’язку: Інтернет і супут-
никове ТБ. Дві програми в Бразилії ви-
користовують телевізійне мовлення для 
навчання вчителів. Автономні навчальні 
системи, припускають навчання цілком 
за допомогою ТБ або радіопрограм, а та-
кож додаткових друкованих посібників. 
Співпраця декількох навчальних закладів 
у підготовці програм дистанційного на-
вчання дозволяє зробити їх більш профе-
сійно якісними і менш дорогими. Подібна 
практика реалізована, наприклад, в між-
університетській телеосвітній програмі 
«Кепрікон», в розробці якої взяли участь 
університети Аргентини, Болівії, Брази-
лії, Чилі та Парагваю [7, c. 39]. У Бразилії 
курси початкового дистанційної освіти 
входять у програму бразильської школи 
Centro de Ensino Tecnolуgico de Brasilia. 
Тут також працює проект ACESSO, він 
являє собою один з небагатьох прикладів 
професійно-орієнтованої програми дис-
танційної освіти: призначений для на-
вчання робітників державної нафтовидо-
бувної компанії Petrobras [2]. 
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Висновки. Відмінності в рівнях роз-
витку економіки і матеріальному ста-
новищі населення призводять до від-
мінностей в умовах розвитку освіти. 
Одна з найважливіших проблем освіти 
в Латинській Америці полягає в неста-
чі навчальних приміщень, викладачів і 
навчальних матеріалів. Нові технології, 

інтернет і двосторонній супутниковий 
зв’язок для потреб дистанційного на-
вчання, скорочує нужденність в на-
вчальних приміщеннях великої площі, 
згладжує дефіцит викладачів і навчаль-
них матеріалів, дозволяючи подолати 
регіональні, соціальні та географічні 
диспропорції.
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ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ  
ІСТОРІОГРАФІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ 
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 

Анотація: У статті розглядаються різні погляди на періодизацію педагогічної науки України 
на основі сучасних досліджень та обґрунтовується періодизація даного процесу у Західному 
регіоні України.

Аннотация: В статье рассматриваются разные взгляды на периодизацию педагогической 
науки Украины на основе современных исследований и обосновывается периодизация дан-
ного процесса в Западном регионе Украины.

Summary: In the article different looks are examined to the division into periods of pedagogical 
science of Ukraine on the basis of modern researches and a division into periods of this process is 
grounded in the Western region of Ukraine.

Постановка проблеми. «Становим 
хребтом» кожного історико-педагогічних, 
як й історіографічних досліджень є пері-
одизація, що визначає їхні базові зміс-
тові контури. Це одна з найскладніших 
проблем методологічного порядку, котра 
вимагає досконалого знання про об’єкт 
дослідження, розуміння загальноісторич-
ного процесу та оперування різними до-
слідними технологіями. Суть створення 
періодизації полягає у науково-обґрун-
тованому поділі досліджуваного періоду 
за певними критеріями на окремі «відріз-
ки» періоди, які б органічно, послідовно 
відображали його внутрішню еволюцію, 
зумовлену як суспільними (політичними, 
соціальними, освітніми, ін.) реаліями, 
так і логіку самого пізнавального проце-
су. Періодизація це складна абстракція, 
багатовимірний конструкт, створений 
вченим, що відображає його бачення іс-
торико-педагогічного процесу та є про-
дуктом власних наукових рефлексій.

Існує розуміння, що періодизація іс-
торії педагогіки та періодизація історі-
ографії педагогічної науки це відмінні 
лінійні процеси, які у першому випадку 
відображають, маркують розвиток освіти 
й виховання, а в другому нагромаджен-
ня наукових знань і поступ самої науки. 
Тому метою статті є обґрунтування вза-
ємообумовленості цих двох процесів.

Виклад основного матеріалу. У те-
оретико-методологічному плані ці-
кавою і повчальною є запропонована  
О. Сухомлинською [5, с. 47-66; 6 та ін.] 
пояснювальна модель періодизації роз-
витку української педагогічної думки, 
яка базується на культурно-антрополо-
гічному і цивілізаційному підходах та 
передбачає з’ясування низки притаман-
них їй характеристик і домінант. Шість 
визначених ученою періодів (від Київ-
ської Русі до 1991 р.) обґрунтовують по-
ложення про «геометричну прогресію 
хронології»: чим далі у часі розташовані 
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події та факти, тим більший період вони 
охоплюють. При створенні періодизації 
розвитку історико-педагогічної науки  
Н. Гупан [1; 2, с. 17-25] виходив зі змін 
у суспільному житті України в ХХ ст. та 
змісту, методології, підходів до вивчен-
ня педагогічних явищ на різних етапах 
її розвитку. Вчений активно спирається 
на доробок історичної науки, як, до речі, 
свого часу і радянські науковці. 

Розроблені цими вченими періодиза-
ції частково перетинаються з досліджу-
ваним нами періодом розвитку істори-
ко-педагогічних знань у другій половині 
ХХ на початку XXI ст., а також важливі 
для осмислення їх ретроспективи. Згід-
но з поглядами Н.Гупана у другій по-
ловині XIX ст. відбулося становлення 
історії педагогіки як галузі наукового 
знання, що вивчає розвиток виховання, 
освіти та педагогічних теорій. На межі 
XIX – ХХ ст. активізувалася її розробка 
як цілісної системи теоретичних знань, 
що осмислює витоки і шляхи пройдені 
педагогікою. У 20-50-х рр. ХХ ст. істори-
ко-педагогічна наука долала періоди «іг-
норування», складних перипетій і край-
ньої ідеологізації, доки у 60-х першій 
половині 70-х рр. відбулася її активізація 
під впливом часткової демократизації 
суспільного життя. Але її поступ у цей 
час учений визначає як «екстенсивний»: 
попри розширення фактографічної бази, 
тематики і географії студій, не відбулося 
поглиблення сутнісного аналізу педаго-
гічних процесів і явищ. Такі позитивні 
зрушення нівелював період застою дру-
гої половини 1970-х 1980-х рр., коли у 
суспільних науках відбулося повернення 
до схеми розуміння історичного проце-
су. Лише за сучасного періоду, розпоча-
лися «якісні зрушення» у поступі історії 
педагогіки [2].

При визначенні періодизації процесу 
розвитку історіографії вітчизняної педа-

гогічної науки у другій половині ХХ на 
початку XXI cт. щодо вивчення історії 
освіти і школи у Західному регіоні Укра-
їні виходимо з чотирьох базових позицій 
суспільного, наукового-теоретичного і 
ментального характеру. По-перше, він 
зумовлюється державно-політичними 
чинниками, які каналізували ідеологічні 
запити та інституційні параметри усієї 
творчої діяльності. По-друге, сама педа-
гогічна наука у вигляді наукових серед-
овищ й окремих учених, формальних 
і неформальних установ і об’єднань, 
засобів комунікації та сукупності на-
громаджених знань, еволюціонувала у 
відносно автономному режимі, що до-
зволяв самостійно визначати пріоритети 
і напрями поступу. По-третє, важливі 
аспекти цього історіографічного про-
цесу обумовлює тематика регіональних 
досліджень, котра має свою специфіку 
відносно всеукраїнського формату. По-
четверте, виходимо з розуміння того, що 
суспільна еволюція за своєю природою 
відрізняється від характеру і динаміки 
історіографічного процесу. В остан-
ньому випадку ідеться про наукові аб-
стракції, тяглість і консервативність на-
укового мислення, так що зміни у його 
поступі не наступали миттєво, а криста-
лізовувалися, увиразнювалися за певних 
«перехідних» етапів. 

Ці та інші міркування дозволяють по-
ділити досліджуваний історіографічний 
процес на два основні періоди: радян-
ський тоталітарний (кінець 40-х серед-
ина 80-х рр. ХХ ст.) та сучасний плюра-
лістичний (кінець 80-х ХХ ст. 2013 р.). 
Їх внутрішньо-змістові характеристики 
увиразнюють окремі етапи. Стосовно 
першого періоду їх три: а) 1946-1953 рр. 
панування зрілого сталінського доктри-
нерства; б) 1953/55-1960-ті рр. десталі-
нізація та певна лібералізація, демокра-
тизація наукової діяльності; в) 1970-ті 
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середина 80-х рр. тотальна ідеологізація 
науки. У сучасному періоді розвитку іс-
торіографії вітчизняної педагогіки (кі-
нець 80-х рр. ХХ ст. 2013 р.) виокремлю-
ємо три наступні етапи: перший тривав 
у рамках т. зв. «перебудовчої» історіо-
графії до 1991 р.; другий охоплює 90-ті 
рр. ХХ ст., що позначилися глибокими 
трансформаційними замінами в усіх 
складових педагогічної науки; третій 
початок XXI ст. характеризується утвер-
дженням нової національної парадигми 
осмислення історії освіти і шкільництва 
в Україні.

Поділ сучасної доби розвитку істо-
ріографії педагогічної науки на окремі 
етапи дещо умовний, однак попри тя-
глість і поступальність цього процесу 
вони увиразнюють його важливі тен-
денції і риси. У рамках т. зв. перебудов-
чої історіографії під гаслами демокра-
тизації і гласності витворюється якісно 
нова ситуація в гуманітарній сфері, зо-
крема й в історико-педагогічній науці. 
Вона стала своєрідним перехідним ета-
пом від зламу стереотипів періоду то-
талітаризму до формування нових уяв-
лень про минуле у вигляді ліквідації 
«чорних і білих плям історії», «реабілі-
тації незаслужено забутих імен» тощо. 
У рамках загальносоюзного руху під 
назвою «педагогіка співробітництва» 
українські науковці спрямовують зу-
силля на відродження ідей народної 
педагогіки. Посиленню уваги до історії 
національної педагогіки сприяло запро-
вадження різних українознавчих пред-
метів і курсів. Нагромадження «нових 
фактів», зокрема з діаспорної літерату-
ри, що бурхливим потоком полинула в 
Україну, перевидання класичних творів 
з української суспільної думки дозволяє 
говорити, що саме на роки перебудови 
припадає початок ренесансу національ-
ної історико-педагогічної науки. 

Рік проголошення державної неза-
лежності України 1991-й науковці часто 
обирають за відправну точку градації 
суспільних та наукових процесів. Він 
насправді вирізняється не лише симво-
лічними, а й глибинними зрушеннями 
в іституціоналізації науки та суспільній 
і науковій свідомості. Втім, перше по-
страдянське десятиліття позначилося 
складними, суперечливими деформаці-
ями педагогічної науки, коли внаслідок 
радикального перегляду «традиційних» 
теорій і концептуальних уявлень вини-
кла ситуація наукового плюралізму, яка 
відповідає положенням синергетики про 
різновекторність поступу. Формування 
національної структури освіти з модер-
нізованим змістом і структурою поста-
вило перед педагогічною наукою нові 
виклики, що вимагали переосмислення 
історичного розвитку освіти і шкільни-
цтва. Авторитетні науковці закликали 
розглядати українську педагогу як скла-
дову світової історії педагогіки й таку, 
що стоїть в одному ряді з національни-
ми педагогіками інших цивілізованих 
народів. Шляхи реалізації цього страте-
гічного завдання вбачалися у вивченні 
виховного досвіду українського народу 
та здобутків національної педагогічної 
думки. Таким чином педагогічна наука 
мала перетворитися з «реєстра» шкіль-
них закладів і поглядів видатних діячів 
на галузь знань, що синтезує розмаїття 
ідей, теорій, систем виховання, зумов-
лених культурно-історичними і націоду-
ховними чинниками 

Розвиток регіональної історіографії 
відповідає загальним тенденціям інсти-
туціоналізації педагогічної науки та має 
свої особливості. Поряд з центральними 
академічними установами, які розробля-
ють фундаментальні історико-педагогіч-
ні проблеми та визначають стратегію по-
ступу, основний приріст наукових знань 
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з історії розвитку освіти і шкільництва у 
західному регіоні Україні, все-таки, за-
безпечують місцеві заклади і науковці. 

За радянського періоду головними 
осередками, що спрямовували і коор-
динували розвиток педагогічних дослі-
джень у західних областях України були 
профільні кафедри та кафедри гумані-
тарних і суспільних дисциплін, котрі іс-
нували у 15 діючих та наприкінці 1980-х 
рр. вищих навчальних закладів. Упро-
довж десятиліть залишалося незмінним 
їх основне завдання: «сприяти утвер-
дженню в возз’єднаних західних облас-
тях УРСР радянської системи народної 
освіти та вирішенню питань культурно 
будівництва». Між тим, із 17 діючих в 
регіоні у різний час науково-дослідних 
установ, що входили до Західного на-
укового центру АН УРСР, не було жод-
ного педагогічного профільного закладу. 
Не було їх і серед трьох десятків галу-
зевих науково-дослідних установ. Про 
маргінальність педагогічних наук опо-
середковано, але промовисто засвідчує 
той факт, що в об’ємному (і як вияви-
лося «підсумковому». І. С.) досліджен-
ні «Розвиток науки в західних областях 
Української РСР за роки радянської вла-
ди. 1939-1989» обсягом понад 300 сторі-
нок, їм приділили лише один абзац, тоді 
як здобутки у галузях історії, мово-, лі-
тературо- і мистецтвознавства одержали 
значно ґрунтовніший аналіз [4]. 

За роки державної незалежності від-
булися якісні зрушення у розвитку пе-
дагогічної науки в західному регіоні 
України, яка не лише позбавилася сво-
єї маргінальності і меншовартості, а й 
зайняла одне з пріоритетних місць се-
ред інших гуманітарних дисциплін. Це 
знайшло прояв у появі регіональних 
осередків, приналежних до структури 
академічних установ АПН, створенні й 
активній діяльності профільних кафедр, 

зокрема історико-педагогічного спряму-
вання, формуванні та зміцненні окремих 
наукових шкіл та наукових громадських 
об’єднань освітян, відкритті спеціалізо-
ваних рад із захисту дисертацій з педа-
гогічних дисциплін, кількісному і якіс-
ному зростанні кадрів учених-педагогів, 
розвитку регіональної мережі спеціалі-
зованих видавництв, розширенні між-
регіональних та міжнародних наукових 
зв’язків тощо. 

Стратегічну роль у визначенні сис-
теми координат історико-педагогічної 
науки в Україні відіграє створена 1996 
р. при УНДІПІ лабораторія історії педа-
гогіки на чолі з О.Сухомлинською, яка 
також займається розробкою фундамен-
тальних теоретико-методологічних про-
блем у цій галузі знань. 

Науково-дослідна і громадсько-про-
світницька діяльність цих академічних 
установ засвідчує, що гуманітарна скла-
дова суспільного устрою, зокрема освіт-
ня справа, є стратегічним напрямом роз-
витку держави та важливим чинником 
її функціонування і безпеки. Ідеться як 
про збереження, ретрансляцію культур-
но-історичних традицій і наукових знань 
від попередніх до наступних поколінь, 
так і про розробку перспективних на-
прямів духовного поступу українства у 
контексті національних і світових циві-
лізаційних викликів. 

Згідно з нашими обрахунками і уза-
гальненням близько 80-85% істори-
ко-педагогічних й іншопрофільних 
досліджень з історії розвитку освіти, 
шкільництва та виховання у західних 
областях України були підготовлені на-
уковцями цього ж регіону. Саме «міс-
цеві» наукові осередки (формальні і 
неформальні) та їхні керівники, лідери 
значною мірою формують і визначають 
«історіографічне обличчя» західноукра-
їнського регіону. Маючи вагомі особис-
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ті здобутки й незаперечний авторитет, 
вони чи не найкраще знають рівень до-
слідженості різних історико-педагогіч-
них проблем, розуміють здобутки про-
галини, перспективи їхнього вивченні, 
тож зорієнтовують, спрямовують творчі 
зусилля своїх колег, передусім представ-
ників молодшої генерації на розв’язання 
відповідних наукових завдань. 

Головну організаційно-координуючу 
роль у розвитку історико-педагогічних 
досліджень західного регіону України 
відіграють кафедри педагогічного про-
філю, зокрема Волинського (Східноєв-
ропейського), Львівського, Прикарпат-
ського, Ужгородського, Чернівецького 
національних університетів, Дрогобиць-
кого й Тернопільського державних педу-
ніверситетів, Рівненського державного 
гуманітарного університету. У цьому 
напрямі вони тісно співпрацюють з міс-
цевими науково-дослідними установами 
відповідного профілю (Львівський нау-
ково-практичний центр, Тернопільський 
експериментальний інститут педагогіч-
ної освіти, Науково-методичний центр 
«Українська етнопедагогіка і народо-
знавство» АПН України і Прикарпат-
ський національний університет імені 
Василя Стефаника тощо), обласними ін-
ститутами підвищення кваліфікації пе-
дагогічних кадрів та іншими закладами. 
Успіх такої діяльності також забезпечу-
ють стабільні зв’язки й тісна співпраця 
з центральними академічними установа-
ми та науковими державними і громад-
ськими осередками Києва й інших регі-
онів України. 

Визначальну роль у дослідженні іс-
торії розвитку освіти і шкільництва, те-
орії і практики навчання та виховання, 
персоналістики та інших історико-пе-
дагогічних процесів і явищ у західному 
регіоні України відіграють науково-пе-
дагогічної школи М. Євтуха, О. Сухом-

линської (Київ), Б. Ступарика, Т. Завго-
родньої (Івано-Франківськ), Д. Герцюка, 
І. Курляк (Львів), О. Пенішкевич, І. Рус-
нака (Чернівці), А. Вихруща, В. Крав-
ця (Тернопіль), В. Сагарди (Ужгород),  
М. Чепіль (Дрогобич) та ін. Їхні пред-
ставники підготували основний масив 
репрезентативних досліджень з окрес-
леного кола проблем, тож вони значною 
мірою визначаючи історіографічний 
контур нагромаджених вітчизняної істо-
рико-педагогічної наукою знань про роз-
виток регіону. 

Вагому роль у розв’язанні цих та ін-
ших завдань може і повинна відіграти 
історіографія, яка вимагає узалежнення 
розвитку педагогічної науки від стану її 
рефлексії. Прискорення розвитку науки, 
зокрема у вигляді зростання чисельності 
науково-педагогічних кадрів та підготов-
лених ними публікацій актуалізує потре-
бу об’єктивної «експертизи» вже отри-
маних наукових знань як передумови 
подальшого поступу. Це своєю чергою 
актуалізує вимагає удосконалення кри-
теріїв оцінки стану і поступу науки, які, 
передусім повинні враховувати появу 
нових ідей і теорій, розширення дослід-
ницької проблематики, її диференціацію 
і розвиток окремих галузей, розвиток 
наукового інструментарію і дослідниць-
ких технологій, світове визнання теоре-
тичних надбань тощо [3, с. 119-120].

Висновки. Таким чином, вітчизняна 
педагогіка нагромадила необхідний нау-
ковий інструментарій та науково-теоре-
тичний досвід для розробки періодиза-
цій розвитку як конкретно-педагогічних 
явищ, так й історіографічних процесів, 
що відображають еволюцію нагрома-
дження наукових знань. Динамічні зміни 
організаційно-інституційного ландшаф-
ту вітчизняної історико-педагогічної на-
уки знаходять прояв у кількісних і якіс-
них зрушення в кадровому потенціалі, 
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функціонування наукових установ і гро-
мадських осередків та інших чинниках. 
Це створює важливі передумови для 

аналізу наукового доробку з історії роз-
витку освіти і шкільництва у Західному 
регіоні України.
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МЕТОДИ АРТ-ТЕРАПІЇ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ  
СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ

Анотація: У статті розглянуто питання, що пов’язано із використанням методів арт-терапії 
в соціальній адаптації дітей.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы которые связаны с использованием методов 
арт-терапии в социальной адаптации детей.

Summary: The article deals with questions related to the use of methods of art therapy in social 
adaptation of children.

Комплексне рішення проблем соці-
альної адаптації дітей за допомогою ме-
тодів арт-терапії все більше привертає 
до себе увагу вчених і практиків в різних 
країнах світу.

Застосування арт-терапевтичних 
методик стало особливо важливим у 
зв’язку з ростом психосоматичних за-
хворювань, підвищеної тривожності й 
агресивності дітей, про яких свідчить 
сучасна статистика. Арт-терапевтична 
діяльність спрямована на досягнення 
наступних результатів у роботі з дітьми:

- розвиток творчих здібностей;
- підвищення самооцінки і ріст само-

свідомості;
- розвиток емоційно-морального по-

тенціалу;
- формування вміння вирішувати вну-

трішні і групові проблеми;
- формування вміння виражати емоції;
- формування вміння вирішувати кон-

фліктні ситуації, зняття напруги, релак-
сація;

- розвиток комунікативних навичок, 
навичок соціальної підтримки й взаєм-
ної довіри. 

Спочатку словосполученням «арт-
терапія» позначали різні методи вико-
ристання всіх видів мистецтва й творчої 

діяльності з терапевтичними цілями. 
Розбудовуючись як самостійний напря-
мок психолого-педагогічної допомо-
ги, арт-терапія запозичила прогресивні 
фундаментальні теорії й практичні відо-
мості із психології, педагогіки, мисте-
цтва. За словами відомого психотерапев-
та В.В. Макарова, арт-терапія повністю 
відповідає всезростаючій потребі сучас-
ної людини в м’якому, екологічному під-
ході до його проблем, неуспішності або 
неповної самореалізації [5, 202]. Згідно 
В. Беккеру-Глошу, призначення арт-
терапії не в тому, щоб виявляти психічні 
недоліки або порушення. Напроти, вона 
звернена до сильних сторін особистості, 
а також має дивну властивість внутріш-
ньої підтримки і відновлення цілісності 
людини [1, 45]. Центральною фігурою в 
арт-терапевтичному процесі є особис-
тість, що прагне до саморозвитку й роз-
ширенню діапазону своїх можливостей. 
Численні закордонні і вітчизняні дослі-
дження відзначають, що арт-терапія не 
має протипоказань.

Л.Д. Лебедєва відзначає, що будь-яка 
людина, незалежно від культурного до-
свіду й художніх здатностей, може бути 
учасником арт-терапевтичного процесу 
[4, 52].
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Розрізняють наступні види арт-
терапії залежно від характеру творчої 
діяльності і її продукту: казкотерапія, 
музикотерапія, маскотерапія, драматера-
пія, піскова терапія, кольорова терапія, 
фототерапія, відеотерапія, оригамите-
рапія, игротерапія, изотерапія, артсин-
тезтерапія, анімаційна терапія та ін. На-
прямки арт-терапії відповідають видам 
мистецтв. Зараз з’являється усе більше 
і більше нових напрямків, які стоять на 
стику арт-терапії і інших напрямків пси-
хотерапії: артсинтезтерапія, піскова те-
рапія, кіндер-сюрприз-терапія... і це ще 
не межа. Фахівці-практики розуміють, 
що кількість методів дорівнює кількос-
ті фахівців, тому що кожний вносить у 
технологію й інтерпретацію щось своє, 
придбане в досвіді. Арт-терапія не має 
обмежень і протипоказань, завжди ре-
сурсна і використовується практично у 
всіх напрямках – у психотерапії, у пе-
дагогіці, у соціальній роботі й бізнесі. 
Будь-яка людина здатна виразити себе, 
свої почуття і свій стан мелодією, зву-
ком, рухом, малюнком. Трапляється так, 
що для деяких людей – це єдиний спосіб 
дати світу знати про себе, заявити про 
себе як про творчу особистість. Надати 
таку можливість усім нужденним – за-
вдання арт-терапії.

Важливо відзначити особливу роль 
мистецтва в арт-терапевтичній діяль-
ності. Мистецтво, будучи формою ху-
дожньо-естетичного освоєння світу, не 
тільки є джерелом збагачення художньої 
культури дитини, але й відіграє істот-
ну роль у соціокультурному становлен-
ні особистості. На думку М.С. Кагана, 
основними видами мистецтва, що забез-
печують художньо-естетичне розумін-
ня світу, є література, музика й живопис  
[2, 8]. Вони, з одного боку, діють на го-
ловні сфери психіки дитину (думки, по-
чуття, уявлення), а з іншого, – дитина 

володіє трьома способами освоєння світу 
(пізнанням, осмисленням і перетворен-
ням), обумовленими такими процесами, 
як мислення, переживання, уява. Мисте-
цтво прагне втілити всі ці три сторони 
духовного життя людини, забезпечуючи 
роботу думки – словом, переживань – 
музикою, вистав – образотворчим мисте-
цтвом. Саме цей трикутник – література, 
музика, живопис – представляє системот-
ворчий характер у загальному контексті 
художньої культури. У зв’язку із цим най-
більш кращими видами арт-терапії при 
роботі з дітьми є такі як: музикотерапія, 
казкотерапія, танцювально-рухова тера-
пія, драматерапія, кольорова терапія.

«Арт-терапія» у широкому розумін-
ні точно переводиться як «лікування 
мистецтвом». Діти, що мають непра-
вильне уявлення про навколишній світ, 
сприймають його як хаотичний набір 
елементів. Трапилося це через хворобу, 
затримку розвитку, у результаті недо-
статніх занять із малям у ранньому ди-
тинстві або в силу індивідуальних осо-
бливостей розвитку дитини – у кожному 
разі таким дітям буває важко знайти 
своє місце в житті й суспільстві. Заняття 
творчістю допомагають дитині гармоні-
зувати бачення навколишньої природи, 
цивілізації, людського суспільства. До-
рослий може поділитися проблемами із 
друзями, обговорити складну ситуацію з 
людьми, яким довіряє, нарешті, сходити 
до психолога. Але молодший школяр не 
вміє формулювати, що його тривожить. 
Скоріше, він буде проявляти щиросер-
дечну дисгармонію неслухняністю, за-
мкнутістю або зайвим розгальмуван-
ням. Арт-терапія – прекрасний шлях 
встановити правильний стосунки з сві-
том. Засобами мистецтва дитина може 
виразити себе й більше довідатися про 
інших. Будуючи взаємини з людьми, що 
володіють мовою звуків, фарб, рухів, він 
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одержує новий досвід, який може нести 
в життя, полегшуючи своє спілкування 
з іншими людьми. Він бачить, що має 
успіх у відображенні своїх емоцій, до 
нього приходить успіх у спілкуванні, а 
взаємодія з світом стає більш конструк-
тивною. Успіх у творчості підсвідомо 
переноситься й на повсякденне життя. 

Методи арт-терапії універсальні й мо-
жуть бути адаптовані до різних завдань, 
починаючи від вирішення проблем со-
ціальної і психологічної дезадаптації й 
закінчуючи розвитком психологічного 
потенціалу, підвищенням планки пси-
хічного і духовного здоров’я. Усе біль-
ше поширення в сучасному вихованні 
здобуває метод так званої педагогічної 
арт-терапії. У науково-педагогічній ін-
терпретації він розуміється як турбота 
про емоційне самопочуття й психологіч-
не здоров’я засобами творчої діяльності, 
як окремої особистості, так і всього ко-
лективу в цілому. Використання мисте-
цтва як зцілювального фактора найбіль-
ше доступно для педагога в силу його 
професійної підготовленості. Причому, 
спеціальні медичні знання для цього не 
потрібні. Педагогічна арт-терапія має 
яскраво виражену соціальну спрямова-
ність на конкретну дитину, групу дітей. 
Ця спрямованість носить безпосеред-
ній характер – прямий вплив на об’єкт 
(взаємодія з ним); опосередкований – 
використання виховних можливостей 
середовища; цілеспрямоване створен-
ня педагогічної ситуації в інтересах 
досягнення поставленої мети. В арт-
терапевтичному процесі педагог і ди-
тина виступають як два рівні суб’єкти. 
Вони розуміють і ухвалюють один одно-
го, відношення одного значиме для ін-
шого. Розуміння маленької людини, його 
настрою, змісту внутрішнього світу ви-
магає від педагога напруженої розумо-
вої роботи й високої емоційної віддачі. 

Арт-терапевтична взаємодія будується 
таким чином, щоб діти вчилися корек-
тному спілкуванню, співпереживанню, 
дбайливим взаєминам з однолітками і 
дорослими. У педагогічній арт-терапії 
навчальні завдання спеціально не став-
ляться. Освоєння спеціальних знань і 
вмінь у різних областях мистецтва є за-
собом для активізації наявного потен-
ціалу, самовираження, самореалізації, 
придбання нового досвіду діяльності 
й взаємин дітей. Завдання педагогічної 
арт-терапії спонукати дітей до сприйнят-
тя нових знань за рахунок усвідомлення 
й мобілізації попереднього досвіду у 
творчих видах діяльності. На перший 
план навчального впливу виходить не 
розвиток абстрактно-логічного й асоці-
ативного мислення, ерудованість, а щи-
росердечний стан, емоційний розвиток, 
самооцінка й формування системи взає-
мин. Завдяки використанню різних форм 
творчої експресії й потужній «установці 
на успішність» складаються умови, при 
яких кожна дитина переживає успіх у тієї 
або іншій діяльності, самостійно справ-
ляється з важкою ситуацією. При цьому 
розвивається почуття досягнення успіху, 
власної гідності, самоповаги. Пізнаючи 
щось нове про себе, про свої можливос-
ті, дитина розвивається інтелектуально 
й емоційно. У процесі педагогічної арт-
терапії досить добре коректується само-
оцінка, неадекватні форми поведінки, 
способи взаємодії з іншими людьми, по-
рушення адаптації до існуючих умов і, у 
цілому, образ «Я», який раніше міг бути 
деформований. «Зцілювальний» ефект 
досягається завдяки тому, що в процесі 
арт-діяльності створюється атмосфера 
емоційної теплоти, доброзичливості, 
емпатичного спілкування, визнання цін-
ності, унікальності особистості іншої 
людини, турботи про неї, її почуття, пе-
реживання. У дітей виникають відчуття 
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психологічного комфорту, захищеності, 
радості, успіху. У результаті, мобілізу-
ється зцілювальний потенціал емоцій. 
Для дітей педагогічна арт-терапія – 
унікальна можливість бути почутими, 
одержати увагу й зацікавлену участь 
дорослого.

Педагогічна арт-терапія – це делі-
катний, гуманний спосіб спостерігати 
за дитиною у творчій діяльності, краще 
довідатися його інтереси, цінності, по-
бачити внутрішній світ, неповторність, 
особистісну своєрідність, а також, ви-
явити внутрішні, глибинні проблеми 
особистості, що підлягають спеціальної 
корекції. У процесі занять легко прояв-
ляється характер міжособистісних від-
носин і реальне положення дитини в 
колективі. Вивчення наукової літератури 
переконує в тому, що арт-терапевтичні 
методи дозволяють: вивільняти потен-
ційні психічні ресурси; змінювати пси-
хоемоційний стан дитини – заспокоїти 
або, навпаки, активізувати, настроїти, за-
цікавити; формувати практичні художні 
навички; формувати позитивну мотива-
цію до творчих видів діяльності; долати 
бар’єри в спілкуванні, сприяти розвитку 
міжособистісних відносин; розширюва-
ти кругозір; формувати моральні й есте-
тичні уявлення; підвищувати самооцінку 
за рахунок самоактуалізації; створювати 
емоційно-сприятливу атмосферу, що 
сприяє виникненню радісних емоцій, 
щиросердного благополуччя; залиша-
ти в пам’яті радісні хвилюючі спогади, 
сприяти інтересу до навколишнього, до 
мистецтва, до оточуючих людей.

Використання різних елементів арт-
терапії покликане насамперед сприяти 
духовно-моральному вихованню дітей, 
відкриваючи перед ними всі нові просто-
ри для самопізнання й вільного творчого 
самовираження. Вільне самовираження 
необхідне або бажане, щоб допомогти 

дитині усунути прояву його негативного 
психоемоційного стану, дозволити наяв-
ні психологічні проблеми. Можливості 
арт-терапії дозволяють стримувати ви-
бух негативної агресивної енергії на ото-
чуючих або « усередину» себе. Одним з 
важливих засобів стримування є худож-
ній образ. Відомо, що найбільш важли-
ві думки й переживання дитини насам-
перед проявляються у вигляді образів. 
Емоційно-образна природа мистецтва 
дозволяє активно впливати на роботу 
правої півкулі головного мозку, а через 
нього – на всю структуру особистості, 
формуючи й трансформуючи систему її 
духовно-моральних цінностей і ідеалів. 
Традиційні для вітчизняної культури об-
рази-ідеали людини й людських відно-
син, значимість яких у сучасних умовах 
особливо відчутна, відбиті в народних 
піснях, казках і добутках класичної му-
зики. Ці образи можуть транслюватися й 
закріплюватися в структурі особистості 
дитини за допомогою арт-терапевтичних 
методів. У цьому полягає особлива пе-
дагогічна значимість таких методів, їх 
роль у вирішенні гострих соціальних 
проблем і виховних завдань, що стоять 
перед сучасним суспільством.

Соціокультурне становлення особис-
тості і її адаптація до зовнішніх умов 
неможливі без прилучення дитини (не-
залежно від рівня й проблем його розви-
тку) до досвіду почуттів попередніх по-
колінь, сконцентрованих і узагальнених 
у мистецтвах. А метод педагогічної арт-
терапії – це м’який спосіб, що щадить, 
дозволяє при відносно невеликих тим-
часових і фінансових витратах створити 
умови для виявлення потенційних мож-
ливостей і стимулювання особистісного 
росту дитини, корекції, розвитку й со-
ціальної адаптації засобами комплексу 
різних видів мистецтв (музики, танцю, 
театру, вокалу). 
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Таким чином, очевидно, що застосу-
вання арт-терапевтичних методів у роботі 
з дітьми дозволяє забезпечити ефективне 
емоційне реагування, додати йому навіть 
у випадках агресивних проявів соціально 
прийнятні припустимі форми; полегши-

ти процес комунікації для замкнених, со-
ромливих або слабко орієнтованих на од-
нолітків дітей; розбудовувати довільність 
і здатність до саморегуляції, усвідомлен-
ня дитиною своїх почуттів, переживань і 
емоційних станів.

Література:
1. Беккер-Глош В. Международный журнал по арт-терапии «Исцеляющее искусство». М.: 

1999. – № 1. – С. 42-58.
2. Каган М.С. Общее представление о культуре.- Введение в культурологию. Курс лекций /  

Под ред. Ю.Н. Солонина, Е.Г. Соколова. СПб.: 2003. – С. 6-14.
3. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. – СПб.: 

Речь, 2003. – 256 с. 
4. Макаров В.В. Психотерапия нового века. – М.: 2001. – 496 с. 



89

Київський науково-педагогічний вісник
♦

Синна Р. Ф.
студентка V курса факультета иностранной филологии  

и музыкального искусства 
КУ «Харьковская гуманитарно-педагогическая академия» 

Шуплецова Л. Ю.
старший преподаватель  

кафедры музыкально-инструментальной подготовки учителя 
КУ «Харьковская гуманитарно-педагогическая академия» 

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ  
НА ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  

И УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ РЕБЕНКА

Аннотация: Авторы раскрывают механизмы воздействия музыки на психофизическое 
состояния и умственные способности ребенка, показывают, какими свойствами обладает 
музыка, и дают рекомендации по музыкальному развитию дошкольника. 

Анотація: Автори розкривають механізми впливу музики на психофізичний стан і розумові 
здібності дитини, показують, які властивості має музика та дають рекомендації, щодо музич-
ного розвитку дошкільника.

Summary: The authors reveal the mechanisms of the influence of music on psychological and 
physical condition and mental capacity of the child, show what are the qualities of music, and make 
recommendations regarding the musical development of the preschool child.

Важное место в духовном возрож-
дении человека принадлежит музыке. 
Музыкальная культура и искусство вос-
питывают человека, способствуют все-
стороннему и гармоничному развитию 
личности, порождают ее социальную 
активность, нацеливают на достиже-
ние добра, любви, красоты, духовного 
подъема. Интерес к музыке, ее знание 
является важным показателем духовной 
культуры современного человека. «Му-
зыка является самым чудодейственным, 
самым тонким средством привлечения 
к добру, красоте, человечности... Как 
гимнастика выпрямляет тело, так музы-
ка выпрямляет душу человека», писал о 
музыке В. Сухомлинский [4].

Большое количество медицинских 
и психологических исследований под-
тверждает положительное воздействие 
музыки на психофизическое состояние 

и умственное развитие ребенка. Доказа-
но, что в результате музыкального воз-
действия повышается чувствительность 
не только слуховых, но и зрительных 
анализаторов, улучшаются психические 
процессы внимания, восприятия, запо-
минания, регулируются обменные про-
цессы, снижается уровень тревожности. 

Актуальность проблемы состоит в 
том что, несмотря на широкий круг ис-
следований, приоритет в вопросах из-
учения возможностей и функций музы-
ки до сих пор принадлежал психологии, 
физиологии, биологии. В педагогиче-
ской литературе нам удалось встретить 
лишь некоторое количество исследова-
ний по данной теме. 

Целью данной статьи является иссле-
дование педагогических технологий му-
зыкального развития ребенка, влияния 
музыки на его психофизическое состо-
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яние и умственное развитие. Таким об-
разом, современная жизнь требует таких 
педагогических технологий, которые 
должны, с одной стороны, обеспечить 
детям качественные глубокие знания, 
создавая интеллектуальную базу для по-
следующего обучения, а с другой сто-
роны, ориентироваться на физическое, 
психическое, духовное здоровье ребен-
ка и учитывать психофизиологические 
особенности каждого возраста. На во-
прос «Когда начинать музыкальное вос-
питание?» известный венгерский компо-
зитор Золтан Кодаи ответил: «За девять 
месяцев до появления ребенка. А еще 
лучше – за девять месяцев до рождения 
его матери» [5]. Музыка помогает ребен-
ку вырасти чутким к красоте и откры-
тым миру человеком. 

Проблему влияний музыкального ис-
кусства на человека рассматривали в 
своих работах философы: Пифагор, Пла-
тон, Аристотель, Б. Спиноза, Ж. Ж. Рус-
со, А. Шопенгауэр, А. Белый, Б. Лихачев 
и другие. Психологи и нейрофизиологи: 
Г. Гельмгольц, И. Догель, В. Бехтерев,  
В. Леви, А. Леонтьев, Е. Назайкинский, 
С. Беляева-Экземплярская, В. Петру-
шин, О. Лаврова, Г. Маляренко, М. Лаза-
рев, K. Lehtonen, X. Leng и другие. Педа-
гоги и музыканты: Я. Коменский, К. Орф,  
В. Вюнш, Ш. Сузуки, Д. Кирнарская, и 
другие. Медики: Гиппократ, Б. Петров-
ский, З. Майорова, А. Коротаев, В. Ни-
колаев, С. Юдин, В. Полякова и другие. 
Как правило, во всех этих работах речь 
идет о восприятии музыки. Музыкаль-
ное восприятие – сложный творческий 
процесс, в основе которого лежит спо-
собность слышать, переживать музы-
кальное содержание. Как оказалось, 
музыкальная восприимчивость перено-
сится на другие умения и навыки ребен-
ка. Очень интересный эксперимент на 
эту тему был проведен в Японии. В од-

ной из параллельных групп детского 
сада с детьми проводили музыкальные 
занятия, а в другой нет. Выяснилось, что 
дети, которые занимались музыкой, луч-
ше усваивали незнакомую информацию, 
быстрее запоминали новый материал и 
не имели проблем с концентрацией вни-
мания. Также им легче давалась матема-
тика и иностранные языки.

Музыка положительно влияет на мозг 
ребенка, активизируя соединения между 
нервными клетками. Первые шесть лет 
жизни – это самый важный период для 
развития нервной системы и мозга, по-
этому желательно как можно раньше 
приступать к изучению азов музыкаль-
ного образования. И, действительно, по 
мнению многих физиологов, психоло-
гов, педагогов: Л. Выготского, Г. Дома-
на, Н. Зайцева, М. Ибука, А. Леонтьева, 
Г. Маляренко, Б. Никитина, Ж. Пиаже  
и др., именно возраст до шести-семи лет 
является периодом становления лично-
сти ребенка и его характера. В этот пе-
риод закладывается интеллектуальная 
база, на основе которой в последующем 
будет развиваться умственная деятель-
ность человека; период активного роста 
и развития мозга и межнейронных свя-
зей. Формирование мозговых структур 
и межнейронных соединений обуслов-
лено воздействием на систему органов 
чувств человека различных сенсорных 
потоков, ведь развитие ребенка проис-
ходит не только по генетической про-
грамме. Социальная среда – это не про-
сто необходимые условия, а подлинный 
источник развития ребенка. Эта мысль 
лежит и в основе современных теорий 
раннего интеллектуального развития 
человека (Г. Доман, Ш. Сузуки, М. Мон-
тессори, М. Лазарев и другие). Нервная 
система ребенка дошкольного возраста 
чрезвычайно пластична и чувствительна 
к внешним воздействиям. Именно этот 
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возраст наиболее благоприятен для со-
вершенствования деятельности органов 
чувств, накопления представлений об 
окружающем мире. Как подтвержда-
ют многочисленные исследования (А. 
Леонтьев, Г. Маляренко Л. Выготский,  
Г. Доман, Н. Зайцев и другие), исполь-
зование музыки в качестве дополнитель-
ного сенсорного притока значительно 
улучшают функции речи, запоминание 
ключевых фраз и облегчает усвоение 
информации дошкольниками. Под воз-
действием музыки происходит улучше-
ние кратковременной вербальной памя-
ти, лучше запоминаются цвета, названия 
геометрических форм, чисел, картинок. 
По данным Н. Брагиной, Т. Доброхото-
вой, Л. Новицкой музыка способствует 
облегчению зрительного восприятия. 
Подтверждено, что музыка снижает пси-
хоэмоциональное напряжение, способ-
ствует фокусировке внимания, вовлече-
нию детей в деятельность, что помогает 
им достичь цели в овладении различны-
ми навыками. Музыкальное звучание 
воспринимается как процесс, во время 
которого сменяются и взаимодействуют 
различные образы, происходят подъемы 
и спады, противопоставления, транс-
формации, смены динамики и статики, 
напряжения и расслабления. Важно то, 
что восприятие музыки может проис-
ходить как на сознательном уровне (как 
правило, дети фиксируют свое внимание 
на какой-либо одной стороне музыкаль-
ного образа – ритме, тембре, динамике, 
ладе), так и на подсознательном уровне. 
Однако огромное значение для оптими-
заций функций мозга и развития учеб-
ных навыков имеет не только процесс 
восприятия музыки, но и другие виды 
музыкальной деятельности – пение, му-
зыкально-теоретическая деятельность, 
музыкальный анализ, игра на музыкаль-
ных инструментах, движение под му-

зыку, музыкальное творчество. Пение – 
наиболее доступный исполнительский 
вид музыкальной деятельности детей 
дошкольного возраста. Благодаря тексту, 
песня более доступна детям по содержа-
нию, чем любой другой музыкальный 
жанр. Хоровое пение объединяет детей, 
создает условия для их эмоционально-
го музыкального общения. Дети любят 
петь и поют охотно, с удовольствием, что 
способствует развитию у них активного 
восприятия музыки, умение искренне, 
глубоко выразить свои чувства, пере-
живания. В пении, как и других видах 
исполнительства, ребенок может актив-
но проявить свое отношение к музыке. 
Пение играет важную роль в музыкаль-
ном и личностном развитии. В пении 
развиваются эстетические и нравствен-
ные представления, активизируются 
умственные способности, положитель-
но влияющие на физическое развитие 
детей. Влияние пения на нравственную 
сферу выражается в двух аспектах. С од-
ной стороны, в песнях передано опреде-
ленное содержание, отношение к нему, 
а с другой – пение рождает способ-
ность переживать настроение, душев-
ное состояние другого человека. Фор-
мирование музыкальных способностей 
неразрывно связано с умственными про-
цессами. Систематическое и планомер-
ное обучение простейшим певческим 
умениям подготавливает дошкольника 
к занятиям в школе, где пение является 
одним из учебных курсов [1]. 

Главная особенность музыкально-
ритмических движений – акцентиро-
вание внимания не только на внеш-
нюю сторону обучения ритмическим 
движениям, а и на анализ внутренних 
процессов: сенсорных, мыслительных, 
эмоциональных. Развитие и тренировка 
психических процессов, таких как: вос-
приятие, внимание, мышление, умение 
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выражать различные эмоции в мимике 
и пластике. Все это способствует к са-
мовыражению в движении. Дети учатся 
владеть собственным телом, понимать 
тонкости музыкального восприятия, 
учатся нестандартному мышлению, пси-
хологической свободе. На музыкальных 
занятиях активизируется также позна-
вательная и умственная деятельность. 
Дети о многом узнают, внимательно слу-
шая произведение, однако воспринимают 
они лишь самые общие его черты, самые 
яркие образы. При этом эмоциональная 
отзывчивость не утрачивает своего значе-
ния, если перед ребенком будут поставле-
ны задачи: вслушаться, различить, срав-
нить, выделить выразительные средства. 
Эти умственные действия обогащают и 
расширяют сферу чувств и переживаний 
ребенка, придают им осмысленность. 
Гармоничность музыкального воспита-
ния достигается лишь в том случае, ког-
да используются все виды музыкальной 
деятельности, доступные дошкольному 
возрасту, все творческие возможности 
растущего человека. Следует учесть, что 
ребенку доступно чувствовать не только 
музыкальное настроение, но и идею про-
изведения. Строй адекватных мыслей 
и чувств, понимание идеи возникают у 
слушателя благодаря активизации его му-
зыкального мышления. Приемами такой 
активизации могут быть различные зада-
ния и целевые установки перед прослу-
шиванием, вокализация, игра на простей-
ших музыкальных инструментах и т.д.

 Исследуя причины возникновения 
трудностей в процессе обучения, пси-
хологи выделяют тот аспект, в котором 
предлагаемые методики обучения не 
соответствуют типу мышления ребен-
ка, предъявляемые ему требования, 
могут не совпадать по времени со ста-
дией функционального развития мозга, 
опережая его возрастную готовность к 

выполнению поставленных задач. А в 
результате музыкального воздействия 
повышается чувствительность не только 
слухового, но и зрительного анализато-
ров, в целом оптимизируется функция 
мозга, улучшается регуляция произволь-
ных движений, ускоряется переработка 
информации, повышается умственная 
работоспособность. В целом улучшают-
ся психофизиологические характеристи-
ки мозга, а значит – повышается способ-
ность мозга к обучению.

 Профессор Чеффилдского Универ-
ситета Кэйти Овери сформулировала 
аспекты так называемых «интеллек-
туальных выгод» от музыки. Ею были 
определены позитивные побочные ин-
теллектуальные эффекты, возникающие 
в результате музыкальных влияний, та-
кие как:

• повышение уровня читательских на-
выков;

• повышение уровня речевых навыков;
• улучшение навыков, необходимых 

для решения пространственных и вре-
менных задач;

•  улучшение вербальных и счетно-
арифметических способностей;

• улучшение концентрации внимания;
• улучшение памяти;
• улучшение моторной координации 

[3].
 Музыка может выступать как метод 

стимуляции, который направлен на про-
буждение интереса к излагаемому мате-
риалу, удивлению, любопытству. Венгер-
ский педагог Золтан Кодай создал первую 
школу с расширенным преподаванием 
музыки. В его школах резко возросла 
успеваемость по сравнению с другими 
школами, – и это, несмотря на то, что 
объем преподавания других предметов 
пришлось сократить в пользу уроков му-
зыки. Этот эксперимент был повторен в 
Швейцарии и также выявил положитель-
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ные результаты. Ранний музыкальный 
опыт, а также музыкальная деятельность: 
пение, движение под музыку, музициро-
вание, слушание музыки – открывают 
доступ к врожденным механизмам, от-
ветственным за восприятие, понимание 
музыки и расширяют использование этих 
механизмов для образования других выс-
ших функций мозга.

 Современные психологи, педагоги 
и врачи советуют родителям давать для 
прослушивания детям классические про-
изведения, такие как: «Песня Лисички» 
из детской оперы «Коза-дереза» Н. Лы-
сенко; «Пассакалия» Г. Генделя; «Утро», 
«Танец Анитры», «В пещере горного 
короля» из оркестровой сюиты Э. Гри-
га «Пер Гюнт»; «Смелый наездник»  
Р. Шумана; «Лунный свет» К. Дебюсси, 
«Колокольчики звенят», «Турецкое рон-
до» В. Моцарта; «Вальс» Ф. Шопена (на 
выбор); «Шарманка» Д. Шостаковича; 
«Полет шмеля» Н. Римского-Корсако-
ва; «Времена года» А. Вивальди; «Вальс 
цветов», «Танец маленьких лебедей»  
П. Чайковского; «Лебедь» К. Сен-Санса 
и другие [2].

 Классическая мелодичная музыка, 
способна влиять на многие важные мо-
менты в развитии дошкольника. Заме-
чено, что дети, которые слушают много 
классической музыки, способны к более 
выраженным и глубоким эмоциям, об-
ладают более тонким восприятием мира 
и людей, более вдумчивы и вниматель-
ны. Музыка развивает пространствен-
ное восприятие, благотворно влияет 
на умение ребенка писать и говорить, 
учит выражать свои мысли, причем не 
только речью, но и другими средства-
ми – например, танцем, рисунком, на 
письме. Приученный к музыкальным 
композициям ребенок обладает лучшим 
абстрактным мышлением, ведь его ухо 
«приучено» улавливать музыкальные 

интервалы, паузы, длительность и высо-
ту звуков. Ученые выяснили, что клас-
сическая музыка прекрасно влияет на 
математические способности ребенка, а 
также на развитие его логики. Зачастую 
дети, с раннего возраста приученные 
слушать музыку, проявляют интерес к 
другим видам искусства, например, 
живописи, танцам, литературе, так как 
музыка развивает творческие навыки 
человека, усиливает их. Музыкально-
образовательная деятельность не суще-
ствует изолированно от других видов. 
Знания, сведения о музыке даются детям 
не сами по себе, а в процессе восприя-
тия музыки. Каждый вид музыкальной 
деятельности требует определенных 
знаний. Для развития исполнительства, 
творчества нужны специальные знания 
о способах, приемах исполнительства, 
средствах выразительности. Обучаясь 
пению, ребята приобретают знания, не-
обходимые для овладения певческими 
навыками (звукообразование, дыхание, 
дикция). В музыкально-ритмической де-
ятельности дошкольники осваивают раз-
личные движения и способы их испол-
нения, что также требует специальных 
знаний: о слитности характера музыки и 
движений, о выразительности игрового 
образа и его зависимости от характера 
музыки, от средств музыкальной выра-
зительности (мелодии, темпа, динами-
ки, лада, тембра). Дети узнают названия 
танцевальных шагов, усваивают назва-
ния танцев, хороводов. Обучаясь игре на 
музыкальных инструментах, дети так же 
получают определенные знания о тем-
бре, способах и приемах игры на разных 
музыкальных инструментах. 

 Таким образом, необходимо осознать, 
что музыкальное воспитание положи-
тельно влияет на общее развитие детей. 
У ребёнка совершенствуется мышление, 
обогащается эмоциональная сфера, а 



94

№ 3 / 2014 р.
♦

умение переживать и чувствовать музыку 
помогает воспитать любовь к прекрасно-
му в целом. Развиваются и мыслительные 
операции, язык, память. Поэтому разви-
вая ребёнка музыкально, мы способству-
ем становлению гармонично развитой 
личности. Музыкальная деятельность 
дошкольников – это различные способы, 
средства познания детьми музыкального 
искусства, а через него окружающей жиз-
ни и самого себя. Музыка является одним 
из богатейших и действенных средств 

воспитания, она обладает большой силой 
эмоционального воздействия, воспиты-
вает чувства, формирует вкусы и являет-
ся важным элементом гармоничного раз-
вития личности ребенка.

 И в заключение хочется вспомнить 
слова замечательного педагога В. Су-
хомлинского: «То, что упущено в дет-
стве, никогда не возместить в годы юно-
сти и тем более в зрелом возрасте. Это 
правило касается всех сфер духовной 
жизни ребёнка» [4].
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FORMATION OF OUTLOOK  
AT THE ADVANCED PRESCHOOL AGE

Summary: In the article the author considers aspects of formation of outlook at the advanced 
preschool age, it is proved that the outlook is formed on the edge of the early and preschool child-
hood when there are first types of of children’s games and as a result the interaction models with 
world around that lay the practical foundation of the formed outlook. Development of outlook hap-
pens through training in game in more completed forms of communication as well.

The important circumstance for formation of outlook is that specially organized perception that 
promotes the best understanding of the phenomena of world around by the preschool child.

During this period formation of outlook is influenced also by the developing individual motiva-
tional system of the child. Thus the beginnings of social norms and the resulting ethical concepts 
following from them start being formed in children’s outlook.

Анотація: У статті автор розглядає аспекти формування світогляду в старшому дошкіль-
ному віці, обґрунтовується, що світогляд формується на кордоні раннього і дошкільного ди-
тинства коли виникають перші види дитячих ігор, а, отже, і моделей взаємодії з навколишнім 
світом, що закладають практичну основу несформованого світогляду. Розвиток світогляду 
відбувається і через навчання в грі більш повноцінним формам спілкування. 

Важливим для формування світогляду є та обставина, що спеціально організоване сприй-
няття сприяє кращому розумінню дошкільням явищ навколишнього світу. 

В цей період на становлення світогляду впливає і складається індивідуальна мотиваційна 
система дитини. Таким чином в дитячому світогляді починають формуватися зачатки соціаль-
них норм і які з них граничні етичні поняття.

Аннотация: В статье автор рассматривает аспекты формирования мировоззрения в стар-
шем дошкольном возрасте, обосновывается, что мировоззрение формируется на границе 
раннего и дошкольного детства когда возникают первые виды детских игр, а, следователь-
но, и моделей взаимодействия с окружающим миром, закладывающие практическую основу 
формирующегося мировоззрения. Развитие мировоззрения происходит и через обучение в 
игре более полноценным формам общения.

Важным для формирования мировоззрения является то обстоятельство, что специально 
организованное восприятие способствует лучшему пониманию дошкольником явлений окру-
жающего мира.

В этот период на становление мировоззрения влияет и складывающаяся индивидуальная 
мотивационная система ребенка. Таким образом в детском мировоззрении начинают фор-
мироваться зачатки социальных норм и вытекающие из них предельные этические понятия.

INTRODUCTION. In most schools of 
both native and foreign psychology pre-
school childhood is defined as a period 
in which the conditions of life are rapidly 
expanding: the borders of microcosm (the 
family) are moved apart to the limits of the 
macrocosm (street, city, country), the child 
discovers the world of social relations, dif-
ferent activities and humans’ social func-

tions of. However, he feels a strong need to 
join this adult life, actively to participate in 
it, which, of course, is not objectively avail-
able yet. In addition, he also tries hard to be 
independent. This contradiction forms the 
dominant activity of this age – the role (or 
as it is sometimes called, creative) play – an 
independent children’s activity, modeling 
adult life [1].
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It is an activity in which children take on 
the role of adults in the general form, game 
terms reproduce the adult activity and the 
relationship between them. A child, that 
chooses and performs a role, has a corre-
sponding image – parents, television char-
acters, members of the profession (doctors, 
driver), etc. – and the samples of his ac-
tions. The figurative plan of the game is so 
important that without it, the game simply 
would not exist. But while the life in the 
game takes place in the form of ideas, emo-
tional intensity, and becomes a real life for 
a child. Thus, we can say that the figurative 
foundations of the future worldview are 
formed in a role-play.

However, the functions of the game are 
not only the mastery of the rules and norms 
of social life, cognition of human relation-
ships and functions, but also «self-assess-
ment, awareness of our inner world and 
self-regulation». The game is the highest 
achievement of a preschool child, creat-
ing a zone of proximal development, and 
serves as the basis for the formation of fu-
ture training activities. Therefore, it is in 
the game where the basic metamorphosis 
in preschooler’s world formation take place 
and namely through its organization we can 
fully and adequately influence them.

The game «grows» out of the subject-ma-
nipulative activities of the child, observed at 
the end of early childhood. Initially, the child, 
is absorbed by the object and by actions with 
it. When he begins to master the actions that 
are woven into joint venture with an adult, 
he gradually realizes that he acts by himself 
and acts like an adult. In fact, he was acting 
like an adult imitating him before, but he did 
not notice it. According to D.B. Elkonin, he 
looked at the object through the adult, «as 
through a glass».

The appearance of the game and leads to a 
radical change in the child’s relationship with 
adults. There is also some kind of contradic-

tion. On the one hand, at the age of 3 years, 
the child is much more independent and his 
joint activities with close adult begin to dis-
integrate. On the other hand, and a game is 
social by origin and content, and therefore 
can not develop without frequent and full 
communication with adults and without the 
variety of those impressions from the outside 
world that a child also gets due to an adult. 
For this, the child needs not only various toys, 
but also unregistered items that do not have 
clear function, which he could easily use as 
substitutes for others [2].

MATERIALS AND METHODS. So, 
within the verge of early and preschool 
childhood there are the first types of chil-
dren games, and, consequently, patterns of 
interaction with the outside world that lay 
the practical basis of the worldview forma-
tion. This is the famous director’s game. At 
the same time or later figurative role-play 
appears. Director’s and figurative role-play 
games are the source for plot-role game, 
which reaches its developed during the 
middle school age. Later it stands out from 
the rules of the game. It should be noted that 
the emergence of new types of games does 
not mean the abolishment of the old ones 
that are already developed – all of them 
are saved and continue to improve. In the 
plot-role game children reproduce namely 
human roles and relationships. Children 
play with each other or with the doll as an 
ideal partner, who is also endowed with 
the role. However, in games with the rules 
the role becomes secondary and the clear 
implementation of rules becomes the most 
important. Furthermore, there is generally 
competition motif, personal or team victo-
ry (as in most mobile, sports and printed 
games). Thus the children’s worldview be-
gins to form the basis for social norms and 
the resulting marginal ethical concepts.

Exploring the ways of implementation 
game activities for the all-round personal-
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ity develop, D.B. Elkonin determined de-
fenite components, and levels of develop-
ment, specific to each period of pre-school 
age [2].

Each game has its playing conditions – 
involved children, dolls, toys and other 
items. The selection and combination of 
them changes significantly the game at the 
junior school age. The game during this 
period mainly consists of monotonous re-
petitive behaviors that remind manipula-
tion with objects. For example, a three year 
old child «cooks dinner» and manipulates 
the plates and cubes. If playing conditions 
include another person (the doll or child) 
and thus lead to the emergence of the im-
age, manipulation have some merit. A child 
plays in cooking dinner and even if he for-
gets to feed the doll sitting next to it. But 
if a child is left alone and the toys are tak-
en away, that prompt him this subject, he 
continues manipulations that have lost their 
original meaning. Rearranging items, dis-
playing them in order or form, he explains 
that he plays «with blocks», «so easy». The 
lunch disappeared from his ideas along 
with the change of game conditions. 

The plot is that sphere of reality that is 
reflected in the game. At first, the child is 
limited by the family boundaries and his 
games are mainly associated with family, 
household problems. Then, mastering new 
areas of life, he begins to use more complex 
stories – industrial, military, etc. Forms of 
the game on the old plot become also more 
varied. Older preschoolers can play the 
same game for several hours, and some of 
the games they can stretch for a few days.

Those moments in the activity and atti-
tudes of adults which are reproduced by a 
child, make up the content of the game.

For the older preschoolers the submis-
sion to rules stemming from the role be-
comes very important, and the correctness 
of the implementation of these rules is 

tightly controlled by them. Playing activi-
ties gradually lose their original meaning. 

The plot and content of a game are em-
bodied in the role. The development of game 
action, the role and rules of the game takes 
place during the preschool years on the fol-
lowing schemes: from games with a com-
prehensive system of actions and hidden 
roles and rules – through the games with a 
folded system of actions, with distinct roles, 
but hidden rules – to the games with open 
rules and hidden roles. The older preschool-
ers’ role play game merges with the games 
with rules, so we can say that by the end of 
preschool age the functional idea about pub-
lic laws is formed in child’s worldview.

Therefore, the game changes and reach-
es to the end of the preschool level of de-
velopment. In the development of the game 
two major phases or stages can be defined.

The first stage (3-5 years) is character-
ized by the logic reproduction of real peo-
ple acts, the subject of action make up the 
content of the game.

During the second stage (5-7 years) the 
real relationships between people are re-
produced (modeled) and social relations, 
social meaning of adult’s activity forms the 
content of the game.

The worldview development takes place 
in the process of learning within the game 
to more complete forms of communication. 
Younger preschoolers are not able to inter-
act with their peers in a real way. Accord-
ing to D.B. Elkonin, «they play near each 
other, but not together» [2]. Gradually, the 
communication between children becomes 
more intense and productive.

During the middle and senior school age, 
children, despite their inherent self-cen-
teredness, agree with each other the pre-as-
signed roles, as well as during the game. 
Meaningful discussion of issues related to 
the roles and control of the implementation 
of the rules of the game, becomes possible 
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due to the inclusion of children in general, 
emotionally rich activity.

If because of some serious reason a joint 
game breaks down, and the process of com-
munication also breaks down. In K. Lewin’s 
experiments the group of pre-school chil-
dren was brought into the room with the «in-
complete» toys (the phone did not have a re-
ceiver, there was no swimming pool for etc. 
). Despite these shortcomings, the children 
enjoyed playing, communicating with each 
other. The second day was a day of frustra-
tion. When the children went to the same 
room, the door was open in the next room, 
where there were complete sets of toys. The 
opened door was covered with netting. With 
the sight of attractive and unattainable goal, 
the children were scattered around the room. 
Someone was shaking the net, someone was 
lying on the floor, contemplating the ceiling, 
many angrily scattered old, unwanted toys. 
In the state of frustration the game activity 
as well the communication of children with 
each other collapsed.

The game not only promotes the estab-
lishment of regulatory and communicative 
aspects of the worldview, but of such im-
portant mechanism as the arbitrariness. The 
management of behavior – obedience to 
the rules – is formed precisely in the game, 
and then develops in other activities. Such 
arbitrariness requires a pattern of behavior, 
which a child follows, and a control. 

The transfer of the emerging mechanism 
of the arbitrariness of the game into oth-
er non-gaming situations in this period is 
still difficult. What is relatively easy to do 
for a child during the game, is done much 
worse under the requirements of adults. 
For example, when playing, a preschooler 
can stand for long time in the position of a 
guard, but it is difficult to perform the same 
task to stand up straight and not to move 
that is given by the experimenter. Although 
the game contains all the basic components 

of an arbitrary behavior, the control for the 
fulfillment of game actions in the game 
can not be fully conscious, as the game 
has a bright affective coloring. However, 
by 7 years the child begins to focus more 
and more on the rules and regulations gov-
erning its conduct and the images become 
more generalized (as opposed to the image 
of a particular character in the game) [3].

Since the game is the leading activity 
in preschool years, it has major impact on 
the whole development of the child. The 
development of cognitive function in pre-
school years, defining the characteristics 
of the child’s world formation and the spe-
cific methods of its formation, progresses 
simultaneously on many different charac-
teristics and is characterized by a general 
trend of transition from involuntary to ar-
bitrary actions.

The perception during senior preschool 
age loses its original affective nature: the 
perceptual and emotional processes are dif-
ferentiated. It becomes meaningful, purpose-
ful, and analyzing and it is characterized by 
arbitrary actions – observation, viewing, and 
search. During this period speech has a sig-
nificant impact on the development of per-
ception – the child begins actively to use the 
names of qualities, traits, states of various 
objects and relations between them. Calling 
these or other properties of objects and phe-
nomena, he distinguishes these properties 
for himself, naming objects, he separates 
them from the others, defining their status, 
communication or action with them – sees 
and understands the real relationship be-
tween them [4]. 

The fact that the specially organized 
perception contributes to the better under-
standing of the phenomena of the world 
by a preschooler is very important for the 
worldview formation. For example, the 
child more adequately understand the con-
tent of the picture, if the adults give rele-
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vant explanations, help him consider the 
details of a particular sequence, or choose 
a picture with a special composition, which 
facilitates its perception. However, we 
should note that at the same time the fig-
urative origin is very strong in this period 
and often prevents the child from making 
the right conclusions according to what he 
observes. Thus, in the experiments of G. 
Bruner, many preschoolers judge correctly 
on the conservation of water in the glasses 
when the water is poured from one glass 
into another behind the screen. But when a 
screen is removed and the children see the 
change of the water level, the direct per-
ception leads to an error – again, the well-
known phenomena of Piaget take place. 

Along with the development of the 
world perception during preschool years 
there is also the process of improving at-
tention to the world. And in this transition 
from externally defined (involuntary) to the 
internal deterministic (arbitrary) attention 
the means by which they can be controlled 
are important. So, the preschooler is able 
freely to control his attention, if he receives 
consistently signals indicating him what 
must be held in the field of attention. 

In addition, pre-school childhood is the 
age that is most favorable for the develop-
ment of memory. L.S. Vygotsky considered 
that during this period, the memory be-
comes a dominant feature and goes a long 
way in the process of its formation. Neither 
before nor after this period, the child does 
not memorize so easily the most diverse 
material. However, its development has a 
number of specific features.

In primary and secondary school chil-
dren from three to four years the process 
of memorizing and reproduction under nat-
ural conditions of memory development, 
i.e. without having to learn mnemonic op-
erations, is involuntary. The child does not 
set a goal to remember something or to re-

producer and does not have special ways 
of memorizing. Interesting for him events, 
actions, images are captured easily; verbal 
material is also memorized involuntarily, if 
it evokes an emotional response. The child 
learns quickly and repeats the poems, es-
pecially if they are perfect in form: sonori-
ty, rhythm and funny rhyme are important. 
Tales, short stories, dialogs from movies 
are kept in mind and reproduced, when a 
child sympathizes their heroes. 

During senior school age under the 
same conditions, there is a gradual transi-
tion from involuntary to voluntary memo-
rization and reproduction of the material. 
It includes two phases: the first is formed 
by the necessary motivation and during the 
second – appear and improve necessary 
mnemonic actions and operations. 

The first special perceptual actions 
aimed at conscious memorization or repro-
duction of something are clearly identified 
in the activity of a 5-6 year-old child, most 
often it takes the form of mere repetition of 
these acts. By the end of pre-school age, i.e. 
by 6-7 years, the process of voluntary mem-
orization is considered to be formed. Its in-
ternal, psychological feature is the child’s 
desire to find and to use logical links in the 
material to memorize it, which inevitably 
leads to the fact that emotional-figurative 
structure of worldview stand on the second 
place and verbal and logical relations and 
elements become the dominant ones.

The improvement of voluntary memory 
in preschool children is closely linked with 
the introduction before them special mne-
monic tasks for memorizing, preservation 
and reproduction of the material. Game 
activity is especially rich in possibilities in 
this respect. Besides, the most difficult ma-
terial that is hard to memorize a child can 
revise during the game activity. 

Imagination is also essential for the 
worldview formation in senior pre-school 
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age. As well as perception, memory, atten-
tion, imagination changes from involuntary 
(passive) to arbitrary (active), gradually 
turning from direct to indirect, the main 
instruments for mastering them on the part 
of the child are the sensory standards. By 
the end of the preschool period of child-
hood, the child, whose imagination has de-
veloped quite rapidly (such children make 
up nearly one-fifth of the children of this 
age group), imagination is presented in two 
main forms: a) arbitrary, independent pro-
duction of some idea by a child, and b) the 
formation of an imaginary plan of its im-
plementation.

In addition to its cognitive and intellectual 
function children’s imagination has another, 
affective and protective role. It protects the 
growing, fragile and poorly protected child’s 
soul from excessively heavy emotions and 
traumas. Due to the cognitive function of the 
imagination a child learns the world around 
us better, he solves the problems easier and 
more successfully. Emotionally-protective 
role of the imagination consist in that that 
the discharge of occurring voltage and dis-
tinctive, symbolic resolution of a conflict 
can occur through imaginary situation that 
is difficult to provide with the help of real 
practical actions [5].

In children of pre-school age the two 
important functions of the imagination de-
velop in parallel, but in slightly different 
ways. The initial stage in the development 
of the imagination can be attributed to 2.5-
3 years. During this time the imagination 
as an immediate and automatic response to 
the situation begins to turn into an arbitrary 
symbolic mediated process and is divid-
ed into cognitive and affective. Cognitive 
imagination is formed by separating the 
image of the object and the designation of 
an image using the word. Affective imag-
ination develops as a result of education 
and awareness of his «I» by the child, psy-

chological separation of his Self from other 
people and from the committed acts.

During the first phase the development 
of imagination is connected with the pro-
cess of objectification of action. Through 
this process, the child learns to manage his 
images, to modify, refine and improve them, 
and hence to regulate his own imagination. 
However, the child can not plan it and make 
up in his mind the program of future action 
yet. This ability appears only at the age 4-5.

Children’s affective imagination from 
the age of 2.5-3 years to 4-5 years devel-
ops in a slightly different logic. At first, the 
children’s negative emotional experiences 
are expressed in the heroes heard or seen 
by him in fairy tales. Then the child starts 
to build imaginary situations that remove 
threats of his Ego (short stories, children’s 
fantasies about themselves where they par-
ticularly possess positive characteristics).

Finally, during the third stage of devel-
opment of this function of the imagination 
replacement actions arise that result from 
their implementation and are able to re-
move the emotional strain emerged; pro-
jection mechanism is almost formed and 
begins to act, due to it unpleasant knowl-
edge about themselves, their own nega-
tive, emotionally and morally unacceptable 
qualities and deeds are being attributed by 
a child to other people, objects and animals. 
By the age of 6-7 years, the development 
of children’s affective imagination reaches 
the degree where many of them are able to 
represent and to live in an imaginary world.

The formation and development of cog-
nition in preschool years greatly depends 
on the maturity of the child’s imagination. 
Plot and role-play games, especially games 
with rules, stimulate the development of 
visual-figurative thinking. First, the child 
acquires the ability simply to replace me-
chanically game items into other items, 
giving the substitutional items characteris-
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tics that are not peculiar to them by nature, 
but determined by the rules of the game 
with new features. During the second stage 
items are directly replaced by images and 
the need for practical actions with them 
is eliminated. Hence, the main features of 
cognition development in pre-school chil-
dren can be outlined as follows: further 
improvement of visual-effective cognition 
on the basis of imagination development 
is changed by improved visual-figurative 
cognition on the basis of arbitrary and me-
diated memory which, in turn, is replaced 
by the beginning of the active form of ver-
bal and logical thinking through the use of 
speech as a mean of formulating and solv-
ing intellectual problems [6].

Verbal and logical thinking of the child 
that begins to develop in the late preschool 
period, presupposes the ability to manipu-
late words and understand the logic of the 
argument. The child’s ability to use ver-
bal reasoning in solving problems can be 
found in middle school age, but it most 
clearly manifests itself in the phenomenon 
of egocentric speech, described by Piaget. 
Another phenomenon discovered by him 
and referring to children of this age – chil-
dren’s illogical reasoning when compared, 
for example, the size and number of objects 
(small thing is easy, a big one – heavy, if it 
is heavy, it will sink in water, and so on – 
indicates that even by the end of preschool 
childhood i.e. at the age of about 6, many 
children still do not possess logic. 

However, despite that preschoolers can 
properly think and solve quite complex 
problems. They can give correct answers 
under certain conditions. First of all, the 
child should have time to memorize the 
task itself. Therefore, it is important to for-
mulate the problem so that it was clear to 
children. During one American research 4 
year-old children old were shown toys – 3 
cars and 4 garages. All the cars are in garag-

es and one-car garage is empty. The child is 
asked, «Are all the cars are in the garages?» 
Usually children say that not all of them are 
there. One should not judge on the basis of 
this wrong answer about child’s misunder-
standing of the word «all». He does not un-
derstand quite the other thing – the task it-
self. A small child believes that if there are 
4 garages, then there must be 4 cars. So, he 
concludes that there is the fourth car, but it 
simply disappeared somewhere. Therefore, 
an «adult» statement that all cars are in ga-
rages – does not make sense for him [7].

It means that the best way to achieve the 
correct solution for the children of this age 
is to organize the child’s actions in such 
way that he could make the appropriate 
conclusions based on his own experience. 
It is well demonstrated in their experi-
ments, of A.V. Zaporozhets. He asked pre-
school children about physical phenomena 
which they knew badly, in particular, why 
some objects float and others sink. Having 
got more or less fantastic answers, he asked 
them to throw in the water different things 
(small nail that seems easy, a large piece of 
wood, etc. ). Beforehand children guessed 
whether the object would float or not. After 
a large number of samples, having checked 
their initial assumptions, children began 
to think consequently and logically. They 
gained the ability to the simplest forms of 
induction and deduction [8].

Thus, only in favorable conditions when 
the preschooler solves a task that is interest-
ing and clear for him and at the same time 
observers available for his understanding 
facts, he can think logically and right.

The fact that during senior preschool 
years begins the process of concepts’ for-
mation and adoption is essential for the 
worldview formation. It runs parallel with 
the development of thinking and speech, 
and is stimulated when they begin to con-
nect with each other. 
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Although a 3-4 year-old child can use 
words denoting concepts, he uses them dif-
ferently than the adults, often without full 
understanding of their meaning. He uses 
them as labels, replacing an action or an ob-
ject. G. Piaget defined this stage of speech 
and intellectual development children’s as 
preoperational because of the reason that 
the child actually does not know and almost 
does not use direct and inverse operations, 
which are functionally linked with he usage 
of concepts, at least in their initial and con-
crete form.

First of all, sound aspect of speech de-
velops: younger preschoolers are becoming 
aware of the peculiarities of their pronunci-
ation, but they still retain the previous ways 
of perceiving sounds, due to that they dif-
ferentiate wrong words spoken by children. 
Later delicate and differentiated sound pat-
terns of individual words and sounds are 
formed due to that the child stops recogniz-
ing incorrectly spoken words. By the end 
of preschool years the process of phonemic 
development is completed.

Intensively grows speech vocabulary, 
but here the influence of individual pe-
culiarities is considerable: some children 
have richer vocabulary, others – poor, that 
depends on their living conditions, how 
much they communicate with close adults. 
We shall mention the average data by  
V. Stern. When the child is 1.5 years old he 
uses actively about 100 words, at the age  
of 3 – 1000-1100, at the age of – 2500-3000 
words.

Grammatical structure of speech also 
develops. Children master sophisticated 
patterns of morphological order (word 
structure) and syntax (sentence construc-
tion). Child of 3-5 years not only learns 
speech but creatively masters linguistic 
reality, he is engaged in the process of cre-
ation of new words. He correctly captures 
the values of the «adult» words, though 

sometimes he applies them in a pecu-
liar way, feels a connection between the 
change in the words, their separate parts, 
and the change of their meaning.

The fact that the child learns the gram-
matical forms of the language and gets en-
riched active vocabulary allows him at the 
end of pre-school age to forego to the con-
textual speech, the understanding of which 
does not require from the listeners to cor-
relate expression with the situation. 

In general, during preschool age a child 
masters all forms of speech inherent in 
adults. He produces detailed messages – 
monologues, stories. In them, he conveys 
to others not only something new that he 
has learned, but also his thoughts about the 
matter, his ideas, impressions and experi-
ences. During communication with peers 
the child develops dialogic speech, includ-
ing guidance, evaluation, coordination of 
game actions etc. 

Besides the children of this age have 
no skills of using pragmatics, they have 
acquired only top layers of the socialized 
speech – grammar and lexicon. «The child 
as the carrier of «congenital grammar» is 
not able to communicate in actual situa-
tions, despite of all the knowledge on syn-
tax, morphology, lexicon and, amazing 
psycholinguists’ imagination, the speed of 
their purchase» [9]. 

Thus the progress of children’s verbal 
and logical thinking passes at least two stag-
es. On the first of them the child acquires a 
word meaning, concerning to the subjects 
and actions, learns to use those solving prob-
lems, and on the second the child learns the 
system of the concepts which designate the 
attitudes, and masters the rules of logic rea-
soning. The last usually is carried to the be-
ginning of school training.

It is important that N.N. Podyakov, sum-
marizing the results of his own studies on 
the development of children’s thinking, 
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concludes that the stages which children 
have passed and their achievements in up-
grading of cogitative actions do not disap-
pear completely, but are transformed and 
changed by new more modern ones. They 
are transformed into «structural levels of 
cognitive process organization» and «are 
presented as the functional stages of solv-
ing creative problems». Under the rise of 
a new problem situation or a task, all these 
levels can take part in searching the process 
of its solving both as relatively independent 
and as compound logical links of integral 
process of its solving searching. 

The preschool age, as A.N. Leontiev 
wrote, – is «the period of a primary actual 
turn of personality». At this particular time 
there is a development of the basic personal 
mechanisms and the formations which are 
laying the foundation of many base compo-
nents of the future outlook. Emotional and 
motivational areas, which are closely con-
nected, are developing, the consciousness 
is forming.

As a whole for the preschool child-
hood the quiet emotionality, the absence of 
strong affective outbursts and conflicts in 
insignificant occasions are inherent. Earli-
er current of the child’s emotional life was 
caused with features of that specific situa-
tion in which he has been included: whether 
he possesses an attractive object or cannot 
receive it, whether he operates well with 
toys or not, whether the adult helps him or 
not, etc. Now occurrence of concepts pro-
vides the way to the child to distract from 
a direct situation. He receives emotional 
experiences, which are not connected with 
above-mentioned situation, and momentary 
difficulties are perceived not so sharply, 
lose the former importance [10].

The fact that emotional processes be-
come more counterbalanced does not mean 
the decrease of saturation and intensity 
of the child’s emotional life. The day of a 

preschool child is so filled with emotions 
that by the evening time he can, having got 
tired, reach the point of full exhaustion.

At the preschool age child’s desire, mo-
tives unite with the concepts, and owing to 
these motives are reconstructed. There is a 
transition from the desires (motives) which 
have been directed on the objects of the 
perceived situation, to the desires connect-
ed with the represented objects, being in 
the «ideal» plan. Child’s actions are not di-
rectly connected with the attractive object, 
and are under construction on the basis of 
concepts about the object, about desirable 
result, about the possibility of achiving the 
target in the near future. The emotions con-
nected with the concept, allow to anticipate 
the results of child’s actions, satisfaction of 
his desires. Such mechanisms of an emo-
tional anticipation are described in detail 
by A.V. Zaporozhets. He describes how the 
functional seat of affect changes in the gen-
eral structure of behaviour. The children 
under the age of 3 years experience exclu-
sively consequences of own actions, their 
assessment by the adult – i.e., whether the 
child was complimented for the made or 
was punished. 

As far back as the preschool child will 
start to operate, he has the emotional im-
age reflecting both the future result, and 
his assessment from the adults’ point of 
view. The child, emotionally anticipating 
consequences of the behaviour, knows in 
advance, whether well or bad he is going 
to act. If he expects the result which is not 
adequating to accepted norms of upbring-
ing, possible disapproval or punishment, 
he has a feeling of anxiety – the emotional 
condition, capable to brake the action unde-
sirable to people around him. The anticipa-
tion of the useful result of actions and the 
high assessment caused by him from close 
adults is connected with the positive emo-
tions which stimulate behaviour in addi-



104

№ 3 / 2014 р.
♦

tion. The adults can help the child to create 
the necessary emotional image. 

Thus, at the preschool age there is a 
displacement of affect from the end to the 
beginning of the activity. The affect (an 
emotional image) becomes the first link 
in structure of behaviour. The mechanism 
of emotional anticipation of activity con-
sequences provides the basis of emotional 
regulation of the child’s actions.

The structure of the emotional process-
es changes during this period. In the early 
childhood vegetative and motor reactions 
have been included in their structure: ex-
periencing offence, the child cried, rushed 
on a sofa, closing the face by the hands, 
or moved in anger he turned red, shouted, 
compressed his fists etc. In the structure of 
emotional processes, besides the vegetative 
and motor components, complex forms 
of perception, figurative thinking, imag-
ination enter now. The child starts to be 
pleased and sad not only in occasion of that 
he does at present, but also in occasion of 
that he still should make. Experiences be-
come more complicated and deeper.

The content of affects changes – the 
circle of the emotions inherent in the child 
extends. The appearance in the preschool 
children such emotions as sympathy to 
another, empathy is especially important – 
without them the joint activity and complex 
forms of children’s dialogue and also aes-
thetic experiences are impossible.

As it was already emphasized, the prog-
ress of emotional area is connected with the 
plan formation of the concepts. The child’s 
figurative concepts get emotional character, 
and all his activity is emotionally informa-
tive. Everything, in what the preschool child 
takes part – a game, a drawing, a mould-
ing, design, preparation to the school, the 
help to the parents in householding, etc., – 
should have bright emotional painting, oth-
erwise the activity does not take place or 

will quickly collapse. The child, under the 
age, simply is not capable to do what is un-
interesting to him.

The collateral subordination is con-
sidered the most important personal new 
growth forming in this period and acting as 
fundamental during the process of outlook 
formation at this age. 

During this period the growth of out-
look is influenced by a developing individ-
ual motivational system of the child. The 
varied motives inherent in him, get relative 
stability. Among these relatively stable mo-
tives, possessing different force and impor-
tance for the child, the dominating motives, 
which prevail in forming motivational hi-
erarchy, are allocated. Long supervision 
over the senior preschool child’s behaviour 
allows to define what motives are the most 
typical for him: prestigiousness (egoistical 
motivation), altruism, achievement of suc-
cess, interest to a content of activity, etc. 

The part of preschool children even by 
7 years does not have a precise domination 
of motives. The domination of the children 
with forming hierarchical system is not 
quite stable yet. Thereby it would be more 
correct to say, that the main achievement 
of the preschool childhood is not collateral 
subordination motives, but the formation of 
the stable motivational system which has 
begun at this time and will come to the end 
at the younger school and teenage age.

The preschool child begins to acquire 
the moral standards accepted in the so-
ciety. Originally the child estimates only 
somebody else’s acts – other children or 
literary heroes, not being able to estimate 
his own. Perceiving, for example, a fairy 
tale, the younger preschool child does not 
realize the reason of the attitude to differ-
ent characters, globally estimates them as 
good or bad. The child transfers his gener-
al emotional attitude to the character on its 
specific acts.
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In second half of the preschool child-
hood the child gets capacity to estimate his 
own behaviour, tries to operate according 
to those moral standards which he acquires. 
It grows from feeling of satisfaction which 
is experienced by the child, having made a 
creditable act, and feelings of awkwardness 
after the actions that were not approved by 
adults. Elementary ethical standards in at-
titudes with children begin to be complied, 
though it is selectively. 

Though, according to Kolberg, the child 
at this age is still at a prior to a moral stage of 
moral consciousness progress, described by 
the fact that events are judged by the impor-
tance of their consequences, instead of by 
the intentions which have caused those [11].

Foreign researches have shown that 
mastering of ethical standards and social-
ization of the child’s moral behaviour pro-
ceeds more quickly and easier at the certain 
relations in the family. The child should 
have a close emotional communication, at 
least, with one of the parents. Children im-
itate careful parents rather than indifferent. 
Besides they accept adults’ behaviour style 
and installations, when they often commu-
nicate and are included into the adults’ gen-
eral activity. All this leads to earlier com-
prehension of ethical behavior standards.

The self-assessment appears in second 
half of period on the basis of initial purely 
emotional self-assessment («I am good») 
and a rational assessment of another’s be-
haviour. Firstly, the child gets the skill to es-
timate actions of other children, and then – 
own actions, moral qualities and skills. 
Therefore, his self-assessment nearly always 
coincides with an external assessment, first 
of all – an assessment of close adults.

Estimating practical skills, the 5-years 
child exaggerates the achievements. By  
6 years the overestimated self-assessment 
is kept, but at this time children don’t praise 
themselves in such open form as earlier. 

Above a half of their judgements about the 
successes contain some background. By 7 
years the self-assessment of skills becomes 
more adequate.

As a whole the self-assessment of the 
preschool child is very high, that helps him 
to master new activities, without doubt 
and fear to join in training of educational 
type preparating for school. At the same 
time more differentiated concepts about 
themselves can be more or less true. The 
adequate image «I» is formed under a har-
monious combination of the knowledge, 
derived by him from his own experience 
(what I can make, how I have acted) and 
from dialogue with adults and the children 
of the same age.

M.I. Lisina has tracked the progress of 
preschool children’s consciousness depend-
ing on family education features. Children 
with precise concepts about themselves are 
brought up in the families where the par-
ents give them enough time; estimate their 
physical and intellectual abilities positively, 
but do not consider a level of their progress 
higher than the majority of the same age 
children’s; predict good progress at school. 
These children are often encouraged, but 
not by gifts; punish, basically, by the re-
fusal of dialogue. Children with the under-
stated concepts about themselves grow in 
families in which the parents do not take 
part in their progress, but require obedi-
ence; estimate low, often reproach, pun-
ish (sometimes do it before strangers), do 
not expect them to be successful at school 
and also do not expect significant achieve-
ments in their further life. Children with 
the overestimated concepts about them-
selves in families are considered more 
developed, than their coevals; are often 
encouraged, including gifts, are praised 
before other children and adults and sel-
dom are punished. Parents are assured that 
they will be A students at school.
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Thus, the preschool child sees himself 
by the close adults’ eyes, which bring him 
up. One more line of consciousness prog-
ress is comprehension of one’s own experi-
ences. Not only at early age, but also in the 
first half of preschool childhood the child, 
having varied experiences, does not realize 
them. His emotions and feeling could be re-
prodiced so: «I feel joy», «I feel sadness». 
In the end of preschool age he is guided in 
his emotional conditions and can express 
by the words: «I am glad», «I am sad», «I 
am angry».

Comprehension oneself in time begins. 
The 6-7 year old child remembers himself in 
the past, realizes in the present and imagines 
himself in the future: «when I was little», 
«when I shall become a grown-up» [12].

Thus, summarizing it, it is possible to 
assert that the preschool childhood is the 
period of outlook development through 
creative cognition of human relation na-
ture. The child models them in a plot and 
role game, which is submitted to the laws 
of dynamics of figurative concepts, which 
becomes for him the leading activity and 
by means of which all central new growths 
of this age appear: an internal position, the 

tendency to perform meaningful activity, 
primary collateral subordination of mo-
tives, primary ethical standards and criteria 
of assessments – in the person structure and 
the formation of randomness in progress of 
mental processes.

In the very period such fundamentally 
important for the child’s outlook progress 
formation appear as an emotional antici-
pation of consequences of his behaviour, 
a self-assessment, complication and com-
prehension of experiences, enrichment by 
new feelings and motives of emotional and 
needed area.

Besides in the developed role playing 
with its intricate imagined plots and com-
plex roles which create enough vast ex-
panse for improvisation, the formation of 
children’s creative capacities occurs. At the 
same time, a so-called cognitive egocen-
trism is overcome during the playing when 
the child cannot be on a position of the 
other person. Playing, he gets a possibili-
ty to change one position onto another, to 
coordinate different points of view. Owing 
to dicentering, which occurs in role play-
ing, the way to formation and correction of 
world outlook structures opens.
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