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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ЛИЦАМ С АДДИКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ. 

ПРОГРАММА «12 ШАГОВ» КАК МЕТОД 
РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАВ

Аннотация: Статья посвящена анализу аддиктивного поведения, проблеме химической за-
висимости. Излагаются возможности программы «12 Шагов» как метода социально – психо-
логической помощи лицам с аддиктивным поведением и как один из эффективных методов 
реабилитации данной патологии.

Анотація: Стаття присвячена аналізу адиктивної поведінки, проблемі хімічної 
залежності. Викладаються можливості програми «12 кроків» як методу соціально – 
психологічної допомоги особам з адиктивною поведінкою і як один з ефективних методів 
реабілітації даної патології.

Summary: This article analyzes the addictive behavior, the problem of chemical dependency. 
Symptoms at onset of dependence. Outlines the features of the program «12 Steps» as a method 
of social – psychological support to people with addictive behavior, and as one of the most effective 
methods of rehabilitation of this disease. 

Постановка проблемы: От чего же 
конкретно можно быть зависимым? От 
кофе, еды, шоколада, азартных игр, си-
гарет, алкоголя и наркотика, телевизо-
ра, походов по магазинам, секса, своих 
эмоций, чужого мнения, другого челове-
ка. Список можно продолжить. Каждый 
человек обычно знает или догадывается, 
от чего он зависим. Но самое парадок-
сальное заключается в том, что дале-
ко не каждый стремится избавиться от 
этого, не говоря уже о том, что не желает 
этого признавать. Проявления психоло-
гической зависимости во многом опред-
еляют весь жизненный путь человека и 
могут служить невидимым двигателем 
поступков и выбора. В широком смысле 
под зависимостью понимают «стремле-
ние получения удовлетворения».

Когда жизнь человека, его состоя-
ние и поведение начинают зависеть 
от еды, работы, секса, азартных и 
компьютерных игр, наркотиков, алко-
голя, и др., – это поведение называется 
аддиктивным. Аддикция – склонность, 
пристрастие, привыкание к чему-либо. 

Аддиктивное поведение личнос-
ти представляет собой серьезную со-
циальную проблему, поскольку может 
иметь такие негативные последствия, 
как утрата работоспособности, здоро-
вья, конфликты с окружающими, совер-
шение преступлений. 

Рассмотрим химическую зависи-
мость, которая выражается в стремле-
нии к уходу от реальности путем изме-
нения своего психического состояния 
посредством приема психоактивного 
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вещества (ПАВ). К химической зависи-
мости относятся алкоголизм, наркома-
ния, токсикомания.

По данным Национального совета 
по вопросам охраны здоровья ежегод-
но в Украине от алкоголя и наркотиков 
умирает 360 тыс. человек, что сопоста-
вимо с населением города Херсон. Каж-
дую минуту в мире 1 человек умирает 
от передозировки наркотиков. Средняя 
продолжительность жизни наркомана 
30–35 лет. Наркомания и алкоголизм 
помолодели. Алкоголь начинают про-
бовать с 10-12 лет, наркотик – с 13-15. 
Из 100% употребляющих наркотики 
30% подростки.  Цифры шокируют!

Стремительный рост числа молодых 
индивидов с аддиктивным поведени-
ем и высокая социальная значимость 
проблемы возводят изучение данного 
вопроса в одну из центральных задач 
современной психологии. Почему у лю-
дей развивается зависимость от нарко-
тиков (алкоголя)? Выбор аддиктивной 
стратегии поведения обусловлен труд-
ностями в адаптации к проблемным 
жизненным ситуациям: сложные 
социально-экономические условия, 
многочисленные разочарования, кру-
шение идеалов, конфликты в семье, 
утрата близких. Реальность такова, что 
стремление к психологическому и фи-
зическому комфорту не всегда возмож-
но реализовать. 

Как правило первый опыт употре-
бления наркотиков приходит в подрост-
ковом периоде. С наступлением пу-
бертатного периода подросток должен 
справиться с большим количеством 
задач, гораздо большим, чем в любой 
другой возрастной период. А именно: 
достичь признания в своей возрастной 
группе; завязать дружеские отношения; 
вступить в сексуальные отношения; 
определить перспективу будущей про-

фессии; создать собственную шкалу 
ценностей. Собрать воедино все имею-
щиеся к этому времени знания о самих 
себе, найти ответ на вопрос: «Кто я? 
Куда я иду? Кем хочу стать?» «Какая я 
дочь, какой сын?» и создать единый об-
раз себя. Причём все это должно под-
тверждаться опытом межличностных 
отношений. Но, если подросток сталки-
вается с непониманием, непринятием со 
стороны окружающих, близких, роди-
телей, то он чувствует свою бесполез-
ность, ненужность. Падает самооценка, 
теряется уверенность в себе. Подросток 
выходит на улицу в поисках признания, 
любви, где встречает таких же людей 
как он, которые понимают и принимают 
его. И тут на сцену выходит психоактив-
ное вещество как единственный способ 
обрести уверенность в себе, повысить 
самооценку, чувствовать себя лучше. 
Первый опыт употребления, … фикса-
ция и «вот оно!» (т.е. если в момент не-
приятности употребил, стало хорошо – 
это и есть фиксация). Возникает очень 
большой риск формирования аддиктив-
ного поведения! Под воздействием ПАВ 
моментально повышается самооценка, 
уверенность и другие приятные чувства, 
которые человек не научился выражать 
в трезвом состоянии. Такие моменты не 
забываются. Их хочется повторять снова 
и снова. 

Чувства непонимания, бесполезнос-
ти, ненужности, непринятия со стороны 
окружающих, близких, неуверенность 
в себе есть и у обычных людей, не 
зависимых от наркотика (алкоголя). 
Но обычные люди умеют принимать 
решения, искать и находить выход из 
трудных жизненных ситуаций без при-
менения ПАВ: разговор, спорт, прогул-
ка, рисование, чтение и т.п.. 

Выбор аддиктивной стратегии по-
ведения обусловлен трудностями в 
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адаптации к проблемным жизненным 
ситуациям. У зависимого человека 
занижены адаптивные возможности. 
В критических жизненных ситуаци-
ях, когда надо найти выход, – он про-
сто теряется. Дефицит неудовлетво-
ренности, ощущаемый еще с детских 
лет, подталкивает человека к поиску 
различных «компенсаторов». Это мо-
жет выражаться в определенном пове-
дении, и при определенных обстоятель-
ствах человек начинает употреблять 
психоактивные вещества. Наркотики 
помогают ему получить удовольствие, 
которого он так долго и тщетно искал 
в реальной жизни. Аддиктивная лич-
ность находит свой, универсальный 
способ решения проблем: употребле-
ние ПАВ! В качестве способа восста-
новления психологического комфорта 
зависимый выбирает аддикцию, стре-
мясь к искусственному изменению 
психического состояния, получению 
субъективно приятных эмоций, тем 
самым создавая иллюзию решения 
проблемы. Зависимость заключается 
не только в употреблении, а в том, что 
существует личность, которая не может 
чувствовать себя в этом мире комфорт-
но без применения ПАВ. Т.е. наркотик 
(алкоголь) – «костыль», который помо-
гает идти по жизни. 

Симптомы начала формирования 
зависимости зачастую оказываются 
незаметными для употребляющего нар-
котик. Человек самонадеянно считает, 
что он контролирует процесс: «когда 
захочу – брошу», не подозревая, что он 
уже «оказался на крючке». Первыми 
звоночками, предупреждающими об 
опасности, являются периодически 
возникающее желание попробовать 
наркотик, приятные чувства при воспо-
минании о пробе наркотика. Это свиде-
тельство сформированной психической 

зависимости. Постепенно в отсутствии 
наркотика у человека начинает ухуд-
шаться самочувствие и настроение, со-
кращается временной промежуток меж-
ду пробами, наркотик используется уже 
не столько для того, чтобы испытать 
приятные ощущения, сколько для того, 
чтобы избавиться от неприятных. И 
это свидетельство формирования фи-
зической зависимости. Кроме того, за-
висимость от наркотиков – семейная 
болезнь. Недуг наркомана затрагивает 
судьбы всех, кто близок к нему. Все 
члены семьи становятся втянутыми в 
это заболевание. Близкие не способны 
справиться с беспокойством, которое 
вызывает поведение наркомана. 

В нашем обществе существует сте-
реотип, связанный с наркоманией (ал-
коголизмом): наркоманию (алкоголизм) 
считают пагубной, вредной привычкой, 
«вредными пристрастиями», «от нечего 
делать – если бы он(она) работала, то 
не пил» и т.д.

Наркоманов (алкоголиков) смещают 
в сферу моральных. Даже не смотря на 
то, что в начале пятидесятых годов Аме-
риканская психиатрическая ассоциация 
признала алкоголизм, а позже и нар-
команию болезнью. Болезнь, потому, 
что она имеет свои симптомы: отри-
цание (отрицание своей зависимости); 
подавленные чувства; вынужденное 
поведение. Свои признаки: толерант-
ность (привыкание – человеку нуж-
на все больше и больше доза, объем, 
промежутки между употреблениями 
уменьшаются); абстинентный синдром; 
самообман; смещение силы воли; кон-
центрация жизни вокруг вещества. 
Свой характер развития, лечения и 
реабилитации. Т.е все то, что присут-
ствует у любой другой болезни. Про-
сто эта болезнь  очень специфическая, 
мультифакторная. Она поражает сразу 
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всю личность тотально: тело, разум, 
дух человека и все то, что его окружает. 
Ее еще называют био-психо-социо-ду-
ховное заболевание.

Наркомания – это болезнь связанная с 
нарушениями в «системе подкрепления» 
или «системе удовлетворения». Наше по-
нимание механизмов развития наркоза-
висимости не ограничивается трактовкой 
наркомании. Стоит вспомнить ставший 
притчей во языцех, опыт с крысой, ко-
торой вживили электроды в структуры 
мозга, отвечающие за ощущение удо-
влетворенности. Крыса нажимает на пе-
даль – электрический ток вызывает чув-
ство эйфории. Она повторяет это снова и 
снова, забывает о еде, питье, сексе, и не 
отходит от педали пока не погибает. Нар-
комания (алкоголизм) делает то же самое 
– из всех источников получения удовлет-
ворения остается только наркотик. Нар-
комания (алкоголизм) является одной из 
самых опасных смертельных болезней.

В Украине широкое распростра-
нение приобрела программа «12 Ша-
гов», реализуемая в Одессе на базе 
благотворительной организации 
Реабилитационный центр «Ступе-
ни». Принципиальной особенностью 
программы является то, что она реа-
лизуется сообществом анонимных ал-
коголиков и наркоманов при участии 
профессионалов – психиатров, психо-
терапевтов, психологов, социальных 
работников и т.д..

В настоящее время Реабилитационный 
Центр «Ступени» является Междуна-
родной благотворительной организаци-
ей, деятельность которой распространя-
ется по всей территории Украины и за 
рубежом. МБО РЦ «Ступени» создала 
сеть реабилитационных центров по всей 
территории Украины, а сама организа-
ция входит в Европейскую сеть терапев-
тических сообществ.

История Центра началась 22 года 
назад, в которой главную роль сыграл 
Президент организации Александр 
Юрьевич Ахмеров – кандидат физико-
математических наук, психолог, психо-
аналитик, разработавший новые мето-
дики программы и преподает по ним 
более 15-ти лет на факультете психо-
логии ОНУ имени И.И.Мечникова. Я 
также являюсь членом Международной 
Благотворительной Организации РЦ 
«Ступени».

МБО «РЦ «Ступени» с 2003 года  
при поддержке МБФ «Всеукраинская 
сеть ЛЖВ» реализует проект реабили-
тации ВИЧ – позитивных потребителей 
инъекционных наркотиков. Организа-
ция направляет все свои силы на ле-
чение наркомании, алкоголизма, игро-
мании и других видов зависимостей, а 
также уделяет особое внимание совер-
шенствованию программ по лечению, 
реабилитации и оценке эффективности 
используемой программы. 

В Украине сейчас более 150 
реабилитационных центров, которые ис-
пользуют эту программу. МБО РЦ «Ступе-
ни» сохраняют тесные профессиональные 
отношения с реабилитационными цен-
трами разных стран. 

Главной задачей программы яв-
ляется изменение взгляда человека на 
мир, возвращение его к нормальным 
человеческим ценностям. То есть речь 
идет о реабилитационной программе. 
«Программа 12 Шагов», рассматривает 
химическую зависимость (наркомания, 
алкоголизм) – неизлечимое, хроничес-
кое, рецидивирующее, смертельное за-
болевание.

Миссия программы заключается в 
том, чтобы методами социально-пси-
хологической реабилитации, научно –  
обоснованных не репрессивных под-
ходов и технологий в сфере профилак-
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тики, помочь пациентам прекратить 
употребление всех ПАВ или, как мини-
мум, добиться значительного снижения 
частоты и количества потребляемых ве-
ществ, а так же улучшить качество сво-
ей жизни.

Центр «Ступени» включает в себя: 
– стационарную программу;
– амбулаторную программу; 
– оказывается психологическая по-

мощь семьям больных химической за-
висимостью; 

Ведутся следующие типы психоте-
рапевтических занятий:

• индивидуальное психологическое 
консультирование;

• групповое психологическое кон-
сультирование; 

• образовательная, информационная 
программа;

• арт-терапия;
• релаксационная техника, как анти-

стрессовая методика;
• семейное образование;
• группа самопомощи типа АА  

и/или НА, в которой участвуют все 
пациенты центра. Группа ставит себе 
единственную задачу – поддержку про-
цесса выздоровления своих участни-
ков, что и осуществляется в сообще-
ствах, работающих по этой программе: 
«Анонимные Алкоголики», «Анонимные 
Наркоманы». Программа «12 шагов» так 
эффективна, потому что включает опыт 
выздоровления других людей; понима-
ние и товарищескую поддержку, как в 
трудностях, так и радостях. 

В РЦ «Ступени» я провожу психоте-
рапевтические занятие по арт-терапии 
(АТ). Арт-терапия используется для 
оказания психологической помощи ши-
рокому контингенту, в том числе и для 
реабилитации больных с алкогольной и 
наркотической зависимостью. Считает-
ся, что АТ дает выход агрессивности и 

иным чувствам с негативной окраской 
без какого-либо вреда для окружающих. 
Видов такого лечения целое множество. 
Наиболее популярны и эффективны 
изотерапия (терапия рисунком). Рису-
нок – это проекция бессознательного на 
чистый лист бумаги; драмотерапия (ле-
чение при помощи театра и представ-
лений, в которых участвует пациент), 
музыкотерапия, сказкотерапия. Сейчас 
появляется все больше и больше новых 
направлений – песочная терапия, тан-
цевальная терапия и т.д. Арт-терапия 
не имеет ограничений и противопока-
заний, всегда ресурсна и использует-
ся практически во всех направлениях 
психотерапии, в педагогике, в соци-
альной работе. Арт-терапия позволяет 
работать с чувствами, которые кажут-
ся непреодолимыми (страхи, тревоги, 
внутренние конфликты, обида, чувство 
вины и т.д.). Любая форма АТ – это 
всегда работа творческого потенциала 
человека. На физиологическом уров-
не эффект арт-терапии объясняется 
тем, что во время творческой работы 
активно работает правое полушарие 
мозга, которое в быту мало исполь-
зуется. Ежедневно работая, решая 
разнообразные проблемы, общаясь, 
выясняя отношения, мы перегружа-
ем «логическое» левое полушарие, в 
то время как правое остается менее 
задействованным. Но именно оно отве-
чает за чувства, психосоматику, тре-
воги, восприятие себя и других. Нар-
команию (алкоголизм) еще называют 
болезнью замороженных чувств. За-
нимаясь творчеством и заставляя эту 
часть мозга конструктивно трудиться, 
пациенты возобновляют свое нормаль-
ное, гармоничное развитие, успока-
иваются. Методика АТ помогает об-
рести уверенность в себе, формирует 
адекватную самооценку. 
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Ведется социально – общественная 
и научная работа. В настоящее время 
накапливается материал исследова-
ния, посвященного взаимодействию 
личностных особенностей и стрессо-
вой травматизации в формировании хи-
мической зависимости. При этом при-
меняются следующие тесты: 

1. Методика «Дом – Дерево – Чело-
век» Дж. Бука., широко известная про-
ективная методика исследования лич-
ности. По мнению Дж. Бука, каждый 
рисунок – это своеобразный автопор-
трет, детали которого имеют личност-
ное значение. По рисунку можно судить 
об аффективной сфере личности, ее по-
требностях, уровне развития и т.д. 

2. Тест «События жизни» разработан 
в Шведском национальном центре ис-
следования психологического здоровья 
и предназначен для изучения частоты 
и субъективной силы воздействия 
различных стрессовых событий. По-
скольку оценка неприятности событий 
носит индивидуальный характер, ме-
тодика позволяет выявить и изучить 
индивидуальные различия в восприятии 
событий, идентифицировать области по-
тенциального дискомфорта и стресса. 

3. NEO-PI-R.Личностный опросник 
NEO-PI-R разработан американскими 
психологами P. Costa и R.McCrae. Ав-
торами русскоязычной версии являют-
ся В. Е. Орёл, И.Г.Сенин (Ярославский 
госуниверситет, Россия) и Т. А. Мартин 
(Саскаханна университет, США). Опро-
сник позволяет достаточно широко про-
диагностировать личность взрослого 
человека и представляет собой хороший 
инструмент для измерения личностных 
характеристик психически здорово-
го человека, измеряет пять основных 
показателей личности – нейротизм, 
экстраверсию, открытость опыту, дру-
желюбие и чувство долга.

В работе планируется сравнительный 
анализ основной (из числа пациен-
тов центра «Ступени») и контрольной 
группы социально адаптированных, 
психологически здоровых лиц, не 
имеющих алкогольной проблемы и 
контактирующих с наркотическими 
веществами. Знание психологичес-
ких особенностей этих групп помогут 
в работе с зависимыми людьми, по-
зволит предложить рекомендации по 
оптимизации психологического кон-
сультирования этого контингента. Мы 
планируем провести корреляцию меж-
ду личностными показателями, уров-
нем накопленного жизненного стресса 
и формализованными показателями 
проективного теста, что на наш взгляд 
позволит увязать проявления подсоз-
нательного с психометрическими и 
психосоциальными факторами. 

Медицина пока не владеет 
эффективными способами устранения 
или коррекции биологических фак-
торов, вызывающих зависимость. А 
это значит, что на сегодняшний день 
эти заболевания неизлечимы, так как 
вылечить зависимость – означает сде-
лать человека способным употреблять 
ПАВ, не попадая от них в зависимость, 
т.е. вернуть способность к контр-
олируемому потреблению. Посколь-
ку это невозможно, чтобы оставать-
ся трезвым нужно просто соблюдать 
рекомендации программы 12 шагов, 
ключевым из которых является хими-
ческая интактность, т.е. отказ от приема 
психоактивных веществ. 

За рамками этого доклада осталось 
много недосказанного. Это и боль, ко-
торую испытываешь каждый раз, когда 
сталкиваешься с этой болезнью. Это и 
истории многих и многих пациентов, 
похожие и непохожие друг на друга, в 
которых есть и отчаяние и счастье.
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Березнева І. М.
старший викладач кафедри іноземної мови

Національної академії Національної гвардії України

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Анотація: В статті розглянуті особливості викладання іноземної мови у вищих військових 
навчальних закладах. Проаналізовані проблеми підвищення якості навчання іноземних мов 
курсантів вищих військових навчальних закладів. Зазначено, що завдяки можливостям моде-
лювання віртуальних ситуацій, швидкого інтегрування великого обсягу інформації, графічно-
го відображення інформації та іншим функціям сучасних комп’ютерних технологій забезпечу-
ється більш надійна асиміляція вивченого матеріалу. 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности преподавания иностранного языка в выс-
ших военных учебных заведениях. Проанализированы проблемы повышения качества обу-
чения иностранным языкам курсантов высших военных учебных заведений. Отмечено, что 
благодаря возможностям моделирования виртуальных ситуаций, быстрого интегрирования 
большого объема информации, графического отображения информации и другим функциям 
современных компьютерных технологий обеспечивается более надежная ассимиляция из-
ученного материала.

Summary: The article deals with the peculiarities of foreign language teaching in higher military 
educational institutions. The problems of improving the quality of teaching foreign languages cadets 
of higher military educational institutions are analyzed. Indicated that because of the possibilities of 
virtual modeling situations, rapid integration of large amounts of information, graphic information 
display and other features of modern computer technology provide more reliable assimilation of the 
material studied.

Актуальність теми дослідження. В 
умовах оновлення освіти в Україні, шля-
хи реалізації якої визначено державною 
національною програмою «Освіта», 
Законом України «Про освіту», Наці-
ональною доктриною розвитку освіти 
України у XXI столітті, «Програмою 
будівництва військової освіти», осо-
бливої актуальності набуває проблема 
підготовки висококваліфікованих вій-
ськових спеціалістів, здатних самостій-
но, творчо працювати, зокрема у сфері 
спілкування іноземною мовою. 

Постановка завдання: Завдання 
державної освітньої політики зумови-
ли необхідність реформування систе-
ми навчання іноземних мов у вищих 
військових навчальних закладах. Для 
досягнення визначених цілей навчання 
іноземних мов вже недостатньо забез-
печувати лише оволодіння курсантом 

певною сумою знань, умінь і навичок. 
Щоб впевнено орієнтуватись у сфері 
професійної діяльності військовослуж-
бовця, потрібно вільно володіти іно-
земною мовою. Ступінь володіння іно-
земною мовою військовими офіцерами, 
на сьогоднішній день, є показником їх 
професійної готовності до виконання 
службових обов’язків. Саме тому на-
буває особливого значення проблема 
підвищення якості навчання інозем-
них мов курсантів вищих військових 
навчальних закладів, що у комплексі з 
вимогами до військової підготовки, ха-
рактеризує рівень готовності майбут-
нього офіцера виконувати свої профе-
сійні обов’язки. Підготовка військових 
кадрів, зміцнення контактів із спеціа-
лістами зарубіжних армій, проведен-
ня спільних заходів, співробітництво 
у галузі військової політики, участь у 
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міжнародних конференціях, симпозіу-
мах потребують удосконалення проце-
су оволодіння курсантами вищої шко-
ли іноземною мовою. Цим зумовлений 
значний інтерес дослідників і педа-
гогів-практиків до проблеми пошуків 
найбільш ефективних шляхів і методів 
навчання іноземної мови.

Аналіз наукової літератури свідчить 
про те, що проблема організації та 
оптимізації навчального процесу, удо-
сконалення методів навчання завжди 
була однією з найбільш актуальних 
проблем освіти. Ці питання обговорю-
валися у наукових працях багатьох пси-
хологів та педагогів. Теорія навчаль-
ної діяльності розглядалась у роботах  
Д. Брунера, П. Гальперіна, В. Давидова, 
Д. Ельконіна, Г. Костюка, О. Леонтьєва, 
В. Ляудіс, С. Максименка, С. Рубінш-
тейна, О. Сердюка. Питання оптиміза-
ції, активних методів та інноваційних 
технологій навчання знайшли відо-
браження у наукових працях А. Алек-
сюка, 5 Ю. Бабанського, В. Беспалька, 
М. Гузика, І. Лернера, Н. Мойсеюк, 
Н.Ничкало, Л. Одерія, П. Олійника,  
В. Онищука, І. Підласого, О. Поме-
тун, І. Прокопенка, Л. Романишиної, 
М. Скаткіна, М. Ярмаченка). Теорії ін-
тенсивного навчання іноземних мов 
вивчалися Г. Китайгородською, Г. Тер-
Саакянц; теорії мотивації О. Бандурою, 
Р. Гарднером, А.Маслоу, К. Платоновим,  
Г. Хекхаузеном. Питання наукового об-
ґрунтування підвищення якості навчан-
ня іноземних мов розглядалось в робо-
тах багатьох науковців, але більшість 
наукових досліджень проводилось у 
ракурсі психології та лінгвістики. Пер-
спектива інтеграції Збройних сил Укра-
їни у Європейські військові структури 
потребує підвищення вимог до іншо-
мовної підготовки військових фахівців, 
як складової професійної підготовки 

офіцерів, впровадження у військову 
практику сучасних педагогічних тех-
нологій навчання. Тому виникли супер-
ечності між соціальною значущістю, 
недостатньою розробленістю проблеми 
підвищення якості навчання іноземних 
мов у вищих військових навчальних 
закладах і необхідним ступенем підго-
товки військових офіцерів з іноземних 
мов, що і обумовило вибір теми статті.

Визначено, що найбільш соціально 
корисним видом навчальної діяльності 
студента(курсанта) є осягнення ними 
суті навчальної діяльності, відкритість 
для засвоєння іншого досвіду та готов-
ність до активної участі у процесі пе-
ретворень. Проаналізовано методики 
навчання іноземній мові (Г. Лозанов, 
Г. Китайгородська, Г. Гатегно). Значна 
увага приділена комунікативному мето-
ду навчання іноземним мовам на осно-
ві функціонально-понятійних моделей  
(Н. Бичкова, Ю. Пассов) та теорії ког-
нітивного розвитку (Л. Виготський,  
Ж. Піаже, Дж. Брунер). 

На сучасному етапі прогресивним є 
метод комп’ютеризованого навчання, 
який використовується за нових інфор-
маційно-комунікативних технологій. 
Розглянуто можливості комп’ютерних 
технологій щодо забезпечення доко-
рінних змін у педагогічних моделях, 
які становлять основу традиційних 
підходів у освіті. З цього приводу за-
значено, що завдяки можливостям 
моделювання віртуальних ситуацій, 
швидкого інтегрування великого об-
сягу інформації, графічного відобра-
ження інформації та іншим функціям 
сучасних комп’ютерних технологій, 
поліпшується поєднання та узгодження 
знань з різними аспектами діяльності 
індивіда, чим забезпечується більш на-
дійна асиміляція вивченого матеріалу. 
Курсанти, які мають нахил до експери-
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ментальної діяльності, використовують 
програми з базами даних, що надають 
можливість виконувати тести різного 
рівня складності. Програми з моделю-
вання завдань дають можливість ви-
кладачам створювати такі сценарії, де 
курсанти поетапно відпрацьовують еле-
менти критичного мислення. Це сприяє 
формуванню курсанта як досвідченого 
дослідника, а викладач набуває ролі по-
інформованого провідника, в обов’язки 
якого входить: розтлумачувати, пояс-
нювати, застерігати, спонукати. Якісне 
і кількісне розширення кола користу-
вачів комп’ютера в системі навчання 
іноземних мов актуалізує питання про 
його роль, місце, значення у навчально-
му процесі. При всій розмаїтості думок 
і поглядів на проблему використання 
нових інформаційних технологій як 
засобів навчання іноземних мов, біль-
шість фахівців переконані в перевагах 
комп’ютера в процесі навчання проти 
інших засобів. Ми погоджуємось з тим 
твердженням, що комп’ютер володіє 
безсумнівними загально-дидактичними 
перевагами як засіб навчання. Але жод-
на машина не в змозі цілком замінити 
творчу працю викладача з індивідуалі-
зації навчання, безпосередньої діагнос-
тики, контролю, комплексної оцінки 
і коригування навчальної діяльності 
курсанта, що можливо лише за безпо-
середнього міжособистісного спілку-
вання. Місце комп’ютерних техноло-
гій у сучасній освіті потребує чіткого 
визначення педагогічного завдання, 
розв’язання якого покликані забезпечи-
ти ці технології. На нашу думку, сучасні 
інформаційні технології можуть всіля-
ко сприяти підвищенню ефективності 
навчальної діяльності курсантів, хоча 
впровадження цих технологій, підтри-
мання їх адекватності у відповідності 
до вимог перспективних навчальних 

програм потребує як великих матері-
альних витрат, так і перебудови орга-
нізації навчального процесу. Такі ново-
введення потребують: перепланування 
всієї інфраструктури вищого військово-
го навчального закладу, перепідготовки 
викладачів, змін у навчальних програ-
мах, впровадження нових педагогічних 
технологій тощо. У своїй практичній ді-
яльності при виборі найбільш адекват-
них методів навчання іноземних мов ми 
виходили з вимог, викладених у освіт-
ньо-кваліфікаційних характеристиках 
курсантів, освітньо-професійних про-
грам вищого військового навчального 
закладу. Перевагу віддавали комуніка-
тивним методам навчання культуроло-
гічного спрямування. Сучасне заняття 
з іноземної мови у ВВНЗ включає в 
себе різноманітне соціально-рольове, 
ігрове спілкування курсантів, диспути 
у вигляді обговорення проблем, вико-
ристання лінгвокраєзнавчого матеріалу, 
наочності, фото-, кіно-, телематеріалів. 
Все це сприяє розвитку уяви курсантів.

У процесі вивчення іноземної мови 
розширюються так звані «фонові зна-
ння» курсантів, які включають в себе 
ключові слова певних тем та підбира-
ються таким чином, щоб курсанти могли 
легко орієнтуватися у тій чи іншій про-
блемі іншомовного та загальнокультур-
ного спілкування. Необхідним компо-
нентом фонових знань є соціокультурна 
інформація: факти, цифри, дати. Робота 
з іншомовними автентичними текстами, 
довідковою літературою допомагає кур-
сантам орієнтуватися у великому обсязі 
інформації, добирати необхідний мате-
ріал, стимулює їх дослідницьку діяль-
ність. При цьому особливого значення 
надавали формуванню у курсантів таких 
навичок і умінь, які забезпечуватимуть 
їхнє успішне професійне становлення. 
З цією метою застосовували динамічне 
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поєднання сукупності тих підходів, тих 
методів, які у максимальному ступені 
забезпечують досягнення конкретних 
освітніх цілей. При виборі того чи ін-
шого методу навчання іноземної мови 
ми виходили з того, що даний метод має 
бути простим, цікавим і плідним як для 
викладача, так і для курсантів; забезпе-
чувати адекватну пропорційність усного 
і письмового мовлення, бути достатньо 
гнучким для того, щоб викладач міг зо-
середжувати увагу на бажаному аспекті 
навчання; сприяти усуненню протиріч-
чя між невимушеністю і точністю мов-
лення; забезпечувати зростання темпу 
і обсягу засвоюваного матеріалу; по-
легшувати засвоєння іноземної мови, 
узгоджуючись з мовними навичками і 
уміннями, надбаними курсантами; ви-
кликати у курсантів бажання навчатись, 
тобто стимулювати їх до навчальної ді-
яльності.

Визначено основні закономірності і 
способи оптимізації навчально-вихов-
ного процесу як важливої складової 
підвищення якості навчання. Під опти-
мізацією педагогічного процесу розу-
міємо обґрунтований вибір педагогами 
найкращого варіанту побудови процесу, 
який забезпечує за даних конкретних 
умов максимально можливі результати.

Аналіз педагогічних умов, які про-
понуються в працях науковців, дозво-
лив окреслити їх сукупність, які на 
нашу думку, відповідають предмету 
наших досліджень. На основі аналізу 
вищезазначеної літератури і виходячи з 
власних міркувань, ми під педагогічни-
ми умовами розуміємо таку сукупність 
об’єктивних і суб’єктивних чинників, 
які позитивно впливають на ефектив-
ність і результативність навчального-
виховного процесу. 

До таких умов віднесли: сформова-
ність мотиваційної основи навчальної 

діяльності курсантів; забезпечення ак-
тивної навчальної діяльності курсантів 
шляхом впровадження особистісно-орі-
єнтованого підходу; використання педа-
гогічної рефлексії викладача; наявність 
алгоритму дій викладача; діагностика 
ефективності навчання. Відбір зазна-
чених педагогічних умов обумовлений 
низкою факторів, серед яких ми відда-
ли перевагу компонентам, які відпові-
дають навчанню іноземним мовам, до 
яких віднесли мотиваційний, психоло-
гічний і рефлексивний.

Мотиваційними факторами навчаль-
ної діяльності можуть бути: важливість 
предмета для професійної підготовки; 
інтерес до даного предмету; якість ви-
кладання; співвідношення між трудно-
щами оволодіння даним предметом і 
особистісними здібностями; взаємосто-
сунки з викладачем Для виконання озна-
чених завдань формували мотиваційну 
основу діяльності курсантів як один з 
ключових чинників, багатофакторне 
динамічне явище, яким визначається 
результативність вивчення іноземних 
мов. Розкрито основні мотиваційні 
впливи і етапи послідовної мотивова-
ної діяльності курсанта. Зазначено, що 
вивчення іноземної мови є, в кінцевому 
рахунку, учінням з метою стати іншою 
соціальною особистістю, що, водночас, 
є суттєвим джерелом мотивації, оскіль-
ки стає невід’ємною частиною буття 
особистості, чинить на курсанта трива-
лий вплив, утримуючи свою мотивацій-
ну дію впродовж терміну, необхідного 
для досягнення успіху у навчальній 
діяльності. Підкреслено, що стратегі-
єю сучасної системи вищої військової 
освіти має бути посилення професійної 
мотивації майбутнього фахівця, стиму-
лювання творчого потенціалу, розвиток 
інтелектуальних, емоційних, вольових і 
духовних якостей курсантів, осмислен-
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ня і переосмислення вітчизняного і за-
кордонного досвіду, його творче опра-
цювання і адаптація до нових умов. 

Висновки: Таким чином, курсанти в 
межах встановлених термінів навчання 

одержують більше знань, набувають ви-
щого рівня розвитку вмінь та навичок 
іноземної комунікативної компетенції, 
необхідних для здійснення оперативно-
службових завдань.
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ІСТОРИКО-ГЕНЕЗИСНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ 
В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ГОТОВНОСТІ 

ДО ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ 
ТА СИСТЕМНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ 

ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Анотація: У статті проаналізовано основні ідеї трудового виховання дітей у різні історичні 
епохи. Аргументовано актуальність принципів демократизації та гуманізації трудового вихо-
вання в сучасній школі. 

Аннотация: В статье проанализированы основные идеи трудового воспитания детей в 
разные исторические эпохи. Аргументирована актуальность принципов демократизации и 
гумманизации трудового воспитания в современной школе.

Summary: In the article the main ideas of labour education of children are analysed in different 
historical epochs. Actuality of principles of democratization and humanization of labour education is 
argued at the modern school.

Постановка проблеми. Застосуван-
ня дидактичних принципів у трудово-
му та професійному навчанні сьогоден-
ня пред’являє підвищені вимоги як до 
учня, так і до вчителя. З цього, зокрема, 
витікає необхідність поліпшення техно-
логічного навчання та трудової підготов-
ки учнівської молоді.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дидактичними засадами процесу 
профільного та професійно спрямовано-
го навчання є педагогічний процес у на-
вчальних закладах, зокрема школах, що 
розглядається, як складний пізнаваль-
ний і трудовий процес, який характери-
зується як загальними, так і специфіч-
ними закономірностями, незважаючи 
на свою багатогранність, він є цілісним 
та єдиним. Г.І. Ажікін, А.А. Беляєва, 
Н.І. Думченко, М.А. Жіделев, К.Н. Ках-
танов, М.І. Махмутов, О.Ф. Федорова 
дали теоретичне обґрунтування єдності 
педагогічного й навчально-виробничого 

процесу. Характеристика педагогічного і 
виробничих процесів, професійна підго-
товка – є не лише навчанням, її структу-
ра спирається на єдність двох процесів, 
що складають системно-утворюючий 
фактор її побудови як педагогічної сис-
теми.

Постановка завдання. Особистість 
учня формується і розвивається під впли-
вом багатьох факторів: об’єктивних і 
суб’єктивних, фізіологічних і суспільних, 
внутрішніх і зовнішніх, незалежних і за-
лежних від волі та свідомості людей, які 
діють стихійно або відповідно до певних 
цілей, мети виховання. При цьому сам 
учень не є пасивною особою, а виступає 
як суб’єкт власного формування і розви-
тку. Однією з вічних проблем трудового 
навчання, та й педагогіки в цілому, було 
підвищення ефективності цілеспрямова-
ного виховного впливу на людину, а це 
може забезпечити лише науково органі-
зоване трудове виховання. Дослідження 
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основних ідей трудового виховання дітей 
у різні історичні епохи вказує на можливі 
шляхи розв’язання даної проблеми в су-
часній школі [2, с. 28-33].

Кожна епоха як досить тривалий про-
міжок історичного часу має свої ознаки: 
спосіб виробництва, державний і сус-
пільний лад, культурні надбання, спосіб 
і стиль життя. Нашому поколінню випа-
ло жити на зламі епох – періоді станов-
лення та розвитку незалежної демокра-
тичної України. Нова ідеологія освіти, 
затверджена в Конституції України, по-
винна працювати на процес державот-
ворення, становлення народу України 
як політичної нації. Нова філософія ви-
ховання утверджує погляд на особис-
тість як найвищу цінність суспільства. 
«Людина – мета, а не засіб» – це основна 
формула гуманізму, і це вимагає нових 
підходів до формування особистості.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Короткий ретроспективний 
аналіз показує, що ідеї демократизації і 
гуманізації трудового виховання втілю-
валися в життя в різні історичні періоди 
в залежності від особливостей епохи.

Ідея гармонійного розвитку особи як 
мета трудового виховання виникла в ста-
родавніх Афінах (ІІІ ст. до н. е.). У кіль-
кох джерелах описано прийоми роботи 
шкіл, де вихователі прагнули виховати 
гармонійно розвинену, творчу людину, 
яка була б духовно багатою, морально 
чистою і фізично досконалою.

У Римі наслідували кращі традиції 
афінян, але на зміну музичному вихо-
ванню прийшло політичне та трудове 
виховання. Тоді вважалося, що всі діти, 
за деяким винятком, здібні до освіти, і 
тому вчитель повинен враховувати інди-
відуальні особливості і здібності дити-
ни. Наслідування, наставляння, вправ-
ляння вважалося основними методами 
трудового навчання.

Період середньовіччя не визначаєть-
ся прогресивним у духовному розвитку 
суспільства, у вихованні та освіті. Музи-
ку, ораторство замінили різки і тортури, 
биття дітей було частиною їхнього вихо-
вання.

Тенденції оновлення школи дійшли 
в ХVI ст. до Росії, а згодом і до Украї-
ни. У 1586 році у Львові було відкрито 
братську школу, в її статусі вимоги до 
вчителя були досить суворі: «Дидаска, 
або вчитель цієї школи, має бути благо-
честивим, розумним, смиренно мудрим, 
лагідним, стриманим, не розпусником, 
не сріблолюбцем, не лихим, не завидю-
щим, не сміхотворцем, не лихословом, 
не чарівником, не байкоказателем, не 
пособите лем єресі, не порушником бла-
гочестя, а в усьому був би зразком для 
наслідування, і щоб учні були як учи-
тель їх» [1, c. 79].

В історію української педагогіки 
ввійшли прогресивні демократи – уче-
ні, просвітителі, як Іван Вишенський  
(бл. 1545–1620), який різко критикував 
єзуїтське виховання в колегіумах, від-
стоював ідею навчання рідною мовою; 
Стефан Зизаній (1570–1610), який пра-
цював учителем братських шкіл, був 
ідейним виразником громадської думки 
в боротьбі проти католицизму.

Засновником педагогіки як науки став 
чеський педагог-демократ Ян Амос Ко-
менський. Англійський філософ і пе-
дагог Дж. Локк (1632–1704) головною 
метою виховання вважав формування 
особистості джентльмена, його думки 
про фізичне загартування, розумовий 
розвиток, моральне виховання були но-
вими й актуальними. Мета навчання, за-
значав він, не втому, щоб зробити юна-
ка вченим, а в тому, щоб сформувати 
«ділову» людину. Тоді ж виникли ідеї 
трудового виховання і навчання, засно-
вником яких вважають Джона Беллеса 



19

Київський науково-педагогічний вісник
♦

(1654–1727), він наголошував на велико-
му значенні праці у вихованні дітей, ідея 
запропонованих ним трудових коледжів 
і понині відроджується в деяких розви-
нутих країнах.

У XVI-XVII ст. розвивалася освіта і 
культура в так званих братських школах 
України, у Києво-Могилянській, Нов-
город-сіверській, Чернігівській, Пол-
тавській, Харківській, Переяславській 
колегіях. Видатним українським осві-
тянином був філософ і педагог Григорій 
Савович Сковорода (1722–1794), який 
доклав багато зусиль для демократизації 
освіти і виховання, відстоював ідеї тру-
дового виховання, розумового і фізично-
го розвитку дітей незалежно від їхнього 
статку, заслуг батьків.

Користуючись свободою педагогічної 
творчості, спираючись на історичні до-
слідження, попередній досвід, іннова-
ційні технології, зважаючи на психоло-
гічні та індивідуальні потреби кожного 
учня, технологічне навчання покликане 
відіграти важливу роль в забезпеченні 
майбутньої соціальної захищеності, по-
питу на учнів із знанням основ загально-
технічних професій, в умовах ринкової 
економіки, конкуренції на ринку трудо-
вих ресурсів. Воно повинне допомогти 
їм в професійному самовизначенні, в 
адаптації після закінчення школи до на-
вчання в професійному учбовому закла-
ді або самостійній роботі в умовах бага-
тоукладної економіки [3].

Тенденції сучасних суспільних проце-
сів характеризуються з одного боку гло-
балізацією та інтеграцією економічної, 
політичної і культурної сфер загально-
людської діяльності, а з іншого – дифе-
ренціацією і спеціалізацією як окремих 
організаційних структур, так і приватної, 
індивідуальної діяльності людей.

Зростання нових наукових шкіл і 
напрямів, соціальної інфраструктури, 

духовних і матеріальних потреб, бурх-
ливий розвиток індустрії відпочинку і 
розваг формують у суспільстві соціаль-
не замовлення на навчання і підготовку 
майбутніх фахівців з безлічі різних на-
прямків.

Щільність інформаційних потоків 
зросла і продовжує зростати такими 
темпами, що універсалізація навчання 
підростаючого покоління неминуче ево-
люціонує в систему спеціалізованого, 
профільного навчання. Досить ще попу-
лярну в суспільстві тезу про необхідність 
формування гармонійної особистості 
сформувався ще в радянський період і 
базувався на прикладі соціальних фак-
торів, що роблять домінуючий вплив на 
фізичний, духовний та інтелектуальний 
розвиток дітей та молоді. Відштовху-
ючись від об’єктивного аналізу дослі-
джень зарубіжних і вітчизняних вчених 
у галузі педагогіки, психології та інших 
наук, що займаються проблемами вихо-
вання, навчання і соціалізації дітей та 
підлітків, є сенс говорити про наявність 
певних програм, що впливають на фор-
мування особистості на всіх її рівнях –  
біологічному, психологічному і соціаль-
ному [5].

Одні програми є вродженими і супро-
воджують людину протягом всього його 
життя, інші напрацьовуються на різних 
етапах його розвитку.

Кожен індивід є носієм комплексу на-
званих програм, кількісне та якісне по-
єднання яких не має аналогу і робить 
цю особистість унікальною. З іншого 
боку, наявність у різних людей подібних 
якостей – фізичних, психологічних або 
соціальних – дозволяє використовувати 
такий системний метод як типологіза-
цію, тобто об’єднання індивідів у групи 
із загальними критеріями.

Методологія системного підходу 
передбачає використання комплек-
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сного методу для вирішення завдань, 
пов’язаних з профільним навчанням. 
Першою умовою реалізації такого під-
ходу є використання як якісних, так і 
кількісних методів у вирішенні проблем 
профільного навчання. Аналіз підлітко-
вого віку вимагає вивчення психофізіо-
логічних змін, індивідуальних психіч-
них реакцій, залежності характеристик 
особистості (самооцінки і т.д.) від її 
структури (типу особистості), стилю ви-
ховання в сім’ї [4].

Важливе значення має дослідження 
особливостей соціалізації в період пе-
реходу від статусу дитини до юнацтва, 
засвоєння якісно нових соціальних на-
вичок і вибору області професійних ін-
тересів, а також специфічних форм ко-
мунікативної поведінки.

Представляється доцільним викорис-
тання в якості інструментарію наступ-
них методів: 

1) психодіагностики, як способу ви-
явлення і вимірювання індивідуально-
психологічних особливостей особистос-
ті школяра; 

2) селекція учнів і формування про-
фільних класів; 

3) впровадження методів програмова-
ного навчання.

Слід особливо відзначити в комплек-
сі застосовуваних методів використання 
можливостей програмованого навчання 
за допомогою комп’ютерної техніки і 
спеціально розроблених під профільні 
напрямки програмних продуктів. Це за-
безпечить кожному учневі можливість 
здійснення процесу навчання відповід-
но до особливостей його рівня підго-
товки, інтелекту, індивідуального тем-
пу [6, 7].

Специфічною особливістю програмо-
ваного навчання є виділення в його зміс-
ті навчальних алгоритмів, які служать 
предметом засвоєння для учнів, а також 

засобом навчання, що показує, які дії і в 
якому порядку повинні виконувати учні 
для ефективного засвоєння знань.

Висновки. Визначаючи мету сучас-
ного трудового навчання, його цінність 
варто зробити висновки. Зараз перед 
загальноосвітньою школою стоїть за-
вдання формування вільної, творчої, 
різносторонньої активної особистості. 
Особлива соціально-педагогічна цін-
ність трудового навчання полягає в тому, 
що завдяки своєму практичному, при-
кладному характеру воно надає набагато 
більші можливості, ніж інші навчальні 
предмети, для того, щоб учити школярів 
поєднувати теорію з практикою, цінува-
ти знання, і не лише технологічні, але і з 
основних наук, тобто навчати ефективно 
працювати, творити, об’єднуючи розу-
мову діяльність із фізичною. Вчителеві 
слід мати на увазі, що практичні мето-
ди, перш за все самостійна робота учнів, 
повинні переважати при вирішенні пе-
дагогічних завдань, пов’язаних не лише 
з формуванням знань і умінь школярів, 
а й з їхнім вихованням і розвитком. Так, 
розумовому розвитку учнів сприяти-
муть запитання, завдання проблемного 
характеру, а не лише такі, що мають без-
посереднє відношення до певної роботи 
учнів, наприклад, із конструювання чи 
розробки технологій виготовлення ви-
робу, а й більш глобальні питання. 

Формування економічних знань і 
умінь,економічної вихованості, культу-
ри відбувається успішно, якщо вчитель 
не захоплюється поясненням, наближає 
умови практичної роботи при навчанні 
до виробничих умов. 

Етичне виховання школярів у процесі 
трудового навчання – це не стільки сло-
ва вчителя про користь працьовитості 
й сумлінності, порядності, дисципліни 
праці, скільки формування цих та інших 
позитивних якостей працівника в прак-
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тичній трудовій діяльності, звичайно, 
при продуманому педагогічному керів-
ництві нею. Слід уникати, хоча, як пра-
вило, і потрібних, корисних пояснень, 
розповідей, повчальних бесід, яких у 
школі надмірно багато. Необхідно збе-
регти практичну спрямованість трудо-
вого навчання, що забезпечує виховання 
і розвиток учнів у дусі єдності слова і 
діла, теорії і практики, можливість для 

школярів спробувати свої сили, знайти 
себе в справі, змолоду виробити безцін-
ну потребу в праці.

Психологічне значення алгоритмі-
зації навчання полягає в тому, що вона 
сприяє явному розрізненню учнями 
змістовної і операційної сторін дослі-
джуваних знань і оволодіння загальним 
способом вирішення широкого класу 
задач.
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО 
СУПРОВОДУ ДОШКІЛЬНИКІВ З ОЗНАКАМИ 

ПОРУШЕННЯ АДАПТАЦІЇ ДО ДНЗ

Анотація: Метою статті є розкриття основних проявів порушення адаптації дітей до-
шкільного віку до ДНЗ на поведінковому, емоційному та мотиваційному рівнях; викладення 
психологічних технік та рекомендацій, які можна використовувати в процесі психологічного 
супроводу дошкільників з труднощами адаптації. В процесі дослідження застосовувались 
психометричні методики, анкетування батьків та вихователів, фіксація поведінкових проявів 
дітей. На основі виявлення основних складових порушення адаптації сконструйовано про-
граму психологічного супроводу з метою полегшення пристосування до нового соціального 
оточення та зниження ймовірності невротизації. 

Аннотация: Целью статьи является раскрытие основных проявлений нарушения адапта-
ции детей к дошкольному возрасту в ДОУ на поведенческом, эмоциональном и мотивацион-
ном уровнях; изложения психологических техник и рекомендаций, которые можно использо-
вать в процессе психологического сопровождения дошкольников с трудностями адаптации. 
В процессе исследования применялись психометрические методики, анкетирование роди-
телей и воспитателей, фиксация поведенческих проявлений детей. На основе выявления ос-
новных составляющих нарушения адаптации сконструировано программу психологического 
сопровождения с целью облегчения приспособления к новому социальному окружению и 
снижения вероятности невротизации.

Summary: The purpose of article is to explain the main manifestations of problem adapting pre-
schoolers to kindergarten on behavior, emotional and motivation levels; presentation psychologi-
cal techniques and recommendations that can be used in the psychological support of preschool 
children with difficulties of adaptation. In research process used psychometric methods, survey of 
parents and educators, fixation behavioral manifestations of children. Based on the identification of 
the main components of a violation of adaptation constructed program of psychological support to 
facilitate adaptation to the new social environment and reduce the probability of neuroticism. 

Постановка проблеми та її зв’язок 
із важливими науковими 

і практичними завданнями
Дитина з самого народження по-

трапляє в середовище соціуму, де вона 
розвивається, зазнає виховних впливів, 
засвоює моделі поведінки та морально-
етичні норми. Найпершим соціальним 
оточенням є сім’я, найрідніші і значущі 
люди, до яких дитина відчуває емоційну 
прив’язаність. Але, з часом, відбуваєть-
ся розширення соціальних контактів і 
дитина потрапляє до іншого соціально-
го інституту – дитячого садка, де діють 
нові правила поведінки, з’являється не-

обхідність контактувати з однолітками 
та новими значущими дорослими. Саме 
в даний момент часткової сепарації від 
виключно сімейного кола дитина пере-
живає значний стрес і потребує допомо-
ги в адаптації до нових умов існування. 
Ознаки дезадаптації можуть проявляти-
ся як на рівні порушень контактів з соці-
альним оточенням (труднощі у взаємодії 
з однолітками та вихователями), так і на 
рівні особистісної сфери (тривожність, 
підвищена агресивність), чи навіть про-
являтися в психосоматичних порушен-
нях (гострі та хронічні захворювання, 
що «рятують» від необхідності ходи-



23

Київський науково-педагогічний вісник
♦

ти до дитячого садка). Тому, важливим 
є виявлення психологічних труднощів 
дитини в дошкільному навчальному за-
кладі і розробка програм з підтримки та 
допомоги у входженні до нового соці-
ального інституту, що являється одним 
із важливих щаблів всебічної соціаліза-
ції особистості. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій, у яких започатковано 

розв’язання даної проблеми
До питань адаптації дітей дошкіль-

ного віку в умовах перебування в дитя-
чому навчальному закладі звертались як 
зарубіжні, так і вітчизняні дослідники, 
розкриваючи різні аспекти даної пробле-
матики. Досліджуючи процес адаптації 
дошкільників до ДНЗ, О.В. Малєєва ви-
значала дезадаптацію як психологічний 
феномен, що виникає в процесі взаємо-
дії особистості з новим середовищем і 
виявляється в тимчасових порушеннях 
поведінки та емоційного стану, які, при 
відсутності своєчасної спрямованої ро-
боти, можуть переходити в стійкі форми, 
що обумовлюють подальший дисгармо-
нійний розвиток особистості [8]. Тобто, 
дезадаптація, якщо не застосовувати за-
ходів по зниженню її проявів, може пе-
реходити в «хронічний стан» і спричи-
нювати стійкі порушення, що являються 
особливо небезпечними на ранніх ета-
пах розвитку. С.В. Андрійчук акцентує 
увагу на необхідності системного роз-
гляду феномену дезадаптації у дошкіль-
ників, що включає соціально-поведін-
ковий, емоційно-вольовий, когнітивний 
та фізіологічний показники [4, ст. 3]. 
Оскільки дошкільний вік – це період ін-
тенсивної соціалізації особистості, здо-
буття нею життєвого досвіду, засвоєння 
суспільних норм, форм поведінки, роз-
витку адаптаційних механізмів, то пси-
хологічна допомога на такому ранньому 
етапі являється запорукою формування 

конструктивних моделей поведінки та 
способів мислення [3].

Д.Є. Насвітане, звертаючись до аналі-
зу проблеми дезадаптації дошкільників, 
вказує на необхідність врахування пси-
хологічних особливостей не лише дітей 
з ознаками труднощів адаптації, а і їх 
батьків. Найчастіше у таких батьків спо-
стерігаються наступні характеристики: 
яскраво виражена емоційна реактивність, 
внутрішня напруженість, недостатній рі-
вень поведінкового контролю [9]. Такої ж 
думки дотримується і Е.Е. Алєксєєва, яка 
зазначає, що діти з дезадаптацією най-
частіше зустрічаються в сім’ях з емоцій-
ними проблемами і неконструктивними 
стилями виховання [2, ст. 92] 

Ще один аспект, до якого звертались 
дослідники, це визначення ознак і рівнів 
сприятливої адаптації дитини до ДНЗ. 
Так, Р. Айсіна зазначає, що адаптація 
дошкільників до ДНЗ повинна супрово-
джуватись відчуттям внутрішнього ком-
форту і адекватністю поведінки соціаль-
ним нормам [1, ст. 51]. Н. М. Аксаріна 
вказує, що дітей з відсутністю труднощів 
адаптації до ДНЗ характеризує активний 
розвиток мовлення, предметної діяль-
ності, довільна поведінка, формування 
потреби у спілкуванні з однолітками, ак-
тивна участь в сюжетно-рольових іграх 
[5, ст. 85].

О.В. Малєєва розробила системно-
структурну модель для вивчення рівнів 
адаптації дітей дошкільного віку, яка 
включає наступні компоненти [8]:

– психосоматична підсистема, що 
відображає психофізіологічні процеси 
змін організму для здійснення адаптації; 

– предметно – середовищна підсис-
тема, що вказує на орієнтацію дитини в 
зовнішньо-предметних умовах перебу-
вання в групі дитячого садка; 

діяльнісна підсистема, яка відобра-
жає процеси оволодіння дитиною діями, 
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що складають зміст провідної діяльності 
(сюжетно – рольова гра); 

– соціальна підсистема демонструє 
контакти дитини з новим соціальним се-
редовищем (прийняття норм та правил 
поведінки, спілкування з однолітками та 
дорослими); 

– емоційно-особистісна підсистема 
відображає психологічний комфорт у 
новій ситуації життя, її емоційне при-
йняття – загальний результат адаптації, 
що відкриває подальші перспективи роз-
витку.

Таким чином, дослідники, розгля-
даючи проблеми труднощів адаптації 
дошкільників до ДНЗ, вказують на не-
обхідність системного підходу, що вра-
ховуватиме різні сфери особистісного 
розвитку дитини, а також вплив батьків-
ської системи виховання і особливостей 
взаємодії з педагогами. 

Ціль статті: розкриття основних про-
явів порушення адаптації дітей дошкіль-
ного віку до ДНЗ на поведінковому, емо-
ційному та психосоматичному рівнях; а 
також викладення психологічних технік 
та рекомендацій, які можна використо-
вувати в процесі психологічного супро-
воду дошкільників з труднощами адап-
тації. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з новим обґрунтуванням отри-
маних наукових результатів

Дослідження проводилося на базі до-
шкільного навчального закладу № 203 
міста Київ, у дослідженні взяли участь 
15 дітей віком від трьох до п’яти років, 
батьки та вихователі яких звернулися зі 
скаргами на труднощі у зв’язку з адап-
тацією до садочка. Дослідження від-
бувалось в кілька етапів. На першому 
етапі проводилось анкетування серед 
батьків та вихователів з метою виявлен-
ня основних проблем, які почали про-
являтись у зв’язку з необхідністю дітей 
відвідування садочка. В результаті гру-
пування та узагальнення було виявлено 
наступні найбільш поширені ознаки 
дезадаптації: відстороненість (замкну-
тість в собі), агресивні тенденції в по-
ведінці (імпульсивність, порушення 
дисципліни), плаксивість та низький рі-
вень самостійності, поява соматичних 
порушень (загострення хронічних або 
поява симптомів нових захворювань) 
(Рис. 1). Найчастіше у дітей, батьки 
яких скаржились на дезадаптацію, про-
являлись плаксивість та низький рівень 
самостійності, які характеризувались 
прагненням привернути до себе увагу і 

Рис. 1. Ознаки порушення адаптації дошкільників 
до ДНЗ (за мірою вираженості)
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збільшити вираженість опіки, що були 
присутні до відвідування садочка. Та-
кож, досить серйозні показники (25% 
досліджуваних дітей) були виявлені для 
дітей з психосоматичними порушення-
ми. За словами батьків, у дітей погір-
шувався стан здоров’я, і вони змушені 
були залишати дітей вдома, загострю-
вались хронічні хвороби; вранці перед 
виходом до ДНЗ з’являлись соматичні 
симптоми – підвищення температури, 
головні болі, блювота і т.п. 

На другому етапі відбувалась індиві-
дуальна діагностика дітей з трудноща-
ми адаптації до ДНЗ (методики «Опи-
тувальник на виявлення труднощів та 
проблем адаптації» Р. Гудмена; «Схема 
спостережень за ігровою діяльністю»  
Л.В. Артемової; опитувальник «Емоцій-
не благополуччя дитини в ДНЗ» Є.В. Ку-
черової [7, ст. 98-106]; «Тест тривожнос-
ті» Р.Теммл, М.Дорки, В.Амен; «Шкала 
оцінки зовнішніх проявів емоційного 
збудження» Кисельова). За результатами 
діагностики у всіх досліджуваних дітей 
виявлено підвищений рівень тривожнос-
ті, у 30% досліджуваних спостерігалась 
внутрішня агресія (за результатами ви-
користання проективної методики «Не-
існуюча тварина») [6, ст. 158]. В ігровій 
діяльності досліджувані дошкільники 
демонстрували негативізм, уникали кон-
тактів, не виявляли зацікавлення. Се-
ред основних поведінкових пат тернів 
переважали ізоляція або деструктивна 
поведінка. На рівні експліцитних про-
явів спостерігались скуті дискомфортні 
пози, стишене мовлення, різкі рухи, ве-
гетативні порушення. Таким чином, на 
основі проведеної діагностики було ви-
ділено наступні аспекти дезадаптації до-
шкільників до ДНЗ:

– зниження рівня емоційного благо-
получчя;

– труднощі в мотиваційній сфері;

– труднощі інтеграції до групи одно-
літків та оволодіння новою системою 
норм і правил;

– поява деструктивних форм поведін-
ки як реакції на фруструючу ситуацію.

На основі врахування вказаних вище 
аспектів порушення адаптації дошкіль-
ників до ДНЗ було розроблено програму 
психологічного супроводу, що включає 
два основні блоки: індивідуальна пси-
хологічна допомога дитині та сприян-
ня інтеграції дитини до ДНЗ (Рис. 2). 
Психологічний супровід також включав 
співпрацю з батьками та вихователями 
для надання комплексної психологічної 
допомоги.

Психологічний 
супровід

Співпраця 
з батьками

Співпраця з 
вихователями

Індивідуальна 
психологічна 

допомога

Допомога у 
налагодженні 

взаємодії з 
однолітками

Рис. 2. Основні напрями роботи психоло-
гічного супроводу дошкільників 

з ознаками порушення адаптації до ДНЗ

На перших етапах роботи застосову-
вався блок індивідуальної психологіч-
ної допомоги з активним залученням 
батьків, де переважали наступні методи 
роботи: пісочна терапія, елементи каз-
котерапії, ігротерапія, арт-терапевтичні 
техніки, психогімнастика. Психологіч-
на робота була спрямована на зниження 
рівня тривожності, підвищення рівня 
впевненості в собі, розвиток самостій-
ності та відчуття довіри до світу. 

На наступному етапі відбувалась ін-
теграція дитини до садочка за методом 
поступової десенсибілізації (при про-
довженні занять з індивідуальної пси-
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хологічної допомоги): дітей поступово, 
починаючи з коротких проміжків часу, 
залучали до занять та ігор у групі з ви-
хователями та однолітками. На початку, 
разом з дітьми протягом певного часу 
були присутніми батьки та психолог, з 
часом дітей на певні проміжки часу під 
наглядом вихователів залишали гратись 
з однолітками за відсутності батьків, ак-
тивно залучаючи до проведення занять 
та виконання завдань. Були організовані 
групові розвивальні ігри в групах з до-
сліджуваними дітьми, спрямовані на на-
лагодження взаємодії у групі.

По завершенню циклу розробленої 
програми було проведено повторну діа-
гностику. За результатами повторного 
дослідження було отримано наступні 

дані: значно знизилась вираженість три-
вожності (у 100% досліджуваних до про-
ведення програми підвищений рівень 
тривожності і 65% – після проведення 
програми); також суттєво знизилась від-
стороненість дітей, які почали включа-
тись в групу і взаємодіяти з однолітками 
та вихователями (зниження кількості ді-
тей з вираженою ізольованістю з 55% до 
25%), діти стали демонструвати вищий 
рівень самостійності (Рис. 3). Менш 
суттєві зрушення відбулися у в напрям-
ку зміни деструктивних форм поведін-
ки, оскільки у деяких дошкільників за-
лишилась агресивні тенденції. Загалом, 
відбулися зміни у напрямку покращення 
у всіх зазначених аспектах, пов’язаних з 
адаптацією до ДНЗ. 

Висновки та перспективи подаль-
ших наукових розвідок

Труднощі в адаптації дітей дошкіль-
ного віку до ДНЗ являється актуальним 
питанням, що досліджується в рамках 
педагогіки та психології. Дослідники, 
що працюють з проблемами дезадапта-
ції дошкільників, акцентують увагу на 

Рис. 3. Порівняння результатів прояву ознак порушення адаптації 
дошкільників до ДНЗ до і після проведення програми психологічного супроводу

необхідності комплексного підходу до 
визначення проявів порушення адапта-
ції, що включають соціально-поведінко-
вий, емоційно-вольовий, когнітивний та 
фізіологічний аспекти.

В запропонованому дослідженні діа-
гностиці підлягали діти дошкільного 
віку від трьох до п’яти років, що мали 
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труднощі у зв’язку з адаптацією до до-
шкільного навчального закладу. Дослі-
дження носило комплексний характер, і 
включала діагностику батьків, педагогів 
та досліджуваних дітей. В результаті до-
слідження були виявлені наступні аспек-
ти труднощів адаптації дошкільників до 
ДНЗ: зниження рівня емоційного благо-
получчя; труднощі в мотиваційній сфе-
рі; труднощі інтеграції до групи одноліт-
ків та оволодіння новою системою норм 
і правил; поява деструктивних форм по-
ведінки як реакції на фруструючу ситу-
ацію.

На основі врахування вказаних вище 
аспектів порушення адаптації дошкіль-
ників до ДНЗ було розроблено програму 
психологічного супроводу, що включала 
блок індивідуальної психологічної допо-

моги дитині та блок сприяння інтеграції 
дитини до ДНЗ. По завершенню про-
грами психологічного супроводу було 
проведено повторну діагностику, де ви-
явлено зниження показників труднощів 
адаптації до ДНЗ у дітей, покращення у 
сфері емоційного благополуччя та інте-
грації до нових соціальних груп.

В подальшому дослідження може 
бути спрямоване на доповнення систем-
ної діагностики та виявлення значущих 
аспектів, що можуть виступати чинни-
ками труднощів адаптації дітей до ДНЗ; 
доопрацювання програми психологічно-
го супроводу. Також, в перспективі слід 
акцентувати увагу на розробці програми 
психологічних консультацій та системи 
тренінгів для батьків, діти яких мають 
ознаки труднощів адаптації до ДНЗ. 

Література:
1. Айсарина Р. Социализация и адаптация детей раннего возраста / Р. Айсарина, В. Дед-

кова, Е. Хачатурова // Ребенок в детском саду. – 2003. – №5. С. 49-53
2. Алексеева Е. Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. Как помочь 

ребенку? Учебно-методическое пособие / Е.Е. Алексеева – Речь, Сфера, 2008. – 288 с.
3. Алендарь Н. І. Соціальна адаптація дітей старшого дошкільного віку / Н. І Алендарь // 

Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2011. – № 8. – С. 86-89. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/4113/1/social_adapt.pdf

4. Андрійчук С. В. Наступність у профілактиці соціальної дезадаптації старших дошкільників 
і молодших школярів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 /  
С. В. Андрійчук; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 24 c. – укp. – Режим до-
ступу до дис.: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5790

5. Аксарина Н. М. Воспитание детей раннего возраста / Н. М. Аксарина – М.: Медицина, 
1977. – 302 с. 

6.  Голубева Л. Г. О прогностическом значении нарушений поведения в период адаптации /  
Л. Г. Голубева, А. И. Мышкис // Современные методики диагностики патологии детского воз-
раста. – М.: Медицина, 1979. – С.156-161.

7. Диагностика школьной дезадаптации / С. А. Беличева, И. А. Коробейникова, Г. Ф. Кума-
рина и др. – М.: Редакционно-издательский центр консорциума «Социальное здоровье Рос-
сии». – 1993. – 128 с.

8. Малєєва О. В. Психологічні особливості дезадаптації старших дошкільників та шляхи її 
подолання: дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / О. В. Малєє-
ва. Кримський гуманітарний університет – Ялта, 2013. 239 с. – укр. – Режим доступу: http://
mydisser.com/ru/catalog/view/252/807/14589.html 

9. Насвитене Д. Й. Психологические особенности детей с адаптационными расстройства-
ми и их психологическая коррекция / Д. Й. Насвитене. – С-Пб.: Смысл. – 1997. – 138 с. –  
Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskie-osobennosti-detei-s-
adaptatsionnymi-rasstroistvami-i-ikh-psikhologicheskay



28

№ 4 / 2015 р.
♦

Дейнека О. М.
аспірант кафедри технічної фізики та математики

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ 
ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ФІЗИКИ 

У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩАХ

Анотація: У статті розглянуто питання інтеграції знань технічних дисциплін та фізики у про-
фесійно-технічних училищах для подальшого навчання у вищих навчальних закладах.

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос интеграции знаний технических дисциплин и 
физики в профессионально-технических училищах для дальнейшей учебы в высших учебных 
заведениях.

Summary: In the article the question of integration of knowledge of technical disciplines and 
physics is considered in vocational schools for further studies in higher educational establishments.

Постановка проблеми. У ринкових 
умовах доцільно готувати працівників 
за інтегрованими напрямами. Молоді 
фахівці з такою освітою здатні, в порів-
няно короткі строки, пройти перепідго-
товку або здобути більш глибоку освіту 
у вищих навчальних закладах (ВНЗ), та 
в подальшому успішно виконувати свої 
обов’язки в межах нових проблем кон-
кретної виробничої діяльності. Вища 
інженерна освіта реалізується в процесі 
викладання на достатньому рівні фун-
даментальних, загально-інженерних, 
гуманітарних та інших навчальних дис-
циплін, а також виробничої практики і 
стажування. У технічному ВНЗ студен-
ти на перших двох курсах вивчають такі 
фундаментальні дисципліни як фізика, 
математика, хімія; з загально-інженер-
них дисциплін – матеріалознавство, 
електротехніка, основи гідравліки та 
механіки, спеціальні технології та інші. 
Такі базові загальні навчальні предмети 
вивчаються у курсах професійно-тео-
ретичної та загально-професійної під-
готовки у професійно-технічних учи-
лищах. Це дає можливість вирішувати 
задачі вищої та середньої спеціальної 

освіти передбачати розробку концепту-
альних основ формування особистості 
професіонала на новій предметній осно-
ві, що містить інтеграцію навчальної, 
наукової та виробничої діяльності сту-
дента. Метою його діяльності стає не 
просто засвоєння деякої частини змісту 
соціального досвіду, зафіксованого у 
вигляді навчальної інформації, а фор-
мування здібностей до виконання про-
фесійної діяльності на основі цих знань. 
Дослідження Р. Гуревича [3, с. 126–128] 
показують, що випускники профтеху-
чилищ готові до переходу на профільне 
навчання, що зазначене у Концепції про-
фільного навчання в старшій школі [5]. 
Проте, в роботі сучасних навчальних за-
кладів існує ряд недоліків в організації 
професійної орієнтації учнів, до яких 
відносять:

– більшість вчителів-предметників в 
своїй повсякденній роботі не викорис-
товують міжпредметні зв’язки для здій-
снення професійної спрямованості, не 
приділяють належної уваги виявленню 
схильностей та здібностей учнів;

– в більшості загальних шкіл не скла-
дені розгорнуті психологічні характе-
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ристики розвитку схильностей і здібнос-
тей, що не дозволяють прослідкувати 
розвиток здібностей учнів у динаміці. 
А це значить, що професійна орієнта-
ція проводиться наосліп і вибір професії 
здійснюється непередбачено;

– в школах, училищах немає кваліфі-
ковано складених характеристик-анота-
цій з різних професій, це приводить до 
того, що підлітки потрапляють на робочі 
місця, які їм не підходять [7]. 

Як зазначила І. Козловська [4], для 
кожного напрямку освіти повинна бу-
дуватися власна лінія послідовності та 
глибини вивчення курсу. Однією з про-
блем є виділення тих напрямків фізичної 
освіти, які забезпечують формування за-
гальнотехнічних і фахових знань випус-
кників училища. 

Мета статті. Виявити потенціал інте-
грованого навчання з технічних дисци-
плін та фізика у професійно-технічних 
училищах для подальшого отримання 
вищої освіти.

Аналіз досліджень і публікацій. 
Система вищої освіти зумовлена не лише 
значним зростанням обсягу наукового 
знання, а й завданням освіти, – розви-
тку і саморозвитку суттєвих, природних 
властивостей молодої людини в їхній єд-
ності і цілісності. Цю обставину і можна 
вважати головною детермінантою необ-
хідності інтеграційних процесів у сучас-
ному освітньому процесі. Інтеграція як 
дидактичний засіб чи система має при 
цьому втілитися у навчальні предмети, 
у формі їх об’єднання і представлення 
єдиним цілим. Реалізація ідеї створення 
інтегрованих уроків, предметів виявля-
ється не дуже легкою. Проблема інтегра-
ції у психолого-педагогічній теорії до-
сліджувалася науковцями в різні періоди 
і з різних позицій. Ідея інтегрованого 
підходу до навчання, енциклопедичнос-
ті та взаємозв’язку знань була започат-

кована у роботах основоположників пе-
дагогіки Й. Гербарта, А. Дістервега, Я. 
Коменського, Дж. Локка, Г. Песталоцці,  
Ж.Ж. Руссо. З 90-х років ХХ ст. в Укра-
їні активно розвивається дидактичний 
аспект теорії інтеграції у навчанні учнів 
училищ: на рівні інтеграційного процесу 
у загальній та професійно-технічній осві-
ті розкривали: С. Гончаренко, Р. Гуревич,  
І. Зязюн, Б. Камінський, А. Касперський, 
І. Козловська, М. Корець, Н. Ничкало,  
О. Сергєєв, Б. Федоришин, та ін.; мето-
дологічні проблеми інтеграції вивчали: 
С. Гончаренко, Ю. Мальований, О. Сер-
гєєв; психологічні аспекти інтеграції:  
В. Семиченко, Т. Яценко; структуруван-
ня інтегрованих знань та цілісність зміс-
ту природничо-наукової освіти: Б. Буд-
ний, В. Ільченко, А. Степанюк.

Виклад основного матеріалу. На 
розвиток використання інтеграції знань 
з технічних дисциплін та фізика у про-
фесійно-технічних училищах для по-
дальшого навчання у ВНЗ вплинули 
новітні нормативні документи, зокре-
ма, національна програма «Освіта» 
(Україна ХХІ століття), Національна 
доктрина розвитку освіти в Україні в  
ХХІ столітті, Закон України «Про за-
гальну середню освіту». В освітньому 
процесі інтеграція проявляється у пе-
ретворенні всіх компонентів освітніх 
систем завдяки створенню освітніх 
комплексів інтегративного типу; роз-
робці інтегративних навчальних про-
грам, курсів, навчальних занять, тощо. 
В діяльності освітньої системи інтегра-
ція як засіб забезпечує цілісність кар-
тини світу, сприяє розвитку здібностей 
людини до системного мислення, при 
розв’язанні теоретичних і практичних 
завдань. Основна цілісність інтегрова-
них освітніх систем в тому, що вони за-
безпечують для учнів, значну свободу 
вибору подальшого освітнього марш-
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руту, напрямів і рівнів вищої освіти, а 
також ступенів професійної підготовки. 

Специфіка інженерної діяльності, 
об’єктом якої є людина з технікою, ви-
значає необхідність постійного її вдо-
сконалення. Це вимагає створення сис-
теми неперервної технічної освіти, що 
включає профорієнтацію, здобуття осві-
ти у професійно-технічному закладі, до-
університетську підготовку, ВНЗ.

Враховуючи власний педагогічний 
досвід, ми зробили висновок, що сучас-
ні професійно-технічні училища – це за-
клади, які здійснюють загальноосвітню, 
профільну підготовку учнів не тільки 
для подальшої трудової діяльності, а і 
до неперервної освіти на якісно новому 
науково-методичному рівні, використо-
вуючи зв’язок із вищими навчальними 
закладами для розвитку професійних 
творчих здібностей молоді. У професій-
но-технічному училищі навчається мо-
лодь, яка професійно самовизначилася. 
Розглядаючи етапи професійного само-
визначення за І. Коном [6], нас зацікавив 
четвертий етап, коли відбувся вибір про-
фесії, і вся система викладання, всі пред-
мети, а особливо технічні дисципліни та 
фізика, будуть спрямовані на удоскона-
лення майбутніх професійних умінь, на 
удосконалення своїх знань у ВНЗ. Науко-
ве спрямування підготовки спеціалістів 
повністю спирається на зміст провідно-
го предмета. Їхня професійна підготовка 
полягає у більш ґрунтовному вивченні 
свого профілюючого предмета, нерідко 
з деякими доповненнями професійного 
плану. Така підготовка досить широко 
розповсюджена і користується великим 
попитом. Фактично, це підготовка до 
навчання у вищому освітньому закладі 
певної орієнтації. Цьому сприяє органі-
зація навчання, яка включає інтеграційні 
зв’язки технічних дисциплін з фізикою. 
З огляду на це, головними принципами 

підготовки мають бути професійна спря-
мованість і принцип неперервності у на-
вчанні. 

Сьогодні інтеграція – це провідний 
принцип розвитку сучасних освітніх 
систем. Вона як принцип здійснення 
освітнього процесу ґрунтується на вза-
ємному доповненні різних форм і зна-
ння дійсності чим і створює умови для 
становлення багатомірної картини світу 
та пізнання себе в ньому. В цьому ро-
зумінні вона виступає засобом універ-
сальної освіти людини. Інтегроване на-
вчання дає свободу вибору теми, змісту, 
засобів, які використовуються в органі-
зації навчання як учнів профтехучилищ, 
так і студентів ВНЗ. Формування в учнів 
наукової картини з використанням набу-
тих технічних знань має здійснюватися 
на основі оволодіння ними фізичних за-
кономірностей, законів, теорій, ідей, го-
ловними з-поміж яких, на нашу думку, 
є: взаємозв’язок технічних дисциплін та 
фізики для розвитку учня, як особистос-
ті і використання набутих знань як для 
подальшого навчання у ВНЗ, так і для 
розвитку техніки та промисловості; ці-
лісність та взаємодоповненість знань в 
єдину систему. 

Формування інтегрованої систе-
ми знань із структурою, що відповідає 
структурі теорії, передбачає оволодіння 
учнями методологією, тобто знаннями 
про знання, емпіричними й теоретич-
ними методами наукового пізнання. 
Методологічні знання є орієнтиром у 
пошуку шляхів здобуття нових знань, 
способів діяльності, вони відкривають 
можливості самостійно здобувати й пе-
реробляти інформацію, одержану з різ-
них джерел, застосовувати її для інди-
відуального розвитку і саморозвитку, 
для подальшого навчання у вищих на-
вчальних закладах. Саме тому завдання 
професійно-технічних училищ – забез-
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печити засвоєння учнями інтегрованих 
знань технічних дисциплін та фізики  
[1, с. 10-11]. 

І для вчителя інтегроване навчання 
допомагає по-новому бачити свій пред-
мет, більш чітко усвідомлювати його 
співвідношення з іншими науками; до-
помагає поєднувати можливості різних 
навчальних дисциплін у створенні ціліс-
них уявлень учнів про світ, суспільство, 
науку, мистецтво, літературу. Ще В. Вер-
надський зазначав, що «... ріст наукових 
знань ХХ століття швидко стирає межі 
між окремими науками. Вони дедалі 
більше спеціалізуються не за науками, 
а за проблемами. Це дає змогу, з одного 
боку, надзвичайно глибоко вивчати яви-
ще, а з другого – охоплювати його з усіх 
точок зору» [2, с. 36-40]. 

Інтегрованим уроком може бути 
будь-який урок зі своєю структурою, 
на якому будуть розкриті проблеми, 
найбільш важливі для двох або декіль-
кох предметів, але якщо для його про-
ведення залучаються знання, уміння й 
результати аналізу досліджуваного ма-
теріалу методами інших наук, інших 
навчальних предметів. В інтегрованому 
уроці з декількох предметів один є про-
відним. Найчастіше, інтегровані уроки 
є спареними й проводяться вчителями 
спільно. Можлива різноманітна інте-
грація навчальних предметів [9, с. 18].  
Але ми вважаємо, що інтегрований 
урок з інтеграцією знань технічних 
дисциплін та фізики може проводити і 
один викладач, який володіє ще і інже-
нерними знаннями.

Структура інтегрованих уроків від-
різняється від звичайних уроків: гранич-
ною чіткістю, компактністю, стислістю 
навчального матеріалу; логічною вза-
ємозумовленістю, взаємозобов’язаністю 
матеріалу інтегрувальних предметів на 
кожному етапі уроку; великою інфор-

мативною ємністю навчального матері-
алу, використовуваного на уроці. Поміж 
особливостей у структурі інтегрованих 
уроків, існують і переваги інтеграції 
на уроці: явища, процеси, закони, світ 
в цілому, що оточує учнів, пізнається 
ними в різноманітті і єдності, а най-
частіше предмети загальноосвітнього 
циклу, спрямовані на вивчення окремих 
явищ цієї єдності, не дають подання про 
ціле явище, дроблячи його на розрізнені 
фрагменти; інтегровані уроки розвива-
ють потенціал самих учнів, спонукають 
до активного пізнання навколишньої 
дійсності, до осмислення й знаходження 
причинно-наслідкових зв’язків, до роз-
витку логіки, мислення, комунікативних 
здатностей. Більшою мірою, ніж звичай-
ні, вони сприяють розвитку мови, фор-
муванню вміння порівнювати, узагаль-
нювати, робити висновки, формують 
інтегровані знання з кількох використо-
вуваних дисциплін; форма проведення 
інтегрованих уроків нестандартна, захо-
плююча; використання різних видів ро-
боти підтримує увагу учнів на високому 
рівні, що дозволяє говорити про розви-
ваючу ефективність таких уроків; вони 
знімають втомлюваність, перенапругу 
учнів за рахунок перемикань на різнома-
нітні види діяльності, різко підвищують 
пізнавальний інтерес, служать розвитку 
уяви, уваги, мислення, мови й пам’яті 
учнів; інтеграція дає можливість для са-
мореалізації, самовираження, творчості 
вчителя, сприяє розкриттю здатностей 
його учнів; інтеграція є джерелом знахо-
дження нових фактів, які підтверджують 
або поглиблюють певні висновки, спо-
стереження учнів у різних предметах; 
інтегровані уроки дають учневі досить 
широке і яскраве уявлення та інтегро-
вані знання про світ [8, c. 29-30]; інте-
гровані уроки дають можливість май-
бутньому студенту ВНЗ застосовувати 
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набуті знання для подальшого вивчення 
як загальноінженерних дисциплін так і 
фундаментальних.

Таким чином, інтеграція навчальних 
предметів у певному напрямку виступає 
як ланка безперервної освіти, що забезпе-
чує перехід від загальноосвітньої до про-
фільної підготовки, створює передумови 
для опанування майбутньою професією 
та свідомого вибору спеціальності у ВНЗ, 
стимулює розвиток особистості, посту-
пове професійне становлення. 

Перспективи подальших пошуків 
у напрямі дослідження. Компетентніс-
ний підхід в системі неперервної освіти 
з використанням інтеграції знань техніч-
них дисциплін та фізика у професійно-
технічних училищах – це навчання, яке 
цілісно забезпечує пізнавальну спрямо-
ваність особистості учня, створюючи 
умови для самореалізації особистісного 
потенціалу та саморозвитку. Ідея інте-
грованого навчання передбачає досяг-
нення мети якісної освіти, тобто освіти 
конкурентоздатної, спроможної забезпе-

чити кожній людині самостійно досягти 
тієї чи іншої мети, творчо самоутвер-
джуватися у різних соціальних сферах.

Висновок: Результатами викорис-
тання інтегрованих уроків з технічних 
дисциплін та фізики у професійно-тех-
нічних училищах мають можливість: 
сприяти розвитку наукового стилю мис-
лення учнів; давати можливість широ-
кого застосування учнями природничо-
наукового методу пізнання; формувати 
комплексний підхід до навчальних пред-
метів, єдиний з погляду природничих 
наук погляд на ту чи іншу проблему, що 
відображає об’єктивні зв’язки в навко-
лишньому світі, формує в учнів систему 
інтегрованих знань; підвищувати якість 
знань учнів; підвищувати й розвивати 
інтерес учнів до предметів природничо-
наукових дисциплін; учень після закін-
чення училища буде мати певну уяву на 
якій спеціальності навчатися у ВНЗ; на-
вчаючись у ВНЗ майбутній студент має 
чітку уяву, про інтеграційні зв’язки між 
дисциплінами.
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ (ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ 
ПІДХІД У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ)

Анотація: У статті охарактеризовано специфіку математичних методів пізнання, сутність 
математичного моделювання, зв’язок математики з дійсністю. Розкрито шляхи використання 
диференційованого підходу у навчанні математики.

Анотация: В статье охарактеризованы специфику математических методов познания, 
сущность математического моделирования, связь математики с действительностью. Рас-
крыты пути использования дифференцированного подхода в обучении математике.

Summary: This article describes the specific knowledge of mathematical methods, the nature 
of mathematical modeling, the relationship of mathematics with reality. Reveals ways to use a differ-
entiated approach to teaching mathematics.

У Національній доктрині розвитку 
освіти наголошено: «Мета державної 
політики щодо розвитку освіти полягає 
у створенні умов для розвитку особис-
тості і творчої самореалізації кожного 
громадянина України, виховання поко-
ління людей, здатних ефективно працю-
вати і навчатися протягом життя».

Творча діяльність людини в усіх галу-
зях життя можлива за наявності міцних 
знань основ наук, узагальнених умінь та 
навичок і розвитку її духовних сил (пев-
них позитивних якостей розуму і харак-
теру, почуттів, переконань).

Перед кожним новим поколінням 
життя становить усе складніші завдання 
і для їх розв’язання потрібний все ви-
щий рівень освіченості особи.

Становлення наукового світогляду 
учнів неможливе без ознайомлення зі 
специфікою математичних методів піз-
нання. Формування уявлень про матема-
тичне моделювання, розуміння зв’язку 
математики з дійсністю.

Мета статті – розкриття сутності ди-
ференційованого підходу у навчанні ма-
тематики.

Диференціація навчання (диференційо-
ваний підхід у навчанні математики) – це:

– створення різноманітних умов на-
вчання для різних шкіл, класів, і груп з 
метою облік особливостей їхнього кон-
тингенту;

– комплекс методичних, психолого-
педагогічних і організаційно-управлін-
ських заходів, що забезпечу ють навчання 
в гомогенних групах (об’єднання учнів з 
близьким рівнем навчальних досягнень).

Принцип диференціації навчання – по-
ложення, відповідно до якого педагогіч-
ний процес б’ється як диференційний. 
Одним з основних видів диференціації є 
індивідуальне навчання.

Технологія диференційованого на-
вчання являє собою сукупність органі-
заційних рішень, засобів і методів дифе-
ренційованого навчання, що охоплюють 
певну частину навчального процесу.

У вітчизняній педагогіці розрізняють 
кілька взаємопов’язаних рівнів диферен-
ціації повної середньої освіти:

– за структурою системи освіти (за-
гальноосвітні школи, вищі навчальні за-
клади І, ІІ рівнів акредитації тощо);
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– за змістом навчання (масове, погли-
блене, профільне різних спрямувань);

– за характером організації навчаль-
ного процесу (зовнішня – профільна, 
внутрішня – рівнева).

Організація зовнішньої диференціа-
ції передбачає творення класів високого 
інтелектуального розвитку ,вікової нор-
ми, підвищеної педагогічної уваги,що, 
у свою чергу, зумовлює диференціацію 
навчальних програм, навчально-мето-
дичного забезпечення, підготовку вчи-
телів для роботи в нових умовах. Зо-
внішня диференціація впроваджується 
закладах, що мають статус експеримен-
тального майданчика, ліцеях, гімназіях 
тощо.

В умовах одночасного навчання в 
класі учнів з рідним рівнем навчальних 
можливостей постає проблема опти-
мальної організації їх пізнавальної ді-
яльності. Вирішенню цієї проблеми 
сприяє здійснення внутрішньо клас-
ного диференційованого навчання, 
обов’язковою умовою якого є створення 
динамічних навчальних груп.

Ураховуючи рівень пізнавальних мож-
ливостей дітей, застосовують різні при-
йоми організації навчальної діяльності: 
за ступенем складності, за обсягом.

Диференціація за ступенем склад-
ності передбачає застосування таких 
завдань: які потребують різної ґрунтов-
ності узагальнення та висновків, які роз-
раховані на різний рівень роботи, репро-
дуктивного і творчого характеру.

Диференціація за ступенем само-
стійності передбачає застосування за-
вдань однакової складності, але з різною 
мірою допомоги кожній групі школярів. 
Для виконання завдання найсильнішій 
групі ставиться лише мета, а способи її 
досягнення діти відшукують самостій-
но; учням другої групи пропонується не-
значна допомога – конкретизація завдан-

ня. Вказівка на прийоми розв’язування, 
зразок, навідні питання, схема, малюнок 
тощо. Для розв’язання завдання дітям 
третьої групи надасться найбільш повна 
інформація. Залежно від сформованості 
у дітей навичок розв’язання пізнаваль-
них завдань, інформація дозується від 
найбільш до найменш повної.

Диференціація за обсягом передба-
чає завдання однакового змісту, але ди-
ференціюється або обсяг, або час його 
виконання.

Технологія диференційованого на-
вчання гуманізує навчальний процес, 
створює сприятливі умови для забез-
печення повноцінного розвитку кожної 
дитини.

Актуальним і важливим в умовах пе-
реходу початкової школи на новий зміст 
і структуру навчання є досвід заслуже-
ного вчителя України з Кіровоградщини 
Логачевської Світлани Панасівни саме з 
питань індивідуалізації та диференціації 
навчально-визовного процесу. Диферен-
ційовані завдання, які зробила Логачев-
ська С.П., поділяються на дві групи:

– диференціація за ступенем склад-
ності;

– диференціація за ступенем само-
стійності.

У зв’язку з впровадженням нових 
критеріїв оцінювання навчальних досяг-
нень учнів в основу системи навчання 
був покладений рівне вий підхід і тех-
нологія рівневої диференціації як су-
купність форм і методів навчання, що 
враховують індивідуальні особливості 
учня, його потреби та інтереси. Рівне-
ва диференціація навчання є запорукою 
розвитку дітей з різними здібностями й 
інтересами.

Рівнева диференціація навчання пе-
редбачає групову діяльність учнів у на-
вчальному процесі. Така діяльність дає 
змогу індивідуалізувати процес навчан-
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ня, створити умови для спілкування. 
Взаємний контакт школярів у процесі 
виконання завдань сприяє встановлен-
ню колективних стосунків, формуванню 
почуття обов’язку та відповідальності за 
спільну працю. Під час роботи в групі 
учні мають можливість відразу з’ясувати 
незрозумілі для себе питання, своєчасно 
виправляти помилки, допущені в про-
цесі розв’язування вправ, вчитися ви-
слуховувати думку свого товариша, від-
стоювати та обґрунтувати правильність 
власних суджень, приймати рішення.

В умовах класно-урочистої системи на-
вчання математики рівнева диференціація 
постає ефективним засобом формування в 
учнів самооцінки та самоконтролю.

До основних принципів рівневої ди-
ференціації віднесемо такі:

– виділення і відкритого пред’явлення 
учням результатів навчальних досягнен-
ня (за рівнями);

– «ножниць» між рівнями вимог і на-
вчання: рівень вимог має бути вищим за 
рівень навчальних досягнень;

– формування опори: в усіх учнів 
класу незалежно від їхніх здібностей і 
навчальних можливостей повинні бути 
сформовані опорні знання та вміння;

– послідовності у просуванні за рів-
нями навчання;

– індивідуалізації, якій дає змогу вра-
хувати індивідуальний темп просування 
в навчанні;

– відповідності між змістом, контр-
олем та оцінкою;

– добровільності у виборі рівня на-
вчання: кожен учень добровільно вибирає 
рівень засвоєння навчального матеріалу.

Застосування рівневої диференціації 
дає змогу кожному учню працювати на 
будь-якому рівні навчальних досягнень і 
здобути відповідні результати.

Учень має не тільки обов’язки (зокре-
ма, засвоїти матеріал на відповідному 

рівні), а й право, найважливішим із яких 
є право вибору – отримати відповідно 
до своїх здібностей і нахилів підвищену 
підготовку з предмета чи обмежитись 
середнім або достатній рівнями засвоєн-
ня матеріалу.

Отже, вчитель організовує навчання 
на всіх чотирьох рівнях навчання досяг-
нень (початковий, середній, достатній та 
високий ), а учень сам вибирає рівень за-
своєння навчального матеріалу.

Серед позитивних результатів рівне-
вої диференціації слід назвати такі:

• зменшення навантаження на дітей, 
які інколи не тільки з соціальних отри-
мання, а й з фізіологічних причин не мо-
жуть опанувати високий рівень навчаль-
них досягнень;

• отримання кожним учнем потріб-
ного саме йому змісту навчання мате-
матики;

• зникнення страху учня перед оціню-
ванням.

Рівнева диференціація навчання пе-
редбачає:

– збільшення кількості вправ, які по-
трібно виконати, та забезпечення розли-
вального характеру навчання4

– відмову від авторитарного навчання;
– свободу вибору кожним учнем рів-

ня навчальних досягнень;
– використання різних форм роботи.
Для успішного проведення диферен-

ційованого навчання вчителю необхідно:
• вивчити індивідуальні особливості 

та навчальні можливості учнів;
• визначити критерії об’єднання учнів 

у групи;
• використовувати й удосконалювати 

здібності і навички учнів у груповій та 
індивідуальній роботі;

• систематично й об’єктивно аналізу-
вати роботу учнів;

•  планувати діяльність учнів з фор-
мування в них навичок самостійної ді-
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яльності і вміння керувати власним на-
вчальним процесом;

• відмовлятися від малоефективних 
прийомів організації навчання, змінюю-
чи їх раціональнішими за даних умов;

• здійснити постійний зворотний 
зв'язок на уроці;

• вміло використовувати засоби заохо-
чення тощо.

Ефективною умовою реалізації рів-
невої диференціації є об’єднання дітей 
у групи з урахуванням їх самооцінки. У 
кожній групі слід пропонувати учням 
добірку завдань на вибір. Тоді кожний 
учень має просуватися від зони най-
ближчого розвитку до зони актуально-
го розвитку. Така організація роботи 
можлива, якщо вчитель знає мотивацію 
навчання кожного учня, а також рівень 
засвоєння кожним попереднього ма-
теріалу. Оскільки в диференційованих 
завданнях прискорюється період від 
дій у співпраці з учителем до частко-
во або повністю самостійної роботи,  
то слід цілеспрямовано формувати в 
учнів уміння і навички працювати са-
мостійно.

Групова робота базується на соці-
ально-типових, спільних властивостях 
(особливостях, якостях, характеристи-
ках) притаманних групі учнів як части-
ні класу, і характеризується можливістю 
виконання спільних або індивідуальних 
рівневих завдань. Диференціація може 
здійснюватися за обсягом або змістом 
матеріалу, мірою допомоги вчителя та ін-
шими ознаками. Групи учнів не постійні, 
їх кількісний і якісний склад може змі-
нюватися залежно від рівня досягнень 
учнів, змісту теми тощо. Об’єднуючи 
учнів у групи, вчитель одержує мож-
ливість організувати навчання різне за 
змістом, рівнем складності, обсягом за-
вдань, тобто враховує індивідуальні за-
пити школярів за певних умов.

У процесі використання диференційо-
ваних завдань необхідно здійснити по-
ступовий перехід від колективних форм 
роботи учнів до частково самостійних і 
повністю самостійних у межах уроку або 
системи уроків. Такий підхід дає можли-
вість учням брати участь у виконанні за-
вдань, складність яких зростає.

Узагальнення власних напрацювань і 
досвіду інших дає змогу виділити сукуп-
ність педагогічних вимог до роботи вчи-
телю, за яких навчання на різних рівнях 
стає ефективним. Учителю потрібно:

• враховувати загальну готовність 
учнів до наступної діяльності;

• передбачати труднощі, які можуть 
виникнути в учнів під час засвоєння ма-
теріалу;

• використовувати диференційовані 
завдання індивідуального та групового 
характеру в системі уроків.

Зокрема, для закріплення умінь 
розв’язувати задачі пропоную такі за-
вдання:

– скласти задачу за даним запитан-
ням;

– скласти задачу, в якій треба викона-
ти дії;

– до умови і запитання дібрати числа 
і розв’язати задачу;

– придумати два запитання до даної 
умови задачі;

– скласти задачу за даним виразом та 
інші.

Для закріплення обчислювальних на-
вичок:

– розставити дужки, там де потрібно;
– перевірити результати обчислень;
– відшукати помилки в обчисленнях;
– визначити, у якому прикладі сума 

чисел більша (різниця – менша);
– обчислити приклади, дібравши про-

пущені числа;
– відновити «загублені» числа в при-

кладі на основі відомих чисел та інші.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЯКІСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Анотація: У статті розглянуто основні аспекти організації якісної професійної підготов-
ки майбутніх фахівців економічних спеціальностей. Автор вважає, що основні вимоги щодо 
професійної підготовки сучасних фахівців економічних спеціальностей полягають у тому, 
що випускники вищих навчальних закладів зобов’язані знати те, що складає основу їх про-
фесійної практики. Це – теоретичні основи, основи професійних знань та їх поєднання. 
Вони зобов’язані мати спеціальну підготовку, що дозволяє виконувати основні завдання, 
зумовлені професійною практикою; повинні уміти робити узагальнення і висновки, що да-
ють можливість поєднувати теорію з практикою, знати, які теоретичні положення можна 
застосовувати до розв’язання конкретних завдань чи проблем. Реалізація визначених ви-
мог – це основа організації якісної професійної підготовки майбутніх фахівців економічних 
спеціальностей у навчальному процесі вищого навчального закладу.

Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты организации качественной про-
фессиональной подготовки будущих специалистов экономических специальностей. Ав-
тор считает, что основные требования относительно профессиональной подготовки со-
временных специалистов экономических специальностей состоят в том, что выпускники 
высших учебных заведений обязаны знать то, что составляет основу их профессиональ-
ной практики. Это – теоретические основы, основы профессиональных и практических 
знаний, их объединение. Они обязаны иметь специальную подготовку, которая позво-
ляет выполнять основные задачи, обусловленные профессиональной практикой; долж-
ны уметь делать обобщение и выводы, которые дают возможность объединять теорию с 
практикой, знать, какие теоретические положения можно применять в процессе решения 
конкретных задач или проблем. Реализация данных требований – это основа организации 
качественной профессиональной подготовки будущих специалистов экономических спе-
циальностей в учебном процессе высшее учебного заведения.

Summary: The article describes the main aspects of the organization of quality training of 
future specialists of economic specialties. The author believes that the basic requirements for 
the training of specialists of modern economic specialties lie in the fact that university graduates 
need to know what is the basis of their professional practice. It’s the theoretical foundations, 
the foundations of professional and practical knowledge and their union. They are required to 
have special training, which allows you to perform basic tasks, due to professional practice; 
should be able to make generalizations and conclusions, which provide the ability to combine 
theory with practice, to know what theoretical principles can be applied in the process of solving 
specific problems or issues. Implementation of these requirements is the basis of establishing 
a quality training of future specialists economic disciplines in the educational process of higher 
educational institutions.
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Постановка проблеми. Прагнення 
України до інтеграції в європейський 
освітній простір, в центрі уваги яко-
го перебуває концепція якості систе-
ми вищої освіти, зумовлює необхід-
ність розв’язання комплексу завдань, 
пов’язаних з реформуванням національ-
ної вищої економічної школи та ство-
ренням якісної системи освіти України, 
яка б відповідала світовим стандартам. 
Підготовка нової генерації високоосві-
чених, здатних здобувати і продукувати 
знання, кадрів потребує здійснення кар-
динальних змін у вищій школі.

В перехідний між сторіччями період 
освіта як відкрита, динамічна система 
має забезпечувати здатність до аналізу 
змін, передбачення майбутнього, гнуч-
кості реакції, підвищення конкурентоз-
датності на біржі праці. Високі техноло-
гії виробництва вимагають відповідного 
рівня освіченості, зміни підходів до ме-
тодології викладання і контролю якос-
ті навчального процесу для організації 
якісної професійної підготовки май-
бутніх фахівців економічних спеціаль-
ностей, оскільки упродовж п’яти років 
змінюється близько п’яти відсотків на-
уково-теоретичних знань і майже двад-
цять відсотків вузькоспеціалізованих.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Серед дослідників, що активно 
займаються вирішенням проблеми під-
вищення якості освіти, можна виділи-
ти І. Данилову [1], Н. Селезньову [2],  
Т. А. Снигиреву [3]. Різни аспекти про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців 
розглядали Л. Різник [4], Н. Г. Сидорчук 
[5], Н. Г. Кошелева [6; 7]. Проте і сьогод-
ні, незважаючи на значну увагу науков-
ців до проблем ринку освітніх послуг, 
питання оцінки і розробки системи ор-
ганізації якісної професійної підготовки 
майбутніх фахівців економічних спеці-
альностей є остаточно невирішеними і 

вимагають пошуку та застосування но-
вих методів та підходів.

Метою статті є аналіз основних ас-
пектів організації якісної професійної 
підготовки майбутніх фахівців еконо-
мічних спеціальностей. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Науковці різних країн роз-
різняють поняття «якості вищої освіти» 
у широкому та вузькому смислах. Так,  
І. Данилова визначає якість освіти у 
широкому смислі як характеристику 
системи освіти, яка відображує ступінь 
реальних освітніх результатів, які до-
сягаються, та умов забезпечення освіт-
нього процесу нормативним вимогам, 
соціальним й особистісним очікуванням 
[1, с. 32]. Н. Селезньова, у свою чергу, 
розкриває поняття «якість вищої освіти» 
у широкому смислі як збалансовану від-
повідність вищої освіти (як результату, 
як процесу, як освітньої системи) бага-
томанітним потребам, цілям, вимогам, 
нормам (стандартам), умовам. У вузько-
му смислі якість вищої освіти визнача-
ється нею як «якість підготовки фахівців 
з вищою освітою» [2, с. 76].

Як результат звуження поняття 
«якість вищої освіти» виникає понят-
тя «якість професійної підготовки», яке 
можна розглядати на різних рівнях: пер-
ший рівень – планування навчання, коли 
певні уявлення про заплановану якість 
підготовки закладаються в освітні про-
грами з кожного предмета; другий – етап 
реалізації освітніх програм у навчально-
му процесі; третій – оцінка якості ре-
зультатів здійсненого навчального про-
цесу [3].

Професійна підготовка сучасних фа-
хівців, як складне педагогічно-соціальне 
явище, потребує постійного удоскона-
лення з метою забезпечення її якості. 
Особливо важливими є методологічні 
розробки дослідників. Так, Л. Різник [4] 
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виділяє наступні методологічні переду-
мови вдосконалення професійної підго-
товки:

1. Студент є суб’єктом професійного 
самовизначення; він наділений правом 
вибору, самосвідомістю й неповторною 
індивідуальністю;

2. Студент є активним суб’єктом ді-
яльності, який засвоює суспільний до-
свід, реалізує свою власну сутність че-
рез виконання тієї чи іншої соціальної 
ролі, уміє формулювати цілі;

3. Обов’язковою умовою усвідомле-
ного ставлення студентів до суспільно 
значущих цінностей праці є формування 
уявлень про її зміст через спеціально ор-
ганізовані види діяльності на основі між-
особистісної комунікації в системі «сту-
дент – викладач – студентська група»;

4. Важливою умовою вдосконалення 
процесу професійної підготовки студен-
тів є спеціально організоване, науково 
обґрунтоване педагогічне керування на-
вчальною діяльністю, що передбачає по-
етапну реалізацію її відповідних цілей, 
функцій і структури;

5. Механізмом, що забезпечує форму-
вання й реалізацію професійних умінь 
у студентів, є спеціально організована 
їхня навчально-пізнавальна діяльність із 
використанням методичних систем, які 
становлять основу інтенсивної техноло-
гії навчання. її особливістю є збільшен-
ня частки самостійної роботи студентів, 
ускладнення її завдань із використанням 
навчального проектування [4, с. 311–312].

Підкреслимо, основні вимоги щодо 
професійної підготовки сучасних фахів-
ців полягають у тому, що випускники 
вищих навчальних закладів зобов’язані 
знати те, що складає основу їх професій-
ної практики. Це – теоретичні основи, 
основи професійних знань та їх поєд-
нання. Вони зобов’язані мати спеціаль-
ну підготовку, що дозволяє виконувати 

основні завдання, зумовлені професій-
ною практикою; повинні уміти робити 
узагальнення і висновки, що дають мож-
ливість поєднувати теорію з практикою, 
знати, які теоретичні положення можна 
застосовувати до розв’язання конкрет-
них завдань чи проблем. 

Аналіз різних авторських думок на 
зазначену проблему визначає потребу 
пошуку нових підходів і теоретично-
го обґрунтування системи професійної 
підготовки студентів-економістів. За 
дослідженням Н. Сидорчук [5], систе-
му професійної підготовки можна пред-
ставити у вигляді теоретичної багато-
рівневої конструкції, що складається з 
елементів, які взаємодіють між собою 
та із зовнішнім середовищем. Викла-
дене вище дає можливість представити 
загальну характеристику такої системи 
на основі виділення оболонок (підсис-
тем) чотирьох рівнів: зовнішньої, або  
соціальної; загальної, або горизонталь-
ної; внутрішньої, або структурно-зміс-
тової; локальної, або прикладної.

1. Зовнішня (соціальна) відображає 
характер соціального середовища, со-
ціальних умов, які ґрунтуються на ба-
гатовимірності та багатоваріантності 
історичного розвитку, його альтернатив-
ності, з одного боку, і безповоротності 
еволюційного руху – з іншого. Саме вона 
визначає наповнення горизонтальної і 
локальної складових цілісної системи.

2. Загальна (горизонтальна) визначає 
цілісність реалізації професійної підго-
товки у межах одного навчального за-
кладу на основі спеціально підібраної, 
чітко окресленої, певним чином згрупо-
ваної системи елементів, які пов’язані 
між собою механізмом обміну сигнала-
ми (вхідними і вихідними).

3. Внутрішня (структурно-змістова) –  
дає цілісне структурно-теоретичне уяв-
лення про підсистеми горизонтальної 
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оболонки (вивчення предметів економіч-
ного циклу), науково-дослідна робота, 
виробнича практика, самоосвіта тощо.

4. Локальна (прикладна) є найбільш 
простою системою стосовно попередніх 
оболонок, має практичний характер, ві-
дображає найчастіше конкретні автор-
ські системи з їх індивідуальними осо-
бливостями.

Н. Сидорчук вважає, що реалізація за-
вдань впровадження системи професійної 
підготовки студентів університетів, по-
ставлених на соціальному рівні (зовнішня 
оболонка), вимагає внесення змін у струк-
турні елементи оболонок нижніх рівнів 
серед яких особливе місце займає загаль-
на (горизонтальна) складова [5, с. 46–48].

Практична реалізація теоретичних ідей 
вимагає запровадження в навчальний про-
цес економічного ВНЗ системи підготовки 
майбутніх економістів на основі процес-
ного підходу, яка надається за досліджен-
ням Н. Кошелевої [6; 7]. Авторка вважає 
доцільною наступну поетапну організа-
цію навчання майбутніх економістів.

Перший етап: формування складових 
психологічної готовності студентів до 
проектування фахової діяльності: мо-
тивів самопідготовки до цього проце-
су, інтересу до його теорії й технології; 
створення ситуацій емоційного пережи-
вання студентами фахових цінностей у 
процесі проектування майбутньої діяль-
ності; формування адекватної самооцін-
ки власного рівня відповідної готовності 
тощо. Для цього використовується сис-
тема проектних завдань для самостійної 
та індивідуальної роботи при вивченні 
дисциплін гуманітарного й загальноеко-
номічного циклів. Ефективними засоба-
ми формування психологічної готовнос-
ті є професійно орієнтовані твори й есе 
(творчі міні-проекти щодо розробки ці-
лей власного навчання, визначення сус-
пільної ролі фахівців економічної сфери, 

усвідомлення проектного характеру еко-
номічної діяльності, необхідності проек-
тування свого особистісного й фахового 
саморозвитку, побудови професійної 
«Я»-концепції), проектування профе-
сіограм, моделей фахової діяльності 
економістів, програм самооцінювання 
фахового рівня, розробка й зіставлення 
особистісно-професійних автопортретів 
і взаємохарактеристик. Запропоновані 
засоби сприяють ознайомленню майбут-
ніх економістів із загальним змістом та 
суспільною значущістю фахової еконо-
мічної діяльності.

Другий етап: формування практичних 
умінь майбутніх економістів здійсню-
вати фахову діяльність, зокрема їх під-
готовка до виконання завдань виробни-
чої практики в економічних підрозділах 
підприємств та організацій, що також 
досягається засобами проектування. На 
матеріалі економічних дисциплін роз-
робляється цикл дискусій, ділових ігор, 
ситуаційних практикумів, комплекс про-
ектних і проблемних завдань, близьких 
за змістом до майбутньої практики та фа-
хової діяльності. Проектування реальних 
професійних завдань сприяє самостійно-
му перетворенню й систематизації фахо-
вих знань і формуванню проектувальних 
економічних умінь. За результатами са-
моаналізу їх виконання студенти надалі 
розробляють власну програму підготовки 
до практики. На цьому етапі у студентів 
завдяки самостійному здійсненню фахо-
вих дій, типових для первинних посад 
економістів, формується інтерес «діяча», 
оскільки ними вживаються активні зу-
силля для виконання цих дій, що допо-
магають переживати позитивні емоції від 
досягнутого, викликані самим процесом 
діяльності. Останнє забезпечується за-
вдяки використанню методів і засобів 
активного навчання, зокрема проектної 
технології, яка дозволяє кожному сту-



42

№ 4 / 2015 р.
♦

денту здійснювати індивідуальний вибір 
завдань, розробляти оригінальні шляхи 
їх розв’язання, реалізовувати свій по-
тенціал як майбутніх фахівців, виявляти 
власну креативність, усвідомлювати свої 
досягнення у фаховій сфері. 

Третій етап: формування досвіду про-
фесійного самовдосконалення шляхом 
проектування загального й фахового 
розвитку, зокрема формування вмінь 
студентів планувати й здійснювати про-
фесійну самоосвіту й самовиховання. 
Організація навчально-виховної роботи 
студентів на даному етапі базується на 
вивченні гуманітарних і загальноеко-
номічних дисциплін з використанням 
проектної технології навчання і спрямо-
вана на усвідомлення студентами само-
цінності процесу самовдосконалення, 
формування потреби в досягненні соці-
ально значущих взірців у фаховій сфе-
рі, забезпечення діалектичної взаємодії 
загального й специфічного в процесі 
саморозвитку. Зазначені цілі можливо 
реалізувати завдяки створенню таких 
педагогічних умов, як забезпечення 
формування у студентів мотивів фахо-
вого саморозвитку, умінь його проекту-
вання, усвідомлення ролі й цінностей 
особистісного й фахового саморозвит-
ку в їх єдності, для чого розробляється 
система творчих професійно орієнтова-
них проектних завдань. На цьому етапі 
підвищується увага до майбутньої про-
фесії, збільшується інтенсивність во-
льових зусиль та позитивних емоційних 
переживань у фаховій сфері, оскільки 
зміст проектних завдань на цьому ета-
пі пов’язаний з особистісно значущими 
проблемами: підвищенням рівня власної 
фахової компетентності й затребуванос-
ті; наближенням образу «Я»-професійне 
до особистого еталону; розробкою стра-
тегій власного кар’єрного зростання; 
створенням і веденням власної справи; 

підвищенням на посаді й опануванням 
ролі керівника. 

На наш погляд, запропонована система 
професійної підготовки майбутніх еконо-
містів є відповідною сучасним науковим 
поглядам щодо організації якісної підго-
товки майбутніх фахівців, але з урахуван-
ням наступних вимог, що передбачають: 

а) оптимізацію методів навчання, ін-
форматизацію навчального процесу і ак-
тивне використання технологій відкри-
тої освіти; 

б) розробку інтегрованих і міждисци-
плінарних курсів і програм, поєднання 
їх з високими технологіями; формуван-
ня умов для неперервного професійного 
зростання кадрів, забезпечення наступ-
ності різних рівнів професійної освіти і 
створення ефективної системи додатко-
вої професійної освіти;

в) забезпечення участі роботодавців та 
інших соціальних партнерів ВНЗ у вирі-
шенні проблем професійної освіти (в т.ч. 
в розробці освітніх стандартів, що узго-
джуються з сучасними кваліфікаційними 
вимогами (професійними стандартами). 

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Таким чином, результа-
ти аналізу сучасних наукових досліджень 
переконливо свідчать, що для системи 
вищої освіти пріоритетом стає підготов-
ка фахівця, що базується на формуванні у 
нього світоглядних позицій, переконань, 
творчих здібностей, професійної гнучкос-
ті. А орієнтація сучасної вищої освіти на 
формування професійно-творчої особис-
тості, фахівця інноваційного типу, який 
здатний реалізувати освітні стандарти, 
впроваджувати нові освітні технології, 
вимагає ефективної організації якісної 
професійної підготовки в умовах вищих 
навчальних закладів, оновлення змісту 
фахової підготовки студентів економічних 
спеціальностей, знаходження доцільних 
засобів, методів та форм її реалізації.
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АКТИВІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ 
ПРИ НАВЧАННІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ

Анотація: В статті запропоновані методичні засади навчання майбутніх учителів техноло-
гій зальної фізики, комплексне впровадження яких в навчальний процес сприяє активізації 
самостійної роботи студентів педагогічних університетів. 

Аннотация: В статье предложены методические основы обучения будущих учителей тех-
нологий зальной физики, комплексное внедрение которых в учебный процесс способствует 
активизации самостоятельной работы студентов педагогических университетов.

Summary: The paper proposed methodological principles of teaching future teachers of tech-
nology common-physics and complex and their implementation in the learning process helps to 
activate individual work of students of pedagogical universities.

Постановка проблеми. Пріорите-
тами державної політики в галузі осві-
ти є підготовка високоосвічених, духо-
вно зрілих громадян України, здатних 
творчо і самостійно опановувати зна-
ння та ефективно застосовувати їх на 
практиці. При цьому домінантою на-
вчального процесу стає формування 
та розвиток здібностей студентів до 
самостійної роботи. 

Таким чином, проблема подальшої 
розробки методичних засад навчання 
майбутніх учителів технологій загаль-
ної фізики, які сприятимуть активіза-
ції їх самостійної роботи, залишається 
однією з найбільш складних і непо-
вністю досліджених в психолого-педа-
гогічній науці.

Аналіз досліджень і публікацій. 
Процес реформування освіти в повній 
мірі стосується області фізичної осві-
ти як теоретичної бази технологічної 
та інженерно-технічної підготовки 
фахівців різних галузей. Поряд із цим 
пріоритетне місце займає модернізація 
фізичної освіти в педагогічних універ-
ситетах, оскільки рівень фахової під-

готовки вчителів трансформується на 
рівень знань учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів. Отже, мета на-
вчання фізики в педагогічних універ-
ситетах передбачає підвищення фахо-
вого і методичного рівня майбутньої 
професійної діяльності учителів, який 
має відповідати умовам постійного ре-
формування та удосконалення системи 
освіти. На цьому наголошено в ряді 
державних законодавчих і норматив-
них документів у галузі освіти.

Сучасний ринок праці вимагає від 
випускників педагогічних універси-
тетів не лише глибоких теоретичних 
знань, а здатності самостійно їх засто-
совувати в нестандартних, постійно 
змінюваних життєвих ситуаціях [1]. 
В Державній національній програмі 
«Освіта» («Україна XXI століття») за-
значається, що динамізм, притаманний 
сучасній цивілізації, зростання соці-
альної ролі особистості, інтелектуалі-
зація праці – все це потребує створення 
таких умов, за яких народ України став 
би нацією, що постійно навчається. В 
ній зазначається, що одним з страте-
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гічних завдань реформування змісту 
освіти є створення передумов для роз-
витку здібностей молоді, формування 
готовності і здатності до самоосвіти 
[2]. В Національній доктрині розвитку 
освіти зазначено, що держава повинна 
забезпечувати формування у молоді 
сучасного світогляду, розвиток твор-
чих здібностей і навичок самостійного 
наукового пізнання, самоосвіти і само-
реалізації особистості [3].

Засвоєння фізичних знань майбутні-
ми учителями технологій залежить не 
тільки від вміння викладача ефективно 
і раціонально організувати навчаль-
ний процес, але й від готовності сту-
дентів сприймати та засвоювати його. 
Навчання фізики в педагогічних уні-
верситетах – це не тільки діяльнісний 
(раціональний) процес, але емоційно-
вольовий. Він вимагає від студентів на-
пруженої розумової роботи, усвідомле-
ного засвоєння навчального матеріалу. 
У студентів формується суб’єктивний 
досвід спостереження, дослідження, 
осмислення явищ і процесів, що відбу-
ваються в природі, а також пов’язаних 
з ними власних відкриттів. Тим самим 
створюються умови для становлення 
студента, як успішного фахівця, так і 
всебічно розвиненої особистості. При 
цьому викладач має забезпечити пе-
дагогічну, психологічну та методичну 
підтримку студентів в процесі навчан-
ня фізики. Націлити їх на активізацію 
вольових зусиль, подолання перешкод, 
труднощів, самостійне вирішення на-
вчальних проблем. 

Ефективним видом навчальної ді-
яльності, в процесі здійснення якої сту-
денти найбільш налаштовані на сприй-
мання і засвоєння нових знань з фізики 
та їх застосування при розв’язуванні 
задач, виконанні лабораторних робіт, 
є самостійна робота. При цьому само-

стійну роботу слід розглядати у ви-
гляді двостороннього процесу, тобто 
взаємодії викладача і студента. Так  
М.П. Дерябкін підкреслював, що «ак-
тивний дослідник-учень плюс актив-
ний педагог-дослідник дають у сумі 
єдину структуру самостійної роботи; 
ігнорування завдань і зацікавленості 
однією з цих складових породжує руй-
нування системи» [4, с. 13]. Ця думка в 
повній мірі стосується і вищої школи.

В роботах психологів: М.Г. Га-
рунова [5], О.М. Леонтьєва [6],  
С.Л. Рубінштейна [7], А.А. Смірно-
ва [8] зазначається, що самостійна 
робота підвищує активність студен-
тів, забезпечує глибоке та міцне за-
своєння навчального матеріалу, є 
одним з провідних факторів, які спри-
яють розвитку особистості. Зокрема,  
П.Я. Гальперін стверджує, що само-
стійна робота у вищому навчальному 
закладі – «це рушійна сила навчально-
го процесу, найбільш ефективний при-
йом навчання, один із важливих показ-
ників активності» [9, с. 82].

І.А. Шайдур під самостійною робо-
тою розуміє спеціально організовану 
діяльність студентів з урахуванням їх 
індивідуальних особливостей, спрямо-
вана на самостійне виконання навчаль-
них завдань різних рівнів складності 
як на аудиторних заняттях, так і в по-
зааудиторний час [10].

Сучасна педагогіка, базується на 
діяльнісному підході, базовою те-
зою якого є те, що суб’єкт навчання 
одержує знання в процесі діяльнос-
ті (пізнавальної). З цієї точки зору 
навчання – це організація пізна-
вальної діяльності студентів, а сут-
ність будь-якої форми його полягає в 
тому, що вона є засобом організації 
пізнавальної діяльності [11, с. 14].  
Р.А. Нізамов вважає, що «самостій-
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на робота – це індивідуальна, групо-
ва пізнавальна діяльність студентів, 
яка здійснюється ними на аудитор-
них заняттях та у позаурочний час»  
[12, с. 42]. 

В педагогічних університетах «са-
мостійна робота – це систематична, 
планомірна, цілеспрямована робота 
студента, яка здійснюється у ході ау-
диторних, обов’язкових за розкладом 
занять, де він слухає і самостійно кон-
спектує лекції; на практичних і лабора-
торних заняттях він наодинці чи в ко-
лективі – виконує лабораторні роботи, 
розв’язує задачі» [13, с. 45]. 

В.М. Вергасов [14], Л.І. Рувинський, 
І.І. Кобиляцький також вважають, що 
на аудиторних заняттях можливий роз-
виток самостійної роботи як наслі-
док обопільної діяльності викладача і 
студента: «Під час аудиторних занять 
діяльність педагогів і студентів від-
бувається у взаємозв’язку, і єдності. В 
такому випадку спрямовуюча і форму-
юча роль вченого-педагога реалізуєть-
ся безпосередньо на самому занятті, у 
процесі розгляду наукового матеріалу і 
на практичному занятті» [15, с. 45].

На можливості керування самостій-
ною роботою студентів під час лекцій 
звертають увагу Л.І. Рувинський, І.І. 
Кобиляцький: «Мета викладача у про-
цесі читання лекції – залучити студен-
тів до думання, зробити їх ніби співу-
часниками міркувань лектора, ввести 
їх в його творчу лабораторію імпрові-
затора і дослідника. На лекції викладач 
навчає студентів навичкам мислення, 
прийомам порівнянь, доведень і т.д., 
щоб потім вони могли використати все 
це у самостійній роботі» [16, с. 47].

Керівна роль викладача у позаауди-
торній роботі здійснюється через сис-
тему впливів на студента під час ауди-
торних занять, консультацій. До таких 

впливів можна віднести ознайомлення 
студентів з програмою та структурою 
загальної фізики як навчальної дис-
ципліни, з план-конспектами лекцій, 
списком обов’язкової і додаткової літе-
ратури; виконання студентами письмо-
вих завдань, в тому числі, контрольних 
робіт; написання студентами рефера-
тів, курсових і дипломних робіт; ви-
конання студентами наукових дослі-
джень, підготовка наукових доповідей 
[17; 18].

Таким чином, самостійну роботу 
можна визначити як з погляду орга-
нізаційно-педагогічної діяльності ви-
кладача, так і з точки зору навчальної 
діяльності студентів. Звідси зрозумі-
ло, що відносно викладача самостійна 
робота являє собою спосіб організації 
навчальної роботи студентів [19, с. 24].

Ціль статті – запропонувати мето-
дичні засади навчання загальної фі-
зики майбутніх учителів технологій, 
комплексне впровадження яких в на-
вчальний процес сприяє активізації їх 
самостійної роботи. 

Виходячи з вище зазначеного ми 
пропонуємо впровадити в процес на-
вчання загальної фізики майбутніх 
учителів технологій такі методичні за-
сади, комплексне використання яких в 
навчальний процес сприяє активізації 
їх самостійної роботи.

Під час першого заняття з загаль-
ної фізики необхідно провести про-
педевтичне тестування серед першо-
курсників з метою з’ясування рівня 
та глибини фізичних знань, які в них 
залишилися після закінчення школи. 
При складанні тестів необхідно ви-
користати питання зі збірників, при-
значених для проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання поточного 
року. Далі наводимо приклад такого 
тесту.
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Тестові завдання
з загальної фізики 

«Механіка» для студентів 
Інженерно-педагогічного інституту 

Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова

2013-2014 н.р.
Варіант І.

1. Вкажіть на рисунку вектор перемі-
щення точки, яка рухається по кривій АВ.

2. Дайте означення нормального при-
скорення. А) Швидкість зміни вектора 
швидкості. Б) Складова повного приско-
рення, яка характеризує зміну швидкості 
за напрямком. В) Складова повного при-
скорення, яка характеризує зміну швид-
кості за числовим значенням. Г) Складо-
ва повного прискорення, яка співпадає 
за напрямком з вектором швидкості. 

3. При якому русі 0=na   і 0=τa ?  
А) По колу з const=ω  . Б) Прямоліній-
ному рівносповільненому. В) Прямолі-
нійному рівномірному. Г) Прямоліній-
ному рівноприскореному.

4. Яка з формул відповідає означенню 
миттєвої швидкості змінного руху? 

А) 
2

0 υυυ +
= .

Б) 
t
S
∆
∆

=υ .

В) 
t
S

=υ .

Г) dt
dS

=υ .

5. Дайте означення сили. А) Причина, 
яка підтримує рух тіла. Б) Причина при-
скорення тіла. В) Міра інертності тіла. 
Г) Здатність тіла виконувати роботу.

6. Дайте означення імпульсу тіла.
А) Добуток маси тіла на його швид-

кість ( )υ⋅m .
Б) Добуток маси тіла на прискорення 

( )am ⋅ .
В) Добуток маси тіла на квадрат його 

швидкості ( )2υ⋅m .
Г) Добуток маси тіла, швидкості і ра-

діуса обертання ( )rm ⋅⋅υ .
7. Вкажіть одиницю швидкості тіла в 

СІ? А) 
2с
м  . Б) 

с
м  . В) 

с
м2

 . Г) 
3с
м  .

8. Вкажіть одиницю сили в СІ? А) Вт. 
Б) Дж. В) Н. Г) кг.

9. Вкажіть відповідь, яка може бути 
завершенням фрази: «Інерціальною на-
зивається система відліку, А) … в якій 
виконується перший закон Ньютона».  
Б) … в якій діють лише консервативні сили».  
В) … яка рухається поступально рівно-
мірно і прямолінійно по відношенню до 
іншої інерціальної системи». Г) … в якій 
прискорення тіла не змінюється».

10. Сформулюйте закон збереження 
кількості руху тіла. А) Внутрішні сили, 
які діють в системі не можуть змінити 
повний імпульс системи, вони можуть 
зумовити тільки обмін імпульсами між 
окремими тілами системи. Б) система 
точок з масами nmmmm ,...,,, 321 , на яку діє 
сума сил ∑

=

n

i
iF

1


, зазнає такого саме при-

скорення, якого під дією цих сил за-
знає матеріальна точка масою ∑

=

=
n

i
imM

1
. 

В) Геометрична сума імпульсів тіл, що 
утворюють замкнену систему, зберіга-
ється сталою під час будь-яких взаємо-
дій тіл цієї системи між собою.
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11. Сформулюйте перший закон Нью-
тона. А) Коли на тіло не діють інші тіла, 
то воно зберігає стан відносного спокою 
або прямолінійного рівномірного руху. 
Б) Зміна кількості руху пропорціональна 
прикладеній рушійній силі і відбуваєть-
ся в напрямі тієї прямої, вздовж якої ця 
сила діє. В) Кожній дії завжди відпові-
дає однакова і протилежна протидія, або 
інакше, взаємодії двох тіл однакові і на-
прямлені в протилежні сторони.

12. Сформулюйте третій закон Нью-
тона. А) Два тіла діють одне на одне з 
силами, які напрямлені вздовж однієї 
прямої, рівними за абсолютними вели-
чинами і протилежними за напрямом.  
Б) . В) Кожній дії завжди відповідає од-
накова і протилежна протидія, або інак-
ше, взаємодії двох тіл однакові і напрям-
лені в протилежні сторони.

13. Яка з формул відповідає моменту 
сили відносно якої-небудь осі? 

А) M
dt
Ld 


= .

Б) [ ]prL 
,= .

В) [ ]FrM


,= .

Г) αυ sin⋅⋅⋅= mrL .

14. Яка з формул відповідає третьому 
закону Ньютона?

А) F
dt
pd 
= .

Б) Fam


=⋅0 .

В) [ ]FrM


,= .

Г) 2112 FF


−= .

15. Яка з формул відповідає означен-
ню тангенціального прискорення? 

А) Ra ⋅= 2ετ . Б) 2Ra ⋅= ετ .

В) Ra ⋅= ετ .

Г) Ra /ετ = .

16. Яка з формул відповідає означен-
ню кутової швидкості?

А) 
dt

d 2ϕω = .

Б) 2

2

dt
dϕω = .

В) 
dt
dϕω = .

Г) 
2

2

dt
d ϕω = .

17. Яка з формул відповідає визначен-
ню положення тіла при прямолінійному 
рівнозмінному русі? 

А) 
2

2

00
tatxx x

x
⋅

±⋅±= υ .

Б) 
2

2

00
ttxx x

x
⋅

±⋅±=
υυ .

В) 
2

2

00
tatxx x

x
⋅

±⋅±= υ .

Г) txx x ⋅±= 00 υ .

18. Яка з формул відповідає визначен-
ню швидкості тіла при прямолінійному 
рівнозмінному русі? 

А) 
2

2

0
tat x

xx
⋅

±⋅±= υυ .

Б) 
t

at x
xx ±⋅±= 0υυ .

В) taxxx ⋅±±= 0υυ .

Г) taxx ⋅±=υ .

Використовуючи інформаційно-кому-
нікаційні засоби, необхідно ознайомити 
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студентів зі структурою загальної фізи-
ки як дисципліни, її програмою; надати 
студентам протоколи лабораторних ро-
біт з загальної фізики.

По завершенню вивчення окремих 
розділів кожному студенту видається 
контрольна робота з загальної фізики 
для самостійного розв’язування в позаа-
удиторний час (тобто «домашня» контр-
ольна робота). Далі наводимо приклад 
такої контрольної роботи.

Контрольна робота № 1.
«Механіка»
Варіант 1.

Контрольна робота виконується сту-
дентами індустріально-педагогічного 
інституту після вивчення першого моду-
ля «Механіка» в рамках самостійної та 
індивідуальної форм занять. Контроль-
на робота є обов’язковою для виконан-
ня та індивідуального складання заліку 
по КСР. Бюджет часу та дата складання 
визначено дидактичною карткою. Будь-
яка задача може бути внесена у екзаме-
наційні білети по закінченню курсу за-
гальної фізики, як практичне завдання, 
з огляду на зміст запитань екзаменацій-
ного білету.

Задачі.
1. В точці А моторний човен, що 

пливе вниз по течії, обганяє пліт. Через 
одну годину човен розвернувся і поплив 
проти течії і знову зустрівся з плотом на 
відстані 6 км від точки А. яка швидкість 
течії річки? Мотор човна працював од-
наково на всьому шляху. 

2. Визначити початкову швидкість 
тіла, кинутого вертикально вгору, якщо 
відмітку (висоту) 60 м воно проходило 
двічі з проміжком часу 4 с. Опором по-
вітря нехтуємо. 

3. Візок масою 20 кг, на якому лежить 
вантаж масою 10 кг тягнуть з силою F



, що напрямлена горизонтально. Коефі-

цієнт тертя між візком і вантажем μ=0,1. 
Знайти прискорення візка 1a  і вантажу   

2a , а також силу тертя між вантажем і 
візком, якщо: 1) F=20 Н, 2) F=60 Н. 

4. Трековий поворот має радіус  
60 м, а полотно треку нахилене під кутом 
30º до горизонту. З якою максимальною 
швидкістю його може пройти швидкіс-
ний автомобіль, якщо коефіцієнт тертя 
його шин дорівнює 0,6?

5. Тіло, яке рухається рівноприскоре-
но з початковою швидкістю 1 м/с, прой-
шовши певну відстань, набуло швидко-
сті 7 м/с. яку швидкість воно мало на 
половині цієї відстані? 

6. Куля у нахиленій коробці утриму-
ється у рівновазі натягом нитки і силою 
тертя. На який найбільший кут можна 
нахилити коробку за збереження спокою 
кулі, якщо коефіцієнт її тертя з дном ко-
робки дорівнює К? 

7. Людина розтягує динамометр. По-
рівняти роботи, які вона виконує, зміщу-
ючи стрілку приладу від показів 0 Н до 
10 Н, від 10 Н до 20 Н і від 20 Н до 25 Н. 

8. З яким найменшим горизонтальним 
прискоренням повинна рухатись похила 
площина з кутом нахилу α, щоб тіло, яке 
лежить на ній почало підніматись? Ко-
ефіцієнт тертя між тілом і похилою по-
верхнею μ?

9. Стержень опирається одним кінцем 
на вертикальну стінку, а другим кінцем 
на підлогу. Коефіцієнт тертя стержня 
об підлогу μ = 0,3. Чому дорівнює най-
більше значення кута, що утворює стер-
жень з вертикальною стінкою, при якому 
стержень ще не буде падати?
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10. Визначити площу плоскої крижи-
ни завтовшки 50 см, здатної утримати на 
воді людину масою 80 кг. Густина льоду 
900 кг/м3.

11. За яку частину періоду точка, що 
здійснює гармонічні коливання вздовж 
осі з початковою фазою φ = 0 пройде 
шлях рівний половині амплітуди?

12. Визначити частоту звукових ко-
ливань у сталі, якщо відстань між най-
ближчими точками звукової хвилі, що 
відрізняється за фазою на 90º, дорівнює 
1, 54 м. швидкість звукових хвиль у ста-
лі 5000 м/с.

13. Потужність електростанції  
73,5 МВт, ККД = 0,75. Визначити на 
який рівень гребля піднімає воду, якщо 
витрата води становить 103 м3/с.

14. Молот масою 400 кг ударяє об 
сваю, вбиту в ґрунт. Визначити середній 
опір ґрунту, якщо відомо, що при кожно-
му ударі свая входить в грунт на 5 см, а 
висота підняття молота 1,5 м. маса сваї 
100 кг. Удар абсолютно непружний.

15. Людина масою 60 кг, що біжить 
із швидкістю 8 км/год., наздоганяє візок 
масою 80 кг, що рухається з швидкістю 
2,9 км/год., і стрибає на нього. З якою 
швидкістю після цього буде рухатись ві-
зок? Розглянути два випадки. 

З метою підвищення мотивації студен-
тів першого курсу до вивчення загальної 

фізики їх знайомлять з тематикою та 
умовами виконання експериментальних 
і практичних робіт в домашніх умовах. 

В рамках індивідуальної роботи зі 
студентами проводяться співбесіди з ме-
тою перевірки їх готовності до виконан-
ня лабораторних робіт; надаються кон-
сультації щодо виконання «домашніх» 
контрольних робіт, творчих завдань та 
підготовки до поточного контролю рів-
ня фізичних знань після завершення ви-
вчення кожного змістового модуля. 

З метою здійснення модульного (по-
точного) та підсумкового контролю рів-
ня знань студентів з загальної фізики ви-
користовуються тести. 

Висновки. Комплексне застосуван-
ня зазначених вище методичних засад 
навчання загальної фізики майбутніх 
учителів технологій сприяє активізації 
самостійної роботи студентів інженер-
но-педагогічного інституту Національ-
ного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова, що впливає на більш 
глибоке та міцне засвоєння ними фізич-
них знань та позитивно впливає на їх 
підготовку вцілому.

Перспективи подальших пошуків 
в даному напрямку: зазначені в роботі 
методичні засади можна використовува-
ти в процесі викладання інших дисци-
плін природничого циклу.
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ПРОБЛЕМНИЙ ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ 
ПРИ НАВЧАННІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ 
ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Анотація: В статті розглянуто сутність, роль і місце проблемного демонстраційного екс-
перименту в навчальному процесі; його вплив на активізацію навчальної діяльності та са-
мостійної роботи студентів. Наведено приклад постановки проблемного демонстраційного 
експерименту з розділу «Електрика» курсу загальної фізики з метою створення і вирішення 
навчальної проблеми. 

Аннотация: В статье рассмотрены сущность, роль и место проблемного демонстрацион-
ного эксперимента в учебном процессе; его влияние на активизацию учебной деятельности и 
самостоятельной работы студентов. Приведен пример постановки проблемного демонстра-
ционного эксперимента из раздела «Электричество» курса общей физики с целью создания 
и решения учебной проблемы.

Summary: The article deals with the nature, role and place of the problematic demonstration ex-
periment in the classroom; its effect on the activation of training and independent work. An example 
of problem formulation demonstration experiment from the «Electricity» general physics course to 
create and solve educational problems.

Удосконалення змісту і методів під-
готовки майбутніх вчителів техноло-
гій, зокрема навчання загальної фізики 
вимагає підвищення ролі навчального 
фізичного експерименту. Навчальний 
фізичний експеримент представлений 
системою демонстраційних дослідів, фі-
зичного практикуму, експериментально-
розрахункових задач, самостійних по-
зааудиторних дослідів і спостережень. 
Комплексне використання цих видів 
навчального фізичного експерименту 

сприяє не тільки міцнішому та глибшо-
му засвоєнню програмного матеріалу, а 
й формуванню в студентів експеримен-
тальних вмінь і навичок, активізації їх 
самостійної роботи. В процесі підготов-
ки до лекцій, лабораторних занять у сту-
дентів слід формувати вміння і навички 
готувати та виконувати демонстраційні 
досліди, готуватися до лабораторних 
робіт, заплановані в робочих програмах, 
а також самостійно розробляти нові де-
монстраційні досліди, лабораторні робо-
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ти при навчанні в магістратурі, в процесі 
проходження практики. На наш погляд, 
залучення студентів до виконання та роз-
робки фізичного експерименту, сучасної 
матеріальної бази є одним з важливих 
напрямків організації навчання майбут-
ніх вчителів технологій загальної фізики 
та активізації їх самостійної роботи [1]. 

Вирішенню цього завдання сприяє 
впровадження суб’єктно-діяльнісного 
підходу та проблемного навчання, що 
передбачає участь студентів у підготовці 
і демонстрації лекційних експеримен-
тів, виконання студентами відповідних 
курсових робіт, залучення студентів до 
створення методичного забезпечення 
наявної системи демонстраційного і ла-
бораторного фізичного експерименту, 
відтворення класичних експериментів. 
Таким чином студенти здійснюють ді-
яльність, пов’язану з одержанням фізич-
них знань і одночасним їх застосуван-
ням. Тобто знання виступають не метою 
навчання, а його засобом. 

Самостійний експеримент студен-
ти при вивченні курсу загальної фізи-
ки здійснюють у формі фронтальних, 
«стандартних» лабораторних робіт, які 
виконуються на стандартному лабора-
торному обладнанні та повністю і чітко 
описані в інструкціях до лабораторних 
робіт, демонстраційних експериментів 
і лабораторних робіт, які мають про-
блемний характер, творчо-пошукових, 
дослідницьких робіт, домашніх лабора-
торних робіт і спостережень. Лаборатор-
ні роботи і лекційний демонстраційний 
експеримент складають основу практич-
ної, експериментальної підготовки сту-
дентів при навчанні загальної фізики.

Фізичний демонстраційний експери-
мент в педагогічному університеті є одним 
з важливих змістовних компонентів курсу, 
без якого неможливе формування у сту-
дентів цілісних і системних уявлень про 

природу явищ, процесів. Він забезпечує 
проникнення в сутність фізичних явищ і 
процесів, допомагає більш повному їх ро-
зумінню, а відповідно, запам’ятовуванню 
та засвоєнню студентами знань. Він тісно 
пов’язаний із змістом лекції, сприяє роз-
криттю її головної теми. 

За змістом та дидактичними цілями 
лекційні демонстрації можна умовно по-
ділити на декілька груп:

• фундаментальні досліди, постанов-
ка яких дозволяє відтворити фізичні за-
кони, розкрити ті чи інші закономірнос-
ті, які складають її фундамент;

• ілюстративні досліди, які супро-
воджують пояснення викладача; таких 
дослідів серед лекційних демонстрацій 
більшість; вони підвищують інтерес 
студентів до лекції; сприяють розумін-
ню студентами суті явищ і процесів, які 
вивчаються; 

• проблемні досліди; їх постановка 
містить в собі проблему, яку необхідно 
вирішити під час даної лекції;

• узагальнюючі досліди, які вимага-
ють для пояснення відомості з різних 
тем і розділів курсу;

• ефектні досліди, які призначені для 
збудження інтересу студентів до явищ, 
що вивчаються;

• досліди для демонстрації фізичних 
явищ, які лежать в основі роботи про-
мислових установок [2, с. 172–173]. 

Однак демонстрування дослідів, 
яким би досконалим воно не було, недо-
статньо спонукає студентів до активно-
го сприймання спостережуваних явищ, 
мало сприяє формуванню експеримен-
тальних умінь і навичок, вирішенню 
ними навчальної проблеми в процесі 
лекції. Подолати цю проблему дозволяє 
творчий підхід до підготовки майбутніх 
вчителів технологій, зокрема в області 
фізичного експерименту, формування у 
студентів здатності істотно розширюва-
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ти можливості наявного устаткування, 
самостійно конструювати і ставити про-
сті але досить ефективні демонстраційні 
експерименти. В процесі планування та 
підготовки до лекцій з курсу загальної 
фізики лектор запрошує обдарованих 
студентів до участі в розробці, поста-
новці і методичному забезпеченні де-
монстраційних експериментів, виконан-
ня ними відповідних курсових робіт [1].

Така організація навчального процесу, 
по-перше, є єдино прийнятною в умовах 
впровадження суб’єктно-діяльнісного під-
ходу та проблемного навчання, а по-друге, 
є достатньою для ефективної творчої ді-
яльності випускників інженерно-педаго-
гічного інституту педагогічного універси-
тету по застосуванню демонстраційного 
фізичного експерименту в школі.

При плануванні лекційного експери-
менту слід прогнозувати активізацію ро-
зумової діяльності студентів: 

• встановлювати, з’ясовувати, коли 
експеримент буде засобом формулюван-
ня проблеми;

• в якому місці і в якій формі будуть 
використані знання студентів для його 
пояснення;

• як буде організована розумова діяль-
ність студентів, спрямована на пошук 
розв’язку експериментальних задач та 
вирішення проблеми [2, с. 179]. 

Серед багаточисельних форм акти-
візації розумової діяльності студентів в 
процесі постановки лекційних демон-
страцій можна виділити такі, як:

• створення проблемних ситуацій 
шляхом використання фізичного експе-
рименту;

• постановка дослідів для експери-
ментальної перевірки висловлених сту-
дентами суджень в процесі вирішення 
проблеми з метою вибору правильного;

• припинення демонстрації на тій 
стадії, коли її проміжний результат су-

перечить очікуваному результату, і екс-
перимент, таким чином вимагає продо-
вження;

• постановка дослідів-парадоксів  
[2, с. 179].

Великі можливості для активізації 
самостійної роботи студентів під час 
лекції містяться в структурі демонстра-
ційного експерименту. Якщо до кожного 
експерименту підібрати питання, що до-
зволяють розкрити фізичний зміст яви-
ща, що міститься в його основі; якісні 
задачі для забезпечення більш глибоко-
го і всебічного розуміння даного явища, 
то лекційний експеримент буде носити 
дослідницький характер, що сприятиме 
активізації діяльності студентів.

Одним з напрямів організації само-
стійної роботи студентів є проведення 
конкурсів, присвячених розробці і вико-
нанню ними фізичних демонстраційних 
експериментів. Про конкурс об’являють 
на початку семестру. Встановлюють 
терміни розробки, підготовки і показу 
експериментів. Обдаровані студенти 
обирають тему дослідження, підбира-
ють літературу, визначають необхідні 
матеріали та обладнання, обговорюють 
з викладачами конкретні шляхи розроб-
ки та виконання обраних демонстрацій-
них експериментів. Викладачі здійсню-
ють консультаційну допомогу в підборі 
літератури, пошуках та підборі необ-
хідних матеріалів, обладнання. Підго-
товлені демонстраційні експерименти 
студенти представляють викладачам та 
іншим студентам на фізичних гуртках. 
Інформацію про найбільш вдалі роз-
робки студенти оформляють у вигля-
ді публікацій в студентських наукових 
збірниках. Студенти на основі цих роз-
робок можуть писати курсові та квалі-
фікаційні роботи.

При цьому студенти самостійно за-
своюють курс загальної фізики, одно-



55

Київський науково-педагогічний вісник
♦

часно застосовуючи одержанні знання 
на практиці з метою досягнення кінце-
вого результату, тобто розробки демон-
страційного експерименту.

В зв’язку з зазначеним вище нижче 
розглянемо значення, особливості орга-
нізації та виконання демонстраційного 
експерименту з курсу загальної фізи-
ки в умовах впровадження суб’єктно-
діяльнісного підходу та проблемного на-
вчання [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

Вперше спроба розкрити зміст, на-
вчальне значення проблемних дослідів 
і дати їм означення була здійснена у ві-
тчизняній літературі в 60-х роках 20 сто-
ліття [8, 11, 12].

Проблемні досліди не можна пояс-
нити лише на основі знань, якими вже 
володіють студенти. Вони є різновидом 
демонстраційних дослідів і несуть нову 
інформацію, пов’язану зі знаннями, яки-
ми вже володіють студенти, а також зна-
ннями, ще недостатніми для пояснення 
результатів спостереження проблемного 
досліду.

Далі наводимо одне з означень про-
блемного досліду: «Проблемний дослід 
– це такий фізичний експеримент, який 
виявляє невідповідність між знання-
ми, якими володіють ті, кого навчають, 
і тими вимогами, які висуваються при 
розв’язуванні нових навчальних задач» 
[13, с. 18].

Уточнюючи поняття «проблемний 
експеримент», ми вважаємо, що експе-
римент називають проблемним, якщо 
основне завдання, що входить в роботу, 
носить проблемний характер. Проблем-
ний експеримент може включати також 
і окремі «не проблемні» завдання, якщо 
вони органічно пов’язані з даною робо-
тою [1].

Доцільність застосування експери-
менту з елементами проблемності суттє-
во залежить і від суб’єктивних обставин:

• загального рівня підготовки студентів;
• рівня засвоєння ними навчального 

матеріалу попередніх лекцій;
• від того, наскільки студенти засвої-

ли застосування проблемного методу до 
вирішення навчальних проблем. 

Оскільки не завжди можливо і до-
цільно застосовувати до навчання про-
блемний підхід, то при вивченні ново-
го розділу, теми курсу загальної фізики 
слід створювати систему раціонально 
дібраних класичних демонстраційних 
експериментів і проблемних демонстра-
ційних експериментів. 

В найбільш загальному вигляді про-
блемний експеримент включає такі еле-
менти:

• знаходження загальної ідеї вирішен-
ня навчальної проблеми;

• складання плану дослідження;
• вирішення навчальної проблеми в 

процесі вивчення нової теми;
• обговорення запропонованих сту-

дентами гіпотез вирішення навчальної 
проблеми;

• формулювання висновку [8, с. 83].
Зазвичай проблемному експерименту 

на початку вивчення нової теми передує 
ряд відомих студентам експериментів, 
які підводять до розуміння навчальної 
проблеми. Тому проблемний експери-
мент ставиться перед початком вивчення 
нового навчального матеріалу або уза-
гальненого повторення.

Фізичне явище, яке демонструється, в 
проблемному експерименті не є (в дано-
му місці навчання) предметом глибокого 
всебічного вивчення. Воно проводить-
ся пізніше, коли вирішується навчальна 
проблема в процесі вивчення теми. Ви-
користання в ряді випадків демонстра-
ційних експериментів на лекціях для 
постановки навчальної проблеми перед 
початком вивчення нової теми або уза-
гальненого повторення з’ясовує необ-
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хідність продовжити вивчення тої чи ін-
шої закономірності. 

Формулювання проблеми при по-
становці проблемного експерименту 
сприяє активізації навчального проце-
су, вмотивованому зацікавленому ви-
вченню нового навчального матеріалу 
студентами. Однак слід відмітити і те, 
роль проблемних експериментів значно 
ширша, ніж завдання активізації ціка-
вості у студентів до пояснення нового 
навчального матеріалу. Слід зауважити, 
що будь-який проблемний експеримент 
може бути використаний для ілюстрації 
навчального матеріалу, але не будь-який 
ілюстративний експеримент може бути 
проблемним.

Під час лекції на початку вивчення но-
вої теми з метою створення проблемної 
ситуації викладач ставить проблемний 
демонстраційний експеримент, залуча-
ючи до цього студентів. Такий підхід до 
навчання загальної 

фізики формує у студентів систему 
внутрішніх мотивів учіння, а подальше 
вирішення проблеми в ході вивчення 
теми сприяє формуванню позитивної 
мотивації до навчання.

Вимоги, які висуваються до поста-
новки фізичного демонстраційного екс-
перименту, стосуються і демонстрації 
проблемних експериментів, однак, крім 
цих вимог, є ряд інших, які висуваються 
лише до проблемних експериментів.

1. Зміст проблемних експериментів 
повинен бути таким, щоб в самому експе-
рименті не було підказки; зміст експери-
менту має бути побудований на явищах 
і закономірностях, які були вивчені сту-
дентами раніше; проблемна ситуація, яка 
виникає на основі експерименту, повинна 
не лише виявляти протиріччя, але й мати 
потенціальну можливість зняття його.

2. Проблемні експерименти частіш 
за все ставляться на початку вивчен-

ня нового розділу, теми, або окремого 
питання, іноді перед початком узагаль-
нюючого повторення теми. В цьому ви-
падку експерименти сприяють концен-
трації уваги студентів на наступному 
поясненні нового матеріалу, виклика-
ють інтерес до викладання матеріалу, 
змушують студентів активно сприй-
мати, обмірковувати та аналізувати 
спостережуване явище, підтримують 
активне сприйняття навчального мате-
ріалу протягом всієї теми та слугують 
вихідним моментом в процесі навчаль-
ного пізнання.

3. Демонстрації проблемного експе-
рименту повинен передувати інший екс-
перимент, який легко пояснюється сту-
дентами на основі вже відомих їм знань. 
Потім показують проблемний експери-
мент, який викликає у студентів подив, 
оскільки спостережуване явище не узго-
джується з уявленнями, які у них скла-
лися. Тому проблемний експеримент є 
постійним джерелом здивування й заці-
кавленості.

Формулювання проблеми при поста-
новці проблемного експерименту пови-
нно бути неспішним і виразним для того, 
щоб студенти зосередилися на сприй-
нятті, розумінні, аналізі спостережува-
ного явища та націлилися на подальше 
вирішення навчальної проблеми.

При дотриманні цих рекомендацій 
використання проблемних експеримен-
тів при навчанні загальної фізики буде 
успішним.

Далі наведемо приклад постановки 
проблемного демонстраційного експе-
рименту з метою створення проблемної 
ситуації та її вирішення.

Проблемна ситуація, суть якої по-
лягає у невідповідності між одними й 
тими ж за характером знаннями, але 
більш низького та більш високого рівня, 
може бути створена за допомогою експе-
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рименту при вивченні залежності опору 
провідника від температури.

З курсу загальної фізики відома фор-
мула залежності опору провідника від 
питомого опору, довжини та площі по-
перечного перерізу провідника при не-
змінних зовнішніх умовах:

S
R ρ= .

Але, якщо умови змінити, наприклад 
змінити температуру, то опір провідни-
ка при незмінних його параметрах буде 
змінюватися. 

Якщо поставити проблемний демон-
страційний експеримент на тому ета-
пі вивчення електричних властивостей 
провідників, коли студентам ще неві-
дома залежність опору провідника від 
температури, то можна створити про-
блемну ситуацію. Для цього складають 
електричне коло (рис. 1), в якому опором 
є електрична «баня» потужністю 600 Вт 
(провідник, намотаний на циліндр, виго-
товлений з діелектрика). При замиканні 
кола сила струму досягає 3 А при напру-
зі на затискачах електричного пристрою 
220 В. Через 3–4 хвилини сила струму в 
колі зменшується до 2,5 А при незмінній 
напрузі [13, с. 9–10].

V

R A

Рис. 1.

Викладач аналізує разом зі студента-
ми відомі їм формули: 
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Напруга на затискачах приладу в про-
цесі експерименту залишалась незмін-
ною, але сила струму зменшилась, та-
ким чином, для збереження рівності

I
UR = ,

S
R ρ= .

I
UR =

S
R ρ=

R
UI =

необхідно допустити, що збільшився 
опір приладу. Однак довжина, площа по-
перечного перерізу та матеріал провід-
ника в ході експерименту не змінилися. 
Тому, здавалося б, що й опір 

I
UR = ,

S
R ρ= .

I
UR =

S
R ρ=

R
UI =

не повинен змінюватися. Але дослід по-
казує зміну сили струму при незмінні на-
прузі на затискачах приладу. Таким чином, 
опір провідника при проходженні по ньо-
му струму все ж таки змінюється. Спіль-
ними зусиллями викладача і студентів ця 
ситуація утруднення усно оформляється 
у вигляді навчальної проблеми: чому сила 
струму в колі зменшується при незмінній 
напрузі на кінцях споживача? Факт сам 
собою дивний. Без здивування не існує 
інтересу, а без інтересу відсутнє бажання 
про щось дізнатися по-справжньому, ви-
вчити, дослідити самому.

Вирішення даної проблеми здійсни-
мо шляхом висунення гіпотез, експери-
ментально підтверджених за допомогою 
даної установки. Студенти висувають 
гіпотезу, що згідно закону Ома для ді-
лянки кола 

I
UR = ,

S
R ρ= .

I
UR =

S
R ρ=

R
UI =

при незмінній напрузі на кінцях про-
відника сила струму може зменшитися 
лише при збільшенні опору провідника.

Чим же викликане збільшення опору 
провідника в нашому досліді, оскільки 
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L і S залишилися незмінними? Даючи 
відповіді на це питання студенти так чи 
інакше приходять до висновку, що при-
лад при замиканні електричного кола 
нагрівся. Для цього в середину прила-
ду вставляють демонстраційний термо-
метр. Після такої дії-підказки викладача 
студенти формулюють вірну відповідь: 
оскільки спіраль приладу нагрілась, то 
це і стало причиною збільшення її опо-
ру. Підвищення температури буде свід-
чити про існування залежності опору 
провідника від температури 

Таким чином використання проблем-
них демонстраційних експериментів на 
лекціях для постановки навчальної про-
блеми перед початком вивчення нової 
теми або узагальненого повторення, а 
також вирішення навчальної проблеми 
в процесі подальшого вивчення теми 
сприяє активізації навчального процесу, 
розвитку та тренуванню логічного мис-
лення, розвитку уваги та спостережли-
вості, навичок і активізації самостійної 
роботи студентів
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ЗМІНА ВІДНОШЕННЯ БАТЬКІВ ДО РІЗНИХ СТОРІН 
СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ ЯК ОДНА З ПЕРЕДУМОВ 
ДЕСТРУКЦІЇ РОДИННИХ ЗВ’ЯЗКІВ У СІМ’ЯХ 

ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

Анотація: В статті представлено результати вивчення відношення трудових мігрантів до 
різних сторін сімейного життя.

Аннотация: В статье представлены результаты изучения отношения трудовых мигрантов 
к семейной жизни.

Summary: This paper presents the results of a study related to migrant workers of various as-
pects of family life.

Проведення численних міждисци-
плінарних досліджень причин трудової 
міграції в Україні дають змогу зробити 
висновок, що рушійними чинниками, 
які стимулюють потенційного мігранта 
прийняти рішення про трудову мігра-
цію, є фактори трьох видів, що часто 
поєднуються: фінансова нестабільність 
в сім’ї, матеріальні проблеми і пробле-
матичність вирішення їх доступними 
способами заробітку в Україні; приклад 
трудової міграції інших людей, особли-
во знайомих і родичів; дискомфорт від 
загальної нестабільності в країні. Од-
нак, в момент прийняття рішення про за-
робітчанство питання збереження сім’ї, 
теплих родинних стосунків для трудо-
вих мігрантів не виявилось значущим. 
Деструкція родинних зв’язків у сім’ях 
трудових мігрантів виявилась своєрід-
ним артефактом, неочікуваним і неза-
планованим результатом заробітчанства. 

При вивченні особливостей сімейних 
стосунків у сім’ях трудових мігрантів до-
цільно, перш за все, зупинитись на ана-
лізі сім’ї, її функцій. Серед українських 
вчених психологічну проблематику сім’ї 
глибоко досліджували: О. Балакірєва, 

В. Бочарова, О. Бондарчук, М. Голу-
бенко, Т.Гончаренко, І. Гребеннікова,  
З. Кісарчук, Т. Кравченко, О. Ліщинська,  
О. Максимович, Р. Овчарова, О. Пе-
трунько, В. Семиченко, С. Собкова,  
Т. Титаренко, О. Федоренко, Д. Федо-
ренко та ін. Розробки проблематики 
сім’ї вітчизняними вченими здебільшо-
го базуються на досягненнях зарубіжних 
дослідників сімейних відносин і на по-
рівняльному аналізі сімейних традицій 
українського народу. 

Проблеми сім’ї як соціального інсти-
туту розглядають у своїх працях Анто-
нова А. І. [7], Гурко Т. А., Харчева А. Г., 
сімейне неблагополуччя вивчали Гала-
гузова М. А., Капська А. Й. [62], Макси-
мова Н. Ю., Солодовніков В. В., Толсто-
ухова С. В. [179].

Проблеми сімейних відносин привер-
тали увагу багатьох вчених, зокрема Ей-
деміллера Е. Р., який досліджував пси-
хологічні особливості згуртованої сім’ї: 
турбота про кожного члена родини, що 
сприймається як найпростіший і при-
родніший спосіб задоволення власних 
потреб; розвинена довіра членів сім’ї 
один до одного; симпатія [200]. У. Са-
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тир цікавився особливостями розвитку 
зрілих сімей і виділив їх основні влас-
тивості: високу самооцінку, ясну і чесну 
комунікацію, гнучкі і гуманні правила 
поведінки. У такій родинні, на думку 
вченого, всі члени орієнтовані на зрос-
тання, соціальні установки позитивні і 
відкриті. Основними чинниками сімей-
ного життя є: емоційна єдність дитини 
з батьками; стосунки між членами роди-
ни; атмосфера захищеності, бажаності, 
любові. У процесі спілкування форму-
ються не лише пізнавальні властивості 
людини, а й інтегральні складові психіч-
ного життя: самооцінка, усвідомлення 
власного «Я», відчуття його тотожності 
за будь-яких життєвих обставин, засво-
єння прийомів протидії зовнішньому 
тиску, формування критерію ставлення 
до інших людей [161, с.5]. 

Наявність в Україні сімей трудових 
мігрантів є відносно новим феноменом 
сучасності. Феномен міграції досліджу-
вали В. Бакіров, Х. Беррі, О. Блинова 
[19, 21], В. Євтух, Ж. Зайончковська, 
Т. Заславська, А. Кауфман, С. Кастлес, 
Г. Косак, О. Піскун, В. Петров, І. При-
битькова, Л. Рибаковський, А. Ручка, 
О. Старк, М. Тодаро, Л. Шамільова, М. 
Шульга, Н. Яринцев та ін. Вони зробили 
вагомий внесок у визначення природи, 
сутності та динаміки міграційних про-
цесів, обґрунтували й розробили різно-
манітні підходи до їх інтерпретації.

Варто зазначити, що, незважаючи на 
актуальність, дана проблема тільки стає 
об’єктом пильної уваги вітчизняних на-
уковців та практиків. Визначення по-
няття дистантна знаходимо у працях 
Мустаєвої Ф. А. [110]. Проблему дис-
тантних сімей також вивчали Капська А. 
Й., яка виділяє найбільш типові позиції 
підлітків з сімей, що правомірно можна 
віднести до дистантних, та І. М. Труба-
віна – дає визначення поняття «дистант-

на сім’я» і розглядає напрями роботи з 
нею; визначає дистантну сім’ю як таку, 
члени якої перебувають на відстані один 
від одного з різних причин; останнім ча-
сом до таких сімей почали відносити і 
сім’ї, де один з членів подружжя чи обоє 
батьків проживають окремо від сім’ї чи 
від дітей з різних мотивів, зокрема сім’ї 
заробітчан [181], Торохтій B. C. – класи-
фікує сім’ю як дистантну за особливими 
умовами її життя [158]. 

О. Ровенчак було проаналізовано при-
чини трудової міграції, встановлено, що 
вони носять здебільшого економічний 
характер, встановлено ієрархію моти-
вів, які зумовлюють поїздки за кордон: 
заробіток задля поліпшення житлових 
умов; заробіток задля задоволення по-
точних життєвих потреб; накопичення 
коштів для оплати навчання дітей у ви-
щих навчальних закладах; накопичення 
стартового капіталу для створення влас-
ного бізнесу або розвитку своєї справи; 
мотиви нематеріального характеру –  
побачити світ, здобути певні трудові на-
вички, поліпшити знання мови тощо  
[153, с. 130]. 

Прискіпливий аналіз мотивів трудо-
вої міграції громадян України дозволяє 
виділити найвагоміші з них:  високий 
рівень безробіття і пов’язана з ним про-
блема бідності; бажання забезпечити 
добробут дітей та онуків; підвищення 
власного соціального статусу; слідуван-
ня за так званою «суспільною модою»; 
можливість еміграції в майбутньому; 
професійне зростання [56, 73].

Проблеми сім’ї, сімейної рольової 
безвідповідальності, загострилися на-
стільки, що деякі актуальні проблеми 
сімейного життя, такі, як захищеність 
дітей у сім’ї, збереження сімейних та 
родинних стосунків, а зокрема і саме 
функціонування, існування сім’ї, набули 
загальнонаціональних масштабів [149]. 
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В основі послаблення економічної 
функції сім’ї є визначення бідності як 
одного з основних факторів, який нега-
тивно впливає на функціонування сім’ї, і 
є першочерговою причиною вимушеної 
трудової міграції. Саме відсутність ро-
бочих місць, неповна зайнятість, низькі 
стандарти оплати праці та недоскона-
лість соціальної політики призвели до 
погіршення рівня життя значного числа 
сімей. 

Сім’ю трудових мігрантів слід роз-
глядати як сім’ю, що перебуває у склад-
них життєвих обставинах. На підставі 
статті 1 Закону України «Про соціальні 
послуги» до видів складних життєвих 
обставин внесено бідність, малозабез-
печеність, безробіття одного або обох 
батьків; низький рівень виховного по-
тенціалу сім’ї, бездоглядність дітей; 
психологічні обставини – стреси, депре-
сії, конфлікти, фізичне та психологічне 
насильство. Всі ці життєві обставини 
можуть бути як чинниками, так і наслід-
ками вимушеної трудової міграції одно-
го чи декількох членів сім’ї.

Сім’я, яка перебуває у складних жит-
тєвих обставинах, переживає кризу, у 
визначенні змісту якої ми опираємось 
на науковий підхід авторів, які життєву 
кризу розглядають як перехідний період 
життя, коли відбувається ламання й ак-
тивна зміна життєвих ролей особистості 
(професійних, сімейних, міжособистіс-
них), якісний перехід із одного стану в 
інший [53]. За класифікацією життєвих 
криз, яка запропонована П. П. Горноста-
єм, трудову міграцію можна визначити 
як кризу значущих стосунків, оскільки 
відбувається вимушена розлука із близь-
кими людьми, та найголовніше – як кри-
зу самореалізації, тобто неможливість 
нормальної, звичної або такої, що плану-
ється, самореалізації людини. Крім того, 
за природою проблем, можна відмітити 

втрату члена сім’ї через виїзд за кордон 
з метою працевлаштування, деморалі-
зацію членів сім’ї внаслідок втрати ро-
боти або матеріального зубожіння сім’ї, 
для трудового мігранта слід зазначити 
суттєву зміну статусу в силу зміни міс-
ця проживання, зміну виду праці, зміну 
етнокультурного оточення [178]. 

Всі ці проблеми часто сполучаються 
з матеріально-побутовими проблемами 
сімей трудових мігрантів: незадовільні 
житлово-побутові умови, втрата робо-
ти, відсутність коштів, низький матері-
альний рівень сім’ї; психологічними та 
соціально-педагогічними проблемами: 
несприятливий психологічний мікроклі-
мат, емоційно-конфліктні взаємовідно-
сини, розрив емоційного зв’язку, втрата 
довіри, педагогічна безпорадність бать-
ків.

У своїй роботі О. С. Химович під-
креслює, що одним з наслідків міграцій-
них процесів є трансформація рольових 
структур: жінки сім’ях заробітчан пере-
бирають на себе функцію «годувальника 
родини», що не може не позначитися на 
стосунках з дітьми та чоловіком, які зде-
більшого «відчужуються». Значна час-
тина родинного життя залишається поза 
увагою жінки і це особливо відчутно в 
українській сім’ї, яка завжди була тради-
ційною і дещо навіть консервативною. 

Стійкість сучасної української сім’ї, 
що була і повинна залишатись для осо-
бистості духовним осередком, в тепе-
рішній час істотно зменшилася через 
зниження в людей відповідального бать-
ківського, ставлення до своїх функцій, 
поширення новітніх особливостей, сус-
пільних трансформацій, до яких нале-
жить матеріальна й статусна поляриза-
ція громадян, а також особливо – виїзд 
батьків за кордон на заробітки.

Для вивчення відношення матерів 
до різних сторін сімейного життя була 



62

№ 4 / 2015 р.
♦

обрана методика «Вимірювання бать-
ківських установок і реакцій» – PARI 
(Parental Attitude Research Instrument), 
автори – американські психологи  
Е. С. Шефер і Р. К. Белл, адаптована  
Т. В. Нещерет. У досліджені взяли участь 
100 випробуваних.

Репрезентативність вибірки обґрун-
товано статистичною вірогідністю ре-
зультатів та дотриманням кількісного 
співвідношення обстежуваних однорід-
них груп [112, с. 20–22].

Статистичні методи обробки даних 
включали методи факторного аналізу 
та статистичної перевірки значущості 
емпіричних даних (обробка даних мето-
дами багатомірної статистики проводи-
лася в статистичному пакеті SPSS 14). 
Факторний аналіз здійснювався за мето-
дом головних компонентів з обертанням 
Kaiser Normalization.

Ми здійснили факторний аналіз окре-
мо за результатами дослідження подруж-
ніх пар-трудових мігрантів та подружніх 
пар, працевлаштованих в Україні. Дві 
факторні структури дали можливість 
увиразнити вивчення відношення бать-
ків, перш за все, матерів до різних сторін 
сімейного життя (сімейної ролі). 

Інтерпретація результатів факторного 
аналізу проводилася на основі групу-
вання показників, які мають найбільші 
вклади в сумарну дисперсію, та відшу-
кання спільної гіпотези, що пояснює 
статистичну близькість або розбіжність 
показників, які об’єдналися у факторі. 

Для факторизації ми застосували 
метод: аналіз головних компонентів, 
який дав можливість: виділити скриті, 
об’єктивно існуючі закономірності; оха-
рактеризувати явища, що вивчається, 
числом ознак, значно меншим взятих, на 
початковому етапі. Число головних ком-
понент, виділених в процесі досліджен-
ня, вміщує, у компактній формі біль-

ше інформації, ніж початково виміряні 
ознаки; виявити ознаки, найбільш тіс-
но пов’язані з головною компонентою. 
Інакше кажучи, вивчення стохастичного 
зв’язку між ними (зв’язок, при якому зі 
зміною однієї змінної змінюється закон 
розподілу другої); спрогнозувати рівнів 
досліджуваних явищ на підставі рівнян-
ня регресії, яке одержане по інформації 
головних компонент.

Було побудовано десятифакторну 
структуру соціальних уявлень про роди-
ну у подружніх пар-трудових мігрантів, 
в якій десять головних компонентів є 
статистично стійкими, максимальні кое-
фіцієнти факторних навантажень збері-
гають свою факторну структуру, хоча не 
зовсім однакові за значеннями. Сумарна 
дисперсія за результатами факторного 
аналізу дорівнює 51,3 %.

Також було побудовано дев’яти-
факторну структуру соціальних уявлень 
про родину у подружніх пар-трудових 
мігрантів, працевлаштованих в Україні, 
в якій дев’ять головних компонентів є 
статистично стійкими, максимальні кое-
фіцієнти факторних навантажень збері-
гають свою факторну структуру, хоча не 
зовсім однакові за значеннями. Сумарна 
дисперсія за результатами факторного 
аналізу дорівнює 52,0 %.

Емпіричне дослідження відношен-
ня матерів до різних сторін сімейного 
життя підтверджує наше припущення 
про те, що під впливом суспільних змін 
та трансформацій суттєвих змін зазнало 
уявлення про сім’ю, її функції, виконан-
ня матір’ю-Берегинею роду, материн-
ських та подружніх обов’язків, відно-
шення до різних сторін сімейного життя. 
Суттєво відрізняється факторно-семан-
тична структура соціальних уявлень 
про родину у подружніх пар-трудових 
мігрантів (рис. 1) від факторної струк-
тури подружніх пар, працевлаштованих 
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в Україні (рис. 2). В сім’ях трудових мі-
грантів подружжя не може оптимально 
налагодити взаємодію у нових складних 
умовах співжиття «на відстані», зрос-
тають рівні незадоволеності сімейними 
взаєминами та емоційної відчуженості. 

В результаті, спостерігається знецінення 
сім’ї і шлюбу як соціальних інституцій, 
духовне збіднення сімейних стосунків, 
зміна соціальних уявлень про сім’ю, змі-
на поглядів на виконання своїх сімейних 
обов’язків та на виховання дітей. 

 Жінки-мігрантки вважають, що ви-
ховання дітей та порозуміння з чолові-
ком – це важка та нервова робота, вони 
визнають безумовний авторитет батьків 
для дитини і відчувають роздратування 
при усвідомленні того, що їхня влада 
на дітьми обмежена. В силу тривалого 
розлучення з власними дітьми визна-
ють правомірність і вважають, що по-
слаблення зв’язку дитини з батьками є 

корисним для дитини. У вихованні дітей 
за сучасними демократичними позиція-
ми виховання маскується гіперконтроль 
над дитиною.

Варто також відзначити, що в сім’ях 
трудових мігрантів сімейне життя 
сприймається, як життя наповнене важ-
кою працею, тривогою та непорозумін-
нями, про попереднє життя (до заміжжя) 
можна забути, адже жінка тепер повинна 

Рис. 1. Факторно-семантична структура соціальних уявлень 
про родину у подружніх пар-трудових мігрантів
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Рис. 2 Факторно-семантична структура соціальних уявлень 
про родину у подружніх пар, працевлаштованих в Україні

вибирати між домашнім господарством 
і розвагами, проявляється той факт, що 
молода мати нещасна, оскільки біль-
шість речей, які б їй хотілося мати, для 
неї недоступні. Уявлення трудових мі-
грантів про сімейне життя, презентова-
не першим фактором факторно-семан-
тичної структури соціальних уявлень 
про родину у подружніх пар-трудових 
мігрантів, відображають негативне став-
лення до сімейних обов’язків. 

У жінок, які проживають з сім’єю, 
проявляються консервативні погляди на 
зміст сімейного виховання та роль мате-
рі, прослідковується самопожертва мате-

рі в процесі виховання дитини, турбота 
про її особистісний розвиток, комфорт 
та безпеку. Подружні пари визнають, що 
рівноправне сімейне спілкування батьків 
з дітьми є запорукою успішної соціаліза-
ції дитини. Попри те, що вони визнають 
напруженість виконання сімейних ролей: 
чоловік – жінка – дитина, вважають, що 
дитина повинна визнавати доцільність 
авторитарного виховання, у вихованні не 
допускають покарання, як методу вирі-
шення проблем, засуджують матерів, які 
не можуть дати раду дитячим пустощам.

Факторно-семантична структура 
соціальних уявлень про родину у по-
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дружніх пар-трудових мігрантів суттєво 
відрізняється від факторної структури 
працевлаштованих в Україні. Погляди 
на виконання сімейних функцій, вихо-
вання дітей несуть різне емоційне на-
вантаження, тому напружену конфлік-
тну атмосферу в сім’ях заробітчан, 
незадоволеність сімейним життям, сі-
мейними стосунками можна вважати 
одним з чинників деструкції родинних 
зв’язків у сім’ях заробітчан. Роль мате-
ринства мігрантами знецінюється, вони 
намагаються переозначити традиційну 
ідею материнства, доводячи, що бути 
матір’ю на відстані – це ще не підстава 
стверджувати, що вони погано викону-
ють свій материнський обов’язок.

Що стосується сім’ї та ролі домогоспо-
дарства, то міграція сприяла її переосмис-
ленню в напрямку від єдності, цілісності, 
спільного проживання в єдиному геогра-
фічному і соціальному просторі до можли-
вості просторової дистанції між членами 
сім’ї. Такий формат існування сім’ї під-
риває традиційні уявлення про неї, не всі 
жінки (хоча їх і меншість) погоджуються 
із традиційним означенням материнства. 

На зміну українській родині минуло-
го, що ґрунтувалася на християнській 
вірі, традиційному розподілі ролей при-
ходить українська родина сьогодення – 
надмірний акцент на добробуті, матері-
альних цінностях посилює зміну ролей 
жінок, їхню соціальну мобільність. 
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ДОРЕВОЛЮЦИОННОЕ КУБАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ ВВ.

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о наличии в дореволюционной России ка-
зачьего образования. Приводятся доказательства наличия лишь внешних признаков казачье-
го колорита в образовании, не затрагивающего внутреннего устройства просвещения.

Анотація: У статті розглядається питання про наявність у дореволюційній Росії козачого 
освіти. Наводяться докази наявності лише зовнішніх ознак козацького колориту в освіті, не 
зачіпає внутрішнього устрою освіти.

Summary: In the article is offer of points about availability in pre-revolution’s Russia cossacks 
education. The adduce arguments as proof of availability the Cossacks picturesque elements with-
out domestic education system.

В кругах возрождающегося казаче-
ства с конца ХХ в. ставится вопрос о не-
коем казачьем образовании, а, согласно 
нашему украинскому коллеге, то и «ка-
зачьей педагогике» [1]. Дореволюцион-
ное казачье образование – это та основа 
(разумеется, с учетом современных пе-
дагогических технологий), на которую 
равняются многие современные кубан-
ские школы казачьей направленности и 
казачьи корпуса. Казачье образование 
как историко-культурный аспект росий-
ского культурного пространства, несо-
мненно, заслуживает пристального на-
учного внимания, и его рассмотрение 
в первоначальном – дореволюционном 
виде должно приоткрыть завесу нео-
пределенности: что же отличает каза-
чье образование от образования как 
такового. Различие между школами ка-
зачьими и общими заключалось лишь в 
дополнительных дисциплинах.

Гимнастика. В том виде, в каком мы 
представляем себе занятия физической 
культурой сегодня, она существовала в 
исследуемый период лишь в наиболее 

обеспеченных средних учебных заведе-
ниях (в первую очередь в так называемых 
«Кубанских» – финансируемых войско-
вой казной) [2]. В абсолютном большин-
стве учебных заведений области она 
больше напоминала начальную военную 
строевую подготовку. Ее обязательными 
составляющими были чинопочитание и 
военный строй, с программой, состав-
ленной на основе Устава нестроевой 
казачьей службы 1875 г. и Устава о гар-
низонной службе 1884 г. [3] Школы в со-
ответствии с действующими правилами 
назначали преподавателям гимнастики 
самое низкое жалование: даже в начале 
XX в. оно не превышало 75-и – 100 руб. 
в год (1/4 учительского) [4]. При таких 
условиях найти преподавателей можно 
было только среди отставных урядников 
и офицеров. Несмотря на явный прогресс 
в численных показателях преподавания 
гимнастики в начальных училищах об-
ласти (в 1881 г. – 139 школ, в 1913 г. – 559)  
[5], в целом можно с уверенностью 
утверждать, что единая действенная и 
эффективная система физической подго-
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товки в рамках начальной общеобразо-
вательной школы на Кубани дореволю-
ционного периода так и не была создана.

Музыка. Необходимо сразу огово-
риться, что в начальных школах данный 
предмет носил название «пение», а в 
средних учебных заведениях и стар-
ших классах высших начальных учи-
лищ еще и уточнялось – «церковное 
пение» [6]. Преподавание этого пред-
мета в кубанских школах имеет давние 
традиции: церковное песнопение, вво-
димое в программу со времен первых 
школ начала XIX в., организованных 
еще просветителем Кубани войсковым 
протоиереем К.В. Россинским [7].  
О государственных приоритетах в пре-
подавании пения можно судить уже по 
программе испытаний на звание народ-
ного учителя и учительницы, утверж-
денной министром народного просве-
щения 20 марта 1896 г.: «1. Знакомство 
с сущностью нотной системы и с обихо-
дом церковного пения. 2. Практическое 
знакомство с обычными песнопениями 
православного богослужения с пением 
на гласы и пениями страстной и свет-
лой седмицы». В программе приемных 
испытаний Кубанской учительской се-
минарии прямо сказано: «Лица, не об-
ладающие достаточным музыкальным 
слухом не могут быть приняты в семи-
нарию» [8].

Сельское хозяйство. Занятия по этому 
предмету в кубанских школах начались 
с середины 70-х годов XIX века. Во 
многих школах этот необязательный 
предмет был введен без какого бы то ни 
было понукания со стороны училищ-
ного руководства. В рамках просьбы о 
дополнительном финансировании от 
государственной казны ремесленных 
классов при семидесяти станичных 
училищах сельское хозяйство значит-
ся лишь в одиннадцати беднейших 

станицах – 16,2% [9]. Согласно реко-
мендации профессионального учитель-
ского съезда в Санкт-Петербурге 1890 
г., участие учащихся сельских школ в 
сельскохозяйственных занятиях было 
признано полезными[10]. Успехи пре-
подавания сельского хозяйства состояли 
в том, что если в 1881 г. было 29 школ 
с занятиями, то к 1917 г. не занимались 
сельским хозяйством лишь 11 [11].

Ремесло. Ремесленные отделения и 
классы, открывшиеся в конце XIX – на-
чале XX вв. прочно вошли в память жи-
телей как ремесленные училища. Это не 
соответствовало действительности, так 
как собственно ремесленных училищ на 
Кубани к 1917 г. было всего четыре [12]. 
Специфика предмета видна уже в том, 
что для его преподавания не годился 
учитель обязательных предметов, как в 
случае с музыкой, гимнастикой или сель-
ским хозяйством – требовались мастера. 
Считалось, что данные классы и курсы 
являются исключительно делом местных 
обществ, но содержание отделений час-
то обходилось в несколько раз доро-
же содержания училищ – 500 руб./ год  
станичное училище и 2000 руб. / год –  
кузнечно-слесарное отделение при нем 
[13]. В 1881 г. ремеслом занимались в 
11-и училищах, в 1913 г. – в 23-х.: на-
именьшие темпы роста среди всех 
дополнительных [14].

Рукоделие. Преподавание этой группы 
предметов в женских училищах Кубани 
традиционно считалось равноправным 
с другими предметами, хотя и не 
обязательным курсом [15]. Окончившие 
отделения дамско-портняжное, белош-
вейное или рукоделия получали спе-
циальное свидетельство об окончании, 
дававшее им право в дальнейшем про-
фессионально заниматься этими заняти-
ями. Требования состояли в «обучении 
путем практических занятий ремеслам, 
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соответствующим потребностям каза-
чьего быта, дабы дети не только были 
помощниками родителей в хозяйстве, 
но и могли самостоятельно вести хо-
зяйство, применяя к нему почерпнутые 
знания» [16]. Данный предмет, наиболее 
отвечающий потребностям казачьего 
быта, достаточно прочно вошел в систе-
му общеобразовательных учреждений: в 
1881 г. в 34 училищах велось преподава-
ние. В 1913 г. в школах Кубани вели пре-
подавание 369 учительниц рукоделия и 
68 – кройки и шитья (всего 437) [17].

Как бы не хотели представители со-
временного казачества видеть обрат-
ное, но факт перенесения на школу в 
форме дополнительных дисциплин тех 
занятий, которые традиционно счита-
лись в казачьей среде делом семьи и 
общины, лишний раз свидетельству-
ет о начавшемся процессе постепен-
ной утраты казаками своей культур-
ной самобытности. Казачий компонент 
присутствовал в начальных и средних 
учебных заведениях. Он выражался, 
в первую очередь, в дополнительном 

преподавании военного строя, воен-
ной гимнастики и джигитовки в муж-
ских училищах, а также во внешнем 
проявлении – так, многие школы в ка-
честве школьной униформы для детей 
вводили казачью военную форму. Для 
женских учебных заведений это про-
явилось в особом упоре программы 
на домашнем хозяйстве и рукоделии. 
Нельзя утверждать, что в войске при-
сутствовали элементы образования, не 
имеющие аналогов в стране. Упор на 
военную гимнастику, особенно с нача-
ла ХХ в., был характерен для большин-
ства российских школ. Домоводство и 
рукоделие считались основой женского 
образования во всех школах страны. 
Дополнительные занятия в джигитов-
ке, фехтовании и стрельбе в рамках 
общеобразовательных школ вносили 
лишь казачий колорит, но не более. Го-
ворить о дореволюционном казачьем 
образовании (на которое, якобы, рав-
няются современные казачьи учебные 
заведения) на основании имеющихся 
фактов мы не можем.
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Анотація: У статті обґрунтовано актуальність громадянського виховання, диференційова-
но та охарактеризовано інтерактивні методи та форми організації навчально-виховного про-
цесу у контексті формування громадянської свідомості молодших школярів.

Аннотация: В статье обоснована актуальность гражданского воспитания, дифференци-
рованны и охарактеризованы интерактивные методы и формы организации учебно-воспита-
тельного процесса в контексте формирования гражданского сознания младших школьников.

Summary: In the article the relevance of civic education, differentiation and characterized by 
interactive methods and forms of organization of the educational process in the context of the for-
mation of civic consciousness of the pupils of elementary school.

Побудова нового громадянського, де-
мократичного, гуманного та правового 
суспільства, орієнтованого на високі на-
ціональні й загальнолюдські цінності, 
набуває актуальності в стратегії сучас-
ної української освіти. З огляду на це по-
треба запровадження цілісної системи 
громадянського виховання в навчаль-
но-виховний процес загальноосвітньої 
школи стає необхідним чинником сучас-
ної освітньої реформи. 

У цьому контексті загальноосвітня 
школа першого ступеня виконує роль 
фундаменту, на якому будується вся 
система громадянського виховання 
школярів, формування у них любові 
до рідного краю, України, історичної 
пам’яті, духовності, національного ха-
рактеру. Все, що закладається учням у 
цей період навчання і виховання, ви-
значає в подальшому успіх процесу 
формування особистості, її світогляду 
і загального розвитку. Набуті в школі 

першого ступеня особистісні якості, 
а також знання, вміння і навички не 
лише забезпечують основу навчання і 
виховання підлітків, а й значною мі-
рою визначають особливості практич-
ної, громадської та професійної діяль-
ності дорослої людини.

Аналіз науково-педагогічної та мето-
дичної літератури засвідчує, що процес 
громадянського виховання підростаю-
чого покоління широко і різнобічно об-
ґрунтований в теорії і практиці. Зокре-
ма, у педагогічній спадщині Г. Ващенка,  
А. Макаренка, С. Русової, К. Ушинсько-
го охарактеризовано основний зміст гро-
мадянського виховання дітей в школі, 
його національні ознаки.

Проблему формування громадян-
ськості як провідної риси особистості 
досліджено О. Докукіною, М. Задери-
хіною, Л. Канішевською, Н. Косарєвою, 
В. Мазаєм, Л. Пономаренко. Проблему 
громадянських цінностей обґрунтовано 
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у працях Л. Бойко, І. Бондаренко, М. Бо-
ришевського, Л. Крицької, Н. Чернухи.

Метою статті є обґрунтування інтер-
активних форм та методів формування 
громадянських цінностей молодших 
школярів.

Громадянське виховання учнів молод-
шого шкільного віку – це цілеспрямова-
ний педагогічний вплив на свідомість і 
почуття молодших школярів, який має 
на меті формування у вихованців гро-
мадянських якостей, спрямованості осо-
бистості та громадянської активності.

Актуальним у контексті нашої робо-
ти є дослідження В. Іової, Т. Люріної, 
які стверджують, що сьогодні виховний 
процес має переходити на становлення 
в особистості механізму саморегуляції 
на основі віри і почуття обов’язку, що 
потребує від педагогів нового підходу 
до технології реалізації концепції фор-
мування вільного громадянина, твор-
чого, активного, здатного вирішувати 
завдання, які забезпечать поступ нації. 
За умов особистісно орієнтованого під-
ходу до виховання особистість школяра 
визначається відповідним рівнем ви-
хованості, навчальної компетентності, 
комунікативними вміннями, духовними 
орієнтирами та цінностями, активною 
громадянською і соціальною позицією. 
На їхню думку, такий підхід в організа-
ції виховної діяльності потребує від учи-
теля введення інноваційних технологій, 
однією з яких є моделювання інтерак-
тивних форм та методів громадянського 
виховання [3, с. 11-12].

Інтерактивні методи, як правило, 
припускають моделювання реальних 
життєвих ситуацій, спільне вирішення 
проблем, рольові ігри. Тим самим озна-
чені методи якнайбільше сприяють фор-
муванню навичок і умінь, виробленню 
цінностей, створюють атмосферу спів-
робітництва, взаємодії, дозволяють ста-

ти педагогові дійсним лідером, а не мен-
тором-адміністратором. 

Аналіз педагогічного дослідження 
М.Скрипника дає змогу класифікувати 
наступні інтерактивні методи виховання: 

1. Імітаційні – методи діалогічної 
взаємодії учасників виховання з метою 
обміну матеріальними та духовними 
цінностями («Моє ім’я», «Перше зна-
йомство», «Хвилина мого життя», «Па-
перові літаки» та ін.).

2. Пізнавальні – методи пізнавальної 
взаємодії (діалогу) учасників з метою 
отримання нових знань, їх систематиза-
ції, творчого вдосконалення професій-
них вмінь і навичок («Від А до Я», моз-
кова атака, ігрові ситуації).

3. Мотиваційні – методи діалогічної 
взаємодії учасників виховного проце-
су, за допомогою яких кожен визначає 
власну позицію у ставленні до способів 
діяльності групи, окремих учасників, 
вчителя, самого себе («Мої очікування», 
«Самооцінка», «Лист до самого себе», 
«Інтерв’ю»).

4. Регулятивні – методи, завдяки яким 
встановлюються та приймаються певні 
правила діалогічної взаємодії учасників 
виховання («Виробимо правила», «Ра-
хуймо разом») [2, с. 34-42].

Однак, класифікація названих мето-
дів є досить умовною, оскільки жоден з 
них не є універсальним, оптимальність 
виховного процесу досягається через 
комплексне і системне застосування всіх 
означених методів, які можуть частково 
переплітатися і взаємодоповнюватися.

За нашим висновком, крім традицій-
них занять, значним виховним потенціа-
лом у громадянському вихованні молод-
ших школярів володіють і нестандартні 
уроки, особливість яких полягає в тако-
му структуруванні змісту і форми, яке б 
викликало зацікавлення в учнів, сприяло 
їхньому оптимальному розвитку й вихо-
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ванню. Порівняно із звичайним занят-
тям, нестандартний урок максимально 
стимулює пізнавальну самостійність, 
творчу активність та ініціативу шко-
лярів. У цьому контексті В. Юровичем 
подано наступну класифікацію нестан-
дартних уроків: уроки-змагання (вікто-
рини, конкурси, уроки-аукціони, уроки 
типу КВК); уроки громадського огляду 
знань (уроки-заліки, консультації, уроки 
взаємного навчання); уроки комуніка-
тивної спрямованості (уроки-диспути, 
конференції, телеуроки); театралізовані 
уроки (виконання ролей за сценарієм, 
імітація певної діяльності); уроки-подо-
рожі, мандрівки; уроки милування при-
родою [6, с. 23].

Кожна із зазначених форм має свої 
особливості як за змістом, так і за техно-
логією проведення. Водночас їх об’єднує 
спільна мета виховання громадянських, 
патріотичних та гуманістичних рис 
характеру; формування колективізму, 
практичних організаторських нави-
чок та умінь, активної життєвої позиції  
[5, с. 14]. Але найефективнішим засо-
бом емоційного впливу на формування 
громадянських якостей молодших шко-
лярів є уроки громадянськості. У зв’язку 
з цим В. Мазай характеризує такі уроки 
як систему навчально-виховних заходів 
громадянського спрямування, які можна 
здійснювати вчителями і вихователями 
як на уроках, так і в позакласній вихов-
ній роботі [4, с. 2].

Серед завдань уроків громадянськос-
ті Н. Дерев’янко визначає наступні:

– розвивати почуття ідентифікації 
себе з українським народом;

– виховувати любов до свого народу 
й України;

– формувати повагу до державної 
мови, символіки, національних святинь;

– поглиблювати свідоме засвоєння 
учнями знань, які сприяють розвитку 

когнітивного компонента громадянсь-
кості;

– стимулювати розвиток громадян-
ських якостей молодших школярів  
[1, с. 125].

Вважаємо за доцільне зазначити, 
що провідне місце у виховному про-
цесі посідає використання таких форм 
виховання громадянськості молодших 
школярів, що передбачають добровіль-
ний вибір особистістю поведінки, котра 
відповідає таким важливим категоріям, 
як обов’язок, ініціативність, дисциплі-
нованість, самостійність, вимогливість, 
принциповість, активність. 

У свою чергу і творчі вправи грома-
дянського спрямування, за висновком 
вчителів, сприяють підвищенню рівня 
громадянської вихованості молодших 
школярів. Найбільш ефективними у ви-
рішенні означеного завдання були на-
ступні вправи:

– Придумати різні варіанти позитив-
ного закінчення речення, яке виконує 
кожен учень. Наприклад: «Батьківщина 
завжди…», «Щоб мій народ був щасли-
вим, потрібно…», «Я прагну бути корис-
ним своїй країні, тому що…» та інші. 
Учні продовжують речення самостій-
но. Аналіз асоціативних рядів дозволяє 
учням спільними зусиллями сформувати 
уявлення про місце громадянина в дер-
жаві.

– Виключення зайвого слова («Укра-
їна», «народ», «воля», «приниження», 
«незалежність»), побудова речення із за-
стосуванням даних слів («Працювати», 
«Батьківщина», «користь»), підбір сино-
німів («Вітчизна»). 

Виконуючи таку роботу, учні при-
ходили до розуміння того, що не тіль-
ки світ створений для нас, але й ми для 
світу, ми допомагаємо творити світ, по-
чинаючи від наших думок і до відчуття 
належності своєї діяльності до життя 
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своєї держави. Вчителі також пропону-
вали виконати наступне творче завдан-
ня: скласти вірш, пісню про Україну.

З метою виховання в учнів почуття 
належності до своєї нації, свого народу, 
нами проведено наступну роботу: учням 
було запропоновано перелік якостей, які 
мають бути притаманні справжньому 
громадянину, а саме: віра в Бога, праце-
любність, чесність, щедрість, відпові-
дальність, ввічливість, активність, дис-
циплінованість, прагнення до чистоти, 
розум, прагнення до знань, збереження 
традицій свого народу, сміливість тощо.

Серед перелічених якостей учням 
пропонувалося обрати ті, які характе-
ризують його як особистість, результат 
порівняти із запропонованими якостя-
ми. Вчитель рекомендував виписати ті 
якості, яких учневі не вистачає і робив 
висновок: «Ви всі – маленькі громадяни 
своєї держави. Перед вами список тих 
якостей, яких вам не вистачає, щоб ста-
ти справжнім громадянином своєї Бать-
ківщини. Але кожну якість можна у собі 
виховати. Вам не вистачає дисципліно-
ваності – намагайтеся бути уважнішими, 
прислухатися до думки вчителя і своїх 
товаришів. Якщо ви вважаєте, що недо-
статньо розумні, прислухайтесь до на-
родної приказки: «Не соромно не знати, 
соромно – не вчитись!» На вашу думку, 
як можна виховати інші якості?

Психологізація виховного процесу в 
школі, обумовлена новою педагогічною 
позицією у ставленні до особистості 
школяра як до суб’єкта життєтворчості, 
вивела педагогічну практику на рівень 
нових і простих форм групової діяльнос-
ті, які дозволяють розвивати в школярів 
інтерес до людини як такої, сприяють 
формуванню гідності як риси характеру, 
позитивної «Я-концепції». З огляду на 
це, в експериментальних класах запо-
чатковувалась одна з таких форм – «Ча-

рівний стілець». В ній поєднується цін-
нісно-орієнтаційна й ігрова діяльність.

На «чарівний стілець» запрошувався 
один з учасників гри: коли він сідав на 
стілець, висвітлювалися і ставали оче-
видними всі його гідності, переваги, 
чесноти, проте присутні не могли поба-
чити жодного недоліку, оскільки стілець 
називався чарівним.

Вчитель експериментальних класів 
пропонував в тиші замислитись і на-
звати вголос всі доброчинності, які ви-
світлює стілець. Діти називали якості: 
«розумний, добрий, ніжний, веселий, 
сміливий...», або вказували на поведін-
кову характеристику («він завжди допо-
магає», «в нього можна попросити...»). 
Чарівний стілець, який ніби «підносить 
учня на п’єдестал», створює ігровий на-
стрій, сприяє формуванню позитивної 
Я-концепції.

«Чарівний стілець» в експеримен-
тальних класах проводився система-
тично, так, щоб через моменти «підви-
щення» пройшов кожен учень класу. 
(Вчителі початкових класів чітко фік-
сували тих дітей, які не встигли пройти 
ситуацію «чарівного стільця», щоб її за-
вершити). 

Демократизація суспільства сприяла 
поширенню і зміцненню такої форми 
групової діяльності, як «Захист проек-
ту». В ній учень виявляє себе як інди-
відуальність, яка здатна не лише оціню-
вати дійсність, але й проектувати в ній 
певні зміни з метою покращення життя. 
Багато що в цих проектах йде від мрії, 
від фантазії. В проекті- мрії молодший 
школяр виступає як соціальна особа, яка 
прагне запропонувати нові вирішення 
окремих життєвих проблем.

Тематику проектів в експерименталь-
них класах обдумували педагоги, батьки, 
діти: «Наша школа через 50 років», «Ігро-
ва кімната в школі», «Зовнішній вигляд 
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учителя і школяра в майбутньому сто-
літті», «Шкільний двір через 100 років», 
«Улюблена іграшка в XXI столітті».

Захищали проекти учні як індиві-
дуально, так і мікрогрупами. Практи-
кувався набір ігрових ролей: мрійник-
доповідач, критик-опонент, спільник, 
пропагандист, фінансист тощо.

Досвід впровадження означеної фор-
ми роботи дав підстави зазначити, що 
для того, щоб «проект-мрія» став для 
школярів творчістю і турботою, грою й 
інтелектуальною працею, доцільно па-
ралельно з широкою рекламою перед-
бачити консультації як до оформлення 
проекту, так і щодо його захисту.

З метою активізації самостійності 
школярів, розвитку їх пізнавальних та 
творчих здібностей, в ході позакласних 
занять вчителі експериментальних кла-
сів використовували такий інтерактив-
ний прийом, як «Обмін думками», який 
передбачав висунення та обговорення 
цікавої й актуальної проблематики. 

З метою виховання у молодших шко-
лярів усвідомлення національної спіль-
ності, вчителі пропонували їм завдання, 
що супроводжувалися наступними ін-
струкціями:

1. Уяви собі, що ти командир косміч-
ного корабля і відкрив нову планету, на 
якій є земля, придатна для життя людей. 
Саме тобі надається можливість розсе-
лити людей семи різних національнос-
тей на цій планеті. Назви ті національ-
ності, представників яких ти запросиш 
на нову планету. 

На виконання завдання відводилося 
30 хвилин.

2. Намалюйте образи росіянина, аме-
риканця, українця, як ви їх уявляєте у 
побуті (варіанти: на природі, як окремо-
го індивіда)

Для дітей час обмежувався орієнтовно 
до 45 хвилин. Після виконання завдан-

ня проводилася виставка дитячих робіт. 
Під керівництвом вчителя відбувалося 
жваве обговорення сюжетів малюнків. 
На завершення педагоги підводили під-
сумок з метою усвідомлення дитиною 
національної спільності, наголошуючи 
на тому, що всі нації – різні, водночас 
унікальні і неповторні, тому нашим за-
вданням є повага до представників всіх 
без винятку націй.

Крім обговорення цих проблем, нами 
було запропоновано «обмін» із мораль-
но-етичних питань, а саме: правила 
поведінки в класі та школі; реакція на 
невиконане завдання, пошкодження 
шкільного майна; покарання за провину 
[5, с. 188]. 

Дотримання педагогічних умов ор-
ганізації громадянського виховання 
молодших школярів сприяло розвитку 
в учнів понятійного компонента гро-
мадянськості, громадянських якостей, 
спрямованості особистості і громадян-
ської активності, що в цілому дало змогу 
суттєво підвищити громадянську вихо-
ваність учнів молодшого шкільного віку. 

Виконане дослідження, зрозумі-
ло, не може претендувати на вичерпне 
розв’язання цієї проблеми. Вона залиша-
ється актуальною і вимагає подальшої 
розробки ряду важливих аспектів, до 
яких належать визначення пріоритетних 
напрямів громадянського виховання мо-
лодших школярів у позашкільному ви-
ховному просторі; педагогічне обґрун-
тування організаційного, навчального, 
методичного і матеріально-технічного 
забезпечення громадянського виховання 
молодших школярів, здійснення спеці-
альної підготовки вчителів початкових 
класів з метою підвищення їхньої пе-
дагогічної компетентності з проблем 
громадянського виховання, підвищення 
ефективності післядипломної освіти пе-
дагогічних кадрів з цієї проблеми.
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ТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ 
ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЯВИЩА 

СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Анотація: У статті розглянуті питання, що стосуються, визначення сутності поняття «во-
лонтер», здійснення ретроспективного аналізу різних форм волонтерського руху, висвітлення 
сучасного стану волонтерського руху за кордоном та з’ясування мотивів просоціальної по-
ведінки. 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, касающиеся, определения сущности поня-
тия «волонтер», осуществления ретроспективного анализа различных форм волонтерского 
движения, освещения современного состояния волонтерского движения за рубежом и вы-
яснения мотивов просоциального поведения.

Summary: In the article the features the questions concerning, defining the essence of the 
concept of „volunteer”, a retrospective analysis of the implementation of various forms of voluntary 
movement, highlighting the current state of the volunteer movement abroad and clarify the reasons 
prosotsialnoyi behavior.

Постановка проблеми. Широко ві-
домий поділ будь-якого суспільства на 
3 сектори: держава (регулює всі сфери 
життя, піклується про всіх загалом, у 
масі), бізнес (забезпечує громадян това-
рами та послугами, намагається дійти 
до кожного, турбується про нас за наші 
ж гроші) і третій сектор – некомерційні 
організації. Це об’єднання людей, які 
зібралися разом, щоб допомогти собі та 
іншим, не маючи на меті одержати при-
бутки. Це ті, хто не чекає «милостей від 
природи», а намагаються щось змінити 
у своєму житті. Таких людей називають 
волонтерами. Особливо сильно волон-
терський рух активізується у зв’язку з 
неспроможністю чинної системи со-
ціального захисту достатньою мірою 
надавати послуги вразливим верствам 
населення. Волонтерський рух є, по 
суті, частиною кожної цивілізації та 

будь-якого суспільства. Волонтери ві-
діграють важливу роль у вирішенні со-
ціальних конфліктів, сприяють більшій 
інформованості населення у багатьох 
питаннях, які недостатньо висвітлю-
ються в межах державної політики. Не-
урядові громадські організації (НГО), 
як правило, є найбільшими осередками 
волонтерів. 

Обравши шлях демократичних пере-
творень, Україна намітила для себе на 
роки вперед вектори розвитку. Тому вже 
зараз з упевненістю можна прогнозува-
ти збільшення кількості волонтерів (як 
найбільш активної та діяльної частини 
суспільства). Очевидно, що цей проша-
рок населення має свої відмінності та 
особливості, які потребують подальших 
досліджень. Волонтерський рух – по-
тужний ресурс, енергія та можливості 
якого повинні бути використані на їхню 
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повну потужність. Саме тому ця стаття 
набуває особливої актуальності.

Аналіз попередніх досліджень. Різні 
сторони діяльності волонтерів уже ста-
вали об’єктами наукових інтересів ві-
тчизняних дослідників. Так, у роботах 
Н. Заверико, І. Звєрєвої, Г. Лактіонової, 
Ю. Поліщука, С. Харченка волонтерство 
розглядаєть як одна зі складових соціаль-
но-педагогічної роботи з молоддю [1].  
У дослідженнях О. Безпалько, Р. Вайно-
ли, А. Капської, В. Петровича приділяєть-
ся увага технологіям залучення та підго-
товки молоді до волонтерської діяльності 
[1]. Українські науковці З. Бондаренко, 
О. Карпенко, Л. Міщик, В. Поліщук роз-
глядають волонтерство як важливий фак-
тор професійного становлення майбутніх 
фахівців [2], чия професійна діяльність 
пов’язана з різними верствами населен-
ня (в тому числі з неблагополучними). 
Досить ґрунтовно тему доброчинності 
розкрито у дисертаціях російських на-
уковців Я. Лятюшина, В. Митрофаненка, 
О. Митрохіної, О. Морова, Г. Оленіної. 
З багаторічним досвідом волонтерської 
діяльності можна ознайомитись, звер-
нувшись до наукових праць закордон-
них авторів, зокрема Г. Каскеллі, Р. Кроу,  
Б. Левайн, Р. Лінча, С. Маккарлі, М. Мер-
ріл, К. Навартнам, М. Нуланд [2].

Явище волонтерства можна розгляда-
ти з кількох сторін. Волонтерство як до-
бровольча діяльність, заснована на ідеях 
безкорисливого служіння гуманним іде-
алам людства, без мети отримання при-
бутку, одержання оплати або кар’єрного 
зросту; отримання всебічного задово-
лення особистих і соціальних потреб 
шляхом надання допомоги іншим людям 
описано у працях дослідників О. Аки- 
мової, В. Бочарової, В. Воронова, Б. Вуль- 
фова, О. Главника, Т. Дружченка, Н. Ів-
ченко, Р. Ларсена, В. Петровича, Ю. По-
ліщука, Н. Романова, Д. Хепуорта [2].

О. Безпалько, Н. Заверико, І. Звєрєва, 
Т. Лях та ін. [3] трактують волонтерську 
діяльність, передовсім, як основу функ-
ціонування громадських організацій, 
територіальних громад, форму грома-
дянської активності населення; Л. Ар-
тюшкина, Ю. Мацкевич, А. Моров, А. По- 
ляничко, Л. Радченко, Б. Сіррі – як мало-
спеціалізовану допомогу у різних сферах 
діяльності [6]; З. Бондаренко, В. Боча-
рова, Р. Вайнола, А. Капська, – як фор-
му громадської активності особистості, 
спрямовану на розв’язання соціальних 
проблем, що сприяє формуванню про-
фесійно значимих якостей особистості 
фахівця [1].

Об’єктом статті є волонтерський рух. 
Метою статті є визначити типові осо-

бливості волонтерського руху, як соці-
ально-психологічного явища.

Завдання дослідження полягають 
у визначенні сутності поняття «волон-
тер», здійсненні ретроспективного ана-
лізу різних форм волонтерського руху, 
висвітленні сучасного стану волонтер-
ського руху за кордоном та з’ясування 
мотивів просоціальної поведінки. 

Виклад основного матеріалу. Волон-
тер (англ. – доброволець) – людина, яка 
вільно, не переслідуючи певні корисливі 
цілі, займається діяльністю на користь 
суспільства; добровільно надає без-
оплатну соціальну допомогу та послуги 
інвалідам, хворим, особам і соціальним 
групам, що опинилися в складній жит-
тєвій ситуації [1]. Причому, зазначимо: 
якщо вмотивована неприбуткова діяль-
ність має одноразовий чи випадковий 
характер або провадиться на підставі ро-
динних чи дружніх стосунків, вона не є 
волонтерською. 

Волонтерство – один з видів залучен-
ня молоді до відстоювання активної гро-
мадської позиції, який дозволяє прояви-
ти максимально свої здібності та вміння, 
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завдяки яким можна допомогти іншим 
людям у вирішенні їх проблем. Як про-
яв милосердя і доброчинності діяльність 
добровольців буде існувати доти, доки 
існує потреба людей у тій чи іншій допо-
мозі та обмежена державна участь у за-
доволенні потреб своїх громадян, їхній 
соціальній підтримці. Тому волонтер-
ську діяльність дуже влучно характери-
зує вислів «візьми і зроби». 

У Законі України «Про волонтерську 
діяльність» зазначається, що волонтер – 
це фізична особа, яка добровільно здій-
снює благодійну, неприбуткову та вмо-
тивовану діяльність, що має суспільно 
корисний характер [4]. Також забезпечу-
ється державна підтримка громадської 
ініціативи в особі державних органів 
та посадових осіб щодо провадження 
волонтерської діяльності. Крім того, 
держава зобов’язана відшкодовувати во-
лонтерам витрати, пов'язані з наданням 
ними волонтерської допомоги.

Згідно з даними ООН [2, с. 45] 23% 
українських громадян задіяні у волон-
терській діяльності. Причому, остан-
німи роками ця цифра значно зросла. 
Цей відсоток далеко не найвищий серед 
світових показників волонтерства. Так, 
47% населення Канади та 41% Велико-
британії регулярно бере участь у волон-
терському русі. 36% населення Австра-
лії у віці від 18 років і старше вносять 
свою частку енергії у діяльність третьо-
го сектору держави. У Данії, Фінляндії, 
Німеччині та Люксембурзі від 30 до 39% 
дорослих беруть участь у волонтерстві. 
Всього ж у світі налічується близько 140 
млн. волонтерів.

Особливого розвитку волонтерство 
набуло в США, де цей рух зародився ще 
в ХІХ столітті. Велика кількість різних 
некомерційних організацій змогла функ-
ціонувати лише завдяки праці добро-
вольців. Ще 1835 року прагнення амери-

канців до волонтерської праці відзначав 
А. Товкіль [2]. У деяких американських 
сім’ях складаються династії волонтерів. 
Найчастіше вони працюють у сфері об-
слуговування, госпіталях, релігійних 
організаціях, навчальних закладах, не-
комерційних організаціях. Волонтери 
навчають англійської мови іммігрантів, 
організують різні студії для дітей тощо. 
Добровольці в Америці – люди різного 
віку і професій з усіх сфер і прошарків 
суспільства. Особливо популярні нині 
«віртуальні» волонтери, які створюють 
і підтримують web-сайти, проводять 
онлайн-дослідження, надають технічну 
допомогу некомерційним організаціям.

У США у волонтерській діяльності бе-
руть участь понад 50% населення. Добро-
вільність праці в Америці не передбачає 
хаотичного характеру роботи. Стосунки 
між волонтером й організацією, що при-
ймає його, регулюються угодами, які су-
воро визначають умови, характер і обсяг 
роботи. Час роботи волонтером зарахову-
ється, коли визначають трудовий стаж [2]. 
І, незважаючи на добровільність, волон-
терство не виключає відповідальності, на-
приклад, за виконання норм і вимог, збере-
ження матеріальних цінностей тощо.

Сьогодні основною структурою, за-
вдяки якій американські волонтери мо-
жуть знайти собі заняття, а організації 
та особи, що потребують помічників-
волонтерів, можуть заявити про свої 
потреби, є волонтерські центри, яких у 
країні діє понад 500. Фінансовий еквіва-
лент волонтерської праці на рік в США 
становить більш як 5300 млрд. доларів.

Участь у волонтерському русі для мо-
лодих людей має значні переваги, а саме:

– професійне самовизначення та до-
професійна підготовка;

– оволодіння знаннями й цінними 
практичними навичками роботи з ді-
тьми та молоддю;
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– досвід індивідуальної та групової 
роботи з однолітками й дорослими;

– цікаве дозвілля, нові друзі, змістовна 
зайнятість, можливість допомогти іншим;

– розвиток творчих здібностей, лідер-
ських якостей, самовираження та ста-
новлення молодої людини як особистос-
ті, як активного члена суспільства;

– можливість брати участь у процесах 
прийняття рішень, які стосуються моло-
ді [5].

Варто зазначити, що ідея суспільної 
праці, взаємодопомоги, піклування про 
ближнього для України не нова, а має 
досить глибоке коріння. Осіб, які нада-
вали безкорисливу допомогу, називали 
громадськими діячами, альтруїстами, 
доброчинцями, добровольцями тощо.

Поширені серед східних слов’ян без-
оплатні громадські роботи, які мали ха-
рактер суспільної допомоги і називалися 
поміччю або толокою, використовували-
ся у сільському господарстві або на бу-
дівництві житла. Багато згадок про сус-
пільно-корисну працю зустрічається за 
часів Київської Русі. Прикладом цього є 
діяльність князів Володимира Великого, 
Ярослава Мудрого, Володимира Моно-
маха. Останній у своєму «Повчанні ді-
тям» радив: не забувати про убогих, си-
ріт і піклуватися про вдів [2, с. 50]. 

Новий етапом доброчинної діяльнос-
ті стала литовсько-польська доба. Тут 
суспільна допомога мала переважно 
культурно-освітній характер та зігра-
ла ключову роль у відродженні націо-
нальної держави. Православні братства 
безоплатно навчали дітей, допомагали 
бідним, сиротам і хворим, створили за 
власний кошт школи, притулки, друкар-
ні, шпиталі, відреставрували церкви. 
Громадськими справами опікувалися 
князі Острозькі та Вишневецькі. 

У ХХ столітті за часів функціонуван-
ня СРСР благодійна робота в Україні 

відбувалась через різні форми шефської 
роботи:

• шефство старших школярів над мо-
лодшими;

• шефство членів профспілки над 
«важкими» сім’ями;

• відвідування хворих;
• надання допомоги відстаючим шко-

лярам і студентам;
• наставництво досвідчених робітни-

ків над молодими робітниками;
• участь у роботі оперативних комсо-

мольських загонів та ін. [5].
Але оцінка цих явищ доволі неодноз-

начна, оскільки така діяльність прова-
дилась «добровільно-примусово». Це не 
могло не відзначитись на її іміджі. До-
тепер старше населення України з обе-
режністю ставиться до волонтерських 
ініціатив та неохоче долучається до во-
лонтерського руху. 

1859 рік вважається роком заснуван-
ня першої волонтерської організації. 
Саме тоді швейцарський підприємець 
і громадський діяч Анрі Дюнан під час 
ділової поїздки став свідком битви під 
Сольферіно. ЇЇ наслідки настільки гли-
боко вразили діяча, що у 1863 році був 
заснований Міжнародний Комітет Чер-
воного Хреста – організація з унікаль-
ними повноваженнями, що базуються на 
міжнародному гуманітарному праві Же-
невських конвенцій, для захисту жертв 
міжнародних і внутрішніх збройних 
конфліктів. 

У своїй діяльності волонтери керу-
ються такими принципами: 

• визнають право на допомогу за всі-
ма чоловіками, жінками і дітьми, неза-
лежно від їхньої расової приналежності, 
віросповідання, фізичних особливостей, 
відповідного соціального та матеріаль-
ного становища;

• поважають гідність і культуру всіх 
людей;
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• надають допомогу, безкоштовні по-
слуги особисто або організовано, в дусі 
партнерства і братерства;

• ставлять перед собою мету пере-
творити волонтерство в елемент особис-
того процвітання, набуття нових знань 
і навичок, удосконалення здібностей, 
стимулюючи для цього ініціативу і твор-
чість людей, надаючи кожному можли-
вість бути творцем, а не користувачем, 
спостерігачем;

• стимулюють почуття відповідаль-
ності, заохочують сімейну, колективну і 
міжнародну солідарність [5].

Координатор програми «Волонтери 
ООН» Джованні Моцареллі вважає, що 
волонтерський досвід допомагає глибше 
розуміти процеси в суспільстві, ство-
рювати мости, взаємодіяти з людьми, з 
якими в повсякденному житті не перети-
наєшся [2]. А волонтерські клуби налаго-
джують необхідний зв’язок між різними 
соціальними групами та змушують їх сві-
домо взаємодіяти на тому чи тому рівні.

Як і кожен вид діяльності, волонтер-
ство має свої мотиви. Дещо помилковим 
є поширене твердження, що доброволь-
ці керуються лише альтруїстичними по-
чуттями. Для них також важливо знайти 
і реалізувати себе, допомогти спільності, 
друзям. З міжнародного досвіду благо-
дійності багатьох організацій можна зро-
бити висновок, що коли людина керуєть-
ся самим лише альтруїзмом, особливо в 
організаціях, де дуже важка робота, на-
приклад, у притулку для дітей, вона довго 
не протримається. Але особисті інтереси 
не повинні домінувати над іншими.

У психолого-педагогічній літературі 
досить відомими стали різноманітні тео-
ретичні версії просоціальної поведінки: 
теорія соціального обміну та теорія со-
ціальних норм. 

Теорія соціального обміну передба-
чає, що альтруїстична поведінка (до-

брочинна діяльність) має на меті певні 
корисні для особи результати й неявні 
корисні наслідки для діючої особи (ви-
знання, статус, інформація) [1, с. 72]. 
Ці корисні результати можуть бути як 
внутрішньою, так і зовнішньою вина-
городою. Так, причинами добровільного 
надання допомоги може бути прагнення 
до знань (бажання зрозуміти людей, їхні 
життєві обставини й чогось навчитися), 
кар’єристичні мотиви (з отриманням до-
свіду і зв’язків, волонтери хотіли б роз-
ширити перспективи своєї роботи), мо-
тиви соціального пристосування (ввійти 
до певної групи та досягти визнання), 
захист свого «Я» (зменшення почуття 
провини, зростання самоповаги, почут-
тя власної гідності, впевненості в собі), 
вираження цінностей (дії згідно із за-
гальнолюдськими цінностями). Тому 
під час надання допомоги кожна діюча 
особа застосовує стратегію так звано-
го мінімаксу: намагається мінімізувати 
витрати та максимізувати здобутки (на-
віть якщо ці здобутки не є реальними, 
а лише суб’єктивними цінностями). 
Отже, в основі надання допомоги іншим 
людям може бути як альтруїстична, так 
і егоїстична мотивація. Звичайно, ви-
ключити егоїстичну мотивацію (мотив 
соціального визнання, винагороди, мо-
тив уникнення осуду зі сторони інших) 
практично неможливо. Але, з іншого 
боку, ці прискіпливі шукачі егоїстичних 
нюансів соціально бездоганної поведін-
ки не можуть відкинути й того безпере-
чного факту, що благодійники справді 
турбуються про інтереси та благополуч-
чя інших, а не про власні, і їх аж ніяк 
не можна вважати добре замаскованими 
егоїстами. 

Теорія соціальних норм [1, с. 76] по-
яснює альтруїстичну поведінку сукуп-
ністю впорядкованих норм (своєрідні 
каузально-атрибутивні схеми, які дають 
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орієнтири під час виникнення ситуації з 
потребою допомоги іншим людям): нор-
ма взаємності та очікування соціальних 
дивідендів: «якщо я допоможу цій люди-
ні, то вона мені теж допоможе»; норма 
соціальної відповідальності: «допомогу 
потрібно надавати тим, хто опинився у 
скрутному становищі, незалежно від 
того, чи винагороджується така поведін-
ка». Можна погодитись із тим, що здій-
снення волонтерської роботи передбачає 
дотримання норм соціальної відпові-
дальності. Моделювання власної волон-
терської діяльності сприяє отриманню 
професійного досвіду, особистісному 
зростанню, успішній соціалізації; фор-
муванню елементів світогляду (переко-
нань, поглядів) із позицій гуманності, 
філантропії та соціальної цінності.

Найважливіше у роботі волонтера – 
усвідомлення необхідності власної ді-
яльності та наявність бажання працюва-
ти. Головна перевага волонтерів полягає 
в тому, що вони виконують роботу, яка 
їм подобається, й отримують задоволен-
ня, коли бачать результати. Але люди 
почуваються так, коли знають, що вони 
цінуються і визнаються. Крім цього, для 
кожної людини, котра виконує роботу, 
а тим більше на добровільних засадах, 
важлива оцінка її діяльності. Кожен, хто 
бере участь у волонтерській діяльності, 
має бути оцінений об'єктивно.

Однією з найбільших переваг волон-
терської діяльності (в більшості випад-
ків) є процес неформальної освіти, що 
відбувається паралельно з виконанням 
добровольчих обов’язків. Неформальна 
освіта – це здобуття знань, умінь і нави-
чок для задоволення освітніх особистіс-
них потреб, не регламентоване місцем 
здобуття, терміном та формою навчання, 
заходами державної атестації [6]. Так, 
для волонтерів проводяться різноманіт-
ні тренінги, семінари, майстер-класи, 

які мають на меті підвищити освітній 
рівень добровольців, зробити їхню пра-
цю більш кваліфікованою та мобільною, 
розкрити їх як особистостей. 

Висновки. Отже, опрацьовані джере-
ла дають змогу зробити такі висновки: 
волонтер – це людина, яка добровільно 
надає безоплатну соціальну допомогу 
та послуги інвалідам, хворим, особам 
і соціальним групам, що опинилися в 
складній життєвій ситуації; один з видів 
залучення молоді до відстоювання ак-
тивної громадської позиції, який дозво-
ляє проявити максимально свої здібнос-
ті та вміння, отримати та вдосконалити 
професійні навички. Під час ретроспек-
тивного аналізу практики добровільної 
допомоги ми переконались, що волон-
терська діяльність не є цілковито новим 
явищем для України. У різні часи з різ-
ним суспільним устроєм вистачало лю-
дей, котрі присвячували свій час та зу-
силля для того, аби допомогти іншим у 
вирішенні їхніх проблем. 

Вивчаючи закордонний досвід волон-
терського руху, варто відмітити, що осо-
бливого розвитку волонтерство набуло 
в США, де цей рух зародився ще в ХІХ 
столітті. На цей час до волонтерської ді-
яльності різноманітної направленості 
залучено близько половини населення. 
Добровольці в Америці – люди різного 
віку і професій з усіх сфер і прошарків 
суспільства. Незважаючи на те, що пра-
ця має добровільний характер, стосунки 
між волонтером й організацією, що при-
ймає його, регулюються угодами, які су-
воро визначають умови, характер і обсяг 
роботи. Фінансовий еквівалент волон-
терської праці на рік в США становить 
більш як 5300 млрд. доларів.

Одним із завдань нашої статті також 
було з’ясування мотивів просоціальної 
поведінки добродійників. Нами було ви-
значено, що поширене твердження про 
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повністю альтруїстичний характер во-
лонтерської праці є помилковим. У пси-
холого-педагогічній літературі причини 
просоціальної поведінки пояснюються 
двома шляхами: теорією соціального об-
міну та теорією соціальних норм.

Згідно з першою теорією, причинами 
добровільного надання допомоги може 
бути прагнення до знань, кар’єристичні 
мотиви, мотиви соціального пристосу-

вання, захист свого «Я». 
Теорія соціальних норм пояснює аль-

труїстичну поведінку сукупністю впо-
рядкованих норм: норма взаємності та 
очікування соціальних дивідендів; нор-
ма соціальної відповідальності. 

Варто зазначити, що волонтерський 
рух є дуже глибоким та динамічним сус-
пільним явищем і, безсумнівно, потре-
бує подальших досліджень. 
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ПРОФЕСІОНАЛІЗМ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ 
ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Анотація: Авторами розкрито сутність понять «професіонал», «професіоналізм», «профе-
сіоналізм соціального педагога»; окреслено зміст та основні напрями роботи реабілітаційно-
го центру для дітей з вадами психофізичного розвитку; визначено роль професіоналізму соці-
ального педагога у якості надання соціальних послуг дітям з вадами психофізичного розвитку 
в умовах реабілітаційного центру.

Аннотация: Авторами раскрыта сущность понятий «профессионал», «профессионализм», 
«профессионализм социального педагога»; очерчены содержание и основные направления 
работы реабилитационного центра для детей с недостатками психофизического развития; 
определена роль профессионализма социального педагога в качестве предоставления со-
циальных услуг детям с недостатками психофизического развития в условиях реабилитаци-
онного центра.

Summary: In the article the essence of concepts «professional», «professionalism», «profes-
sionalism of social pedagogue» are exposed by the authors; content and main activity trends of 
rehabilitation center for children with psycho-physical development defects are outlined. The role of 
professionalism of social pedagogue in the light of social services to the children with psycho-phys-
ical development defects in rehabilitation center is grounded.

Постановка проблеми. Ситуація роз-
витку сучасного українського суспіль-
ства характеризується кардинальними 
соціально-економічними, політичними, 
демографічними змінами, які знайшли 
своє відображення у змісті соціально-
педагогічної роботи з дітьми з вадами 
психофізичного розвитку. 

Ефективність соціально-педагогічної 
роботи визначається за реальними ре-
зультатами роботи соціального педагога 
на основі глибокого аналізу процесу про-
фесійної діяльності. Зусилля соціальних 
педагогів повинні бути спрямовані на 
надання дітям додаткових можливостей 
розвитку, освіти, самовдосконалення 

тощо та створення сприятливих умов 
для реалізації особистісного потенціа-
лу об’єктів соціально-педагогічної ро-
боти. Соціальний педагог має сприяти 
інтеграції дітей з особливими освітні-
ми потребами у суспільство, навчити їх 
адаптуватися до мінливого соціального 
середовища, а відтак – володіти як про-
фесійними, так і специфічними знання-
ми й уміннями щодо надання соціальних 
послуг дітям з вадами психофізичного 
розвитку. Означене вказує на необхід-
ність розгляду питання щодо ролі про-
фесіоналізму соціального педагога. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблеми соціальної та соціаль-
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но-педагогічної роботи та формування 
фахової компетентності досліджують ві-
тчизняні науковці: О. Безпалько, Р. Вай-
нола, Т.Веретенко, І. Звєрєва, Кононко, 
В.Поліщук, С. Харченко та інші. 

Особливості формування готовнос-
ті майбутніх соціальних педагогів до 
роботи з різними об’єктами соціально-
педагогічної діяльності висвітлюють  
Г. Першко (готовність майбутніх соці-
альних педагогів до інтеграції дітей з 
особливостями психофізичного розви-
тку в середовище загальноосвітнього 
навчального закладу), Л. Пундик (підго-
товка майбутніх соціальних педагогів до 
виховної діяльності в умовах оздоровчо-
го табору) та ін. 

Особливий інтерес для нас становить 
дисертаційне дослідження Н. Грабовен-
ко «Особливості соціально-педагогічної 
роботи з сім’ями, що виховують дітей з 
обмеженими фізичними можливостями, 
в умовах реабілітаційного центру». Ав-
тором визначено орієнтири взаємодії та 
розподіл обов’язків між фахівцями ре-
абілітаційного центру і батьками; узго-
дженість дій фахівців щодо здійснення 
соціально-педагогічної роботи; визна-
чено основний зміст, форми й методи 
соціально-педагогічної роботи з такими 
сім’ями в умовах реабілітаційного цен-
тру.

Професійно значущі якості соціаль-
ного педагога визначають О. Безпалько, 
О. Гомонюк, О. Рассказова та ін. 

Виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми. У той же 
час питання ролі професіоналізму соці-
ального педагога у роботі з дітьми з ва-
дами психофізичного розвитку в умовах 
реабілітаційного центру залишається 
поза увагою дослідників.

Головною метою цієї статті є окрес-
лення завдань діяльності реабілітацій-
ного центру для дітей з вадами пси-

хофізичного розвитку, які визначають 
професіоналізм соціального педагога.

Виклад основного матеріалу. Соці-
альний педагог – спеціаліст, котрий має 
фахову підготовку певного кваліфікацій-
ного рівня (бакалавр, спеціаліст, магістр) 
і здійснює соціально-педагогічну діяль-
ність у соціумі; виступає посередником 
між особистістю і державно-громад-
ськими соціальними службами, захис-
ником інтересів і законних прав люди-
ни, помічником у сприянні соціальних 
ініціатив і пошуку виходу з проблемної 
ситуації; є експертом у постановці «со-
ціального діагнозу» і визначенні методів 
педагогічного впливу у вирішенні про-
блемної ситуації людини [6, с. 179].

Про те, що людина є суб’єктом про-
фесійного розвитку, можна судити за та-
кими параметрами її активності у праці: 
активна орієнтація (у новій ситуації, у но-
вому матеріалі); усвідомлення (структу-
ри своєї діяльності, якостей особистості, 
етапів життєвого шляху та ін..); ініціати-
ва, планування, передбачення;прагнення 
до саморегуляції діяльності; усвідомле-
не позбавлення від протиріч у власному 
розвитку; постійна готовність до само-
розвитку, самооновлення; прагнення до 
самореалізації, творчості в самотворен-
ні; інтеграція свого професійного шляху, 
структурування свого професійного до-
свіду, уміння бачити його у перспективі, 
усвідомлювати «уроки» свого досвіду, 
вчитися на досвіді інших [5].

Професіонал – це суб’єкт професій-
ної діяльності, з високим рівнем профе-
сіоналізму, самоефективності, який має 
високий професійний і соціальний ста-
тус, постійно спрямований на самороз-
виток і самовдосконалення, на особис-
тісні і професійні досягнення, що мають 
соціально-позитивне значення.

Професіоналізм особистості – якіс-
на характеристика суб’єкта праці, що 
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відображає професійну кваліфікацію і 
компетентність, різноманітність ефек-
тивних професійних навичок та умінь,  
(у тому числі таких, що базуються на 
творчих рішеннях), володіння сучасни-
ми алгоритмами і способами розв’язання 
професійних задач, що дозволяє здій-
снювати діяльність з високою і ста-
більною продуктивністю. Це характе- 
ристика, що потребує подальшого роз-
витку [1].

Професіоналізм розуміємо як якість, 
що свідчить про високий рівень воло-
діння знаннями, вміннями, навичками, 
необхідними для виконання певного 
виду професійної діяльності. Професі-
оналізм трактується як комплексне яви-
ще, що знаходить свій прояв у здатності 
людини не тільки до творчого виконання 
професійних обов’язків, а й в реалізації 
власних сутнісних сил у професійній ді-
яльності, в гармонійному поєднанні ви-
сокопрофесійних знань, умінь і навичок 
з ґрунтовним світоглядним підходом до 
аналізу та вирішення проблем. 

У контексті досліджуваної проблеми 
особливо актуальною для нас залиша-
ється наукова позиція Т. Веретенко, котра 
доводить, що професіоналізм соціально-
го педагога передбачає високу професій-
ну компетентність – систему науково-
практичних знань і умінь, сформованих 
у процесі навчання та самоосвіти. До-
слідниця виокремлює суб’єктивні (мо-
ральні установки, що залежать від рівня 
вихованості особистості) та об’єктивні 
(терпимість, доброзичливість, чуйність, 
врівноваженість, витонченість, співчут-
тя, людяність) критерії професіоналізму 
соціального педагога [2]. 

Професіоналізм соціального педа-
гога характеризує його компетентність 
– єдність теоретичної та практичної го-
товності до здійснення соціально-педа-
гогічної діяльності; є результатом його 

самореалізації в ході тривалого процесу 
професійного становлення.

Зупинимося більш детальніше на ха-
рактеристиці особливостей професійної 
діяльності соціальних педагогів в умо-
вах реабілітаційного центру.

Створення центрів реабілітації дітей з 
обмеженими фізичними можливостями 
є новим напрямом в соціальній політиці 
України, існуючий вітчизняний досвід 
соціально-педагогічної роботи з такими 
дітьми (спеціальні програми навчання, 
адаптації, психолого-педагогічної корек-
ції), який реалізується в спецшколах та 
інтернатах, у реабілітаційні центри екс-
траполюється без змін, що не дає очіку-
ваних результатів [4]. 

Центр соціальної реабілітації дітей-
інвалідів – реабілітаційна установа для 
дітей-інвалідів сфери управління Мініс-
терства соціальної політики та органів 
соціального захисту населення, цільовим 
призначенням якої є здійснення комплексу 
реабілітаційних заходів, спрямованих на 
розвиток та коригування порушень розви-
тку дитини-інваліда, навчання її основним 
соціальним та побутовим навичкам, роз-
виток здібностей, створення передумов 
для інтеграції у суспільство [7].

Центр забезпечує: реалізацію голо-
вних завдань, визначених Законами 
України «Про основи соціальної захи-
щеності інвалідів в Україні», «Про ре-
абілітацію інвалідів в Україні», «Про 
соціальні послуги» щодо забезпечення 
права дітей-інвалідів на реабілітацію з 
метою їх подальшої інтеграції в дитячі 
колективи дошкільних навчальних за-
кладів та загальноосвітніх шкіл [7].

Центр розробляє спеціальні методики 
і соціальні технології, засновані на до-
сягненнях в галузях медицини, психоло-
гії, соціології та педагогіки, використо-
вує індивідуальні програми реабілітації 
дітей з обмеженими можливостями.
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Метою центру соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів є: 

– створення умов для всебічного роз-
витку особистості дитини, підготовка її 
до навчання у дошкільних та загально-
освітніх закладах;

– комплексна реабілітація, яка вклю-
чає психологічну, педагогічну допомо-
гу, соціальну адаптацію, професійну 
орієнтацію дітей-інвалідів та медичний 
супровід на період всього курсу реабілі-
тації;

– забезпечення соціальної адаптації 
та реабілітації дітей з фізичними та інте-
лектуальними вадами, формування соці-
ально адаптованої особистості з метою 
її інтеграції в соціум; 

– підготовка батьків дітей-інвалідів 
до продовження реабілітаційного про-
цесу поза Центром, соціально-психоло-
гічний патронат таких сімей; 

– консультативна допомога регіональ-
ним центрам реабілітації.

Основними завданнями соціально-
го педагога в умовах реабілітаційного 
центру є: створення умов для всебіч-
ного розвитку особистості дитини, під-
готовка її до навчання у дошкільних та 
загальноосвітніх закладах; комплексна 
реабілітація, яка включає психологічну, 
педагогічну допомогу, соціальну адап-
тацію, професійну орієнтацію дітей-ін-
валідів та медичний супровід на період 
всього курсу реабілітації; забезпечення 
соціальної адаптації та реабілітації дітей 
з фізичними та інтелектуальними вада-
ми, формування соціально адаптованої 
особистості з метою її інтеграції в соці-
ум; підготовка батьків дітей-інвалідів до 
продовження реабілітаційного процесу 
поза Центром, соціально-психологічний 
патронат таких сімей. 

Особливо важливим напрямом робо-
ти соціального педагога є співпраця з 
батьками. Змістом соціально-педагогіч-

ної роботи з сім’ями, що виховують ді-
тей з вадами психофізичного розвитку в 
умовах реабілітаційного центру є фор-
мування педагогічної культури й актив-
ної життєвої позиції батьків щодо вихо-
вання дитини з обмеженими фізичними 
можливостями; продуктивної емоційної 
адаптації до проблем інвалідності дити-
ни; покращення психологічного клімату 
в родині для забезпечення позитивного 
емоційного розвитку дитини; соціаль-
но-психологічна адаптація дитини до 
власних проблем і потреб, пов’язаних з 
інвалідністю [4]. Працюючи з батьками, 
соціальний педагог повинен врахову-
вати різноманітність сімейних стилів і 
стратегій, тому для кожної сім’ї слід шу-
кати індивідуальний підхід, що сприяти-
ме успішному партнерству. 

Специфіка та зміст професійної ді-
яльності соціального педагога з дітьми з 
вадами психофізичного розвитку в умо-
вах реабілітаційного центру визначає 
структуру його готовності до роботи з 
цією категорією дітей, яка включає блок 
особистісної готовності, представлений 
особистісно-професійними якостями, 
професійною спрямованістю особис-
тості і блок професійної готовності, що 
включає професійні знання та вміння 
соціального педагога, що забезпечують 
успішну роботу з дітьми-інвалідами.

На основі сказано вище доходимо ви-
сновку, що найбільш важливими скла-
довими професіоналізму соціального 
педагога у роботі з дітьми з обмежени-
ми функціональними можливостями в 
умовах реабілітаційного центру можна 
вважати: професійну компетентність, 
професійну спрямованість, професійно 
важливі якості особистості.

Показниками професійної компетент-
ності є знання (нормативно-правової 
бази діяльності соціального педагога, 
змісту та напрямів діяльності реабілі-
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таційного центру; особливостей психо-
фізичного розвитку дітей з особливими 
потребами тощо); вміння, які визнача-
ються майстерністю соціального педа-
гога реалізовувати свої функції.

Професійна спрямованість соціаль-
ного педагога знаходить свій прояв у 
розумінні належності до обраної профе-
сійної сфери, свідомому прийнятті про-
фесії, усвідомленні особистісної і соці-
альної значущості професії.

Професійно важливі якості соціаль-
ного педагога є стрижнем, основою 
формування і розвитку професійної ком-
петентності та індивідуального іміджу, 
впливають на його стосунки з дітьми, 
та їхніми батьками, вибір методів і засо-
бів роботи з ними. Ми погоджуємося із 

О. Гомонюк [3], котра серед професійно 
важливих якостей виокремлює чесність, 
совість, почуття моральної відповідаль-
ності, справедливість, гідність, честь, 
уважність, толерантність, скромність, 
витримка та самовладання, оптимізм 
тощо. 

Висновки. Аналіз теоретичного і 
практичного вивчення досліджуваної 
проблеми підтвердив важливість і акту-
альність проблеми професіоналізму со-
ціальних педагогів у роботі з дітьми з ва-
дами психофізичного розвитку в умовах 
реабілітаційного центру.

Подальшого дослідження потребу-
ють питання про роль самоосвіти та са-
мовиховання у розвитку професіоналіз-
му соціальних педагогів.
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ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІО В ЄВРОПІ: 
УЧБОВИЙ НАПРЯМОК

Анотація: Досліджуються історичні та суспільно-економічні особливості застосування те-
лебачення та радіо в країнах Європи. Звертається увага на «другу хвилю» теленавчання з за-
стосуванням інтернет- та супутникових технологій. 

Аннотация: Исследуются исторические и общественно-экономические особенности ТВ и 
радио в странах Европы. Уделяется внимание «второй волне» телеобучения с использовани-
ем интернета и спутниковых технологий. 

Summary: The historical and socio-economic features of TV and radio in Europe are examined. 
Attention is given to the „second wave” of distance education assisted with the Internet and satellite 
technology.

Постановка проблеми. Телебачен-
ня та радіо – дидактичний інструмент, 
використання якого вже має довгу іс-
торію. Його застосування було в колі 
уваги вітчизняних та іноземних дослід-
ників (Андрєєв А., Соловов О., Смуль-
сон М., Тавгень І., Aleksander T., тощо).  
В 1990-х рр. висловлювалися різні при-
пущення щодо «відмирання» традицій-
ного медіа навчання, заміщення теле-
навчання інтернетом тощо, які були в 
цілому передчасними. В деяких країнах 
Європи, поєднуючи традиційні та нові 
технології навчання, педагоги підніма-
ються на новий щабель організації дис-
танційної освіти за допомогою, в тому 
числі, й учбового телебачення. 

Постановка завдання. Полягає в тому, 
щоб дослідити історичні, географічні та 
суспільно-економічні особливості засто-
сування телебачення та радіо в країнах 
Європи. Вказати на вдалі проекти «другої 
хвилі» теленавчання, порівняно з першим 
етапом 60-70-х років ХХ століття.

Виклад основного матеріалу. Бри-
танська радіомовна корпорація BBC у 
міжвоєнний період (1918-1939 рр.) за-
дала стандарт радіомовлення в Євро-

пі: багато розмовних жанрів, класична 
музика, освітні та науково-популярні 
передачі; програми з питань національ-
ної культури; іноземних мов. Також ста-
вили радіоспектаклі. На самому ВВС 
виходили славетні освітні «Рейтовські 
(райтовскі) лекції». Їх традиція нині від-
новлена. Друга телепрограма BBC була 
спочатку освітньою (показували учбо-
ві заняття), що тісно співпрацювала з 
«Відкритим університетом» (OU)  – ві-
домим у світі учбовим закладом дистан-
ційного навчання. Нині британське ТБ 
– один з провідних світових продуцен-
тів науково-популярного телебачення. 
За принципом згадуваного «Відкритого 
університету» був створений відкритий 
університет і в Іспанії (UNED). По сю 
пору продовжується його плідне співро-
бітництво з суспільним мовником RTVE 
(в ефірі ТБ та радіо є місце заняттям з 
гуманітарних так економічних предме-
тів). Активізація процесів дистанційної 
освіти в Європі після Другої світової 
війни була пов’язана також з процеса-
ми широкого відновлення економіки та 
перепідготовки кадрів. Сюди органічно 
увійшли й нові технічні засоби, такі як 
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ТБ. Навчальні програми на радіо в Ні-
меччині виходили з 20-х років XX сто-
ліття. Телебачення Баварії (BR) було 
піонером теленавчання у ФРН – третя 
програма (спочатку як «навчальна про-
грама») містила трансляції програм «Те-
леколледж» / Telekolleg, та освітні пере-
дачі загального характеру для широкого 
загалу. В 1978 р. програма стала повною 
(нині передається через супутник на 
всю Європу) [2]. Велику роль в освіті 
та просвітництві дорослих грають теле-
радіомовні компанії, особливо суспіль-
не телебачення ARD (є культурно-про-
світницький додаток – телеканал «1+») 
і ZDF. В Баварії з 1998 р. почав роботу 
телеканал BR-альфа. Це цілодобовий 
освітній канал для тих, хто хоче підви-
щити свій освітній рівень в галузі релі-
гії, музики, філософії, літератури, мис-
тецтва і культури. Програми охоплюють 
класичні теми мовознавства, телелекції, 
заняття з профперепідготовки. Інститут 
радіо і телебачення Гамбурзького уні-
верситету створив курси навчального те-
лебачення для країн ЄС національними 
мовами з метою розвитку дистанційного 
навчання [6, c. 65–67]. Інститут дистан-
ційної освіти в м. Тюбінген розробляє 
програми для навчання з використанням 
радіо та ТБ [1, c. 10]. В Австрії  на дру-
гому каналі ORF йдуть освітні передачі, 
на радіо – по першій програмі Ö1. Тра-
диції освітнього телемовлення тривалі –  
ще з 60-70-х рр. ХХ століття. В Швей-
царії суспільна компанія «Швейцарське 
радіотелевізійне співтовариство (SRG)» 
також готує учбовий матеріал, що ви-
користовується як допоміжний матеріал 
для дистанційних занять учнів [7, c. 11]. 
В традиційному ареалі – «трикутнику» 
німецькомовної культури – Німеччині, 
Австрії, Швейцарії було створено на 
умовах кооперації спільний громадський 
канал 3sat (1984 р). На ньому виходить 

відома освітня програма «scobel», куль-
турні журнали  «Kulturzeit» і «FOYER». 
Мовлення «3Sat» стало можливим за-
вдяки кооперації німецького ZDF, ав-
стрійського телебачення ORF і швейцар-
ського SRG [7]. У Нідерландах робота 
радіо та телебачення розумілася як вза-
ємодія світоглядних асоціацій – протес-
тантської, католицької, ліберальної та 
соціалістичної (згодом ще декількох).  
З 1930 р. по радіо почали виступати пе-
дагоги. З’явилися спілки мовників, що 
спеціально орієнтовані на освіту – NTR, 
Socutera, RVU – популярний радіоуні-
верситет (1930–2010). Телебачення у 
Франції розпочало роботу 1935–1938 рр.  
в Парижі, 1938 –1939 рр. у Ліоні. В 40–
60-ті роки XX століття телебачення та 
радіо розвивалися як державні органі-
зації (під контролем урядової структури 
ORTF). З 1950-х рр. були телеуроки (для 
школярів та дорослих: про економіку 
та сільське господарство). З 1950-х рр. 
широко були представлені освітні та на-
уково-популярні передачі про науку та 
природу; з 1974 р. починається традиція 
літературних телепередач. З 1990 р. те-
леканал FR3 виділяв по 9 годин ефірного 
часу для освітніх програм (рубрика «La 
Sept»), доки вони не перейшли на запу-
щений франко-німецький культурно- 
освітній канал Arte. 13 грудня 1994 р.  
стартував телеканал La Cinquième – 
«Мережа знань» з освіти дорослих, про-
фпідготовки та працевлаштування. З 
2002 р. – запрацював телеканал France-5 
близького спрямування. Відомі франко-
мовні пізнавальні супутникові канали: 
Escales, Animaux, Encyclopedia. В Іта-
лії приватна компанія RAI має учбовий 
підрозділ RAI Educational. Він виробляє 
різні навчальні програми з історії, про 
стан наукових досліджень, мистецтво та 
культуру. Телеканал RAI Edu 1 склада-
ють програми навчання учнів шкіл. На 
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RAI Edu 2 транслюються культурно-іс-
торичні програми. Телеуніверситет ор-
ганізований на каналах RAI Nettuno Sat 
Uno и RAI Nettuno Sat Due. Для здачі ек-
заменів треба їхати до Італії. 

Особливістю радіо в Східній Євро-
пі був більший акцент на утверджен-
ня національної культури. Ці країни 
утворилися на руїнах Австро-Угорської 
імперії та вирішували проблеми наці-
онального самовизначення та консо-
лідації. Така ситуація була в Польщі, 
Угорщині, Чехословаччині тощо. Після 
Другої світової війни держави цієї час-
тини континенту – під впливом СРСР. 
Тут проводили як відновлення еко-
номіки (аналогічно Заходу Європи), 
так і відповідний ідеологічний вплив, 
що з певною централізацією керуван-
ня державами дав суттєвий поштовх 
освітньому телебаченню. З 1926 р в 
Польщі розпочалися учбові радіопро-
грами з наступних предметів: філосо-
фія, історія цивілізації, історія Польщі, 
польська мова та література, культура, 
гігієна, право, пропаганда медичних 
знань та ін. Телебачення офіційно за-
працювало у 1958 р. У 60-х рр. випуще-
ний був освітній Телекурс Телевізійний 
університет, політехніка (Politechnika 
Telewizyjna, PTV). Справжнім розкві-
том навчального ТБ у Польщі стали два 
цикли програм уже в 1970-х рр.: теле-
візійний сільськогосподарський техні-
кум «Telewizyjne Technikum Rolnicze» 
(1973 – 1990, підвищило кваліфікацію 
600 тис. слухачів) та Радіо- телевізійна 
середня школа, «Radiowo-Telewizyjna 
Szkoła Średnia» (1976–1989, 360 тис. 
учнів) в межах Учбового телерадіоу-
ніверситету, Nauczycielski Uniwersytet 
Radiowo Telewizyjny (NURT) [8] [10]. 
Другою хвилею телевізійного освіти 
став канал Edusat, заснований проф. 
Войцехом Помикало  – першим ректо-

ром Соціально-економічної вищої шко-
ли (WSSE), президентом Фонду іннова-
цій. Телеканал запущений з осені 2002 р.  
Протягом усього навчального року, крім 
суботи та неділі, в прямому ефірі Edusat 
транслює лекції з навчальної аудиторії 
у Варшаві для 35 філій всією Польщею. 
Телеканал пропонує суспільні програ-
ми, репортажі з наукових конференцій 
[4]. Таку ж багату історію має і радіо в 
Угорщині (з 1924 р.). В 1929 –1930 рр. 
було вирішено читати перед мікрофо-
ном лекції з літератури, історії, геогра-
фії та ін. Радіо надавало школі додат-
кові матеріали, а для широких верств 
населення готувало популярні матері-
али, функція мовлення поєднувалась з 
дослідницькою функцією [12]. 1 травня 
1957 р. в Угорщині з’являється  ТБ, а 
вже з 1964 р. регулярно стало виходити 
учбове телебачення –  «Телешкола». З 
1966 р. виходили уроки з 15 предметів, 
що співпадають з програмою початко-
вої та середньої школи. Відкрита в 1972 
р. друга програма m2 прийняла до себе 
трансляції телеуроків. Раніше їх тран-
слювали вдень по першому каналу [9]. 
З 1972 р. телешкола інтегрована в наці-
ональну шкільну програму, як додатко-
вий матеріал учням та методичний ма-
теріал вчителю. Телевізори мали 3000 
начальних та 600 середніх шкіл; пра-
цювали два загально угорських теле-
канали М1, m2. Для дорослих та дітей 
готували мовні курси з угорської та іно-
земних мов. Були організовані розробки 
для шкіл з телекурсами за предметами: 
в початковій школі – екологічна освіта, 
читання, малювання, історія, угорська 
мова та література, природознавство, 
географія, арифметика, геометрія, фі-
зика, хімія, естетика; іноземні мови: 
російська, англійська, німецька, фран-
цузька. Були курси для обдарованих ді-
тей, що мали на меті здобути вищу тех-
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нічну освіту за програмою підготовчих 
відділень: вища математика, фізика. В 
1971–1989 рр. денний час віддавався 
для телеуроків за шкільною програ-
мою. В вихідні та влітку, взимку вони 
починалися о 6 вечора на другому ка-
налі угорського ТБ m2. В Чехословач-
чині з жовтня 1929 р. на радіо виходять 
прямі трансляції шкільних уроків за 
програмою початкової школи. В 1956 р.  
на ТБ була програма «Телевізійний уні-
верситет». Школа в Болгарії користу-
валась засобами ЗМІ. В 1969 р. на ТБ 
інформаційно-публіцистичні та учбові 
передачі займали 67%. [3, c.517]. В Ру-
мунії виходить «Телевізійний універси-
тет», та «Технічний університет на ТБ» 
(1963). Сьогодні діє телеканал приват-
ного університету Spiru Haret’s.

Північна Європа (Швеція, Норве-
гія, Данію, Ісландію, Фінляндію). Так 
у Швеції з 1928 р. стали з’являтися 
освітні програми. З 1932 р. в радіоефі-
рі повноцінні радіоуроки [13]. В Шве-
ції телепередачі розпочались в 1956 р. 
Телешкола з’явилася з 1964 р. У 1967 р 
уряд створює компанію TRU, як вироб-
ника телерадіокурсів для шкіл та ВНЗ. 
З 1978 р її замінює «Освітнє радіо» 
(Шведська Навчальна радіомовна кор-
порація, Sveriges Utbildningsradio, UR). 

З 1994 р «Освітнє радіо»стало незалеж-
ним мовником, що виробляє навчальні 
телерадіопередачі для Шведського ра-
діо (Sveriges Riksradio, RR) та телеба-
чення (Sveriges Television, SVT). Також 
копії випускають на DVD. З 27 верес-
ня 2004 р. розпочав роботу Knowledge 
Channel (Kunskapskanalen) – телеканал 
знань, який працює в межах спільного 
проекту між UR та SVT [13]. В Нор-
вегії «шкільне радіо» запрацювало до 
Другої світової війни, в 1960-х рр. були 
й телеуроки. Сьогодні норвезька теле-
радіокомпанія NRK відкрила інтернет-
сервіс NRK Skole, де міститься контент 
освітнього напрямку для використання 
у класних кімнатах [11]. 

Висновки. Масовий досвід освітньо-
го телебачення, що мав місце протягом 
ХХ століття безумовно цікавий і по-
вчальний. На його організацію суттєво 
вплинули суспільно-економічні процеси 
на континенті. Само по собі застосуван-
ня ТБ та радіо не стало чарівною палич-
кою в розбудові дидактичних систем в 
освіті. Тільки сьогодні окремі заклади, 
використовуючи інтернет- та супутнико-
ві технології, поруч з традиційними, за-
безпечують цілісній навчальний процес 
зі зворотнім зв’язком (Edusat PL, RAI 
Edu, UR, NRK Skole, BR-alpha тощо).
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ВПЛИВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ 
НА ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Анотація: У статті розглянуто питання, що пов’язане із дослідженням впливу художньо-ес-
тетичних засобів на формування емоцій та почуттів у дітей старшого дошкільного віку. 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связано с исследованием влияния художе-
ственно-эстетических средств на формирование эмоций и чувств у детей старшего дошколь-
ного возраста.

Summary: The article deals with issues related to the study of the influence of artistic and aes-
thetic resources on the formation of emotions and feelings in preschool children.

На протязі історичного розвитку люд-
ства мистецтво, зокрема художня твор-
чість, посідало одне з провідних місць 
у системі формування особистості лю-
дини. Його розглядали як частину світу, 
як певний духовний засіб пізнання на-
вколишньої дійсності. Власне всім різ-
новидам мистецтва надавали цілющого 
значення, вважали, що за його допомо-
гою людина “очищає” своє тіло та душу. 
Мистецтво є носієм історії становлення 
та розвитку людства, воно містить мо-
ральні принципи, цінності, життєву му-
дрість багатьох поколінь, що передаєть-
ся наступним.

Мова мистецтва постає як найбільш 
адекватна і плідна можливість створи-
ти нову реальність. Синтез мистецтв – 
це органічна єдність художніх засобів і 
образних елементів різних мистецтв, у 
якій втілюються універсальна здатність 
людини естетичного опанувати світ.

Справжня творчість являє собою не-
роздільний, сконцентрований процес і 
результат, який інтегрує множинність у 
цілісність, що й усвідомлюється як пев-
ний синтез [7].

На сучасному етапі розвитку суспіль-
ства дитина стикається у процесі життє-

діяльності з різноманітними чинниками, 
що здійснюють позитивний та негатив-
ний вплив на формування особистості. 
Завдяки художній самодіяльності ство-
рюється сприятливий мікроклімат для 
особистісного зростання у дитини та 
формується активна позиція індивіда. 
Саме багатогранність мистецтва, неви-
черпність його можливостей відкриває 
новий шлях до генерації гармонійної 
особистості. Розкриття внутрішнього 
світу людини через її творчість виступає 
на сьогоднішній день основним пріори-
тетом, ціллю, митою життя в ідеалі бага-
тьох людей. 

Емоційне збудження поліпшує вико-
нання більш легких завдань і ускладнює 
– більше важких. Але при цьому пози-
тивні емоції, пов'язані з досягненням 
успіху, зазвичай сприяють підвищенню, 
а негативні, пов'язані з неуспіхів зни-
ження рівня виконання діяльності; коли 
успіх викликає емоції великої сили, то 
протікання діяльності порушується, але 
і у випадку, коли успіх досягається ці-
ною особливих зусиль, можлива поява 
втоми, яка може погіршити якість діяль-
ності; коли неуспіх слід за серією успі-
ху, то він може викликати короткочасне 
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підвищення рівня виконання діяльності; 
позитивна емоція сприяє кращому, а не-
гативна – гіршого виконання діяльності, 
в результаті якої ці емоції виникли. [6]

У дослідженнях з психології мисте-
цтва і художньої творчості особистісні 
характеристики розглядаються як умо-
ва успішних занять мистецтвом, але 
не досить уваги приділяється впливу 
мистецтва на зміну особистісних ха-
рактеристик. Тому на сучасному етапі 
актуальною проблемою художньо-есте-
тичного виховання є дослідження пси-
холого-педагогічних механізмів форму-
вання особистості засобами мистецтва.

Головною метою дошкільної освіти 
є виховання зрілої особистості, у якої 
сформовані дитячий світогляд, прагнен-
ня досягнути успіху, впевненості у собі, 
почуття власної гідності, емоційна спря-
мованість та вольові риси характеру. 
Досягти цього можливо тільки за умов 
впровадження принципово нової сис-
теми навчально-виховного процесу, що 
ґрунтується на цілісному, особистісно-
орієнтованому підході до навчання і ви-
ховання дошкільника. 

Одже, основними завданнями пси-
хологічної служби є розвивати у дітей 
вміння проявляти свої почуття та емоції, 
бути «емоційно багатими», вміти розріз-
няти емоції інших людей. У цьому пси-
хологам може допомогти художньо-ес-
тетична діяльність, а саме використання 
на заняттях музики, казки, поезії, жи-
вопису, ліплення з глини та постановка 
міні театральних вистав.

Емоція (душевне хвилювання, душев-
ний рух) – це психічний процес, що відо-
бражає у формі переживань особистісну 
значущість та оцінювання зовнішніх і вну-
трішніх ситуацій для життєдіяльності лю-
дини. Емоції потрібні для віддзеркалення 
суб’єктивного ставлення людини до самої 
себе і до навколишнього світу [4].

Визначаючи естетичний потенціал 
художньої творчості, слід враховувати, 
що жодна сфера людської діяльності не 
має такої глибини емоційного впливу на 
людину, як мистецтво, що за кожним ви-
значним твором постає яскрава і само-
бутня особа митця, розумом, почуттям, 
волею якого створене все те прекрасне, 
над чим безсилий час. У зв'язку з цим 
особливої теоретичної уваги заслуговує 
аналіз внутрішніх психологічних осо-
бливостей індивіда, які розвиваються у 
динаміці: задатки, здібності, обдарова-
ність, талановитість, геніальність. 

Досить поширеною є концепція ві-
домого психолога К. Платонова, який 
вважає, що «здібності – це задаток у роз-
витку, потребує не відмови від нього, а 
уточнення: під задатками треба розуміти 
природжені, але не обов'язкові спадко-
ві передумови подальшого розвитку». 
Спираючись на досягнення психології, 
фізіології і філософії, К. Платонов пе-
реконливо доводить, що «чим складні-
ша структура конкретної здібності, тим 
більше в неї набутого, умовно-рефлек-
торного». Проте значну роль відіграє 
і природжений фактор. «Заперечувати 
природженість деяких елементарних 
здібностей, а відповідно й елементів 
структур складних здібностей так само 
невірно, як і визнавати природженими 
(і тим більш спадковими) всі здібності». 
З огляду на таку постановку проблеми, 
Платонов гадає, що «задатки – це при-
роджені передумови розвитку функціо-
нальних органів, а отже, і функціональ-
них структур особи. Оскільки психічні 
риси в умовах діяльності повинні роз-
глядатися як здібності, остільки задатки 
є природженими передумовами розви-
тку емоційної сфери дитини». 

В. Сухомлинський радив викладачам 
поступово впливати на почуття, уяву, 
фантазію дітей. Треба, щоб невеличкий 
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відтинок життя заграв перед дитиною 
всіма фарбами райдуги. Було б дуже 
добре, щоб кожний вихователь дитини 
ніколи не забував настанови В. Сухом-
линського: «Ідіть у поле, у парк, пийте 
з джерела думки, і ця жива вода зробить 
ваших вихованців мудрими дослідника-
ми, допитливими людьми і поетами. Я 
тисячу разів переконувався: без поетич-
ного, емоційно-естетичного струму не-
можливий повноцінно розумовий розви-
ток дитини» [2].

Емоційна сфера дошкільника тісно 
пов’язана з проявом її естетичних по-
чуттів. Це особливі почуття насолоди, 
переживання, випробовувані при сприй-
нятті прекрасного.

«Дитяча душа однаковою мірою чут-
тєва і до рідного слова, і до краси при-
роди, і до музичної мелодії... Почуття 
краси музичної мелодії відкриває перед 
дитиною власну красу – маленька люди-
на усвідомлює своє достоїнство» [3].

У дошкільному періоді емоції випе-
реджають хід виконання дій, виникає 
здатність до співпереживання здатність 
передбачати наслідки своїх дій, сумлін-
ня совісті. Ці соціальні почуття лише 
починають формуватися. Вони розви-
ваються у грі, тому дитина отримує за-
доволення від самої гри, а не від її зміс-
ту чи складності. Під час якої у дитини 
максимально розвивається емоційно-во-
льова сфера.

Для дітей віком 5-6 років характерні 
такі особливості емоційної сфери як: 
підвищена чутливість, здатність глибоко 
і болісно переживати, емоційна неста-
більність, відкритість вираження своїх 
переживань, поява рефлексії, схильність 
до афектів тощо.

У дошкільному віці відбувається пе-
рехід від бажань, спрямованих на пред-
мети, до бажань, пов’язаних із пред-
метами. Уся діяльність дошкільника є 

емоційно насиченою. Усе у чому дитина 
бере участь – гра, малювання, ліплення, 
конструювання, підготовка до школи та 
ін.., – повинно мати емоційне забарвлен-
ня, інакше діяльність не відбудеться або 
швидко руйнуватиметься. Дитина, через 
свій вік, просто не здатна робити те, що 
їй не цікаво. [1]

Залучення дітей до мистецтва буде 
стимулювати розвиток усіх здібностей, 
тому що воно з одного боку є засобом 
активізації універсальних здібностей, а з 
іншого – це специфічна форма пізнання 
дійсності, невід’ємна частина художньої 
культури.

Мистецтво є найбільш ефективним 
засобом виховання творчої особистості і 
допомагає виявленню особистісного "я", 
емоційному розкріпаченню, дає можли-
вість самостійної реалізації у процесі 
художньої діяльності.

Практичним психологом, арт-
тарапевтом Харченко Іриною було про-
ведено дослідження сформованості у 
дітей емоційної сфери. У експеременті 
приймало участь дві групи: експеримен-
тальна та контрольна, кожна з яких міс-
тила 10 дітей віком від 5 до 6 років, з них 
10 дівчаток і 5 хлопчиків.

Всі діти, що приймали участь в експе-
ременті, відвідують гурток «Основи ди-
зайну», що проводиться безпосередньо в 
ЛНВК «Малюк», 14 дітей ходить на тан-
ці, 5 на боротьбу (техквандо), 4 на мате-
матику і хор, 3 на малювання і по одній 
дитині на драматичний гурток і англій-
ську мову. А до контрольної групи було 
відібрано дітей з ДНЗ 159, Діти відвід-
ували державний садочок, що працював 
за програмою «Я у світі» і діти не відвід-
ували жодного мистецького гуртка.

Під час дослідження, до початку екс-
перемента дані показники, що у дітей 
не сформоване правильне розуміння 
емоцій, діти не вміють визначати емоції 
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людей та надавати їм кольорового зобра-
ження. Хоча в експериментальній групі 
показники на 20% були вищими ніж у 
контрольній групі, діти мали більш роз-
винуте правильне розуміння емоцій.

Згідно з проведеними дослідження та 
обробкою даних в статистиці, кореля-
ційний взаємозв’язок емоцій виражених 
у кольоровій гамі після проведення екс-
перементу (корекційно-розвиваючого 

тренінг), було виявлено, що діти краще 
почали розуміти емоцій та почуттів лю-
дини. А от у контрольної групи дані до-
слідження не змінилися.

Як видно з рис. 1 діти з експеримен-
тальної групи веселий – вбачають у 
жовтому кольорі, сумний переважно – 
чорний, злий – чорний та коричневий і 
здивований – червоний, фіолетовий, зе-
лений кольори. 

На рис. 2 видно, що діти з контрольної 
групи веселий – вбачають у червоному 
та трохи менше коричневого та зеленого 

Рис. 1. Емоційне забарвлення почуттів 
у дітей експериментальної групи до експерименту

кольорів, сумний переважно – коричне-
вий, злий – чорний та синій і здивований 
– жовтий та коричневий кольори. 

Це свідчить про їх не впевненість у 
виборі, не спостерігається однознач-
ності у виборі того чи і іншого кольору. 
Можна припустити, що діти не знають 
як правильно зображати емоції. 

Після проведення експерименту у ді-
тей з’явилося загальне бачення відобра-
ження деяких емоцій, що свідчить про 

Рис. 2. Емоційне забарвлення почуттів 
у дітей контрольної групи до експерименту

вплив тренінгу на становлення цінніс-
них орієнтацій в розвитку емоційної.

Таким чином дійсно художньо-есте-
тичні засоби здійснюють вплив на ста-
новлення ціннісних орієнтацій в роз-
витку емоційної сфери дошкільника, 
сприяє кращому розумінню почуттів та 
емоцій. Діти, що пройшли експеримен-
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тальне дослідження краще розуміти-
муть емоції та почуття оточуючих ніж 
діти з контрольної групи досліджува-
них.

Емоції значною мірою визначають 
ефективність навчання, беруть участь у 
становленні будь-якої творчої діяльності 
дитини, розвитку мислення, відіграють 
велику роль у формуванні в дитини спо-
собів і прийомів оволодіння діяльністю 
та її мотивів.

У дошкільному віці відбувається пе-
рехід від бажань, спрямованих на пред-
мети, до бажань, пов’язаних із пред-
метами. Уся діяльність дошкільника є 
емоційно насиченою. Усе у чому дитина 
бере участь – гра, малювання, ліплення, 
конструювання, підготовка до школи та 
ін.., – повинно мати емоційне забарвлен-
ня, інакше діяльність не відбудеться або 
швидко руйнуватиметься. Дитина, через 

свій вік, просто не здатна робити те, що 
їй не цікаво. [5]

Залучення дітей до мистецтва буде сти-
мулювати розвиток усіх здібностей, тому 
що воно з одного боку є засобом активіза-
ції універсальних здібностей, а з іншого – 
це специфічна форма пізнання дійсності, 
невід’ємна частина художньої культури.

Мистецтво є найбільш ефективним 
засобом виховання творчої особистості і 
допомагає виявленню особистісного "я", 
емоційному розкріпаченню, дає можли-
вість самостійної реалізації у процесі 
художньої діяльності. 

Як зазначав видатний український 
психолог В. Роменець, мистецтво – це 
засіб самопізнання і засіб саморозвитку, 
це дивовижне дзеркало, в якому відобра-
жається найточніші намагання й очіку-
вання людини, найпотаємніші її думки, 
вся велич її духу, її неповторного «Я»
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Анотація: У статті проаналізовані найбільш поширені методи мотивації до професійної ді-
яльності та їх дієвість в діяльності органів внутрішніх справ.

Аннотация: В статье проанализированы наиболее распространённые методы мотивации к 
профессиональной деятельности та их эффективность в деятельности органов внутренних дел.

Summary: In this article is analyzed the most common methods of motivation for professional 
activity that their effectiveness in professional activity of organs’ of Internal Affairs.

Постановка проблеми. На сучас-
ному етапі реформування органів вну-
трішніх справ перед державою стоїть 
завдання стимулювати міліціонера (по-
ліцейського) чесно та принципово вико-
нувати свої службові обов’язки, відпові-
дально ставитись до служби, розвивати 
свою професійність, що, в свою чергу, 
тісно пов’язано з розвитком професійної 
мотивації. 

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. На сьогоднішній день розро-
блена множинність комплексів заходів 
в системі управління організацією, які 
забезпечують створення умов для ефек-
тивної діяльності всього персоналу і 
розкриття трудового потенціалу кожно-
го працівника. Формуванню і розвитку 
мотивації навчальної діяльності присвя-
чені праці Л.І. Божович, А.К. Маркової, 
С.Л. Чиркова, розроблені програми з 
корекції і розвитку мотивації в органі-
заційній психології (А.М. Заньковський, 
О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук). 
Запропоновані методи розвитку та ко-
рекції професійних мотивів в діяльнос-
ті працівників ОВС (А.П. Москаленко,  
В.І. Барко, Д.О. Кобзін, А.А. Стародуб-
цев, Н.І. Ковальчишина). 

Метою нашого дослідження є ана-
ліз дієвості існуючих методів мотивації 

до професійної діяльності, що надасть 
можливість в подальшому застосувати 
найбільш оптимальні для ОВС. 

Виклад основного матеріалу. Ана-
ліз літератури з проблеми професійної 
мотивації свідчить, що на силу мотиву 
можуть впливати похвала та зауваження, 
змагання з іншими, зачеплена самозако-
ханість, проблемність та загадковість за-
вдання, що стоїть перед людиною, при-
вабливість об’єкту. Однак, обов’язковим 
є знаходження людиною особистісного 
сенсу в діяльності [1].

Розглянемо дієвість в органах вну-
трішніх справ головних психологічних 
стимулів розвитку мотивації, які широ-
ко використовуються в психології і ме-
неджменті [2].

Заохочення і покарання. Аналізуючи 
роль покарання в управлінській діяль-
ності доходимо до висновку, що воно 
більше впливає на людину, коли його за-
стосування є ближчим до моменту здій-
снення нею соціально небажаних дій. 
Покарання, яке настає негайно, справляє 
сильніший спонукальний вплив, ніж по-
карання, що чекає на колись, у майбут-
ньому. Чим далі в часі передбачається 
покарання, тим менший вплив воно 
справляє на нашу поведінку й діяльність 
[2]. 
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В ОВС склалось так, що працівник 
міліції передбачає можливість покаран-
ня при підведенні підсумків роботи за 
квартал, півріччя, рік. Коли б така за-
гроза була значно ближчою (наприклад, 
передбачалася наприкінці тижня або 
наприкінці дня), то це мало б значно 
більший мотиваційний ефект і сильніше 
спонукало працівника до діяльності.

Максимальний ефект дає поєднання 
покарання з позитивним емоційним під-
кріпленням [1]. Небажані дії, як правило, 
не схвалюються, караються, і, навпаки, 
бажана форма поведінки підкріплюєть-
ся похвалою, матеріальним заохочен-
ням тощо. Така двостороння мотивація 
збільшує вплив на особистість завдяки 
позитивному підкріпленню, котре де-
які психологи вважають більш ефек-
тивною формою мотиваційного впливу. 
Адже очевидно, що коли керівник час-
то вдається до різних форм покарання 
щодо підлеглого, то цілком зрозумілим 
є виникнення негативного ставлення 
у останнього до керівника. Внаслідок 
цього, можливості впливу керівника на 
такого працівника значно зменшуються. 
При позитивному підкріпленні керівник 
дає зрозуміти працівнику, що він не за-
суджує його особистість в цілому, він 
вірить і сподівається, що у працівника є 
все для того, щоб виправити ситуацію.

Мотиваційний вплив покарання зале-
жить від того, яких благ воно здатне по-
збавити людину [1]. Сильне покарання, 
безумовно, має значний спонукальний 
вплив. Та, якщо воно відбирає в людині 
несуттєві для неї блага, покарання не є 
достатньо ефективним. 

Дисциплінарним статутом органів 
внутрішніх справ затвердженні види 
дисциплінарних стягнень (покарання): 
усне зауваження, зауваження, догана, 
сувора догана, попередження про непо-
вну посадову відповідність, пониження 

в спеціальному званні на один ступінь, 
звільнення з органів внутрішніх справ 
[3]. З огляду на існуючі дисциплінарні 
стягнення, бачимо, що звільненню з ор-
ганів внутрішніх справ (найсуттєвішому 
дисциплінарному стягненню) передує 
цілий ряд мало значимих. Приміром, 
яких благ позбавляє працівника догана 
чи сувора догана. Так, працівник, на яко-
го накладене стягнення, не може вчасно 
отримати чергове спеціальне звання, але 
це, як правило, стосується незначного 
відсотка працівників. Таким чином, ба-
чимо низьку ефективність дієвості дис-
циплінарних стягнень в ОВС. 

Одним із видів заохочення є матері-
альне заохочення [4, C. 296]. В психології 
вважається, що якщо матеріальна вина-
города залишається на одному і тому ж 
рівні вона знижує свій мотиваційний по-
тенціал, щоб цей стимул зберігав свою 
ефективність, необхідний ріст величини 
винагороди. Крім того, має значення як 
часто працівник отримує винагороду – 
через короткі проміжки часу чи тривалі; 
в другому випадку мотиваційний потен-
ціал винагороди знижується [2]. 

Як матеріальне заохочення діє в ОВС? 
Згідно Інструкції про порядок виплати 
грошового забезпечення особам рядово-
го і начальницького складу органів вну-
трішніх справ, що затверджена наказом 
МВС від 31.12.2007 № 499, здійснювати 
преміювання працівників слід відповід-
но до їх особистого вкладу в загальний 
результат служби, з урахуванням специ-
фіки та особливостей виконання покла-
дених на них службових обов’язків, сво-
єчасності і точності виконання рішень 
державних органів та розпоряджень і 
вказівок керівників підрозділів [5]. Для 
більшості керівників ОВС, як свідчить 
практика, зокрема результати анонімних 
опитувань при вивченні стану соціально 
– психологічного клімату в міліцейських 
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колективах, характер призначення пре-
мій носить часто суб’єктивний характер. 
При призначенні премій не аналізують-
ся результати роботи та специфіка кон-
кретних завдань, які виконував праців-
ник, не забезпечується зворотній зв’язок 
з керівником, що в свою чергу знижує 
мотивацію до діяльності. 

Як покарання так і заохочення – це 
оцінка діяльності підлеглих, що забез-
печує зворотній зв’язок з керівництвом, 
завдяки чому працівник має можливість 
усвідомити власні прорахунки в служ-
бовій діяльності, розкрити особистий 
потенціал, визначити бачення керівника 
на результат діяльності. Негативна оцін-
ка викликає позитивний вплив, якщо 
вона повністю обґрунтована і дана так-
тично, враховуючи ситуацію і стан лю-
дини, її індивідуальних особливостей.  
«Непомічені», тобто ніяк не оцінювані 
люди, як показує аналіз вивченої літе-
ратури, працюють все гірше і гірше вна-
слідок зниження сили мотиву до роботи, 
так як впевнені, що вона нікому не по-
трібна [2].

Вплив успіху та невдачі. Вагомий 
вплив на силу і стійкість мотиву здій-
снює успішність службової діяльності 
людини. Успіхи заохочують її, а постій-
не задоволення від досягнутих резуль-
татів призводить до задоволення родом 
діяльності. Від того, наскільки людина 
впевнена в успіху, залежить мотивація її 
діяльності. Чим більше людина сподіва-
ється на успіх, тим більше зусиль вона 
схильна докладати, тим сильнішою буде 
її мотивація досягнення. Саме вплив 
успіху розкрито в мотивації досягнення 
Д. Мак-Клелланда.

За результатами анонімних дослі-
джень, за участю працівників слідчих 
підрозділів, за тих чи інших обставин: 
недосконалість законодавчої бази, від-
сутність необхідного матеріального 

забезпечення професійної діяльності, 
втручання в професійну діяльність сто-
ронніх впливових осіб, вони не можуть 
довести справи до логічного завершен-
ня, цим самим потерпають невдач у 
своїй службовій діяльності. Після серії 
невдач людина втрачає впевненість у 
собі, очікує поразки і в наступних спро-
бах. Невдачі призводять до виникнення 
стану фрустрації виникає бажання за-
лишити цей вид діяльності, через те, що 
людина має сумнів щодо своїх можли-
востей в ній [1].

Соціально – психологічний клімат. 
Соціально-психологічний клімат – це 
переважний у групі або колективі від-
носно стійкий психологічний настрій 
його членів, що проявляється у всіх різ-
номанітних формах їхньої діяльності [1].

Найважливіший показник позитив-
ного клімату – довіра й висока вимо-
гливість членів групи один до одного, 
доброзичлива, ділова й конструктивна 
критика, вільне вираження своєї думки 
під час обговорення питань, що стосу-
ються всього колективу, відсутність тис-
ку керівника на підлеглих і визнання за 
ними права приймати значимі для гру-
пи рішення. Психологічний клімат у 
колективі – найменш витратна, але при 
цьому сама складна частина системи 
мотивації. Дружелюбна атмосфера, вза-
ємна підтримка, правильне відношення 
до помилок і успіхів, почуття єдиної ко-
манди – от неповний перелік показників 
гарного колективу [1]. 

На загальний стан соціально-психо-
логічного клімату в міліцейських колек-
тивах останнім часом істотно впливає 
невпевненість працівника в завтрашньо-
му дні. Невпевненість в тому, що завтра 
він буде забезпечений роботою, що не 
потрапить під скорочення… 

Реформування МВС, відсутність чіт-
ких перспектив щодо майбутнього не-



101

Київський науково-педагогічний вісник
♦

гативно позначаються на внутрішній 
психологічній атмосфері в міліцейських 
колективах, на взаємовідносинах з ко-
легами. Побоювання щодо майбутньо-
го спричиняють конфлікти в колективі, 
адже кожен працівник розуміє, що він 
конкурує зі своїм колегою. Такий стан 
справ, в свою чергу, негативно познача-
ється на професійній мотивації. 

Вплив суспільної уваги. Роль цього 
фактору в посиленні мотиву встано-
вив на початку 20 сторіччя знаменитий 
російський фізіолог Н.Є. Веденський. 
Проте особливе значення йому стали 
надавати в 20 – 30 роках. Встановлено, 
що особливо підвищується мотивація, 
коли людина знає, що її праця потрібна 
суспільству. Недивним є, що вибір про-
фесійної діяльності часто визначається 
її престижністю: людині важливо, як до 
цієї професії відносяться в суспільстві. 

Суспільна увага до деяких видів ді-
яльності часто пов’язана з критикою, 
деколи з суб’єктивною і несправедли-
вою. Зокрема, останнім часом діяльність 
правоохоронних органів гостро крити-
кується засобами масової інформації, 
висміюються і критикуються окремі дії 
працівників міліції. Звичайно, не всі пра-
цівники міліції мають імунітет до цього. 
Для деяких така критика може бути по-
штовхом для розвитку стану фрустрації, 
до конфлікту з оточуючими, що може 
вплинути на прийняття рішення про змі-
ну професійної діяльності.

Висновок. Таким чином згадані нами 
методи мотивації до професійної діяль-
ності працівників ОВС не завжди є дієви-
ми. Дослідження проблеми професійної 
мотивації передбачає перегляд і запро-
вадження оптимальних шляхів розвитку 
мотивації до професійної діяльності ОВС.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ 

ВЧИТЕЛЯ ДО ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація: У статті розглянуто сутність психологічної готовності майбутніх вчителів до про-
фесійної діяльності та виділені основні компоненти цієї готовності.

Аннотация: В данной статье рассмотрена сущность психологической готовности буду-
щих учителей к профессиональной деятельности и выделены основные компоненты этой го-
товности.

Summary: In the article essence of psychological readiness of future teachers is considered to 
professional activity and the basic components of this readiness are selected.

ХХІ століття визначається сформова-
ною тенденцією щодо соціального запи-
ту на високий рівень освіченості, культу-
ри, професіоналізму фахівців. Система 
вищої освіти в Україні формується як 
одна з найголовніших цінностей дер-
жавності та суспільної свідомості. Го-
ловна мета вищого навчального закладу 
– це формування професійної готовності 
і майстерності майбутнього спеціаліс-
та. У державних документах про освіту, 
психологічній та педагогічній літературі 
часто вживаються поняття професійної 
компетентності, професійно-психоло-
гічної готовності спеціалістів як вимога 
до їх фаховості. Зупинимось детально на 
теоретичному аналізі цих понять [1; 3].

Під професійною готовністю,  
А.М. Зимичев розуміє, володіння про-
фесійними знаннями, уміннями і нави-
чками, які дозволяють вирішити завдан-
ня з професійної діяльності суб’єкта. 
Ефективна професійно-психологічна 
готовність забезпечується не лише во-
лодінням спеціальними знаннями, умін-
нями та навичками, а й наявністю ряду 
індивідуальних психофізіологічних 

якостей особистості. Вивчення передо-
вого педагогічного досвіду свідчить про 
те, що у закладах професійного навчан-
ня актуальною є проблема професійного 
відбору та професійного становлення 
молоді, яка тісно переплітається з про-
блемою успішного оволодіння студен-
тами професією. Психологічне станов-
лення неможливе без самовизначення 
особистості. За О. Радченко, професійне 
самовизначення – це особлива форма са-
мовизначення особистості, свідомий акт 
виявлення і, становлення своєї позиції в 
ситуації вибору професії, у процесі про-
фесійної підготовки [3; 4, с. 130]. 

Проблеми виховання, освіти, роз-
витку молодого покоління набувають 
особливого значення, оскільки доля 
майбутнього людства більшою мірою 
залежатиме від розвитку духовної й мо-
ральної сфери суспільства. Тому саме 
професійна психолого-педагогічна ді-
яльність учителя як носія духовних цін-
ностей, спадкоємця поколінь покликана 
сприяти утвердженню гуманної, демо-
кратичної особистості, здатної до само-
розвитку, самореалізації своїх інтересів. 
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Психологічна готовність майбутнього 
педагога є важливою передумовою для 
досягнення досконалості в педагогічній 
діяльності [2].

Проблема готовності особистості до 
діяльності широко висвітлюється у те-
орії та практиці як психології, так і пе-
дагогіки. Готовність як психологічний 
феномен досліджували: М.І. Дяченко,  
Л.А. Кандибович, М.Д. Левітов, В.О. Мо- 
ляко, Л.С. Нерсисян, А.Ц. Пуні, О.Н. Че- 
бикін, О.О. Ухтомський та ін. Досліджен-
ню готовності викладача до різних видів 
педагогічної праці приділено увагу в 
роботах таких дослідників, як А.О. Дер-
кач, Г.С. Костюк, Д.С. Мазоха, В.О. Мо-
ляко, А.Ф. Петченко, В.О. Сластьонін, 
В.М. Чайка, П.Р. Чамата, Є.С. Шевчук, 
В.І. Щербина, та ін. Питання професій-
но-педагогічної підготовки майбутнього 
вчителя висвітлені у працях: О.А. Аб-
дуліної, А.М. Алексюка, І.А. Зязюна,  
Г.О. Балла, Н.В. Кузьміної, Д.Ф. Ніко-
ленка, Л.П. Пуховської, С.О. Сисоєва та 
інших [1; 2; 4]. 

На думку О.М. Пєхоти, найважливі-
шою характеристикою підготовленості 
вчителя до професійної діяльності є про-
фесійна компетентність [4, с. 48]. Теоре-
тичний аналіз психолого-педагогічної 
літератури дав змогу розкрити сутність 
професійної компетентності вчителя як 
складового особистісного утворення на 
засадах теоретичних знань, практичних 
умінь, значущих особистісних якостей 
та досвіду, що зумовлюють готовність 
учителя до виконання педагогічної ді-
яльності та забезпечують високий рі-
вень її самоорганізації. Професійна 
компетентність учителя не має вузько 
професійних меж, оскільки від нього 
вимагається постійно осмислення роз-
маїття соціальних, психологічних, педа-
гогічних та інших проблем, пов’язаних з 
освітою [2; 3].

Теоретичний аналіз різних підходів 
до розуміння сутності професійної ком-
петентності дозволив дійти висновку, 
що її необхідно розглядати в процесу-
альному аспекті, вона виявляється через 
діяльність і має діалектичний характер. 
Визначено Л. Г. Карповою, що профе-
сійна компетентність охоплює всі сфери 
особистості: вона є провідною метою, до 
досягнення якої має прагнути вчитель у 
процесі свого професійного становлен-
ня [1, с. 14]. 

Л.Г. Карпова обґрунтувала, що струк-
турними компонентами професійної 
компетентності є три сфери: мотивацій-
на, предметно-практична (операційно-
технологічна), а також сфера саморегу-
ляції. Охарактеризуємо їх.

Розвиненість мотиваційної сфери 
учителя (мотиви, настанови, орієнтації, 
спрямованість) забезпечує сформова-
ність: загальнокультурної компетент-
ності вчителя, що передбачає знання 
культури України та світової культу-
ри, володіння іноземними мовами і 
комп’ютером, розвинену культуру мови 
та поведінки, уміння жити в соціумі та 
встановлювати контакти з людьми; осо-
бистісно-мотиваційної компетентності, 
котра передбачає сформованість цінніс-
них орієнтацій учителя, настанову на 
особистість учня, гуманістичну спря-
мованість діяльності; соціальної компе-
тентності, пов’язаної зі здатністю нести 
відповідальність за свої дії та дії учнів, 
брати участь у спільному прийнятті рі-
шень з колегами, учнями та їхніми бать-
ками, регулювати конфлікти ненасиль-
ницьким шляхом на основі відповідних 
норм і правил, жити у злагоді з людьми 
інших культур, мов і релігій, виявляючи 
толерантність та ін.

Предметно-практична (операцій-
но-технологічна) сфера характеризу-
ється: сукупністю знань (професійних 
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з предмета, психолого-педагогічних, 
методичних, методологічних); умінь 
(гностичних, комунікативних, органі-
заційних, діагностичних, проективних, 
конструктивних, управлінських); якос-
тей (обов’язкових важливих і бажаних), 
що зумовлює ефективність реалізації 
учителем професійно-педагогічних 
функцій [1].

Сформованість цієї сфери сприяє 
розвиткові певних підвидів професійної 
компетентності: методологічної компе-
тентності, яка передбачає знання прин-
ципів, методів, форм, процедур пізнання 
і перетворення педагогічної дійсності, 
знання загальнонаукової методології, 
сформованість світогляду розвиненість 
умінь з організації і проведення педаго-
гічних досліджень, знання методологіч-
них норм та уміння їх застосовувати в 
процесі розв’язування проблемних ситу-
ацій, здатність до інноваційної діяльнос-
ті, наукового обґрунтування критичного 
осмислення та творчого застосування 
концептуальних наукових положень, 
уміння прогнозувати, проектувати та 
управляти навчально-виховним про-
цесом практичної діяльності, котра 
включає сформованість знань і умінь зі 
здійснення освітньої, виховної, розви-
вальної, діагностичної, організаційної, 
комунікативної, самоосвітньої діяль-
ності; уміння мотивувати і планувати 
діяльність, визначати її зміст; впливати 
на учнів; здійснювати аналіз, оцінку, 
контроль діяльності; уміння реалізувати 
свою світоглядну позицію через адек-
ватні її технології; проводити досвідну 
діяльність та ін.; дидактико-методич-
нї, яка передбачає сформованість таких 
знань і умінь, як закономірності, прин-
ципи, методи і засоби навчання; сутнос-
ті процесу навчання; форм організації 
навчання; диференціації та індивідуалі-
зації навчання; технології навчання та 

ін.; спеціально-наукової, яка передбачає 
сформованість знань і умінь з предмета, 
що викладається; спеціальних профе-
сійних умінь (пізнавальні, конструктив-
ні, інформаційні); економіко-правової, 
до якої належить сформованість знань 
і умінь основ ринкової економіки, тру-
дових відносин, менеджменту; валеоло-
гічної, яка передбачає знання та уміння 
в галузі здоров’я та здорового способу 
життя; інформаційної, котра включає 
володіння новими інформаційними тех-
нологіями та уміннями їх використання; 
управлінська, яка передбачає сформо-
ваність знань основ теорії управління; 
розвиненість умінь інформаційних, ана-
літичних, цілепокладання, організацій-
них, планування, контрольно-діагнос-
тичних, координацій; регулювання, а 
також умінь організовувати навчально-
пізнавальну діяльність учнів на уроці, 
впливати на вчинки й поведінку вихо-
ванців; комунікативної, що передбачає 
сформованість знань, умінь і якостей 
особистості, які сприяють ефективній 
взаємодії з іншими суб’єктами навчаль-
но-виховного процесу та ефективному 
перебігу педагогічної діяльності [1].

Аналіз психолого-педагогічної прак-
тики, здійснений Л.Г. Карповою, свід-
чить про недостатню сформованість у 
вчителя навичок професійного само-
аналізу, що залежить від уміння зайня-
ти рефлексивну позицію, а також не-
дооцінки самосвідомості [1, с. 14-17]. 
Це призводить до неадекватних оцінок 
різних аспектів власної діяльності, осо-
бистості (якостей) та поведінки, а та-
кож заважає продуктивній взаємодії та 
вирішенню педагогічних завдань. Це 
й зумовлює необхідність формування 
третього компонента професійної ком-
петентності вчителя сфери саморегуля-
ції, розвиненість якої сприяє вирішен-
ню вказаних завдань. Сформованість 
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цієї сфери професійної компетентності 
сприяє розвитку такого її підвиду, як 
психологічна компетентність, яка перед-
бачає знання загальних характеристик 
особистості (спрямованість, характер, 
темперамент, здібності тощо), особли-
востей перебігу психологічних процесів 
(мислення, пам’яті, уяви, тощо), мето-
дів психологічного дослідження для ви-
вчення особистості учня; діагностики 
його розвитку, закономірностей навчан-
ня і виховання (психологічні основи на-
вчання і виховання), закономірностей і 
особливостей вікового розвитку учнів, 
уміння переносу психологічних знань у 
реальну педагогічну практику і педаго-
гічну діяльність, володіння способами 
і прийомами психічної саморегуляції. 
Необхідно розвивати й аутокомпетент-
ність, тобто володіння уміннями й нави-
чками управління вольовою та емоцій-
ною сферами, технологіями подолання 
професійної деструкції, сформованість 
рефлексії. Наявність у вчителя вказаних 
ключових компетентностей свідчить про 
сформованість його професійної компе-
тентності. Результатом її сформованос-
ті є готовність учителя до інноваційної 
діяльності, розвинений індивідуальний 
стиль діяльності та досконалий рівень 
розвитку психолого-педагогічної куль-
тури [1; 2; 5].

Носіями педагогічних інновацій ви-
ступають творчі особистості, які здатні 
до: рефлексії – що спонукає педагога до 
самопізнання, самовизначення, осмис-
лення ним свого духовного світу; само-
розвитку – як творчого ставлення індиві-
да до самого себе, здатного перетворити 
світ на краще; самоактуалізації – як фак-
тора безперервного прагнення людини 
до розвитку своїх особистісних можли-
востей; професійного самовдосконален-
ня – як цілеспрямованої діяльності педа-
гога щодо систематичного формування 

і розвитку в собі позитивних і усунення 
негативних якостей особистості, само-
освіти, оновлення і удосконалення наяв-
них у спеціаліста знань, умінь і навичок 
з метою досягнення бажаного рівня про-
фесійної компетентності [2].

Психолого-педагогічна підготовка 
майбутнього вчителя розглядається і як 
підготовка його до непреривного про-
фесійного розвитку (О.М. Пєхота). І 
важливу роль у цьому відіграє перехід 
від масово-репродуктивної до індивіду-
ально-творчої освіти. Особливостями 
сучасної психолого-педагогічної підго-
товки майбутнього вчителя є орієнтація 
на розвиток особистості студента як не-
повторної індивідуальності; створення 
оптимальних умов для його становлен-
ня, особистісного розвитку; розвиток в 
ньому механізмів саморозвитку, само-
регуляції та самовиховання; в підтримці 
на шляху професійного самовизначення 
і самореалізації, готовність його до ре-
алізації особистісно-орієнтованого на-
вчання в майбутній професійній діяль-
ності [2; 4].

Розглядаючи професійно-педагогічну 
підготовку, І.А. Зязюн на перше місце 
виносить психолого-педагогічну, що, в 
свою чергу, складається з таких осново-
положних компонентів: функціональне 
самовизначення педагога в навчальному 
процесі (хто Я?, для кого Я?), його пози-
ція; знання про критерії педагогічної дії, 
взаємодії, процесу; педагогічні здібності 
як основний покажчик педагогічної май-
стерності (Як я реалізую критерії педаго-
гічного процесу? Якою мірою впливаю 
на студентів, чи є для них авторитетом, 
зразком для наслідування?); рефлексія 
педагогічних дій в кожному інтервалі 
навчального процесу (для чого?, що?, 
як?, чи досягнув мети?) [4, с. 46-47].

І.А. Зязюн довів, що вагомою части-
ною професійно-педагогічної підготовки 
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майбутнього вчителя, її системоутворю-
ючим стрижнем є психолого-педагогічна 
практика студентів. У процесі психоло-
го-педагогічної практики студенти усві-
домлюють роль і об’єктивну необхід-
ність теоретичних знань, їх прикладний 
характер, проявляють критичне відно-
шення до одержаних знань, аналізують 
їх, теоретично осмислюють, моделюють 
на їх основі, або, змінюючи, проектують 
свою діяльність. Реалізація теорії зміц-
нює творче і свідоме ставлення майбут-
ніх вчителів до педагогічної діяльності. 
З огляду на принцип єдності теорії й 
практики І.А. Зязюн, вважає, що метою 
сучасної професійно-педагогічної підго-
товки є готовність майбутнього вчителя 
до реалізації особистісно-орієнтованого 
навчання [4, с. 47-48].

Під професійно орієнтованою 
особистістю майбутнього вчителя,  
Т.Ю. Осіпова, розуміє особистість, у 
якої на достатньому рівні сформовані 
як професійні якості (схильність до са-
мовиховання, професійна педагогічна 
спрямованість, майстерність, професій-
на усталеність, тощо), так і особистісні 
(спрямованість на професію вчителя, 
любов до дітей, організаторські та кому-
нікативні схильності, соціальні якості та 
ін.). Розвиток професійних якостей май-
бутніх фахівців під час навчання у вищо-
му навчальному закладі сприяє розвитку 
їхніх особистісних якостей, формує про-
фесійно орієнтовану та психологічно 
готову особистість майбутнього вчите-
ля. В колективі цей процес відбувається 
найбільш ефективно, тому вважається, 
що колектив студентської академічної 
групи є чинником формування профе-
сійно-орієнтованої особистості майбут-
нього вчителя [3; 4]. 

Другим чинником формування профе-
сійно-орієнтованої особистості майбут-
нього вчителя визначають особистісно-

орієнтоване виховання (І.Д. Бех). Свою 
життєстверджуючу функцію особис-
тість може сповна реалізувати, якщо ці 
норми будуть внутрішньо сприйнятими 
нею, стануть невід’ємною частиною уяв-
лення про саму себе. Саме це, на думку  
І.Д. Беха, є складовою саморозвитку і 
самовиховання людини як особистос-
ті, що, у свою чергу, є основною метою 
виховання як суспільного явища. Лише 
особистісно-орієнтованому вихованню 
під силу досягнення особистісно-роз-
вивальної мети, оскільки воно акцентує 
увагу на усвідомленні вихованцем себе 
як особистості, на його вільне і відпо-
відальне самовираження. Основа реалі-
зації особистісно-орієнтованої взаємодії 
полягає в установках тих, хто здійснює 
означену взаємодію, а саме: відкриті 
взаємини, безоцінне сприйняття, емпа-
тичне слухання, тощо [1; 5]. 

Вміння налагоджувати особистісні 
стосунки з іншими є неодмінною скла-
довою формування професійних якостей 
майбутнього педагога. Практично вті-
люючи особистісно-орієнтовані виховні 
технології, педагог у стінах школи мо-
делює майбутнє суспільство. Досягнен-
ня цієї мети пов’язану з його виховною 
установкою – синтезом професійних та 
індивідуальних рис особистості вихова-
теля. Засвоїти необхідні суспільні, про-
фесійні й особистісні цінності, а також 
набути вмінь налагоджувати необхідні 
соціальні зв’язки та відносини, май-
бутні вчителі найбільш повно можуть у 
студентському колективі. Важливу роль 
у згуртуванні колективу відіграє осо-
бистісно-орієнтована взаємодія, осно-
вою якої є спілкування-діалог. Для того, 
щоб взаємодія між членами студентської 
групи носила особистісно-орієнтований 
характер, необхідно, щоб стосунки між 
студентами були суб’єкт-субєктними, 
коли постійно береться до уваги їхнє 
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власне ставлення до спільної діяльності 
та психологічний клімат групи [3; 4]. 

В умовах колективу студентської гру-
пи майбутні вчителі мають можливість 
найбільш повно розкрити свої колекти-
вістські якості, розвинути організатор-
ські й комунікативні здібності набути 
важливого досвіду щодо формування 
дитячого колективу, що має важливе 
значення для їхньої подальшої профе-
сійної діяльності. Позитивна особистіс-
но-орієнтована взаємодія між членами 
колективу навчальної академічної групи 
є однією з умов формування професій-
но-орієнтованої особистості майбутньо-
го вчителя [2; 5].

Іншою умовою формування профе-
сійно орієнтованої особистості майбут-
нього вчителя виступає розвиток про-
фесійної педагогічної усталеності (З.Н. 
Курлянд). Під професійною усталеністю 
в педагогічній діяльності розглядається 
синтез якостей та властивостей особис-
тості, що дозволяє впевнено, самостій-
но, без емоційного напруження в різ-
них, часом не передбачуваних умовах, 
виконувати свою професійну діяльність 
із мінімальними помилками впродовж 
тривалого часу [1; 4]. 

У процесі розвитку професійної 
усталеності формуються й особистісні 
якості студентів. Під час формування 
професійної педагогічної усталеності 
вдосконалюються, наприклад, такі осо-
бистісні якості: самоусвідомлення (що є 
основою формування розумової актив-
ності і самостійності, вдосконалення 
себе і пошук смислу життя); активність 
(прагнення вийти за межі реалізованих 
можливостей, розширити сферу діяль-
ності); педагогічні здібності, властивос-
ті та якості, що забезпечують успішність 
у здійсненні певної діяльності тощо. 
Основою розвитку особистості є спіль-
на діяльність, у якій здійснюється за-

своєння нею певних соціальних ролей. 
Передбачаючи своє майбутнє, усвідом-
люючи свої досягнення і недоліки, лю-
дина прагне до самовдосконалення за 
допомогою своєї діяльності, навчання, 
гри, праці, спілкування з іншими людь-
ми, самоосвіти тощо [4].

За моделю формування професійно 
орієнтованої особистості майбутньо-
го вчителя одним із провідних засобів 
його формування є спільна діяльність 
колективу студентської групи. Осно-
вними видами спільної діяльності у ви-
щому навчальному закладі є навчальна, 
трудова, пізнавальна, спортивна, творча, 
науководослідна, позанавчальна, вихов-
на діяльність тощо. Але сама навчальна 
діяльність досить індивідуалізована і 
не сприяє формуванню колективу. По-
трібні спеціально організовані групові 
форми навчального процесу, що несуть 
системоутворюючий компонент для 
формування колективу, зокрема твор-
ча колективна діяльність педагогічної 
спрямованості [4].

На якому б етапі професійного та жит-
тєвого шляху не був учитель, він ніколи 
не може вважати свою професійну кон-
цепцію остаточно завершеною. І в цій 
принциповій відкритості, незаверше-
ності відображається фундаментальна 
особливість розвитку особистості вчи-
теля, формування його індивідуального 
досвіду, професійної самосвідомості та 
категоріальних структур професійного 
мислення [2].

Таким чином, саме в університеті, у 
процесі навчання закладаються основи 
майбутньої психолого-педагогічної ді-
яльності. Це дає можливість молодому 
педагогові впевнено почувати себе в 
професійній діяльності, швидше адапту-
ватися в умовах сучасної школи, успіш-
но розв’язувати складні завдання на-
вчально-виховної роботи, вміти вивчати 
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особистісні якості й особливості учнів, 
визначати оптимальні умови психолого-
педагогічного та корекційного впливів, 
глибоко аналізувати результати своєї 
діяльності, вміти справлятись з емоцій-

ним та фізичним навантаженням. Адже, 
фізично та психологічно готовий до ро-
боти з дітьми з психофізичними пору-
шеннями вчитель формує педагогічно 
кероване середовище.
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