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Національної академії педагогічних наук України

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ 

РОБІТНИКІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ

Анотація: В роботі викладено метод кількісного визначення запропонованих рівнів сфор-
мованості професійної компетентності кваліфікованих робітників машинобудівного профілю 
на базі її математичної моделі, яка є основою моделей змісту професійної підготовки майбут-
ніх фахівців. 

Аннотация: В работе изложен метод количественного определения предложенных уров-
ней сформированности профессиональной компетентности квалифицированных рабочих 
машиностроительного профиля на базе ее математической модели, которая является осно-
вой моделей содержания профессиональной подготовки будущих специалистов.

Summary: This paper describes the proposed method of quantification of the levels of profes-
sional competence of skilled workers engineering profile based on its mathematical model which is 
based on the model content of training of future specialists.

Сучасне машинобудування України 
являє собою розвинуту інфраструкту-
ру, що налічує понад 1000 підприємств 
різної форми власності та секторальної 
приналежності, продукція якої має за-
безпечувати ефективне функціонування 
вітчизняної економіки та гідно пред-
ставляти її на світовому ринку. На даний 
час, на жаль, у динаміці розвитку галузі 
превалюють негативні тенденції, які ма-
ють як об’єктивний, так і суб’єктивний 
характер. Одна з них – нестача кваліфі-
кованих робітничих кадрів для машино-
будівних підприємств, про що свідчать 
дані Державної служби зайнятості Укра-
їни та Державної служби статистики 
України. Професійно-технічна освіта і 
є тим ключовим елементом у підготов-
ці робітничих кадрів, який забов’язаний 
своєчасно та повною мірою вирішувати 
поставлені часом завдання.

Починаючи з 2004 року по 2014 рік в 
Україні за спеціальністю 13.00.04. – «Те-
орія та методика професійної освіти» за-
хищено понад 108 дисертаційних робіт, 

в описі яких присутні ключові слова: 
«зміст» «професійної» «підготовки», з 
них 19 докторських робіт, з яких різним 
аспектам підготовки педагогів присвя-
чено 12 робіт, фахівцям інших спеці-
альностей – 7 робіт, серед яких, з точки 
зору даного дослідження, варто виділи-
ти дослідження В.К. Федорченко (під-
готовка фахівців для сфери туризму) [1],  
А.П. Конох (професійна підготовка май-
бутніх фахівців із спортивно-оздоровчо-
го туризму у вищих навчальних закла-
дах), М.М. Козяр (професійна підготовка 
особового складу підрозділів з надзви-
чайних ситуацій) [2], О.В. Матвієнко 
(підготовка спеціалістів з інформаційно-
го забезпечення системи управління не-
виробничою сферою) [3], В.Г.Моторіної 
(професійна підготовка майбутніх учи-
телів математики). Така ситуація цілком 
зрозуміла, оскільки майбутній фахі-
вець, як результат функціонування пе-
дагогічної системи, напряму залежить 
від педагогів. Відмітимо також роботу 
Н.М. Собчак, присвячену дослідженню 
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змісту та формі професійної підготовки 
соціальних працівників у системі не-
перервної освіти США та дослідження 
та Козак Н.В. (дидактичні основи про-
фесійної підготовки майбутніх учителів 
у ФРН (друга половина XVIII – кінець 
XX ст.)). Така ситуація цілком зрозуміла, 
оскільки майбутній фахівець, як резуль-
тат функціонування педагогічної систе-
ми, напряму залежить від педагогів. На 
жаль, наукових праць, які б відображали 
результати дослідження моделювання 
змісту професійної підготовки кваліфі-
кованих робітників машинобудівного 
профілю нами не виявлено в доступній 
базі даних. Водночас аналіз цих та ін-
ших наукових праць, педагогічна прак-
тика засвідчує необхідність цілісного, 
системного, ґрунтовного дослідження 
проблеми моделювання змісту профе-
сійної підготовки кваліфікованих робіт-
ників машинобудівного профілю.

Метою роботи є викладання методу 
кількісного визначення запропонованих 
рівнів сформованості професійної ком-
петентності кваліфікованих робітників 
машинобудівного профілю на базі її ма-
тематичної моделі, яка є основою моде-
лей змісту професійної підготовки май-
бутніх фахівців. 

Провідною ідеєю роботи є положен-
ня про те що, одним з потужних засобів 
дослідження, створення, впровадження 
та застосування якісного змісту про-
фесійної підготовки майбутніх фахів-
ців, зокрема професійно компетентних 
кваліфікованих робітників машинобу-
дівного профілю, як ядра та критерію 
ефективності функціонування системи 
професійно-технічної освіти є його мо-
делювання, а саме формалізація (схе-
матизація і спрощення) в такий спосіб, 
який дозволяв би при цьому комплексно 
вимірювати та оцінювати систему про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців, 

відстежувати ті характеристики, які ві-
діграють роль визначальних у моделях 
системи професійно-технічної освіти 
та її елементів і підлягають вивченню, 
оцінюванню й управлінському впливу, 
що вимагає застосування сучасних до-
сягнень різних галузей науки, зокрема 
математики, кібернетики та статистики.

Під змістом професійної підготовки 
кваліфікованих робітників машинобу-
дівного профілю будемо розуміти педа-
гогічно адаптовану систему засвоєння 
професійних і фахових знань, розвиток 
відповідних умінь і навичок, оволодіння 
досвідом практичної діяльності в про-
фесійній сфері, а також формування осо-
бистісних ціннісних орієнтацій і спрямо-
ваності на майбутню фахову діяльність. 

Критерієм оцінювання якості змісту 
професійної підготовки є професійна 
компетентність майбутнього фахівця. 
Професійна компетентність кваліфіко-
ваного робітника машинобудівного про-
філю означатиме системну інтегративну 
поліфункціональну якість суб’єкта про-
фесійної діяльності, яка складається з 
сукупності структурних компонентів 
(ціннісно-мотиваційний, професійно-
важливі якості, фаховий, технологічний, 
технічний, діяльнісний і суб’єктний) й 
проявляється в здатності випускника 
на рівні певного стандарту відповідати 
вимогам обраної професії на підпри-
ємствах машинобудівного профілю та 
успішно реалізовувати свої посадові 
обов’язки.

Структурні моделі Державного стан-
дарту професійно-технічної освіти пев-
ної спеціальності, змісту професійної 
підготовки, професійної компетент-
ністі кваліфікованих робітників маши-
нобудівного профілю складаються з 
взаємопов’язаних компонентів, які мож-
на розглядати як деякі множини певних 
елементів. Наприклад, нехай {D} – мно-
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жина елементів, які описують профе-
сійну компетентність кваліфікованих 
робітників машинобудівного профілю 
на основі професійного стандарту; {E} –  
множина елементів, які описують про-
фесійну компетентність кваліфікованих 
робітників машинобудівного профілю 
у відповідності до результатів педаго-
гічного процесу на основі змісту освіти 
для певної професії; {C} – множина еле-
ментів, які описують професійну компе-
тентність майбутнього фахівця.

Професійна компетентність кваліфі-
кованих робітників машинобудівного 
профілю, яку позначимо літерою «К», 
являє собою системне інтегративне яви-
ще, тобто можна її представити в вигляді 
деякої функції:

К = f ({X}),
де Х – відповідно або множина {D} 

або множина {E} або множина {C} – 
множина аргументів функції, яка являє 
собою відповідну множину компонент.

Статичну модель професійної компе-
тентності можна представити у вигляді 
лінійного рівняння:

n
К = ∑аі хі,

i=1
де аі – коефіцієнти лінійного рівнян-

ня (вагові коефіцієнти значущості еле-
мента).

Задача оцінювання професійної ком-
петентності: визначити спосіб відобра-
ження γ, такий, що:

γ
К → [0,1]

Задача розв’язується методами побу-
дови таксономічних показників та рей-
тингової оцінки. 

Зважування множин елементів здій-
снюється за допомогою вагових коефіці-
єнтів (в моделі це коефіцієнти лінійного 
алгебраїчного рівняння) методом екс-
пертних оцінок, а саме:

1. Обрану групу експертів просимо 
оцінити по 10-бальній шкалі важливість 
того чи іншого елемента множини, що 
розглядається, тобто заповнити форму 1.

Форма 1. Перелік показників та їх 
важливість для професійної компетент-
ності кваліфікованого робітника маши-
нобудівного профілю.

№ 
з/п

Показник

Характеристи-
ка показника:

1 – стимулятор
2 – дестимулятор

Оцінка

Напроти кожного фактору (показни-
ка) у відповідний стовпець кожним учас-
ником опитування виставляється бал від 
1 до 10, де N – кількість факторів. При 
цьому:

1) максимальний бал виставляється 
найбільш вагомому фактору (критерію);

2) можна оцінювати однаковими ба-
лими різні фактори.

2. Для кожного показника знаходить-
ся його середнє арифметичне значення 
Рі для всіх експертів.

3. Знаходимо суму всіх Рі.
4. Визначаємо питому вагу показни-

ка за формулою «Рі ділимо на суму Рі». 
Отримані значення і будуть ваговими 
коефіцієнтами показника. В залежності 
від поставленої задачі та рівня абстрагу-
вання можлива експертна оцінка як всієї 
множини показників (елементів), так і 
кожного показника окремо. 

«Достовірність отриманих даних за 
методом експертної оцінки забезпечу-
ється виконанням таких умов:

– ретельним відбором експертів / кіль-
кісний склад експертної групи має бути 
не менше п’яти осіб, які мають високий 
рівень професійної підготовки, добре  
знають зміст роботи за спеціальністю, 
мають достатній практичний досвід; 
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– продуманою організацією самої 
процедури опитування експертів, що 
передбачає детальне обговорення ролі 
кожної якості чи властивості та аналіз    
конкретних ситуацій, які б могли наочно 
продемонструвати статус тієї чи іншої  
характеристики працівника як професій-
но важливої для успішної професійної, 
діяльності;

– створення умов для експертної оцін-
ки, коли оцінювання тієї чи іншої якості 
проводиться не тільки шляхом підсумку 
думок експертів, а є результатом всебічно-
го колективного обговорення» [4, с. 50].

Стандартизацію значень показників, 
виміряних за різними шкалами проводи-
мо наступним чином. Нехай Zi - значен-
ня довільного показника для і елемента 
об’єкта моделювання.

Знайдемо мінімальне Zmin та мак-
симальне Zmax значення відповідної 
шкали вимірювання. Якщо шкала вимі-
рювання не обмежена (наприклад, час, 
грошові одиниці тощо), в якості Zmin та 
Zmax обираються мінімальне та макси-
мальне значення відповідно серед всіх 
зареєстрованих значень відповідного 
показника для всіх об’єктів спостере-
ження.

Якщо показник є по своїй сутності 
стимулятором («чим вище значення по-
казника, тим краще», наприклад, «оцін-
ка за 12-бальною шкалою») розрахуємо 
Zi* за формулою

Zi*= (Zi - Zmin):( Zmax- Zmin)
Якщо показник є по своїй сутності 

дестимулятором («чим вище значен-
ня показника, тим гірше», наприклад, 
«кількість пропущених учнем годин») 
розрахуємо Zi* за формулою

Zi*= (Zmax -Zi ):( Zmax- Zmin)
Для обчислень невідомих значень 

показників на основі моделей змісту 
професійної підготовки кваліфікова-
них робітників машинобудівного про-

філю використовуються тільки стан-
дартизовані (нормалізовані) значення 
Zi* показників, які приймають участь 
у моделюванні. В залежності від мети 
дослідження чи проектування змісту 
професійної підготовки кваліфікованих 
робітників машинобудівного профілю 
показник може розглядатися як стимуля-
тор чи як дестимулятор, наприклад, по-
казник «кількість годин на викладання 
предмету «Охорона праці»».

Після модельних розрахунків перехід 
від нормалізованих значень до значень у 
шкалі вимірювання показника здійсню-
ється за формулами:

Zi =Zi*( Zmax- Zmin)+ Zmin 
(для стимуляторів)

Zi = Zmax - Zi*( Zmax- Zmin) 
(для дестимуляторів)

Нехай задані вхідні дані стандарти-
зованих (нормалізованих) значень для 
знаходження оцінки професійної ком-
петентності кваліфікованих робітників 
машинобудівного профілю. Значення 
професійної компетентності для кожно-
го об’єкту спостереження вираховуємо 
за формулою:

M
Кі = (∑ аj Zj*) / N, і=1,М

J=1
де N – кількість показників.
Методом сортування даних формуємо 

список об’єктів спостереження за прин-
ципом зменшення значень Кі і отримує-
мо рейтинг респондентів для подальшо-
го аналізу.

Відмітимо, що даний метод викорис-
товується також для оцінки і вибору най-
кращого варіанту з можливих розв’язків 
задачі проектування змісту професійної 
підготовки кваліфікованих робітників 
машинобудівного профілю.
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Питанню визначення рівнів сформо-
ваності професійної компетентносі та 
інших педагогічних явищ приділяється 
достатньо багато уваги. В залежності від 
мети дослідження автори пропонують 
різну кількість рівнів сформованості та 
їх числові межі. Для цілей даної робо-
ти достатньо використовувати наступні 
рівні сформованості [5]:

Високий: стійкий інтерес до навчаль-
ної діяльності та проблеми професійної 
компетентності, повні знання продук-
тивного характеру, високий рівень роз-
витку умінь та якостей, здійснюють по-
стійно аналіз і самоаналіз діяльності.

Достатній: відносно стійкий інтер-
ес до навчальної діяльності і проблеми 
компетентності, але не завжди прагнуть 
до її вдосконалення, характер засвоєння 
знань в основному реконструктивний, 
уміння і якості розвинені на достатньо-
му рівні.

Низький: відсутня система знань і 
умінь, припускаються помилок у біль-
шості завдань, не займаються самоос-
вітою, не прагнуть до са- мовдоскона-
лення.

На основі власного досвіду проведен-
ня обстежень в інших предметних об-
ластях та побудови рейтингових оцінок 
пропонуються наступні числові межі 
рівнів сформованості: 0-0,6 – низький, 
0,6-0,9 – достатній, 0,9-1 – високий. 

В моделях функціонування системи 
ПТО в умовах сучасного ринку праці в 

перспективі для обчислення коефіцієн-
тів моделі та подальшого економічно-
го аналізу необхідно використовувати 
статистичний показник «рівень профе-
сійної компетентності кваліфікованого 
робітника», який на сьогоднішній день 
відсутній у даних Державної служби 
статистики України по зрозумілим при-
чинам. Необхідність відстеження цього 
показника на основі викладеного мате-
ріалу очевидна, проте його створення та 
впровадження у практику статистичних 
спостережень Державної служби ста-
тистики України потребує колосальних 
трудових та фінансових витрат. 

Розроблені нами методологічні та 
теоретичні засади моделювання змісту 
професійної підготовки кваліфікованих 
робітників машинобудівного профілю 
сприятимуть підвищенню вірогідності 
та ефективності наукових досліджень, 
покращенню організації навчально-ви-
ховного процесу та навчання, що забез-
печить якісне формування професійної 
компетентності майбутніх фахівців у 
довгостроковій перспективі, оскільки 
вона є системою «з запізненням» (інер-
ційною системою), що прогнозовано 
вимагає застосування лагових моделей. 
Побудовані моделі на базі різних ма-
тематичних об’єктів у подальшому не 
виключають можливість відмінних їх 
інтерпретацій і розробки на цій основі 
різних (в певному розумінні) технологій 
реалізації модельних рішень.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО 
ІНТЕЛЕКТУ У ПІДЛІТКІВ З ІНТЕРНЕТ-АДИКЦІЄЮ

Анотація: Стаття розглядає особливості прояву соціального та емоційного інтелекту у під-
літків, що мають інтернет-залежність. 

Аннотация: Статья рассматривает проблему проявления социального и эмоционального 
интеллекта у подростков, обладающих интернет– зависимостью. 

Summary: In the article considers the peculiarities of manifestations of social and emotional 
intelligence in adolescents with Internet addiction.

Актуальність проблеми. Проблема 
інтернет-залежності підлітків привер-
тає особливу увагу серед науковців та 
практиків, психологів та педагогів. В 
підлітковому віці відбувається розвиток 
соціально-перцептивних здібностей, на-
виків соціальної взаємодії та адаптації. 
Прискорена комп’ютеризація всіх сфер 
діяльності суспільства та надмірне ви-
користання мережі Інтернет в щоденно-
му життя не лише дорослої людини, а й 
серед підлітків приводить до виникнен-
ня проблеми інтернет-залежності (ін-
тернет-адикції) та проблем в розвитку 
і прояві соціально-комунікативних зді-
бностей особистості. 

Вміння проявляти емоції, відчувати 
емоції інших людей, формувати міжосо-
бистісні стосунки, розуміння вербальну 
і невербальну «мову» характеризують 
соціальний та емоційний інтелект осо-
бистості.

Велику різноманітність пробле-
ма емоційного і соціального інтелекту 
отримала в рамках зарубіжної та вітчиз-
няної психології: теорія емоційно-ін-
телектуальних здібностей (Дж. Майєр, 
П. Селовей, Д. Карузо); теорія емоцій-
ної компетентності (Д. Гоулмен); не-
когнітівна теорія емоційного інтелекту 

(Р. Бар-Он); уявлення про практичний і 
соціальний інтелект (Р.Дж. Стернберг , 
Дж.Б. Форсайт , Дж. Хедланд , Дж. Гіл-
форд); особливості прояву емоційного 
та соціального інтелекту (І.М. Андрєєва, 
Д.В. Люсін, Н.В. Коврига, О.І. Власова, 
В.Л. Малигін, A.C. Петровська). 

Психологічні фактори ризику фор-
мування інтернет-залежної поведінки у 
підлітків пов’язані з такими індивіду-
ально-психологічними властивостями: 
емоційна нестійкість, невпевненість у 
собі, підвищена тривожність. Дані осо-
бливості особистості, перешкоджають 
ефективній комунікативній діяльності 
та затрудняють соціальну адаптацію під-
літків в житті.

Аналіз проблеми. Представники різ-
них психологічних напрямів по-різному 
розглядали соціальний інтелект: як зді-
бність мати справу з оточуючими; здат-
ність легко знаходити спільну мову з 
іншими людьми, вміння входити в їхнє 
становище, ставити себе на місце ін-
шого; здатність критично і правильно 
оцінювати почуття, настрій і мотивацію 
вчинків інших людей. 

Дж. Гілфордом, наприклад, розгля-
дав соціальний інтелект як систему 
інтелектуальних здібностей, що не за-
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лежать від загального інтелектуального 
фактора, але в першу чергу пов’язані з 
пізнанням інформації про поведінку. 

Д. Гоулман дав уявлення про емо-
ційний інтелект та його компоненти як: 
емоційна самосвідомість, контроль, со-
ціальна чуйність, управління відноси-
нами. 

П. Селовей і Дж. Мейер ввели по-
няття про емоційний інтелект, як про 
«здатність відстежувати власні та чужі 
почуття і емоції, розрізняти їх і викорис-
товувати цю інформацію для напрямку 
мислення і дій» [1], [2], [3]. Розробле-
на ними модель емоційного інтелекту 
складається із з здібностей трьох ти-
пів: ідентифікація і уміння проявляти 
емоції; регуляція емоцій; використання 
емоційної інформації в мисленні і ді-
яльності.

Частіше за все емоційний інтелект 
розглядається як підструктура соціаль-
ного інтелекту [2], [4]. Разом із соціаль-
ним інтелектом емоційний відноситься 
до інтелекту, який оперує соціальною, 
практичною, особистісною і емоцій-
ною інформацією [5]. 

Проте, являючись частиною соціаль-
ного інтелекту, емоційний включає в 
себе внутрішні, особистісні емоції, які 
являються значущими для особистіс-
ного росту і мають на увазі вирішення 
емоційних аспектів проблеми. 

Аналіз наукової літератури в галузі 
вікової психології дає змогу вважати 
підлітковий вік періодом статусної та 
рольової невизначеності особистості, 
нестійкості образу «Я», амбівалентнос-
ті почуттів та емоцій. Емоції підлітків 
значною мірою пов’язані зі спілкуван-
ням. 

Підлітковий вік вважається періодом 
активного формування соціального та 
емоційного розвитку. Розвиток соціаль-
ної компетентності підлітків обумовле-

но потребою в самоствердженні та по-
пулярності серед однолітків і включає 
розвиток якостей, які сприяють спіл-
куванню, розвиток соціальних умінь і 
навичок, засвоєння соціальних ролей і 
статеворольових стереотипів [6]. Роз-
виток емоційної компетентності в під-
літковому віці зумовлений вираженою 
потребою в емоційному благополуччі і 
включає розвиток здатності до емпатії, 
вміння диференціювати власні емоції 
і емоції інших людей, самоконтролю і 
самомотивації. Розвиток емоційного ін-
телекту є важливим фактором адаптації 
в соціальному оточенні. 

Мета дослідження. Розкрити психо-
логічні особливості емоційного та со-
ціального інтелекту серед інтернет-за-
лежних підлітків.

Опис вибірки та методів досліджен-
ня. Експериментальна вибірка склада-
лася з 60 підлітків гімназії м. Харкова, 
віком 13-15 років. 

Результати дослідження. Емоцій-
ний інтелект розглядається як здібність 
розуміти, управляти і аналізувати влас-
ні емоції і емоції інших людей, а також 
уміння контролювати емоції і емоцій-
ні стани. Направленість на розуміння 
власних емоцій та емоцій інших людей 
дає змогу діагностувати внутрішньо-
особистісний і міжособистісний емо-
ційний інтелект. 

Емоційний інтелект у підлітків з ін-
тернет-залежною поведінкою розвине-
ний гірше ніж у підлітків, що не мають 
інтернет-залежності. Найменш розви-
неними показниками емоційного інте-
лекту у підлітків є здібність управляти 
своїми емоціями (17%), емпатія (12%) і 
самомотивація (13%), це говорить про 
те, що вони мають труднощі в ідентифі-
кації та описі своїх почуттів. Низький 
рівень самомотивації можна поясни-
ти тим, що Інтернет починає заміняти 
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спілкування в реальному житті, через 
що підліток не має бажання і потреби 
покидати свій віртуальний світ, забуває 
про реальність, віддає перевагу вірту-
альному спілкуванню.

Емоційна обізнаність (20%) в інтер-
нет-залежних підлітків характеризу-
ється слабо розвиненими здібностями 
розуміти і давати оцінку власним по-

чуттям і емоційному стану, а також не-
вмінням керувати своїми емоціями. 

Здатність управляти своїми емоціями 
виражена в середній мірі (17%) і перед-
бачає переживання підлітками з інтер-
нет-адикцією певних труднощів в контр-
олі власних емоції, невмінні знижувати 
інтенсивність негативних емоцій, не-
здатність усвідомлювати свої емоції. 

Стосовно соціального інтелекту, то 
підлітки з інтернет-залежністю мають 
низькі показники здібності розпізнава-
ти динаміку міжособистісної взаємодії 
(30%). Схильні частіше невірно інтер-
претувати слова співрозмовника, погано 
розуміють зв’язок між поведінкою та її 
наслідками, частіше потрапляють в кон-
фліктні ситуації. Невміння знайти своє 
місце в колективі учнів, відсутність вза-
єморозуміння з близькими та рідними 
приводить до замкнутості, самотності і 
можуть стати причиною виникнення ін-
тернет-залежної поведінки. 

Підлітки з відсутньою інтернет-за-
лежної поведінки мають добре розви-
нений соціальний інтелект, здібності у 
розумінні наслідків поведінки (86%). 
Вони здатні передбачати подальші вчин-
ки людей на основі реальних ситуацій 
спілкування, передбачувати події, ґрун-
туючись на розумінні почуттів, думок, 
намірів співбесідника. Розуміють мову 
невербального спілкування, висловлю-
ють швидкі та чіткі судження про лю-
дей, успішно прогнозують їх реакції в 
певних умовах, проявляють далекогляд-
ність в відносинах з оточуючими, що 

Рис 1. Показники емоційного інтелекту (у %)
Примітка 1.      – група підлітків з інтернет-адикцією;     – підлітки, що не мають  

залежності.
Примітка 2. ЕІ – емоційний інтелект; 1 – «емоційна обізнаність», 2– «управління сво-

їми емоціями», 3 – «самомотивація», 4 – «емпатія», 5 – «управління емоціями інших лю-
дей», 6 – «міжособистісний ЕІ», 7 – «внутрішньо-особистісний ЕІ», 8 – «розуміння емоцій 
інших людей».
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сприяє їх успішній соціальній адаптації. 
Вони успішно взаємодіють в комуніка-
тивному процесі. Такі підлітки відрізня-
ються контактністю, емоційною відкри-
тістю, тактовністю, доброзичливістю та 
позитивною направленістю. 

Інтеренет-залежні підлітки менш чут-
ливі до сприйняття характеру і відтінків 
міжособистісних відносин (вербальна 
експресія (27%), погано розпізнають 

сутність вербальних повідомлень; не 
дуже добре володіють невербальною ко-
мунікацією (33%). 

Найкраще розвиненою особливіс-
тю соціального інтелекту інтернет-за-
лежних підлітків є розуміння наслідків 
поведінки (56%). Статистично да-
ний показник розвинений краще, ніж  
інші показники у інтернет-залежних 
підлітків.

У підлітків з інтернет-залежністю по-
казники емоційного інтелекту знижені 
в порівнянні з підлітками, що не мають 
інтернет-залежності. Вони гірше іден-
тифікують власні емоції, переживають 
труднощі в емоційній самоорганізації, в 
установленні емоційного контакту з од-
нолітками та дорослими. Кореляційний 
аналіз показав, що чим краще розвине-
ний емоційний інтелект у підлітків, тим 
менший ризик виникнення схильності 
до інтернет-залежності. Рівень соціаль-

ного інтелекту у підлітків з інтернет-за-
лежністю має низькі показники. 

Висновки. Соціальний та емоційний 
інтелект визначає особливості сприйнят-
тя особистістю себе під час спілкування 
з іншими людьми, вміння контактувати 
за допомогою вербальної та невербальної 
«лексики», вміння розпізнавати та розумі-
ти переживання іншої людини, емоційні 
стани та їх прояви. Підлітковий вік – пері-
од, коли відбувається розвиток соціальної 
особистості, розкриваються вміння фор-

Рис. 2. Показники соціального інтелекту (у %)

Примітка 1.       – група підлітків з інтернет-адикцією;     – підлітки, що не мають  
залежності.

Примітка 2. 1 – «розуміння наслідків поведінки», 2 – «невербальна комунікація», 3 – «вер-
бальна експресія», 4 – «динаміка міжособистісної взаємодії».
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мувати міжособистісні стосунки, визна-
чаються стилі взаємодії з іншими людьми.

Останнім часом існує перевага вірту-
ального спілкування, особливо в підліт-
ковому віці. У віртуальному спілкуванні 
відсутня інформація про дійсні почутті, 
відчуття, емоції, переживання учасників 
соціально-комунікативного процесу В 
реальних, живих стосунках є страх отри-

мати реакцію, що не відповідає уявлен-
ню особистості і, відповідно, проявити 
свою, можливо не найкращу, приховану.

Розвиток соціального та емоційного 
інтелекту, особливості, характеристики, 
вміння спілкуватися, розуміти емоції ін-
ших людей, відповідно на них реагувати 
визначають психологічне здоров’я соці-
ального рівня.
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АНАЛІЗ АДАПТИВНИХ ТА ДЕЗАДАПТИВНИХ ПРОЯВІВ 
ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ В СИТУАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ

Анотація: У статті розглянуто питання, що пов’язані з дослідженням дезадаптивних про-
явів перфекціонізму, які виникають у ситуації досягнення. Здійснено порівняльний аналіз де-
задаптивних проявів перфекціонізму у фоновій ситуації та у ситуації досягнення. Охарактери-
зовано типи перфекціоністів за рівнем адаптивності. 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с исследованием дезадаптив-
ных проявлений перфекционизма, которые возникают в ситуации достижения. Осуществлен 
сравнительный анализ дезадаптивных проявлений перфекционизма в фоновой ситуации и в 
ситуации достижения. Охарактеризованы типы перфекционистов по уровню адаптивности.

Summary: The paper deals with questions about manifestations of maladaptive perfectionism 
that arise in the situation of achievement. The comparative analysis manifestations of maladaptive 
perfectionism in а background of the situation and situation of achievement. Made characteristic 
types perfectionist by the level of adaptability.

Постановка проблеми та її зв’язок 
із важливими науковими і практичними 
завданнями.

Сучасне суспільство та швидкий 
темп життя висувають високі вимоги до 
формування певних параметрів особис-
тості, які сприятимуть більш адаптивно-
му та ефективному існуванню і взаємо-
дії у відповідних соціальних умовах. За 
таких умов особливої актуальності на-
буває дослідження феномену перфекці-
онізму, оскільки він відображає і, водно-
час, сприяє руху особистості у напрямку 
самовдосконалення. Перфекціонізм тіс-
но пов’язаний з активністю людини, що 
спрямована на досягнення важливих для 
неї цілей. Така активність є необхідною 
в ситуаціях, які виникають в особистос-
ті на кожному кроці її життєвого шляху 
та вимагають мобілізації внутрішніх ре-
сурсів і зусиль для отримання бажаних 
результатів, реалізації поставлених ці-
лей тощо. Поведінка людини в ситуації 
досягнення демонструє її рівень дома-
гань, прагнення до досягнень та бажан-
ня визнання чи підкорення задуманих 
вершин. З одного боку, перфекціонізм 

у своїх конструктивних формах може 
сприяти досягальній активності особис-
тості, спрямовувати зусилля на досяг-
нення високих результатів. Проте, часто 
перфекціонізм набуває деструктивних 
форм, що не лише перешкоджають адап-
тації людини в соціумі, а й призводять 
до невротизації, відчуття внутрішнього 
дискомфорту та порушення рефлексії 
власних бажань і можливостей. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій, у яких започатковано розв’язання 
даної проблеми.

Дослідженням перфекціонізму за-
ймалися такі вчені як К.Хорні, П.Хьюітт, 
А.Бек, Д.Бернс, А. Адлер, М. Аддерхол, 
Гелбрейт, Голендер, В.Родел, Р. Свінсон, 
Г. Флетт, Л. Сільверман, Л. Террі, Фрост, 
Д.А. Андрусенко, Ж.П. Вірна, Н.Г. Га-
ранян, І.І. Грачова, І.А. Гуляс, С.Є. Єні-
колопов, С.С. Занюк. З.С. Карпенко,  
О.О. Лоза, Р.Д. Хамачек, І.Д. Хломов, 
А.Б. Холмогорова, Р. Шафран. В.А. Яс-
ная, Н. Чала та інші. 

Одним з перших психологічне ви-
значення перфекціонізму дав клінічний 
психолог Хондлер, характеризуючи пер-
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фекціонізм як повсякденну вимогу по-
становки до себе більш високої якості 
виконання діяльності, ніж це необхідно 
[4, с. 24-26]. Д. Бернс розглядав префек-
ціонізм через призму когнітивної психо-
логії як «мислення в категоріях «все або 
нічого», при якому прийнятними є лише 
два варіанти виконання діяльності – по-
вна відповідність високим стандартам 
або повний крах» [7, с. 481-483].

І.П. Ільїн визначав перфекціонізм 
як прагнення особистості доводити ре-
зультати будь-якої своєї діяльності до 
відповідності найвищим еталонам – це 
потреба у досконалості продуктів сво-
єї діяльності. [3] Тобто, автор акценту-
вав увагу на перфекціонізмі як одному 
з видів максималізму, прагнення до до-
сягнення найвищого рівня у руслі само-
вдосконалення. Такої ж думки дотриму-
ються і канадські психологи П. Хьюітт 
і Г.Флетт, які тлумачать перфекціонізм 
як прагнення людини бути досконалою і 
бездоганною у всьому [6, с. 160].

На думку І.І. Грачової, системоутво-
рюючими характеристиками перфек-
ціонізму являються прагнення до са-
мовдосконалення та ідеали, прийняті 
особистістю. Вибираючи власний ідеал, 
зразок для наслідування, перфекціоніст 
вибирає власний життєвий шлях, що 
впливає на його особистісний розвиток 
[1, с. 8].

Зарубіжні та вітчизняні автори звер-
талися до проблеми невротичного рівня 
перфекціонізму, що пов’язаний з дис-
комфортними чи, іноді навіть деструк-
тивними наслідками для організму. Так, 
О. Чала зазначає, що одним із симптомів 
перфекціонізму студентів, що корелює з 
деструктивною конфліктністю, є харак-
тер мотивації розв’язування проблемної 
ситуації (приміром, складання іспиту) 
[5]. В ході такої ситуації носій здорового 
перфекціонізму може переживати хви-

лювання і азарт, концентруючи увагу на 
власних можливостях і способах досяг-
нення мети, встановлює для себе високі 
стандарти, але при цьому орієнтований 
на успіх і отримує задоволення від до-
сягнення важких цілей. Для людини з не-
вротичним перфекціонізмом головним 
стимулом стає страх перед невдачею, а 
бажання стати краще – нав’язливою іде-
єю, завжди проявляється невдоволення 
собою [2].

Ціль статті: аналіз адаптивних та де-
задаптивних проявів перфекціонізму, що 
актуалізуються у ситуації досягнення; 
характеристика типів перфекціоністів за 
рівнем адаптивності.

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

Вибірку дослідження дезадаптивних 
проявів перфекціонізму склали учні 11-х 
класів та студенти віком від 16 до 25 років. 
Кількість досліджуваних становила 106 
осіб. Забезпечувалась репрезентативність 
за статевим розподілом (56 осіб дослі-
джуваних жіночої статі та 50 осіб – чоло-
вічої статі) та професійним спрямуван-
ням (серед досліджуваних були присутні 
представники факультетів гуманітарного 
спрямування, а також факультетів природ-
ничо-математичного напрямку).

Емпіричне дослідження особливос-
тей дезадаптивних проявів перфекціо-
нізму в ситуації досягнення відбувалось 
у кілька етапів. Спочатку досліджува-
ним пропонувалось пройти психологіч-
ну діагностику – в ситуації досягнення 
(необхідність здачі екзаменів чи про-
бного зовнішнього незалежного оціню-
вання), на наступному етапі – у фоновій 
ситуації.

За результатами дослідження було 
проаналізовано динаміку дезадаптивних 
проявів досліджуваних на різних етапах 
дослідження (Рис. 1). 
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Аналіз отриманих результатів вказує 
на те, що ситуація досягнення зумовлює 
актуалізацію дезадаптивних проявів. 
Відбувалось значуще підвищення показ-
ників дезадаптивних проявів за шкалами 
тривоги, вегетативних порушень, невро-
тичної депресії, істеричного типу реа-
гування, астенії та обсесивно-фобічних 
порушень. 

Отримані дані можна пояснити тим, 
що очікування результатів, необхідність 
відповідати визначеним стандартам зу-
мовлювало виникнення стану стресу. 
Тривале перебування у стресовій ситу-
ації та очікування оцінки призводило 
до астенізації – виснаження організму. 
Обсессивно-фобічні порушення були 
викликані постійними нав’язливими 
думками про невдачу, що зумовлювало 
ірраціональний страх і психічне напру-
ження. 

Труднощі, які виникали на шляху 
досягнень (отримання високих оцінок 
відповідно до прикладених зусиль) в 
ситуації досягнення, призводили до по-
яви у досліджуваних стану фрустрації, 
що відображався безпосередньо на по-

казниках продуктивності та 
ефективності навчальної ді-
яльності, а також впливав 
на деструктивні зміни в за-
гальному психічному стані  
(особливо в межах емоційної 
сфери).

 На основі аналізу резуль-
татів дослідження дезадап-
тивних проявів, які вини-
кають у перфекціоністів у 
ситуації досягнення, було по-
будовано регресійну модель 
прогнозування виникнення 
дезадаптивних проявів у си-
туації досягнення. До осно-
вних предикторів динаміки 
дезадаптивних проявів у си-

туації досягнення ввійшли показники 
перфекціонізму за Інтегральною Бага-
томірною шкалою Хьюітті, Флетта; си-
туативної та особистісної тривожності; 
мотиваційної тенденції на досягнення 
успіху чи уникнення невдачі (рис. 2). 

Рис. 2. Показники внеску предикторів 
у прогнозування динаміки 

дезадаптивних проявів особистості 
у ситуації досягнення

За результатами проведення ієрархіч-
ного кластерного аналізу за показниками 
перфекціонізму, мотиваційних тенденцій 
на досягнення успіху чи уникнення не-
вдачі, дезадаптивних провів та рівня ака-
демічної успішності, було виділено на-
ступні кластери (групи) досліджуваних 

Рис. 1. Порівняльна характеристика 
дезадаптивних проявів досліджуваних 

у фоновій ситуації та у ситуації досягнення
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Перший тип: високий рівень перфек-
ціонізму, мотиваційна тенденція уник-
нення невдачі, виражені дезадаптивні 
прояви і високий рівень академічної 
успішності.

Другий тип: середній рівень пер-
фекціонізму, мотиваційна тенденція 
досягнення успіху, помірно виражені 
дезадаптивні прояви і високий рівень 
академічної успішності.

Третій тип: високий рівень перфекці-
онізму, мотиваційна тенденція уникнен-
ня невдачі, високий рівень вираженості 
дезадаптивних проявів та низький рі-
вень академічної успішності.

Четвертий тип: низький рівень пер-
фекціонізму, відсутня виражена орієнта-
ція на досягнення успіху чи уникнення 
невдачі, помірно виражені дезадаптив-
ні прояви і середній рівень академічної 
успішності. 

Висновки та перспективи подальших 
наукових розвідок.

Таким чином, перфекціонізм є склад-
ним багаторівневим явищем, що про-
являється у всіх сферах життя людини 
і полягає у прагненні відповідати висо-
ким стандартам, досягати особистісної 
досконалості та досконалості продуктів 
діяльності. Серед рівнів перфекціонізму 
виділяють адаптивний і дезадаптивний 
(невротичний). Адаптивний перфекці-
онізм характеризується прагненням до 
самовдосконалення та високої якості ви-
конання завдань; дезадаптивний перфек-

ціонізм призводить до деструктивних 
для особистості наслідків і проявляєть-
ся у знижених показниках ефективності 
діяльності. Релевантною ситуацією для 
актуалізації перфекціонізму являється 
ситуація досягнення. Особистості з де-
задаптивним рівнем перфекціонізму у 
ситуації досягнення характеризуються 
завищеним рівнем домагань, надмірною 
критичністю та вимогливістю до резуль-
татів власної діяльності, що може при-
зводити до невротизації особистості. 

Індикаторами дезадаптивних проявів 
особистості за результатами емпірично-
го дослідження (що проводилось на ви-
бірці старшокласників та студентів) ви-
значено: високий рівень ситуативної та 
особистісної тривожності, домінування 
мотиваційної тенденції уникнення невда-
чі, високий рівень вираженості перфек-
ціонізму. Виявлено статистично значуще 
підвищення показників дезадаптивних 
проявів перфекціонізму в ситуації досяг-
нення (порівняно з показниками фонової 
ситуації). В динаміці дезадаптивних про-
явів підвищення проявляються за шкала-
ми астенії, вегетативних порушень, об-
сессивно-фобічних порушень та тривоги. 
За рівнем адаптивності можна виділити 
чотири типи перфекціоністів. В основі 
створення типології виділено такі крите-
рії, як рівень перфекціонізму, мотивацій-
на спрямованість на досягнення, вира-
женість дезадаптивних проявів та рівень 
академічної успішності. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ 
ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРЯННЯ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ ВЕЛИКОГО МІСТА

Анотація: У статті проаналізовано психологічні чинники професійного вигоряння в соціаль-
но-культурному середовищі великого міста. Розкрито вплив міського спілкування та стресорів 
довкілля (несприятливого візуального оточення, великих відстаней, транспортного шуму тощо). 
Визначено потенційні можливості великого міста у попередженні професійного вигоряння.

Аннотация: В статье проанализированы психологические факторы профессионального 
выгорания в социально-культурной среде большого города. Раскрыто влияние городского 
общения и стрессоров окружающей среды (неблагоприятного визуального окружения, боль-
ших расстояний, транспортного шума и др.). Определены потенциальные возможности боль-
шого города в предупреждение профессионального выгорания.

Summary: In the article the psychological factors of the professional burning down in the so-
cial-cultural environment of the city are analyzed. The influence of the city communication and 
stressful factors of environment (unfavorable visual surroundings, large distances, heavy traffic etc.) 
are founded. Potential possibilities of the city in prophylaxis of the professional burning down are 
defined.

Постановка проблеми. У зв’язку з 
ускладненням соціально-економічних 
умов та інтенсифікацією інформацій-
них процесів у нашій країні зростає 
актуальність досліджень, пов’язаних із 
негативними наслідками професійного 
вигоряння. Діяльність фахівців сфери 
«людина-людина» в усі часи була од-
нією з найбільш емоційно напружених. 
Це пов’язано зі значною кількістю не-
передбачуваних та неконтрольованих 
комунікативних ситуацій, необхідністю 
встановлення і підтримки довірчих від-
носин, постійним перебуванням в емо-
ційно наповненій атмосфері, з нерегла-
ментованим режимом роботи, з високим 
ступенем особистої відповідальності 
працівника, оскільки від нього часто за-
лежить не лише підвищення якості жит-
тя чи здоров’я клієнта (пацієнта), але і 
їхнє збереження. Результати досліджень 
вітчизняних науковців свідчать, що 

ознаки синдрому вигорання мають: 80% 
лікарів, 65% педагогів, 85% соціальних 
працівників, 60% працівників органів 
внутрішніх справ [2, с. 47]. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблемі формування стійкості 
до емоційного вигоряння у фахівців з 
психологічної точки зору відведена до-
статня увага. Так, опубліковані роботи, 
які присвячені розробці моделі емоцій-
ного вигоряння (К. Маслач, С. Джексон 
та ін.), визначенню структурних компо-
нентів вигоряння (E. Aрoнсoн, А. Пайнс, 
Т. Кокс та ін.), основних проявів про-
фесійного вигоряння (О. М. Гнєзділова,  
Т. В. Форманюк та ін.). Синдром емо-
ційного вигорання в професійному спіл-
куванні вивчали В. В. Бойко, Т. В. Зай-
чикова, А. В. Ільків, Л. М. Карамушка,  
С. Д. Максименко та ін. 

Останнім часом активізувалась ува-
га до вивчення впливу урбанізованого 
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середовища на особистість. На теренах 
України дослідження в галузі соціоло-
гії міста проводять такі вчені, як В. Г. 
Гордієнко, Л. В. Малес, Л. С. Орищин,  
В. В. Середа, О. М. Семашко, М.О. Со-
болевська, В. А. Яровий та ін. Особливо 
актуальними і розробленими виступа-
ють валеоекологічні аспекти (Г. В. Івенс, 
О. Л. Пруцакова, В. А. Філін), однак 
набагато менше уваги відводиться чин-
никам впливу міського середовища на 
психічні стани городян, в тому числі і 
на виникнення у них синдрому емоцій-
ного вигоряння. Разом із тим вплив со-
ціально-культурних чинників важливо 
враховувати, адже проживання в міській 
чи сільській місцевості, безперечно, є 
значущим для фахівця, оскільки він по-
ринає в різний середовищний простір. 
Враховуючи означене, метою нашої  
роботи було визначено: виокремлення 
та аналіз психологічних чинників про-
фесійного вигоряння в соціокультурно-
му середовищі великого міста.

Виклад основного матеріалу. Перед 
тим, як перейди до безпосереднього ана-
лізу зв’язку між впливами міського се-
редовища та виникненням професійного 
вигоряння, вважаємо за необхідне актуа-
лізувати низку ключових понять. Зазна-
чимо, що питання емоційного вигоряння 
загалом та професійного зокрема висвіт-
лені у працях як вітчизняних, так і за-
рубіжних дослідників. Так, С. П. Безно-
сов, О. О. Єлдишова, А. О. Молдованов,  
М. В. Сіцінська, Т. М. Траверсе розкри-
вають проблеми професійної деформації 
особистості. В. В. Бойко, Н. М. Булате-
вич, Н. Є. Водоп’янова, Ю. П. Жогно, 
С. Д. Максименко, К. О. Малишева,  
К. Маслач, В. О. Орел, Л. С. Пілецька, 
В. В. Шульга вивчають поняття, струк-
туру та причини виникнення синдрому 
емоційного вигорання в професійному 
спілкуванні. Л. О. Кітаєв-Смик та Г. Се-

льє особливу увагу відводять пережи-
ванню стресу як передумові емоційного 
вигоряння. Н. Г. Осухова, О. І. Бабич,  
Л. Г. Федоренко пропонують практич-
ні матеріали щодо профілактики про-
фесійного вигорання. В. І. Долгова,  
О. А. Льошенко Я. В. Латюшін, І. М. Ма-
тійків, О. М. Семенова І. А. Ясточкіна 
розглядають означену проблему через 
призму формування емоційної стійкості 
та емоційної компетентності особистості. 

Найбільш узагальнене визначення 
вигоряння подано у підході К. Maслач 
(1976), яка визначає цей стан як син-
дром фізичного і емоційного висна-
ження, включаючи розвиток негативної 
самооцінки, негативного ставлення до 
роботи, втрату розуміння і співчуття 
щодо клієнтів або пацієнтів [16]. Слід 
звернути увагу на те, що у тлумачен-
ні К. Маслач, емоційне вигоряння роз-
глядається як стан, тобто вже кінцевий 
результат дії якихось стресогенних чи 
дестабілізуючих чинників. Більш ши-
роко це явище пояснює Т. І. Рогінська. 
Вона зазначає, що «синдром емоційного 
вигоряння є процесом поступової втра-
ти експансивної, когнітивної і фізичної 
енергії, що проявляється в симптомах 
емоційного, розумового виснаження, 
фізичного стомлення, особової відчуже-
ності та зниження задоволення виконан-
ням роботи». Це також «… результат 
невдало вирішеного стресу на робочому 
місці» [10, с. 85-86] (курсив наш). Дру-
гий підхід дозволяє оцінити професійне 
вигорання в аспектні поетапності, тобто 
з урахуванням різних чинників – як вну-
трішніх, так і зовнішніх (К. С. Мілєвіч, 
В. О. Орел, А. Д. Сєрьогіна та ін.). 

Низка питань, що стосуються осо-
бистісних, рольових та організаційних 
чинників вигоряння, значною мірою вже 
розкриті в психолого-педагогічній лі-
тературі. І ми погоджуємося з думкою, 
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що сукупність особистісних рис харак-
теру (як от, підвищена емоційна лабіль-
ність, емпатійність, інтровертованість, 
занижена самооцінка й самоповага та 
ін.), конфлікт ролей і рольова невизна-
ченість, несприятливі фізичні й матері-
альні умови роботи у поєднанні з напру-
женою психоемоційною атмосферою в 
трудовому колективі крок за кроком на-
ближають фахівця до межі емоційного 
напруження, емоційно-моральної дезо-
рієнтації, а в кінцевому результаті – до 
виснаження. Водночас ми вважаємо, що 
означені вище чинники активізуються і 
сприймаються більш гостро, якщо і ото-
чуючий соціокультурний простір діє на 
фахівця несприятливо, тобто має місце 
дія – середовищного чинника. Хоча різні 
явища природного та соціокультурного 
середовищ і були предметом досліджен-
ня багатьох учених, проблема професій-
ного вигоряння через призму соціаль-
но-культурних впливів ще не висвітлена 
достатньою мірою. Ми спробуємо вста-
новити цей зв’язок – між впливом соціо-
культурного середовища, зокрема місь-
кого, та ризиком зростання чи зниження 
у фахівця схильності до професійного 
вигорання.

Як правило, міське середовище спо-
внене чинниками, які цілком можна ви-
значити як стресогенні. В першу чергу, 
це: висока щільність населення, а тому 
більш часті вимушені контакти, інтен-
сифікація взаємодій між людьми; по-
стійна шумова дія; високий розвиток 
транспорту і, як наслідок, інтенсивність 
просторових пересувань; територіальна 
роз’єднаність (родичів, друзів, культур-
ного центру від місця проживання і т.д.); 
інформаційні перевантаження за раху-
нок розвитку ЗМІ і високої інтенсивнос-
ті соціальних взаємодій; мінливі умови 
праці, побуту, дозвілля; концентрація та 
інтеграція різних сфер і галузей діяль-

ності, різних соціальних та демографіч-
них груп і типів соціальної поведінки на 
відносно обмеженій території; високий 
ступінь диференціації в системі сус-
пільства і розподілу праці з постійною 
зміною та ускладненням структури со-
ціальних зв’язків [1].

Багато дослідників поділяють дум-
ку, що життя у великому місті спричи-
няє стрес, який пов’язаний, насамперед, 
із чинниками довкілля. Так, Г. В. Івенс 
зазначає, що стрес виникає у кожній 
ситуації, в якій вимоги довкілля пере-
вищують можливості людини реагува-
ти на них [15]. Стрес довкілля містить 
у собі три головні компоненти: емоцій-
ний, поведінковий і фізіологічний, які 
взаємопов’язані й не існують окремо 
один від одного. Л. С. Орищин зауважує, 
що частину стресорів ми можемо пере-
живати тільки в урбанізованому серед-
овищі. «Саме в таких стресорах, як за-
брудненість довкілля, велика кількість 
людей на вулиці, злочинність, галас, 
анонімність, міститься специфіка міста, 
яка відрізняє його від інших місць, де 
проживають люди» [8, с. 260]. На думку 
вченої, хоча міське середовище містить 
не лише негативні особливості, однак 
вони певною мірою заважають побачити 
індивіду позитивні аспекти проживання 
у мегаполісі (наприклад, багатоманіт-
ність можливостей для самовизначен-
ня в освітній, інформаційній, дозвіллє-
вій, культурно-побутовій, професійній  
сферах).

Разом із тим поліфонічність сучасної 
міської культури не тільки надає фахів-
цям, які працюють у мегаполісах, різно-
планові можливості, але й примушує їх 
постійно робити вибір, а отже – постій-
но знаходитися в стані стресу, оскільки 
кожен вибір пов’язаний з чималими пси-
хічними зусиллями. Зрозуміло, що це 
позначається, на їхньому житті в цілому, 
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створюючи атмосферу напруженості, 
нестабільності, нескінченного пошуку і 
поспіху [3]. Особливо це стосується тих 
індивідів, які мають нестачу автоном-
ності, самостійності, схильні до підви-
щеної тривоги і депресивних реакцій. 

У дослідженнях Л. М. Бармашиної та 
О. В. Гущіної було виявлено, що трива-
ле перебування в умовах несприятливо-
го візуального оточення також негатив-
но позначається на психічному стані 
людини, викликаючи тривалі депресії, 
стреси. «Якщо людина дивиться на голу 
стіну, де немає зорових елементів для 
фіксації погляду хоча б на три секунди, 
очі відчувають не менший дискомфорт, 
ніж ноги, що втратили опору» – ствер-
джують учені [4, с. 42]. Це пов’язано із 
тим, що, наприклад, довгі заводські бе-
тонні огорожі, стіни, фанеровані кахля-
ною плиткою, цегляна кладка з широким 
швом, ряди однакових будівель, навіть 
групи будинків, пофарбовані в одні й 
ті ж кольори, примушують перенапру-
жуватися нервову систему, викликаючи 
дискомфортні відчуття фізіологічного та 
психічного характеру. Аналогічний стан 
викликає і безліч гомогенних зорових 
об’єктів, які постійно діють на праців-
ника на робочому місці. Це однотонні 
стіни, однакові меблі і їхнє розташуван-
ня в багатьох приміщеннях. «Агресивне 
видиме поле – це поле, на якому зосе-
реджена велика кількість одних і тих са-
мих елементів» – стверджує російський 
фізіолог В. А. Філін [13, с. 41].

Мешканці міста також по-різному 
сприймають та оцінюють самі умови 
міського довкілля. Деякі люди важко пе-
реносять бурхливий темп міста – галас із 
кав’ярень та крамниць, нічне освітлення 
будинків. Для інших – тиша та спокій 
навколо викликають нестерпну нудьгу 
та бажання вирватися до галасливої, пе-
реповненої людьми, площі з яскравою 

ілюмінацією [8, с. 263]. Така вибіркова 
сприйнятливість може залежати від міс-
ця роботи фахівця та від атмосфери, що 
там панує: нечітка організація, нереаль-
ні терміни виконання, напруженість і 
конфлікти в професійному середовищі 
або, навпаки, монотонність, строга ре-
гламентованість тощо. 

Сприйняття стресу довкілля залежить 
також і від того, чи можемо ми контр-
олювати стресові чинники, змінювати 
їх або зменшувати їхню інтенсивність 
залежно від наших бажань. Адаптував-
шись до навколишнього середовища 
і конструктивно самореалізуючись у 
ньому, фахівець таким чином, легше бо-
реться з різноманітними стресорами на 
роботі. 

О. Л. Пруцакова відзначає, що «в ме-
гаполісах люди спілкуються абсолют-
но інакше, чим у невеликих населених 
пунктах» [9, с. 39]. Така ситуація теж 
підвищує схильність індивіда підда-
тися стресу. Адже, з одного боку, у ве-
ликому місті більше можливостей для 
спілкування з представниками інших 
націй і уродженцями інших міст, тобто 
городянин не тільки бачить і знає різні 
стилі життя й ціннісні устремління, але 
й має можливість «примірювати» їх на 
себе. Фактично він може одночасно бра-
ти участь мовби у декількох «соціальних 
світах». З іншого боку, це створює пев-
ну психологічну напруженість, оскільки 
у кожному із цих «світів» складається 
свій кодекс вимог, свої стандарти життя, 
посилюється кількість контактів і висо-
кий темп життя [12, с. 31]. Все це зна-
чно розширює загальнокультурний і со-
ціальний світогляд фахівця, хоча зовсім 
необов’язково у позитивному напрямі. 
«Все міське життя будується на соціаль-
но-культурних контрастах. Соціальна 
строкатість призводить до співіснування 
городян, які дотримуються прямо проти-
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лежних норм поведінки» – стверджує Л. 
А. Лурьє [6, с. 104]. Окрім того, фахівцю 
може здаватися, що інші люди досягли 
більшого, а його просто недооцінюють. 
При цьому він може не зважати на те, 
що саме власні рольові поведінкові сте-
реотипи та/або ґендерні установки, над-
мірна сконценрованість лише на робочій 
меті обмежують його творчу активність 
на шкоду іншим особистим інтересам і 
потребам. 

А. В. Шевчук та Я. В. Шевчук зосе-
реджують увагу на такому специфічно-
му міському чиннику як відстань, яку 
багато працівників змушені долати для 
того, щоб дістатися до місця роботи. З 
одного боку, використання транспорт-
них засобів спрощує та полегшує дорогу. 
Однак такі переміщення часто «супро-
воджуються загрозою для життя в ре-
зультаті аварійного стану транспортних 
засобів та дорожньо-транспортних при-
год …; негативним впливом на здоров’я 
у зв’язку із скупченням людей у тран-
спортних засобах, вібрацією таких за-
собів, стресовими ситуаціями в них…» 
[14, с. 403]. Додатковим потужним фак-
тором негативного впливу на психічне 
здоров’я працівників є сам транспорт-
ний шум, який долинає з вулиць у робо-
чі приміщення. Так, А. Д. Сєрьогіна, за-
уважує, що у тому випадку, коли фізичні 
чинники середовища, зокрема шум, по-
єднуються з чинниками організаційни-
ми – високим робочим навантаженням, 
виснажливістю і напруженістю роботи, 
зокрема, коли фахівець постійно кон-
тактує з кризовими клієнтами (геронто-
логічними, онкохворими, агресивними і 
суїцидентами, клієнтами із залежністю 
тощо), то ризик активізації професійно-
го вигоряння теж зростає [11, с. 87].

Як ми вже зазначали вище, поперед-
ження професійного вигоряння роз-
глядається вченими у двох напрямах: 

цілеспрямована профілактика, тобто за-
лучення до різноманітних тренінгів з ме-
тою пошуку конструктивних стратегій 
подолання, оптимізація режиму роботи, 
активізація ресурсів емоційно-вольової 
регуляції психофізичного стану тощо; 
формування емоційної стійкості та 
емоційної компетентності особистості.  
В. І. Долгова, Я. В. Латюшин, О. О. На-
прімєров вважають, що: «Емоційна стій-
кість, з одного боку – результат цілісної 
функціональної системи емоційної са-
морегуляції напруженої та одночасно 
продуктивної діяльності, з іншого – сис-
темна якість особистості, яка набута ін-
дивідом і проявляється у нього в єдності 
емоційних, інтелектуальних, вольових 
та інших відносин, в які він залучається 
в умовах напруженої діяльності» [5, с. 6].  
Враховуючи означене, можна припусти-
ти, що міське середовище може не лише 
загострювати професійне вигоряння, 
але й сприяти підвищенню особистісних 
ресурсів, тобто активізувати і розвивати 
емоційну стійкість. Адже різні альтерна-
тиви, що надаються міським способом 
життя, створюють жителю міста потен-
ційні можливості для індивідуального 
вибору в різних сферах життєдіяльнос-
ті. Окремі аспекти таких можливостей 
ми вже визначили. 

Слід також звернути увагу на низку ін-
ших альтернатив, які розкриваються, на-
приклад, Д. Ю. Мамаєвим [7]. Він указує, 
що, по-перше, у сучасному місті людина 
послідовно і одночасно є членом багатьох 
колективів і груп, причому територіально 
між собою часто не пов’язаних. Тобто 
психологічне розвантаження працівнику 
може давати вже сама зміна місця пере-
бування – житлового будинку на навчаль-
ний корпус, навчального корпусу на бу-
дівлю офісу (центру, школи) чи на місце 
проведення дозвілля (парк, кінотеатр).  
Головне при цьому – сприймати свої пе-
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реміщення як відпочинок, а не як зайве 
навантаження, а також не обмежувати 
себе мікрорайоном чи кварталом. По-
друге, велике місто надає значно більше 
можливостей у налагодженні взаємодії, 
пошуку нових приятелів, друзів, коханих, 
аніж невеликий населений пункт. Тобто, 
якщо працівник не отримує достатньої 
соціальної підтримки на роботі від колег 
чи адміністрації, то велике місто пропо-
нує йому широкий вибір інших партнерів 
по взаємодії. По-третє, у великому місті 
суттєво диференційовані самі взаємос-
тосунки. Так, у кожному новому колек-
тиві (клубі за інтересами, волонтерській 
групі, фінтес-групі), може відрізнятися 
схвалювана і не схвалювана поведінка, 
тому індивід може презентувати себе по-
різному; зберігаючи певну анонімність, 
працівник, таким чином, відволічеться 
від звичного, монотонного ритму робо-
ти. І, останнє, у великому місці фахівець 
має більші можливості у пошуку нової 
роботи (для зміни місця роботи, яке його 
не задовольняє), підвищення рівня ква-

ліфікації (якщо його обтяжує низький 
професійний статус), а також отримання 
кваліфікованої психологічної підтримки 
(якщо стрес чи депресія заважають про-
фесійній та особистісній самореалізації). 

Висновки і пропозиції. Підсумовую-
чи вище означені положення, слід зазна-
чити, що професійне вигоряння – процес 
складний, багатоаспектний і детерміно-
ваний різними чинниками. Однак, оскіль-
ки це процес, то впливати на його перебіг 
можна і потрібно на кожному з етапів. 
При цьому важливо, щоб, насамперед, 
сам фахівець зрозумів те, що потрібно 
щось змінювати у своєму житті та спро-
бував активізувати як власні особистісні 
ресурси, так і ресурси, якими наповнене 
середовище його проживання. Ми роз-
глянули плюси і мінуси міського серед-
овища у плані попередження емоційного 
вигоряння. Водночас перспективою для 
подальшого дослідження може стати ви-
вчення профілактичного потенціалу ін-
ших населених пунктів (малих міст, се-
лищ) чи окремих соціальних інститутів.
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ІДЕНТИЧНІСТЬ ПІДЛІТКА У КІБЕРПРОСТОРІ

Анотація: У статті представлено теоретичний аналіз проблеми ідентичності підлітка в 
контексті нових умов існування та його соціалізації. Новими умовами соціалізації виступає 
кіберпростір, який сьогодні постає як соціалізуюче середовище та впливає на формування 
ідентичності підлітка. Аналіз поняття «кіберсоціалізація» як фактору формування сучасного 
підлітка. Здійснено порівняльний аналіз реальних умов соціалізації та кіберсоціалізації, яка 
відображає внутрішній світ підлітка, а від так його ідентичність у цьому просторі. 

Аннотация: В статье представлены теоретический анализ проблемы идентичности под-
ростка в контексте новых условий существования и его социализации. Новыми условиями 
социализации выступает киберпространство, который сегодня выступает как социализирую-
щие среду и влияет на формирование идентичности подростка. Анализ понятия «киберсоциа-
лизация» как фактора формирования современного подростка. Осуществлен сравнительный 
анализ реальных условий социализации и киберсоциализации, которая отражает внутренний 
мир подростка, а от так его идентичность в этом пространстве.

Summary: This paper presents a theoretical analysis of the adolescent identity in the context of 
new conditions of existence and its socialization. The new conditions of socialization serves cyber-
space, which today serves as sotsialization environment and impact on identity formation of ado-
lescents. Analysis of the concept of "cybersocialization" as a factor in the formation of the modern 
teenager. The comparative analysis of the real conditions of socialization and cybersocialization that 
reflects the inner world of the teenager, and so on his identity in this space.

Постановка проблеми. Підлітковий 
період є найбільш особливий для розвитку 
кожної особистості. В цей період дитина 
«стартує» в напрямку дорослості, усвідом-
лення себе, пошуку свого місця у соціумі 
та становлення як зрілої особистості. Як 
нам відомо, підліток є активним суб’єктом 
соціалізації, його соціальна активність 
спрямована на засвоєння нових зразків по-
ведінки та перетворення себе, яку він чер-
пає у взаємодії із собою, іншими та світом. 
Для науковців цей віковий період завжди 
був і залишається важливим, особливо у 
час неймовірних змін в техніці та цивілі-
зації. Психологічна література сьогодні 
наповнена різноманітними знаннями про 
підлітків, але дослідження формування 
ідентичності підлітка у кіберпросторі є од-
ним із пріоритетних напрямків у сучасних 
дослідженнях. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Дослідження проблеми іден-

тичності у психології ведуться давно, 
так основними дослідниками цього яви-
ща є А. Фрейд, Р. Гартман, Е. Еріксон,  
Дж. Марсія, які у своїх напрацювання 
склали фундаментальні знання, щодо про-
блеми і саме зараз активно досліджуються 
сучасниками. Так, особливо популярності 
набирає дослідження ідентичності підліт-
ка у працях Х. Ремшміда, О. П. Белінська, 
Т.В. Обидіна та інші. Розробкою та аналі-
зом питання, які стосуються кіберпросто-
ру займаються такі дослідники як Дж. Су-
лер, Плешаков та інші.

Мета статті. На основі теоретичного 
аналізу порівняти особливості соціалі-
зації за традиційних умов та соціалізації 
у кіберпросторі. Виділити особливості 
кіберсоціалізації ідентичності підлітка з 
точки зору психології. Саме тому, осно-
вне завдання статті розкриття психоло-
гічних умов формування ідентичності 
підлітка під впливом кіберпростору.
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Виклад основного матеріалу. Як 
нам відомо, ідентичність формується 
протягом усього життя; але саме підліт-
ковий вік (12-19 років), за Е. Еріксоном –  
найбільш важливий період розвитку, на 
який припадає основний криза ідентич-
ності [5]. За ним слідує або набуття «до-
рослої ідентичності», або затримка в роз-
витку – «дифузія ідентичності», рольове 
змішання і безперервний пошук відпо-
відей на запитання: «Хто Я? Який Я?». 
Головне завдання підліткового віку –  
зібрати воєдино всі знання про себе й ін-
тегрувати ці численні образи себе в осо-
бисту ідентичність, яка дозволяє спира-
тися на минуле, планувати майбутнє і 
усвідомлювати існуюче. 

Справді, у більшості віково-психоло-
гічних концепцій, при всьому їхньому 
різноманітті, підлітковий період визна-
чається в першу чергу через новоутво-
рення індивідуальної самосвідомості. 
Так, О. П. Белінкська вказує на те, що 
саме на цьому віковому рубежі відбу-
вається певна консолідація самохарак-
теристик і засвоєних зразків соціальної 
поведінки. Розширення соціально ро-
льового репертуару, запозичення мо-
делей властивих більш старшому віку, 
досягнення рівноваги між залежністю 
й незалежністю, розвиток персональної 
системи ціннісних орієнтацій й багато 
інших соціально-психологічних «при-
дбань» підлітка вперше стають для ньо-
го предметом рефлексії, результатом 
якої й стає «знаходження ідентичності» 
[1, c. 27]. 

На думку Х. Ремшміда, центральною 
тенденцією в переживанні всіх критич-
них періодів розвитку для людини стає 
прагнення до власної ідентичності, що 
особливо яскраво виступає в перехід-
ний період: «Ідентичність, що напри-
кінці дитинства стає найважливішою 
противагою потенційно шкідливому 

пануванню дитячого «Поверх-Я», до-
зволяє індивідові звільнитися від над-
мірного самоосуду й дифузійної нена-
висті до стороннього. Ця воля – одна з 
передумов, що дозволяє «Я» інтегрувати 
зрілу сексуальність, нові фізичні сили й 
завдання дорослої людини» [10, с. 214]. 
Так, ідентичність підлітка трактується 
як відчуття власного неповторного «Я», 
яке конструюється в процесі взаємодії з 
світом та значущими іншими. 

Загалом, важливими соціально-пси-
хологічними новоутвореннями підлітко-
вого віку є особистісне самоутверджен-
ня, дорослість, потреба у спілкуванні, 
інтенсифікація контактів, перегляд по-
передніх переконань та уявлень, фор-
мування нового світогляду, засвоєння 
цінностей і норм підліткового середови-
ща тощо. У різноманітних міжособис-
тісних стосунках підліток намагається 
з’ясувати, як до нього ставляться інші. 
У ставленні до батьків виявляє ознаки 
емансипації (відстоювання своєї точки 
зору, втеча з дому тощо). У підлітковому 
віці він виходить на спілкування із сус-
пільством, внаслідок чого з’являються 
авторитети, які підліток знаходить не 
тільки в середовищі безпосередньої вза-
ємодії, а й у пресі, комп’ютері тощо. 

З цього приводу варто навести саме 
визначення поняття «соціалізація». Соці-
алізація (лат. socialis – суспільний) – про-
цес входження індивіда в суспільство, 
активного засвоєння ним соціального до-
свіду, соціальних ролей, норм, цінностей, 
необхідних для успішної життєдіяльнос-
ті в певному суспільстві. Соціально-пси-
хологічна реальність, соціально-психоло-
гічні явища виникають як відображення 
різних форм спілкування і взаємодії. 
Формування особистості відбувається за 
допомогою власного досвіду становлен-
ня і розвитку в безпосередніх соціальних 
контактах, у процесі яких людина зазнає 
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впливу мікросередовища, а через нього –  
і макросередовища, його культури, соці-
альних норм і цінностей. Це і є соціаліза-
ція особистості.

У процесі соціалізації в підлітка 
формуються соціальні якості, знання, 
вміння, навички, що дає їй змогу стати 
дієздатним учасником соціальних від-
носин. Двосторонній процес соціаліза-
ції передбачає засвоєння індивідом со-
ціального досвіду шляхом входження в 
соціальне середовище, систему соціаль-
них зв’язків і активне їх відтворення. 
Тобто людина не тільки адаптується до 
умов соціуму, елементів культури, норм, 
що формуються на різних рівнях життє-
діяльності суспільства, а й завдяки сво-
їй активності перетворює їх на власні 
цінності, орієнтації, установки. Тобто 
відбувається певна взаємодія у якій і на-
роджується ідентичність. Основними 
сферами соціалізації є діяльність, спіл-
кування та самосвідомість. У діяльнос-
ті людина виражає себе як суспільний 
індивід, проявляє особистісні смисли, 
виявляє самостійність, ініціативу, твор-
чість та професіоналізм, засвоює нові 
види активності. У сфері спілкування 
відбувається поглиблене розуміння себе 
та інших учасників комунікативного 
процесу, збагачення змісту взаємодії та 
сприйняття людьми одне одного. Сфера 
самосвідомості передбачає становлен-
ня «Я-концепції» індивіда, осмислення 
свого соціального статусу, засвоєння со-
ціальних ролей, формування соціальної 
позиції, моральної орієнтації [7].

Ідентифікаційна поведінка та іден-
тичність розвиваються безперервно, 
починаючи з раннього дитинства і три-
вають протягом всього життя. Іденти-
фікація відбувається завжди в межах 
певних суспільних взаємин. Вона також 
пов’язана з конкретними людьми, які 
протягом певного періоду можуть слу-

жити «ідеалом», «зразком», «еталоном» 
для наслідування. Головною особливіс-
тю набуття особистісної ідентичності у 
підлітковому віці стає поглиблення ви-
вчення самого себе. Відбувається це за-
вдяки особистісній рефлексії. Вивчаючи 
свої особливості, розмірковуючи про 
самого себе у минулому, теперішньому 
і майбутньому, аналізуючи свої дома-
гання у взаємовідносинах і діяльності, 
підліток реалізує свою потребу в самоі-
дентифікації. Рефлексії на себе та інших 
відкривають підлітку глибини власної 
недосконалості. І він може потрапити в 
нелегке становище – в стан психологіч-
ної кризи. Завдяки міжособистісній реф-
лексії підліток проходить важку школу 
взаємної ідентифікації з однолітками, 
вперше оволодіваючи досвідом ціле-
спрямованого відокремлення. Загальна 
ідентифікація об’єднує підлітків у «Ми» 
і створює відчуття захищеності. До того 
ж, прагнення ідентифікуватися з собою 
і подібними породжує особливо цінніс-
ну потребу в друзях. Взагалі, дружба у 
даному віці, як і спілкування, підвищує 
комфортність у взаємовідносинах [4].

Проходження через власні душевні 
страждання і збагачення сфери своїх по-
чуттів і думок у процесі набуття особис-
тісної ідентичності надає підлітку мож-
ливості відстоювати своє право бути і 
вважатись особистістю. Становлення 
самосвідомості в цей період визначає 
певне соціальне зростання по відношен-
ню до визначення нової «внутрішньої 
позиції», в основі якої лежить прагнення 
бути і відповідальним за себе, свої осо-
бистісні якості, свої погляди і здатність 
самостійно відстоювати власні переко-
нання. Підліток сенситивний до свого 
духовного зростання, а тому він починає 
інтенсивно просуватися в розвитку всіх 
складових самосвідомості [2]. В проце-
сі пошуків свого «Я», набуття ідентич-
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ності, самоствердження саморозвитку 
у підлітків на рівні самоусвідомлення 
формується система внутрішньо узго-
джених уявлень про себе, образів «Я» –  
«Я-концепції». Різні аспекти «Я», які ви-
никають у самосвідомості, відобража-
ють різнопланові уявлення про себе – як 
реальні, так і ідеальні. 

 Підліток у процесі соціалізації праг-
не бути серед однолітків та світу дорос-
лих. Основними агентами соціалізації є 
дорослі, школа, однолітки, субкультури, 
ЗМІ та кіберпростір. Підлітки, в біль-
шості випадків, прагнуть до довірливого 
нерегламентованого типу взаємовідно-
син з дорослими. Це створює сприятливі 
можливості для реалізації такої потреби 
спілкування як вирішення характерної 
для цього періоду проблеми пізнання 
самого себе, своїх можливостей та свого 
місця в житті. Переважання в реальнос-
ті регламентованого типу взаємин пере-
шкоджає розвитку потреби у спілкуван-
ні з дорослими, що спонукає підлітків 
до пошуку відповідей питання,які вини-
кають у колі однолітків[6].

Так, враховуючи останні досліджен-
ня які проголошують основним серед-
овищем інтересу підлітків кіберпростір, 
то доцільно називати і його інститутом 
соціалізації, що і починають робити су-
часні науковці. Яскравим прикладом со-
ціалізації кіберпростору є соціальні ме-
режі та різноманітні сайти за інтересами 
у яких ми знаходимо навалу інформації, 
які сформовані уже у вигляді цінностей, 
потреб, вимог сучасного суспільства, 
чого варті так звані статуси які демон-
струють певний рівень переживання тої 
чи іншої особи, а також ряд особистої 
інформації, яка ніби поширює все до-
ступність, тим самим формує все нові 
загрози для особистості, яка перебуває 
на етапі формування. Мимоволі задаєш-
ся питанням: Як убезпечити себе і май-

бутнє покоління від не контрольованої 
інформатизації? Крім того, дослідниця 
Т. В. Обидіна зазначає, що на формуван-
ня ідентичності можуть впливати такі 
джерела інформації, як художня літе-
ратура, знання, отримані в навчальних 
закладах, різні засоби масової інформа-
ції, що включають Інтернет, без якого 
все складніше стає прожити в сучасно-
му динамічному світі. Сучасна людина 
завдяки перманентній кібереволюції 
комп’ютерних технологій і особливо 
всесвітньої глобальної мережі Інтернет 
стає людиною, включеною в процес кі-
берсоціалізації [9]. 

Особливий інтерес викликає кіберсо-
ціалізація особистості підлітка. Термін 
був введений в науковий обіг В. А. Пле-
шаковим в 2005 році. Протягом останніх 
п’яти років визначення терміна «кіберсо-
ціалізація» зазнавало значнихсвоїх змін. 
Кіберсоціалізація людини (від анг. Cyber –  
сьогодні, пов’язано з комп’ютерними 
технологіями і, особливо, з всесвітньою 
глобальною мережею Інтернет, префікс, 
який використовують, посилаючись на 
різні електронні та / або мережні ресур-
си, інформацію, об’єкти, події, коли йде 
розмова про комп’ютерну техніку (англ. 
Socialization – Соціалізація) – соціалізація 
особистості в кіберпросторі. Вона розу-
міється як процес якісних змін структури 
самосвідомості особистості і мотивацій-
но-потребова сфера індивідуума, яка від-
бувається під впливом та в результаті 
використання людиною сучасних інфор-
маційно-комунікаційних і комп’ютерних 
технологій в контексті засвоєння і від-
творення ними культури в рамках персо-
нальної життєдіяльності [8].

Кіберпростір вабить підлітків, ще по-
чинаючи з ранніх років життя дитина 
бачить як дорослий більшість свого часу 
взаємодіє з світом комп’ютерних техно-
логій. І тим самим викликає у дитини 
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надмірний інтерес, який в подальшому 
потребує його задоволення у вигляді до-
ступу до самого комп’ютера, перегляду 
дитячих ігор та мультфільмів, а також 
дорослі не рідко сприяють формуванню 
потреби в комп’ютері . Далі розвиваю-
чись та попадаючи у нові середовища 
як школу та суспільні відносини, прагне 
бути в соціальних мережах, використо-
вувати світ кіберпростору сповна, що 
можна уподібнити до бажання бути схо-
жим на дорослого. Такий процес популя-
ризації діяльності у кіберпросторі може 
мати позитивні та негативні наслідки, а 
саме основне підмінні реальностей, що 
може призводить до психічних розладів. 

Даний простір є ідеальним середови-
щем для актуалізації багатьох психічних 
процесів несвідомого, архетипного ха-
рактеру. У процесі соціалізації дитини, 
безпосереднє афективне сприйняття і 
реагування придушується виконанням 
набору соціально-схвалювальних норм і 
правил. І в ситуації, коли чинні норми і 
правила стають непотрібними або втра-
чають свою силу, проявляється первин-
ний, примітивний, такий, що дотепер 
придушувався, засіб реагування. Кібер-
соціалізація відбувається над частково 
соціалізованим індивідом. Даний процес 
має принципову відмінність від первин-
ної соціалізації, як у тому, що для індиві-
да найближче його оточення – мережеве 
співтовариство, а також реальне суспіль-
ство, та й сам індивід в його ж уявленнях 
опиняються «іншими» з урахуванням 
освоєної ним раніше об’єктивної реаль-
ності. Саме мережеві спільноти надають 
унікальну можливість вільного проек-
тування себе в якості соціокультурного 
суб’єкта дії. Також, Дж. Сулер виділяє 
такі дії підлітків у кібепросторі: при-
дбанння нових навичок, пошук інформа-
ції, отримання іншого досвіду, вивчення 
соціальних навичок і персонажів іденти-

фікацій, спілкування із групою однодум-
ців, кіберсекс тощо [11].

Як нам відомо, для підлітків важли-
во не просто бути разом з однолітками, 
вони прагнуть зайняти в їх середовищі 
те становище, яке б відповідало їхнім 
домаганням. Для одних це бажання бути 
лідером, для інших – користуватись ав-
торитетом у якійсь справі, треті нама-
гаються знайти близького друга, однак 
завжди це прагнення є провідним моти-
вом поведінки в цьому віці. Спілкування 
з однолітками дедалі більше виходить 
за межі шкільного життя і навчальної 
діяльності, захоплюючи нові інтереси, 
види діяльності, стосунки, виділяючись 
в окрему, самостійну і надзвичайно важ-
ливу для підлітка сферу життя. Спілку-
вання з товаришами в цьому віці набуває 
такої цінності, що нерідко відсуває на 
другий план і навчання, і навіть стосун-
ки з рідними. Група підлітків надає різ-
номанітні можливості створення нових 
відносин з самим собою та з іншими, 
допомагає людині зрозуміти себе, своє 
значення, дозволяє пережити почуття 
ризику і спробувати сили в ситуації зма-
гання [3].

Так, на противагу реальній соціа-
лізації із значущими підлітками у кі-
берпросторі можна завести друга через 
додавання у соціальних мережах, які до-
повнюють реальне спілкування, а в де-
яких випадках заміняють його. Дружба 
у кіберпросторі стирає багато обмежень, 
які вимагає реальність, до прикладу 
підготовка до знайомства, замінюється 
простим переглядом профайлу, не вима-
гаючи візуального контакту, який у силу 
їхнього віку переживаються ними над-
то бурхливо і сором’язливо. Для деяких 
підлітків соціальна активність у соціаль-
них мережах стає полем самопрезента-
ції, де вони можуть побути лідерами, по-
казати свої приховані таланти. 
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Сферами кіберсоціалізації сучасного 
підлітка є ігрові сайти, пошукові сис-
теми, сайти із різноманітними інфор-
маційним контентом, а також соціальні 
мережі. Саме соціальні мережі найбільш 
приваблюють дітей, оскільки у сучасно-
му суспільстві є атрибутом дорослого 
життя, певного престижу, і навіть ба-
нально бути в курсі події світу. Соціальна 
мережа «Вконтакті» найбільш популяр-
на серед підлітків. «Вконтакті.ru» –  
соціальна мережа, російський аналог 
сервісу «Facebook». Соціальна мережа 
(Інтернет) – інтерактивний сайт корис-
тувачів, який являє собою автоматизо-
ване соціальне середовище, що дозво-
ляє спілкуватися групі користувачів, які 
об’єднанні спільним інтересом. Іншими 
словами, є віртуальним клубом за інтер-
есами. 

У соціальній мережі «Вконтакті» 
представленні різні розділи, за допомо-
гою яких користувач реалізує свої дії. 
Кожен розділ позначається через слово 
«мої», таким чином вони підкреслюють 
конфіденційність сайту, а також форму-
ють певну думку про почуття власності 
та почуттям контролю над своїм профі-
лем (профіль – це сторінка користувача 
в цілому) у цьому сайті, і можливо тим 
і «прив’язують» цікавість користувачів 
до даної соціальної мережі. Дані розділи 
находяться у зручному використані і ко-
жен місяць оновлюються, спрощуючи дії 
у цій мережі. Цікавою формою виражен-
ня активності користувача у соціальних 
мережах є значок «Мені подобається» та 
«Розповісти усім», які відображаються 
у формі «сердечка», «рупора». Носять 
функцію схвалення та розповсюдження 
цікавої на думку користувача інформа-
ції, події, думки тощо.

Соціальна мережа «Вконтакті» є 
спрощеною пошуковою системою ве-
ликого кола користувачів, які самі ство-

рюють її, а також виступає для моло-
ді оперативним та мобільним засобом 
комунікації. Дана мережа створює усі 
необхідні умови, виконує безліч функ-
цій для сучасної молоді, звільняє від об-
тяжливих пошуків, зменшує відстань, а 
також виконує функцію дозвілля. І тому 
підходить багатьом користувачам, по-
чинаючи від меломанів, кіноманів, гей-
мерів, продавців, до більш банального 
перегляду фото, читання цитат та інфор-
мації. Виступає певним замінником ре-
альності, симулятором, де «все доступ-
но» і зручно, а саме головне задовольняє 
потреби більшості. Іншими словами, 
сьогодні соціальна мережа «Вконтакті» 
стала комфортним полігоном, середови-
щем для існування особистості, а осо-
бливо для підлітка, який занурюється 
туди все більш і більш, беручи звідти 
інформацію, ідентифікації, способи по-
ведінки та відпочиває у ньому. Тут ми 
можемо говорити про формування суб-
культури, які саме тепер активно форму-
ються у вигляді груп за інтересами, що 
напевно привертає увагу багатьох під-
літків в заміну реальним групами за ін-
тересами або сприяє покращенню їхній 
внутрішньо груповій комунікації.

Висновки. Порівнюючи, реальну со-
ціалізацію і нові умови існування підліт-
ка, а саме кіберсоціалізацію безпосеред-
ньо у соціальних мережах, а можливо 
інших ресурсах при подальшому до-
слідженні. Варто узагальнити усе вище 
зазначене, перебуваючи у кіберпросторі 
підліток попадає у світ казки, де не діють 
усі суспільні норм і з’являється свобода 
дій, а саме цікаве різні розваги, заборо-
нена література та море комунікації, тим 
самим дає можливість кращого пізнан-
ня власного Я, вираження себе та своїх 
можливостей, емоцій, думок, знаходить 
спосіб знайти однодумці та підтримки у 
разі відсутності в реальному житі. При 
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цьому усьому умовами, чинниками та 
механізмами соціалізації як і в реально-
му житті є ідентифікації які присутні у 
блогах, висловах, постах, коментарях, ті 
самі однолітки та значущі дорослі, тоб-
то усе що відбувається голові підлітка, 
правда у нових умовах – кіберпросторі. 
Також, слід не забувати і ряд загроз, які 
несе кіберпростір, а саме кібербулінг, 
віртуальне насильство, підміна реаль-
ностей, формування залежності тощо.

Таким чином, підлітковий вік – це пе-
ріод революційних змін у житті дитини 
як у зовнішньому, так і у внутрішньому 
світі, який сьогодні популяризує нові 
умови, а саме перебування його в кіберп-
росторі. Ідентичність підлітка починає 

своє становлення саме з цього періоду, 
коли у підлітка з’являється можливість 
обирати між різними зразками поведін-
ки, пробуватись у різних ролях власного 
Я, а також удосконалювати та перетво-
рювати їх під себе. А це в свою чергу і 
описує процес соціалізації та включає 
процес кіберсоціалізації, який можна 
ототожнити із самим процесом форму-
вання ідентичності підлітка. В подаль-
шому важливо з’ясувати, які механізми 
беруть учать у формуванні ідентичнос-
ті підлітка в умовах кіберпростору, що 
дасть змогу більш конкретніше розумі-
ти дане середовище та підлітка у ньому, 
при цьому саме головне виявити та опи-
сати його вплив. 
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TECHNOLOGIES FOR VOCATIONAL TRAININGS 
OF TOURISM SPHERE’S WORKERS

Summary: The article deals with the problems of determination and choice of optimal pedagogical 
technologies for professional education of competitive workers in tourism sphere nowadays. Analyzing 
traditional and innovative pedagogical technologies, we determinate the list of the most effective 
technologies for pedagogical process of vocational training of future experts in tourism sphere.

Аннотация: В статье идет речь о проблемах определения и выбора оптимальных педа-
гогических технологий для профессиональной подготовки конкурентоспособных работников 
сферы туризма. Анализируя традиционные и инновационные педагогические технологии, 
определен перечень наиболее действенных технологий подготовки работников сферы ту-
ризма в условиях профессионального обучения.

Анотація: У статті йдеться про проблеми визначення та вибору оптимальних педагогічних 
технологій для професійної підготовки конкурентоспроможних працівників сфери туризму. 
Аналізуючи традиційні та інноваційні педагогічні технології, визначено перелік найбільш дієвих 
технологій підготовки працівників сфери туризму в умовах професійного навчання.

Raising of problem. Today in the world 
that has entered the third century, Ukraine’s 
development is determined by the general 
context of European integration with an 
orientation to the fundamental values 
of western culture with attribute of civil 
democratic society.

Modern professional education of 
Ukraine, after the certain period of 
updating and modernization of the 
educational systems to the requirements 
of the modern world, has all chances to be 
brought over to outer educational space. 
Professional preparation of competitive 
workers employees will help to improve 
the labour activity on the world markets 
of labour becomes up-to-date. A human 
capital becomes an important asset of 

international economy. Modern form 
and professionalism of skilled potential 
determines the future of the country: 
what form it will take, what place it will 
occupy in the world in the epoch of hard 
competition.

Accompaniment of this process takes 
place due to changes in a pedagogical 
theory and practice of training process of 
professional educational establishments. 
Now it is replacement of educational 
paradigm and pedagogical mentality, new 
maintenance and approaches are offered. At 
these terms there is a requirement to master 
and develop educational technologies that 
would give an opportunity to professional 
educational establishments to find the 
optimal ways of preparation of competitive 
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workers and employees to form their 
professional competences.

Taking into account the important 
economic value of tourism, and also 
aspiration of Ukraine to integrate into 
the world tourist society, modernization 
of components of professional tourism 
education is expected.

Experience of Israel, Serbia and Georgia 
proves the possibility to develop tourism 
industry under the conditions of unstable 
political and economic situation in the 
country. A present crisis should not create 
boundaries, but vice versa, it will stimulate 
development of tourism in Ukraine, for 
example, internal and external. Besides, the 
study of tourism subjects assists the helps 
to love the native country more, to form 
patriotism to the native country. For this 
reason education in the sphere of tourism 
remains actual today.

First pedagogical research of tourism 
and study of a particular region in national 
pedagogics was grounded by К. Ushinsky 
[3]. Some years later V. Sukhomlinsky in 
his scientific works exposed the education 
functions of tourism-regional work and 
approved his own theoretical conclusions 
on practice with young people [3]. 

The second half of XX century, 
undoubtedly, will come into tourism history 
as a period of substantial transformations 
of tourist education in the field of research. 
Modernization of tourism education to 
the requirements of nowadays follows to 
examine, first of all, from the point of view 
the role and place of professional education 
of employees for the sphere of tourism, 
and also from the point of technology 
of professional tourism education of 
competitive employees. 

Analysis of researches and 
publications. A technological process 
always nude certain sequence of operations 
from the use of facilities. Etymology of the 

word „technology” means „knowledge of 
treatment of material” (techne – is an art, 
handicraft, science, logos – is a concept, 
studies). The dictionary of Ukrainian 
languages explains: technology – is a 
combination of knowledge, information 
about the sequence of separate productive 
operations in the process of production 
for some reasons [6, p. 106]. Till recently 
maintenance of this word linked only with 
a technique and production, that was quite 
wrong.

Concepts „pedagogical technologies” 
have been researched from the 20th 
years of last century. In the works of  
О. Ukhtomsky, S. Shatskii, V. Bekhterev 
[8, 9] we meet such interpretations of this 
concept: а) a combination of methods and 
facilities, which are sent to clear up and to 
organize the education process effectively; 
b) the ability to operate educational and 
laboratory equipment to use visual aids. 

J. Comenius offered the definition 
of education technologies too. He 
distinguished the ability to determine the 
aim, correctly to choose the facilities of 
their achievement, to form the rules of 
using these facilities [1]. The elements 
of technological approach can be found 
in works of the most famous foreign and 
Ukrainian teachers, such as А. Diesterweg, 
J. Pestalozzi, L. Тоlstoy, А. Makarenko,  
V. Sukhomlinsky and others [1, 3].

In the 30th of XX century, when the first 
programs of audiovisual studies appeared 
in schools of the USA, the concepts 
technology were begun to use in education. 
The USA first use a term "educational 
technology" in the context of organization 
of studies and education. At the same time 
the term "pedagogical technique" is used 
in the "Pedagogical encyclopedia" in 30th 
years of XX century. The pedagogical 
technique is a combination of methods, 
which make lessons clear and effective. 
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The bounder of the technological approach 
to the pedagogical process was Makarenko 
[3].

The analysis of scientific pedagogical 
sources shows the direct connection of 
pedagogical technology with approaches 
of the systems of education and studies, 
embraces all aspects, elements of the 
pedagogical system – from raising of 
aims to planning of all didactics process 
and verification of its efficiency. It should 
be noted that the analysis of publications 
shows that there are not enough sources and 
scientific works about problem of choosing 
the right pedagogical technologies for 
professional education in the national 
pedagogical science, especially for 
education of future competitive employees 
in the sphere of tourism.

Aim of the article. Among traditional 
and innovative pedagogical technologies 
to reduce the list of most effective for 
the process of professional education of 
workers employees of tourism sphere in the 
conditions of professional studies, that will 
provide a competitiveness and quality of 
professional education of future specialists; 
to analyze their expediency approaches to 
the professional studies in sphere of tourism 
sphere and to give recommendations of the 
most effective pedagogical technologies.

Basic materials. With swift 
development of tourism a labour-market of 
the world Ukraine improves requirements 
to the specialists in this sphere. Today’s 
time requires workers that not simply have 
the special education, but workers which 
are competent, competitive, able to accept 
professional decisions, able to work out 
typical and untypical problems, providing 
high quality of service and satisfaction of 
consumers’ necessities.

There are traditional and innovative 
technologies of studies in the professional 
educational establishments.

Traditional technologies are 
characterized with teacher’s determination 
in all aspects of studies, management 
information, with possible creative 
approach, which are already ready and 
offered to the pupil, who is the person of 
acceptance, mastering and recreation of 
information that is given by a teacher.

Innovative technologies differ from 
traditional, ones foremost, by a place and 
role of basic participants of educational 
process – teacher and pupil, their mutual 
relations, character of activity.

Innovative technologies give an 
opportunity to the pupil to become the 
active participant of educational process, 
with creative approach, with the individual 
forms of control, give an opportunity of the 
creative using of his knowledge, practical 
abilities and skills in professional activity. 
There is democratization of studies between 
a teacher and pupil. Such technologies 
envisage not only the receiving of 
knowledge, but creative attitude to them, 
that forms a culture and converts knowledge 
into part of the personal existence of a 
person.

In the list of the newest technologies there 
are: technology of module and module-
rating studies, a problem, developing, 
computer, imitation, remote, dialogue, 
intensive and other technologies [7].  
It should be noted that there is no universal 
technology, their combination is necessary. 

Using different technologies in 
educational process is a necessity and 
will make for the development of work, 
productive thinking and cognitive activity 
of future workers in tourism sphere. It is 
important to train pupils to work creatively, 
independently with information materials, 
master the system of knowledge, analyze 
and form the self relation and vision of 
any problem, give the estimation of any 
professional events. It is necessary to 



38

№ 5 / 2015 р.
♦

teach future workers to use knowledge 
and ability in practice, to find the ways of 
perfection and their transformation in the 
real conditions of market economy. They 
must be able to present themselves, as 
the business professionals and be able to 
compete on the tourism market.

Practical experience testifies that for 
the achievement of necessary results in 
educational process of future workers 
of tourism sphere it is necessary and 
especially effective to use technology of 
„portfolio”, technology of projects, playing 
technologies, “case studies”, technologies 
of working in small groups.

Technology of "portfolio" is at the same 
time the form, process of organization and 
technology of work with the products of 
cognitive activity of the pupils, intended for 
demonstration, analysis and estimation, for 
development of reflection, for realization 
by them of their own special position [5]. 
Technology of „portfolio” forms skills 
for problem decision; it aims a pupil to 
demonstration the success, that is why 
it is a powerful explaining factor for the 
increase of personal competitiveness on the 
labour market.

Sociability, creativity, integrative skills 
are formed due to technology of projects. 
Projects can be in the form of research, 
searching, creative, tasks role-plays are 
taught [5]. A method of projects is a model of 
organization of educational process, when 
pupils are taught skills of implementation 
of practical tasks – projects. This method 
allows individualizing an educational 
process and doing it more intensive.

Playing technologies of studies add to 
the professional education process not only 
traditional relations „teacher-pupil”, „pupil –  
pupil” but also innovative cooperation 
of conditional participants of conditional 
activity. Describing this technology we 
use the terms: business game, management 

game and simulation game [5]. Using such 
technology the teacher approaches the 
situation of educational process to the real 
conditions: theoretical knowledge finds 
its practical application, cognitive activity 
transfers to a professional one that provides 
pupil’s activity, pupil’s first professional 
self-organization and self-regulation of 
actions. The main value of a business game 
as a technology is that it contributes to 
practical orientation of vocational training.

In 2010 the term „gamification” entered 
swiftly into the usage. The term deals with 
using game technology mechanics in non-
game areas [4]. Sometimes the pupils 
perceive an educational process as boring, 
unemotional, hard enough. Incomprehension 
of educational aims, losing the interest 
in studies can cause disappointment in 
education in general. Playing technologies 
with using the game as the type of educational 
activity, help motivate the pupils.

Gamification is practical technology 
for forming certain skills or behavior; for 
greater visualization and underlining of such 
actions and skills that are difficult to show 
by means of traditional methodologies; 
for making participants create some kind 
of competition between them; when 
participants could watch the progress [4].

Studies become a game, but the game, 
that has the pedagogical forms, methods 
and a defined aim. During future education 
of specialists in tourism sphere we suggest 
to use such virtual and on-line games that 
have several levels and stimulate the pupils 
to move from one level to another. For 
example, virtual computer games that teach 
to complete a tourist package (with different 
constituents), virtual game-dialogue with a 
client and discussion of a future tour (the 
levels of game can be wishes by virtual 
client), also teach to describe facilities 
with on-line 3D excursions (with different 
apartments and services).
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Analyzing the technologies that help 
imitate the real professional activity 
and even certain situation we note the 
technology of cases (of certain situations 
“case study”). This technology appeared 
at the beginning of XX century at Business 
School of Harvard University (the USA). 
The first collection of cases technologies 
was released in 1921 (The Case Method 
at of Harvard Business School). Harvard 
Business School is the leader and the main 
propagandist of this technology. Till the 
middle of the past century the technology 
of cases acquired a defined technological 
algorithm, and began to be actively used 
not only in American business education 
but also in Western European education. 
The basic principle of this technology 
is the principle of imitation of real vital 
and professional processes [7]. The real 
attributes of professional activity are 
actively used. The task of a pupil is to 
become familiar with a situation, set a 
problem, find its reasons and find the ways 
of its solving. Obviously, the using of such 
technology requires large preparatory 
work from a teacher, and from a pupil –  
high level of theoretical knowledge, 
but efficiency of this technology is very 
high, as it allows to develop the ability 
of exposure of a problem situation, to 
analyze it, synthesize information etc. Due 
to the technology of cases pupils (“case 
study”) get purposeful and systematic 
development of the professional qualities.

The technology of small groups has also 
certain advantages for vocational training 
of tourism sphere workers. The essence of 
the work in small groups is that the team 
members get one, common task that they 
solve together, in collaboration.

The work in small groups gives an 
opportunity to all pupils (including 
passive) to demonstrate themselves in 
work, to practice skills of collaboration, 

interpersonal communication (in 
particular, ability to listen actively, to 
produce general ideas and to decide 
nascent divergences). The work in a small 
group prepares pupils for future work in a 
collective.

Obviously, each educational technology 
has its own advantages for vocational 
training of competitive workers of tourism 
sphere, but it is necessary to note that an 
effective result can be obtained only by the 
combination of necessary technologies, 
methods and forms of professional studies 
and teaching. 

Practical experience gives an 
opportunity to state that a special place 
in professional training of competitive 
workers of tourism sphere is occupied by 
practical employments that integrate all 
necessary technologies. Expedient is the 
realization of practical knowledge in the 
conditions of special tourism laboratories, 
educational travel agencies and real tourist 
surroundings – in current travel agencies, 
tourism transport organizations, tourism 
advertising companies, participation in the 
specialized exhibition events.

Technology of such lessons can be 
noted as a problem-oriented. It gives a 
pupil wide opportunities of getting and 
using knowledge in economics and at 
the same time provides organizational, 
technical and commercial information 
which contributes to problem – solving. 
It offers opportunity to form abilities to 
orientate oneself in the difficult conditions 
of tourism market, make independent 
decisions, develop critical thinking, set 
up business contacts, use advantages of 
modern information technologies and 
others. The process of studies under such 
conditions is very movable. Professional 
abilities and skills are checked through 
different methods of knowledge control 
during these lessons.
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During practical lessons it is 
recommended to pay attention to a new 
and interesting pedagogical technology –  
suggestive technology. It creates the 
atmosphere of so called, relax studies, defeats 
an overstrain, cramming and motivates 
pupils and stirs their cognitive interest. 
„Immersion” comes true in educational 
process, the study of material becomes more 
concentrated of specifically professional 
details [2]. Suggestive technology is based 
on expansion of the hidden possibilities of 
any pupil that allows to make educational 
process more effective. A dialogue between 
a teacher and pupils becomes natural, not 
compulsory, but interesting and informing. 
Practical experience shows that suggestive 
technology makes at possible for every 
pupil to memorize more information 
than could be acquired, during traditional 
process of studies. But it is necessary to note 
that, in case this knowledge is not realized, 
it can disappear. Such in introduction of a 
psychological approach into the educational 
process proves to be very perspective.

The main task of any pedagogical 
technology is transforming of theoretical 
knowledge to the practical achievements, 
to the pupil’s first successes in education 
and professional activity. Thus in the 
framework of educational process it is 
necessary to create, so called, situations of 
success.

The situation of success considered 
by O. Pekhota results from physical or 
moral tension of creator. The feeling of 
satisfaction comes when a pupil determines 
his result as success. Progress is interpreted 
as success too, but it is an external feeling, 
because progress is evaluated by others. A 
pupil understands the situation of success 
as his own achievement and it becomes 
of great value for him after overcoming 
psychological barriers of fear to built on 
gaps in knowledge and others individual 

stressors [2]. Favorable psychological 
and pedagogical conditions of self-
development and self-realization of the 
pupil’s personality are created during 
educational process. 

From the very beginning of studies the 
future expert in tourism must be orientated 
at achieving results, at successful activity, 
at satisfaction consumer’s needs in the 
market of tourism services. Hence the 
technology of creation the situations 
of success provides conditions for the 
development of personal profession 
activities, gives an opportunity to 
every pupil to feel gladness of success 
achievement. .

Thus the usage of pedagogical 
technologies’ in view of peculiarities of 
vocational training must include thorough 
consideration pedagogical process which 
is to be built on the basis of professional 
education and guarantee the achievement 
of aims, concentrated on pupil’s abilities to 
make creative and non-standard problem 
solving decisions and also must induce 
the overcoming of personal psychological 
barriers to ensure self-development and 
achievement of success in professional 
activity.

The main task of professional educational 
establishments of tourism industry is the 
training of competitive employees who 
possess professional skills and abilities to 
work enthusiastically and creatively. That 
combination of theory and practice in 
educational establishments must contribute 
to the education of competitive specialist 
who will be able to react adequately to any 
situation on the labor market. Future experts 
must not only satisfy the requirements 
of the current economic situation, but 
also should influence the creation of new 
workplaces, provide conditions for getting 
ahead in the performance of a sophisticated 
tourism market.
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НАУКОВО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ГРИГОРІЯ ВРЕЦЬОНИ

Анотація: У статті, опираючись на аналіз архівних матеріалів науково-видавничої діяль-
ності Григорія Врецьони робиться спроба розкрити педагогічні підходи до проблем вихован-
ня школярів та видавничої діяльності вченого.

Аннотация: В статье, опираясь на анализ архивных материалов научно-издательской де-
ятельности Григория Врецёны осуществляется попытка раскрытия педагогических подходов 
к проблемам воспитания школьников и издательской деятельности ученого. 

Summary: In the article relying on the analysis of archival material scientific publishing Gregory 
Vretsony attempt to reveal pedagogical approaches to the problems of education students and ac-
ademic publishing.

Пожвавлення культурно-освітнього 
життя на західноукраїнських землях у 
другій половині ХІХ ст. ініціювало за-
родження й розвиток педагогічної пре-
си в Галичині. Значної популярності 
набувають педагогічні часописи «Дом 
и школа», «Школа», «Учитель», «Газе-
та школьна» та інші, що сприяли по-
ширенню й популяризації передових 
педагогічних ідей. На їхніх сторінках 
галицькі педагоги нагадували народам 
Австрії про те, що в краї живе й укра-
їнський народ, який має право на свою 
школу, утверджували думку, що сус-
пільний прогрес можливий лише тоді, 
коли освіта стане загальною й охопить 
усі верстви населення, розкривали 
роль школи й учителя в житті суспіль-
ства, публікували методичні поради 
вчителям, праці видатних зарубіжних 
педагогів, характеризували стан освіти 
і становище вчителя на галицьких зем-
лях, розвінчували антиукраїнську сут-
ність шкільних законів. У публікаціях 
того часу дедалі більше утверджували-
ся ідеї національно-культурного відро-
дження українців, ставали провідними 
у визначенні основних напрямів розбу-

дови школи, яка має прийти на зміну 
наявній і відповідати не лише зроста-
ючим потребам практичного життя, 
а й національним інтересам народу  
[4, с. 411].

13 вересня 1880 року Григорій За-
харович Врецьона заснував «письмо 
педагогічно-литературне» – перший 
професійний вчительський журнал 
«Школьна Часопись» з метою «розбу-
дити» вчителів і розпочати шкільний 
рух. Упродовж десяти років він був 
незмінним редактором цього журна-
лу, «держаного в народовськім дусі» 
[6, с. 234]. Зміст матеріалів «Школьної 
Часописі» був підібраний за схемою 
аналогічних педагогічних видань –  
«Учитель», «Газета школьна» та ін., 
однак трактування й обговорення пору-
шуваних у публікаціях тем значно по-
глибилося й розширилося. На відміну 
від тогочасних видань, тема шкільни-
цтва у «Школьній Часописі» розгляда-
лася значно ширше, набираючи сус-
пільно-громадського забарвлення. Ще 
в першому номері газети Г. Врецьона 
визначив основну мету цього видання: 
«Через працю педагогично-литератур-
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ну и стоваришенє умыслове мужей пра-
ці, науки и народолюбця образоватися 
взаємно для загального и разнійшого 
ділася на поли просвіты и выхованя 
народного, щобы статися сильными 
єдностею и згодою в науці для будуще-
го пожитку народу» [[Вступна стат-
тя] // Школьна часопись : 2, с. 1]. 
Тобто видавець чітко заманіфестував 
мету свого «дітища»: не лише праця на 
теренах просвітництва, а й залучення 
до неї широкого загалу інтелігенції. 
«Поводирем» просвітницького руху 
визначено вчителя як центральну по-
стать, організатора не лише навчаль-
но-виховного процесу, а й культурно-
просвітницької роботи в громаді. Не 
випадково після програмної статті в 
часописі уміщено публікацію «Учите-
лі и ихъ вліянє», в якій закцентовано 
на тій повазі й особливому пієтеті, з 
якими споконвіку ставилися до вчи-
телів. Г. Врецьона не уявляв прогресу 
суспільства без подвижницької праці 
вчителів, тому вкотре повторює тради-
ційну для педагогічної преси сентен-
цію: місце вчителя народної школи –  
в громаді, поруч зі священиком. Тому 
Г. Врецьона висловлює одностайну 
думку всієї редакції: вчитель і свя-
щеник повинні бути одностайними в 
культурно-просвітницькій праці [Вре-
цьона Г. Учителі и ихъ вліянє… 2, с. 2].  
Педагог доводить необхідність співп-
раці школи, сім’ї, громади задля вклю-
чення дитини в історію свого народу, 
залучення її до внутрішніх скарбав 
нації задля того, щоби вона стала про-
довжувачем батьківських звичаїв і 
традицій, тобто національне вихован-
ня він розглядає невіддільно від люд-
ського громадського виховання. Учня 
Григорій Захарович розглядає як іні-
ціативного учасника виховного проце-
су, а його працю – вагомим фактором 

розвитку гармонійної особистості. За 
його переконанням, освіта виступає 
центральним фактором піднесення на-
ції, гарантом забезпечення їй достой-
ного місця серед цивілізованих наро-
дів. Тобто на сторінка видання особа 
вчителя трактується з більш вимогли-
вих позицій, акцентовано на його ролі 
у формуванні національної свідомості 
молоді, розбудові національної школи.

«Школьна Часопись» була протива-
гою польськомовній газеті «Школа» і 
гуртувала навколо себе вчителів-укра-
їнців. На сторінках часопису друкува-
ли чимало матеріалів про українські 
початкові та середні навчальні заклади. 
УПТ, котре не мало власного періодич-
ного видання, друкувало у «Школьній 
Часописі» інформацію про діяльність 
товариства, звернення до громадськос-
ті з проханням надати інформацію про 
українські школи в містах і селах. Од-
нак, як стверджує Л. Шологон, звіти 
Крайової шкільної ради віддзеркалю-
вали лише загальний стан шкільної 
справи у краї, не диференціюючи її за 
мовно-національною ознакою, тобто 
вони не давали конкретного матеріа-
лу про становище українських шкіл  
[5, с. 86].

З 1882 року цей часопис став пе-
дагогічно-науковим тижневиком і до 
1883 року виконував роль друкованого 
органу Руського товариства педагогіч-
ного. Двотижневик містив педагогічні, 
дидактичні і методичні статті, мате-
ріали для додаткової науки, шкільне 
законодавство, літературні та етно-
графічні праці, звідомлення з учитель-
ських конференцій, комунікати Русь-
кого Педагогічного Товариства тощо. 
Серед інших співробітниками були:  
О. Барвінський, Д. Вінцковський,  
Є. Желехівський, Р. Заклинський, Г. 
Зарицький, І. Кабаровський, К. Кахни-
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кевич, М. Крушельницький, К. Кузик,  
І. Микитович, А. Рибачик, Ю. Целевич 
та інші [ЕУ. – Т. 10. – с. 3875].

Постійними рубриками «Школь-
ної Часописі» були: «Переглядъ в 
Австро-Угорскои монархіи» (з підру-
бриками «Заграниця» або «Переглядъ 
школьный»), «ВЪсти зъ поля школь-
ництва», «Школьны вЪсти», «Допи-
си». «Школьна Часопись» виходила 
на противагу польській газеті «Шко-
ла» і об’єднувала навколо себе вчите-
лів-українців. На сторінках часопису 
друкували свої статті відомі в Гали-
чині автори – Олександр Барвінський, 
Михайло Банах, Григорій Зарицький, 
Павло Кирчів, Іван Хабаровський, Ро-
ман Заклинський, Кирило Кахникевич, 
Наталія Гладилович, Стефан Ковалів. 
Провідне місце на шпальтах часопису 
займали дидактично-педагогічні та ме-
тодичні матеріали. Актуальною й по-
стійною темою статей була проблема 
мови викладання в школі. Її висвітлен-
ню присвячені виступи багатьох авто-
рів, які доводили необхідність навчан-
ня дітей рідною мовою і шкідливість 
навчання чужою. Так, 1880 р. в ч. 4-6 
часопису вміщено науково-методичну 
статтю О. Барвінського «Вплывъ науки 
языка матернего на вихованє» [Барвін-
ський О. Вплывъ науки языка матерне-
го на вихованє // Школьна часопись. –  
1880. – Ч. 4. – С. 25-27; Ч. 5. – С. 33-34;  
Ч. 6. – С. 41-42. 1, с.41].

Першочергове місце в часописі від-
водилося матеріалам на шкільні, педа-
гогічні, дидактичні теми. У багатьох 
номерах друкували розроблені освітя-
нами-практиками (Г. Врецьона, Р. За-
клинський, О. Спринь та ін.) методич-
ні розробки уроків, здебільшого для 
початкової школи; конспекти лекцій на 
конкретні теми з арифметики, рідної 
мови, географії, інших шкільних пред-

метів. Крім цього, статті Г. Врецьони 
торкалися різноманітних сторін життя: 
лікарських порад, відомостей про ана-
томію і гомеопатію, питань ощадного 
ведння домашнього господарства. Ре-
дагуючи часопис, Григорій Захарович 
водночас був і активним дописувачем: 
якщо у 1880 р. він опублікував дванад-
цять статей, то у 1882 – тридцять три. 

Cвоєю багатосторонньою діяльністю 
журнал зробив вагомий внесок у бороть-
бу за українську національну школу, в 
чому велика заслуга Григорія Захарови-
ча. «Школьна Часопись» відіграла важ-
ливу роль у розгортанні громадського 
педагогічного руху, солідаризації учи-
тельського загалу, в організаційному 
становленні заснованого у 1881 р. Русь-
кого товариства педагогічного, котре 
стало невідривним елементом націо-
нального руху галицьких українців на-
прикінці ХІХ – у першій половині ХХ ст.  
Воно стало громадською культурно-
освітньою організацією, серед провід-
них видів діяльності якого було засну-
вання українських загальноосвітніх та 
професійних шкіл, дитячих садків, ви-
дання педагогічних журналів, шкільних 
підручників і посібників. Сам Григорій 
Захарович підкреслював зростаючу по-
пулярність цього видання. У замітці «За-
явлєнє водъ редакціи» він писав, що ча-
сопис кожного року мав «від 400 до 500 
передплатниковъ, а певно два-три разы 
столько читателЪвъ». Видання часопи-
су припинилося 16 (28) травня 1889 р.  
на десятому числі, оскільки Руське то-
вариство педагогічне «рішилося мати 
в школьнои часописи свой орган и взя-
лося… до видання школьной часописи 
«Учитель». Редактор висловив надію, 
що «Учитель» буде подальшим про-
довженням школьного выдавництва  
в Галичини» [2, с. 73], що згодом і справ-
дилося.
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та психологічних дисциплін із секцією безпеки життєдіяльності людини 
Тернопільського національного економічного університету

ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: 
АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ

Анотація: У статті проведено теоретичний аналіз нормативних, базових документів, які 
регламентують питання, пов’язані із збереженням здоров’ям (репродуктивного зокрема) та 
реалізованих пілотних проектів в Україні з означеної проблематики.

Аннотация: В статье проведен теоретический анализ нормативных, базовых документов, 
регламентирующих вопросы, связанные с сохранением здоровьем (репродуктивного в част-
ности) и реализованных пилотных проектов в Украине по обозначенной проблематике.

Summary: In the article will be made theoretical analysis of basic documents which regulating 
issues related to the preservation of health (including reproductive) and implemented pilot projects 
in Ukraine with the abovementioned issues.

Постановка проблеми в загально-
му вигляді та аналіз останніх дослі-
джень і публікацій. Головною метою 
державної політики України є досяг-
нення нової якості життя громадян че-
рез запровадження соціальних, еконо-
мічних і демократичних європейських 
стандартів життєдіяльності людини й 
суспільства. У центрі уваги – людина, 
задоволення її культурних, духовних та 
освітніх потреб, надання їй якісних ме-
дичних послуг, забезпечення реалізації 
демократичних прав і свобод. Основним 
завданням політики уряду щодо сім’ї, 
жінок, дітей і молоді є подолання тен-
денцій, скорочення населення, посилен-
ня інституту сім’ї, державна підтримка 
народжуваності. Враховуючи, що одним 
із головних осередків українського сус-
пільства є сім’я, суспільство орієнтуєть-
ся на сім’ю, жінку й дитину як найвищу 
цінність, на визначення пріоритетності 
їх інтересів. 12 листопада 1995 р. поста-
новою Кабінету Міністрів України була 
прийнята Національна програма «Пла-
нування сім’ї», покликана сформувати 

у населення, особливо в молоді, потребу 
мати повноцінну сім’ю, бажаних і здо-
рових дітей, радикально змінити існу-
юче ставлення суспільства до проблем 
планування сім’ї [4]. 

За визначенням ВООЗ, планування 
сім’ї включає такі види діяльності, які 
мають за мету допомогти подружнім па-
рам чи окремим особам досягти певних 
результатів, а саме: запобігти небажаній 
вагітності, народити бажаних дітей, ре-
гулювати інтервали між вагітностями, 
вибирати час народження дитини з ура-
хуванням соціальних і медичних аспек-
тів, визначити кількість дітей у сім’ї. 
В Україні планування сім’ї набуває все 
більшого значення. На рівні сім’ї поліп-
шення репродуктивного здоров’я збіль-
шує ймовірність бажаної вагітності, 
щасливого народження здорових дітей, 
що, безумовно, приводить до стабіліза-
ції та зміцнення шлюбно-сімейних сто-
сунків, забезпечує тривале існування 
сім’ї – основи будь-якого суспільства. 
Перш за все, потрібно акцентувати ува-
гу на те, що Концепцією Державної про-
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грами «Репродуктивне здоров’я нації на 
2006–2015 роки» [3] визначені основні 
шляхи й засоби розв’язання проблем 
щодо репродуктивного здоров’я насе-
лення, у тому числі: 

• забезпечення рівних для чоловіків і 
жінок репродуктивних прав, включаю-
чи поінформований вибір, забезпечен-
ня умов рівного доступу чоловіків і жі-
нок до служб охорони репродуктивного 
здоров’я;

• розробка й реалізація міжгалузевих 
стратегій, спрямованих на пропаганду, 
формування й заохочення до здорового 
способу життя;

• пропагування сімейних цінностей, 
забезпечення медико-соціальної під-
тримки молодої сім’ї;

• широке залучення ЗМІ, недержав-
них організацій до інформування насе-
лення з питань відповідального ставлен-
ня до охорони здоров’я;

• проведення освітніх кампаній з 
питань охорони здоров’я, які пропагу-
ють здоровий спосіб життя, плануван-
ня сім’ї, зміцнення репродуктивного 
здоров’я жінок, охорону материнства й 
раннє діагностування ракових захворю-
вань. 

Разом із тим світовий досвід показує, 
що сподіватися на подолання проблем 
у сфері репродуктивного здоров’я на-
селення лише силами системи охорони 
здоров’я нереально й було б безвідпові-
дально щодо майбутнього країни. Три-
валий час обмежені ресурси в Україні 
спрямовувалися головним чином на лі-
кування й підтримку невідкладної до-
помоги, а профілактиці захворювань і 
популяризації здорового способу життя 
приділялося недостатньо уваги. Багато-
мірність і детермінованість феномену 
здоров’я соціальними факторами визна-
чають особливості розв’язання пробле-
ми формування і збереження здоров’я 

дітей та молоді, що потребує зусиль ба-
гатьох галузей, у тому числі освітньої. 

Враховуючи вищезазначене, осно-
вною метою представленої роботи є 
аналіз вітчизняного досвіду виховання 
відповідальності за своє здоров’я, ді-
ючого механізму формування та збе-
реження здоров’я населення України  
(та репродуктивного зокрема). Тому ці-
лями дослідження є теоретичний ана-
ліз нормативних, базових документів, 
які регламентують питання, пов’язані із 
збереженням здоров’ям (репродуктив-
ного зокрема) та реалізованих пілотних 
проектів з означеної проблематики.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. У Національній доктрині 
розвитку освіти визначено, що пріори-
тетним завданням освіти є виховання 
у молоді відповідального ставлення до 
свого здоров’я та здоров’я інших. Од-
ним зі шляхів реалізації цього завдан-
ня є модернізація навчально-виховного 
процесу з метою формування у молоді 
позитивної мотивації на здоровий спо-
сіб життя, дбайливого ставлення до 
здоров’я, у тому числі репродуктивно-
го, формування здоров’язберігаючих 
компетентностей. Збереження здоров’я 
населення в Україні виходить за рамки 
суто медичної проблематики і стає за-
гальнодержавною, міжсекторальною 
проблемою, яка потребує вирішення на 
національному рівні. Сучасна ситуація 
стану здоров’я вимагає нових ефектив-
них шляхів розв’язання проблем збере-
ження та поліпшення репродуктивного 
здоров’я. Стратегія охорони репродук-
тивного здоров’я значно залежить від 
формування пріоритету здорового спо-
собу життя. Розуміння на державному 
рівні складності ситуації щодо здоров’я 
молоді, прагнення подолати негативні 
наслідки простежується у сфері законо-
давства. 
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У розробці політики в галузі репро-
дуктивного здоров’я молоді важливу 
роль відіграють міжнародні правові до-
кументи, ратифіковані Україною. Це 
Конвенція про права дитини, Програма 
дій, прийнята на міжнародній конферен-
ції з питань народонаселення і розви-
тку (Каїр, 1994), резолюція конференції 
«Каїр + 5». Каїрська конференція (1994 р.)  
закликала всі країни до 2015 року за-
безпечити загальну доступність служб 
планування сім’ї на основі існуючих 
систем первинної медико-санітарної до-
помоги в умовах більш широкого комп-
лексу заходів щодо зміцнення репродук-
тивного здоров’я, які б забезпечували 
охорону здоров’я жінок до, під час та 
після пологів, профілактику абортів та 
їх ускладнень, хвороб, що передаються 
статевим шляхом, ВІЛ/СНІД, лікування 
безпліддя й ускладнення після абортів. 
Програма дій цієї конференції закріплює 
право чоловіків і жінок на одержання ін-
формації та закликає всі країни до 2015 
року забезпечити універсальний доступ 
до всього спектру безпечних і надійних 
методів планування сім’ї та відповідних 
послуг з репродуктивного здоров’я. У 
Декларації Асамблеї Тисячоліття ООН 
«Саміту Тисячоліття» (2000 р.) значна 
увага приділялась збереженню репро-
дуктивного здоров’я. Серед 40 цілей 
Тисячоліття три безпосередньо стосу-
ються проблем охорони репродуктив-
ного здоров’я: зменшення до 2015 року 
на дві третини смертності дітей віком до 
п’яти років, материнської смертності – 
на три чверті та обмеження поширення  
ВІЛ/СНІДу. 

Згідно з міжнародними підходами до 
розробки і впровадження політики спри-
яння здоров’ю та пропагування здорово-
го способу життя, основи законодавства 
України про охорону здоров’я в загаль-
ному вигляді охоплюють практично весь 

спектр прийнятих у цій сфері стратегій, 
трактуючи здоров’я, збереження репро-
дуктивного здоров’я, охорону здоров’я 
як багатогранні поняття[1; 2; 6, 8].

Детальне регулювання основних ас-
пектів сприяння здоров’ю та впрова-
дженню здорового способу життя забез-
печується низкою інших законодавчих 
та нормативних актів центральних ор-
ганів виконавчої влади. Ці документи 
стосуються не лише суто медичних про-
блем галузі охорони здоров’я, а й регу-
люють діяльність багатьох інших сфер 
суспільного життя [4]. Проблемам фор-
мування здорового способу життя в 
Україні присвячено багато національних 
програм, затверджених Указами Пре-
зидента України («Фізичне виховання 
– здоров’я нації», «Заходи щодо подаль-
шого виконання Національної програ-
ми «Діти України» на 2001–2005 роки», 
«Українська родина», Національний 
план дій з гігієни довкілля на 2000–2005 
роки, міжнародна Програма з викорі-
нення найгірших форм дитячої праці 
в Україні, міжнародний проект ВООЗ 
«Європейська мережа шкіл зміцнення 
здоров’я», українсько-канадський про-
ект «Молодь за здоров’я», програма Мі-
носвіти України та ПРООН, ЮНЕЙДС, 
ЮНІСЕФ сприяння просвітницькій ро-
боті «Рівний – рівному» серед молоді 
України щодо здорового способу життя. 
Враховуючи посилення негативних тен-
денцій у соціально-економічній сфері, 
а також те, що фізична культура і спорт 
потенційно можуть стати найбільш еко-
номічно вигідним і ефективним засобом 
профілактики захворюваності населен-
ня держави, зміцнення генофонду націй 
і народностей українського суспільства, 
організації змістовного дозвілля і відпо-
чинку, у вересні 1998 р. Указом Прези-
дента України було затверджено Цільову 
комплексну програму «Фізичне вихован-
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ня – здоров’я нації». Основні її завдання: 
сприяння духовному і фізичному розви-
тку молоді, виховання у неї почуття гро-
мадянської свідомості та патріотизму, 
бажання активно сприяти утвердженню 
державності; розвиток фізичної куль-
тури і спорту в державі з урахуванням 
переходу до ринкових умов господа-
рювання; забезпечення переорієнтації 
фізкультурно-спортивної галузі на зміц-
нення здоров’я населення засобами фі-
зичного виховання, фізичної культури і 
спорту; формування у громадян України 
активної соціальної орієнтації на здо-
ровий спосіб життя тощо. Починаючи з 
2003 року було запроваджено спільний 
проект Фонду Народонаселення ООН, 
Міністерства охорони здоров’я України 
та Державного Комітету України у спра-
вах сім’ї та молоді «Розбудова інтегро-
ваної мережі послуг з репродуктивного 
та статевого здоров’я», в рамках якого 
передбачено підготовка медичних та со-
ціальних працівників з надання дружніх 
до молоді послуг в галузі репродуктив-
ного та статевого здоров’я і формування 
безпечної поведінки, поліпшення осна-
щення закладів, що надають медико-со-
ціальну допомогу населенню з питань 
репродуктивного здоров’я, а також ши-
року інформаційну діяльність профілак-
тичного спрямування щодо збереження 
здоров’я українського населення. 

Важливе значення для вирішення 
проблеми здорового вибору мав Закон 
України «Про рекламу», прийнятий Вер-
ховною Радою України в 1996 р. Цим За-
коном серед інших загальних обмежень 
рекламної діяльності заборонялося на-
давати відомості або закликати до дій, 
які можуть спричинити порушення зако-
нодавства, завдають чи можуть завдати 
шкоди здоров’ю або життю людей і на-
вколишньому природному середовищу, а 
також спонукають до нехтування засоба-

ми безпеки (стаття 8). Крім того, стаття 
11 Закону встановлювала вимоги щодо 
поширення соціальної рекламної інфор-
мації, яка ідентифікується як інформація 
державних органів з питань здорового 
способу життя, охорони здоров’я, охо-
рони природи, збереження енергоресур-
сів, профілактики правопорушень, соці-
ального захисту та безпеки населення, 
що не має комерційного характеру. Не 
менш важливим був Закон «Про благо-
дійність та благодійні організації», при-
йнятий 16 вересня 1997 р., стаття 4 якого 
одним з основних напрямів благодійної 
діяльності визначала сприяння розви-
тку охорони здоров’я, масової фізичної 
культури, спорту і туризму, пропагуван-
ня здорового способу життя, участь у на-
данні медичної допомоги населенню та 
здійснення соціального догляду за хво-
рими, інвалідами, одинокими, людьми 
похилого віку та іншими особами, які 
через свої фізичні, матеріальні чи інші 
особливості потребують соціальної під-
тримки та піклування. 

Законодавство України сприяє полег-
шенню здорового вибору стосовно сек-
суального життя. Проблеми, що стосу-
ються сексуального здоров’я, в Україні 
регулювалися передусім Законом «Про 
запобігання захворюванню на синдром 
набутого імунодефіциту та соціальний 
захист населення» прийнятим Верхо-
вною Радою України 12 лютого 1998 р. 
На виконання цього Закону 9 березня 
1999 р. Кабінет Міністрів видав По-
станову за № 341, якою затверджено 
Програму профілактики СНІДу та нар-
команії на 1999–2000 рр. та Постанову 
Кабінету Міністрів України «Про Про-
граму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІ-
Ду від 11 липня 2001 р. за №790. Крім 
того, постановою від 23 березня 1998 р.  
за № 357 Кабінет Міністрів України за-
твердив загальнодержавні комплексні 
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заходи щодо запобігання поширенню 
ЗПСШ. Важливим документом був та-
кож наказ Міністерства охорони здоров’я 
України від 5 січня 1999 р. за №1 «Про 
поліпшення діяльності органів і закладів 
охорони здоров’я з питань формування 
здорового способу життя, гігієнічного 
виховання населення». В ньому наво-
дився аналіз результатів діяльності орга-
нів і закладів охорони здоров’я України 
у вказаній сфері, а також проблем, що її 
супроводжують. Робота з формування 
здорового способу життя та гігієнічно-
го виховання населення визначається у 
наказі як пріоритетне завдання органів і 
закладів охорони здоров’я. Закон Украї-
ни «Про телебачення та радіомовлення» 
передбачав заборону передач (фільмів), 
що можуть завдати шкоди фізичному, 
психічному, моральному розвитку моло-
ді. Кабінетом Міністрів України затвер-
джено Міжгалузеву комплексну Програ-
му «Здоров’я нації» на 2002–2011 рр.; 
прийнято постанови «Про довгостроко-
ву програму поліпшення становища жі-
нок, сім’ї, охорони материнства і дитин-
ства», «Про затвердження Національної 
програми патріотичного виховання на-
селення, формування здорового спосо-
бу життя, розвитку духовності та зміц-
нення моральних засад суспільства», 
«Про затвердження Концепції держав-
ної політики у сфері здійснення контр-
олю над тютюном», «Про затверджен-
ня державної програми «Онкологія» на 
2002–2006 роки», «Про затвердження 
Концепції стратегії дій Уряду, спря-
мованих на запобігання поширенню  
ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 
року та Національної програми забез-
печення профілактики ВІЛ-інфекції, до-
помоги та лікування ВІЛ-інфікованих 
і хворих на СНІД на 2004–2008 роки» 
та інші. Законодавство України вклю-
чає низку законів, підзаконних актів, 

нормативів і регламентацій, спрямова-
них на зменшення шкоди від вживання 
алкоголю, тютюну, інших речовин, що 
викликають залежність. Так, статтею 32 
Основ законодавства України про охоро-
ну здоров’я проголошено, що в Україні 
проводиться державна політика обме-
ження куріння та вживання алкогольних 
напоїв. З метою її реалізації і з урахуван-
ням міжнародних підходів до організації 
діяльності, спрямованої на зменшення 
шкоди від вживання алкоголю та тютю-
ну, в Україні в основному використову-
ються такі засоби правового регулюван-
ня, як обмеження реклами тютюнових 
виробів і алкогольних напоїв, заборона 
їх продажу в неустановлених місцях та 
продажу неповнолітнім, зменшення еко-
номічної доступності цих товарів за до-
помогою механізмів оподаткування. На-
ведені нормативні акти в цілому можна 
оцінити і як такі, що сприяють здорово-
му вибору у питаннях статевого життя. 
Однак, законодавство України містить 
деякі норми, що певною мірою супер-
ечать викладеним вище заходам і на-
віть можуть сприйматися як такі, що не 
сприяють здоровому вибору, організації 
ефективної профілактики ВІЛ/СНІДу та 
ІПСШ. Зокрема, при закріпленій у зако-
нодавстві (і реально діючій) можливості 
анонімного обстеження і лікування цих 
хвороб водночас продовжує діяти (при-
наймні формально) стаття 45 Кодексу 
України про адміністративні правопору-
шення, яка передбачає адміністративне 
стягнення у вигляді штрафу за ухилення 
від обстеження і профілактичного огля-
ду для осіб, щодо яких є дані про те, що 
вони хворі на венеричну хворобу, або за 
ухилення від лікування для осіб, які були 
у контакті з хворими на венеричне захво-
рювання. Те саме стосується Криміналь-
ного кодексу України, що встановлює 
покарання у вигляді позбавлення волі на 
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строк до двох років або виправних робіт 
на той самий строк, або штрафу для осіб, 
які ухиляються від лікування венеричної 
хвороби після відповідного попереджен-
ня органами охорони здоров’я.

Одним з ефективних заходів щодо 
збереження репродуктивної функції 
підростаючого покоління є спеціаль-
но розроблена система, яка існує у всіх 
країнах світу і містить комплекс медико-
організаційної роботи, спрямованої на 
формування у молоді безпечної статевої 
поведінки, зацікавленості у збереженні 
та поліпшенні здоров’я, основ відпові-
дального батьківства, як основних скла-
дових системи планування сім’ї. Набуті 
знання у юнаків та дівчат із зазначених 
питань сприятимуть формуванню праг-
нення народити здорову дитину. Така 
цілеспрямована робота з формування у 
молоді статевої культури та підготовки 
її до створення здорової сім’ї повинна 
бути в основі діяльності школи, служ-
би дитячої та підліткової гінекології, 
центрів планування сім’ї та центрів ре-
продуктивного здоров’я, які надають 
медичну допомогу, а також проводять 
профілактичну роботу щодо збереження 
репродуктивного здоров’я.

Несприятлива ситуація зі станом 
здоров’я, яка склалася в Україні, значно 
пов’язана з низьким рівнем сексуальної 
культури населення та недостатніми зна-
ннями щодо репродуктивної поведінки, 
з недосконалістю системи відповідної 
інформації, безвідповідальним батьків-
ством. Саме з метою надання можливос-
ті подружнім парам та окремим особам 
вільно та відповідально приймати рішен-
ня щодо кількості своїх дітей і часу їх на-
родження та мати необхідну інформацію 
і засоби щодо здійснення цього, а також 
можливості інформованого вибору та 
доступності всього спектру безпечних і 
ефективних методів в Україні створена 

і працює система планування сім’ї від-
повідно до програми дій Міжнародної 
конференції з питань народонаселення 
та розвитку. В Україні було впроваджено 
пілотні проекти клінік доброзичливого 
ставлення до молоді, досвід роботи яких 
поширюється на регіони України. Цими 
проектами передбачалося введення су-
часних стандартів надання допомоги 
підліткам з урахуванням психологічної 
підтримки. Загальновідомо, що умовою 
зачаття і народження здорової дитини є 
достатній рівень здоров’я батьків. З ме-
тою визначення стану здоров’я осіб, які 
беруть шлюб, відповідно до «Сімейного 
кодексу України» (2002), було прийнято 
постанову Кабінету Міністрів України 
№ 1740 від 16 листопада 2002 р. «По-
рядок здійснення добровільного медич-
ного обстеження осіб, які подали заяву 
про реєстрацію шлюбу». Запропонова-
ний порядок медичного обстеження за-
ручених передбачав проведення його на 
добровільній основі, тобто за бажанням 
майбутньої подружньої пари, що відпо-
відає основним положенням законодав-
ства Європейського Союзу. Зарученим 
пропонується отримати консультації у 
лікарів терапевта (або сімейного ліка-
ря, там де він є), гінеколога, генетика, 
уролога, лікарів центрів (кабінетів) пла-
нування сім’ї та зробити певний обсяг 
клініко-лабораторного обстеження. На-
правлення на медичне обстеження май-
бутньої подружньої пари в лікувально-
профілактичні заклади здійснювалося 
державними органами реєстрації актів 
цивільного стану шляхом видачі кожно-
му із заручених направлення встанов-
леної форми. Відповідно до ст.30 нової 
редакції Сімейного кодексу України, 
особи, які подають заяву про реєстра-
цію шлюбу, повинні повідомити одна 
одну про стан свого здоров’я. Відповід-
но до вищезгаданої постанови Кабінету  
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Міністрів України та з метою покращен-
ня здоров’я було розроблено і зареєстро-
вано в Міністерстві юстиції наказ МОЗ 
від 20. 12. 2002 №480 «Про перелік ви-
дів добровільного медичного обстежен-
ня осіб, які подали заяву про реєстрацію 
шлюбу». 

Впровадження медичного обстежен-
ня осіб, які створювали сім’ю, має на 
меті своєчасно виявляти наявні захво-
рювання, проводити адекватне лікуван-
ня ще до настання вагітності і тим са-
мим створити більш сприятливі умови 
для зачаття і народження здорової дити-
ни. Такі заходи спрямовані на поліпшен-
ня здоров’я осіб, які створюють сім’ю, 
здоров’я майбутнього покоління. 

У формуванні здорового підростаю-
чого покоління визначальна роль нале-
жить загальній соціально-економічній 
ситуації в країні та рівню життя населен-
ня і сімей. Передусім від матеріального 
і соціального благополуччя населення і 
добробуту сімей залежать можливість 
забезпечення загального і генеративного 
здоров’я, статевого виховання молоді, а 
також демографічна культура і сексуаль-
на поведінка молоді і населення в ціло-
му. На жаль, і про це свідчить поданий 
вище аналіз, здійснювані заходи щодо 
збереження та поліпшення репродуктив-
ного здоров’я населення, зокрема, моло-
ді, не давали бажаного результату. Саме 
тому правомірний висновок про те, що 
без комплексного підходу до боротьби 
з негативними явищами у молодіжному 
середовищі, участі органів державної 
влади, місцевого самоврядування та са-
моорганізації населення, батьківської 
громадськості, науково-дослідних інсти-
тутів НАПН України та АМН України, на-
вчальних закладів різних типів та рівнів 
акредитації, а також без участі молодіж-
них громадських організацій, благодій-
них фондів, соціальних служб для моло-

ді й особливо засобів масової інформації 
досягти успіху практично неможливо. 
Перш за все, завдання полягає у тому, 
щоб скоординувати комплексно зусилля 
вищих навчальних закладів, сім’ї та гро-
мадськості, всіх зацікавлених централь-
них, місцевих органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування на ство-
рення системи здоров’язбережувальної, 
здоров’яформуючої освіти і виховання, 
формування позитивної мотивації на 
здоровий спосіб життя, створення по-
вноцінної, щасливої, здорової сім’ї з 
відповідними ціннісними орієнтаціями. 
Досвід виховання відповідальності за 
своє здоров’я в Україні доцільно розгля-
нути на таких рівнях:

• загальнодержавному (Всеукраїн-
ському) – включає досвід реалізації різ-
номанітних проектів, акцій, програм, які 
здійснюються як уповноваженими дер-
жавними структурами та громадськими 
організаціями;

• регіональному – передбачає реалі-
зацію програм виховання відповідаль-
ної поведінки молодих людей за своє 
здоров’я у тому числі репродуктивне в 
окремому регіоні;

• місцевому – в організації програм, 
акцій в окремих населених пунктах;

• окремої установи (організації, за-
кладу) – передбачає заходи, реалізовані 
центрами, освітніми, культурнодозвіл-
лєвими, медичними, спортивними та ін-
шими закладами. 

Найбільш цікавою на загальнодер-
жавному рівні є Всеукраїнська інфор-
маційно-профілактична акція «Від-
повідальність починається з мене» за 
підтримки державної служби молоді та 
спорту України. Відповідно до положен-
ня (зареєстроване Міністерством юсти-
ції України від 25 травня 2013 р.) акція 
планується проводитися щорічно. Ме-
тою акції є пропагування та утвердження 
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здорового способу життя у молодіжному 
середовищі. Одним із основних завдань 
визначено формування відповідально-
го ставлення молоді до свого здоров’я, 
а також стимулювання активної грома-
дянської участі місцевої громади. Осно-
вними напрямами роботи в межах даної 
акції є:

• пропагування здорового способу 
життя;

• забезпечення належного контролю 
щодо розміщення реклами алкоголю та 
тютюнових виробів;

• створення та розповсюдження со-
ціальної реклами, з метою популяриза-
ції здорового способу життя, безпечних 
статевих стосунків;

• інформування населення щодо від-
повідального ставлення до власного 
здоров’я (вплив на суспільну думку че-
рез ресурси засобів масової інформації);

• робота з дітьми та молоддю за міс-
цем проживання, активізація діяльності 
місцевого самоврядування. 

У ході реалізації акції організаторами 
запропоновано впроваджувати такі про-
екти:

• «Контроль продажу» (обов’язковий 
проект) – профілактика продажу непо-
внолітнім алкоголю та тютюнових виро-
бів, виявлення контрафактної продукції;

• «Фото-обличчя» – установка «фото-
макетів» з прорізами «для осіб» у місцях 
з пожвавленим рухом – з текстами на ма-
кеті: «Я за здоровий спосіб життя!», «Я 
проти наркотиків!»;

• проведення флеш-мобу «Вільна 
Україна, здорова молодь!». 

У 2009–2012 рр. в Україні реалізову-
вався проект «Соціальна інтеграція та 
розвиток громадянської відповідальнос-
ті молоді в Україні» (програма розвитку 
ООН). Прикладом формування відпо-
відальності за власну поведінку і своє 
здоров’я на регіональному рівні є сис-

тема первинної профілактики вживання 
психоактивних речовин у Кіровоград-
ській, Черкаській, Київській, Харків-
ській областях. Дана система спрямова-
на на здорову молодь – тих, хто ще не 
почав вживати психоактивні речовини, 
запобігання зараження інфекції ВІЛ. 
Метою первинної профілактики є зміна 
ціннісного ставлення до психоактивних 
речовин, а також формування відпові-
дальності за свою поведінку мережею 
центрів соціальних служб для сім’ї, ді-
тей та молоді. З цією метою здійснюєть-
ся систематична інформаційно-просвіт-
ницька робота різних форм організації: 
лекції, бесіди, тренінги, відео-лекторії, 
рольові ігри для дітей та молоді. Нада-
валися індивідуальні послуги у вигляді 
консультацій. Досвід Миколаївської об-
ласті свідчить про увагу з боку адміні-
страції та громадськості до сімейної 
відповідальності. З березня 2013 року 
на Миколаївщині працює Школа від-
повідального батьківства. Створено та 
забезпечено діяльність 14 Шкіл відпо-
відального батьківства. Метою створен-
ня Шкіл відповідального батьківства 
визначено надання інформації молоді 
щодо розуміння цінності, неповторнос-
ті та унікальності життя кожної людини, 
підвищення їх рівня поінформованості 
щодо сучасних поглядів на усвідомлене 
батьківство та підвищення рівня компе-
тентності батьків у догляді, вихованні 
та розвитку дітей, сприяння формуван-
ню основ батьківської компетентності. 
Основними завданнями Шкіл відпові-
дального батьківства є:

• звернути увагу на позитивне зна-
чення сім’ї в житті кожної людини (лю-
бов, турбота, допомога, оберіг, порада,  
тепло);

• допомогти пізнати свої сильні та 
слабкі сторони під час взаємодії з інши-
ми людьми; формувати уміння спілку-
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ватися, конструктивно вирішувати кон-
флікти під час спілкування;

• надати інформацію про сексуаль-
ність в житті людини як різновид люд-
ських стосунків, роль та значення цих 
стосунків;

• акцентувати увагу учасників тренін-
гу на наслідках та ризиках сексу;

• ознайомити зі шляхами поширення 
та наслідками ВІЛ/СНІДу;

• сприяти формуванню відповідаль-
ного ставлення до репродуктивного 
здоров’я;

• сприяти формуванню відповідаль-
ного ставлення до статевих стосунків, 
формуванню розуміння власної відпові-
дальності за своє майбутнє життя;

• визначити сутність усвідомленого 
батьківства; обґрунтувати роль батьків у 
створенні умов для повноцінного розви-
тку дитини;

• проаналізувати особливості розви-
тку дитини на різних вікових етапах;

• охарактеризувати стилі батьківської 
поведінки та їх вплив на процес форму-
вання особистості дитини;

• сформувати практичні навички 
щодо використання ефективних технік, 
прийомів, форм та методів виховання, 
організації змістовного дозвілля; озна-
йомити учасників із засобами збережен-
ня особистості дитини, запропонувати 
практичні рекомендації. 

Основною формою роботи були тре-
нінгові заняття: «Світ взаємостосунків», 
«Мої емоції та почуття», «Любов та за-
коханість», «Шлюб та сім’я», «Ми –  
майбутні батьки», «Конфлікти та їх на-
слідки», «Сім’я, її роль в житті люди-
ни», «Сексуальність в житті людини», 
«Відповідальність та вміння сказати 
«НІ», «Репродуктивне здоров’я», «Без-
печне материнство». Полтавський місь-
кий центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді на виконання Державної 

програми «Репродуктивне здоров’я на-
ції» здійснював напрям роботи «Служби 
раннього втручання». Основною метою 
напряму було запобігання ранньому соці-
альному сирітству, формування у молоді 
усвідомленого ставлення до майбутнього 
батьківства, реалізація програми «Бажані 
діти в бажаний час». Програма включала 
відео-лекторії, лекції, інтерактивні бесі-
ди за темою: «Усвідомлене батьківство», 
тренінгову програму «Разом до здоров’я» 
та цикл тренінгів «Я – майбутня мама» 
серед студентів навчальних закладів різ-
них рівнів акредитації м. Полтави. Ме-
тою даного проекту була популяризація 
родинних цінностей, формування відпо-
відальної сексуальної поведінки та усві-
домленого ставлення до майбутнього 
батьківства. Прикладом реалізації ідей 
відповідального виховання на місцево-
му рівні є програми для жителів м. Ки-
єва «Школа репродуктивного здоров’я» 
та «Виховання відповідального бать-
ківства», які реалізуються Київським 
міським центром сім’ї «Родинний Дім». 
Програма «Виховання відповідального 
батьківства» спрямована на підготовку 
сімей до народження дитини, консульту-
вання з питань репродуктивного здоров’я, 
формування почуття відповідальності 
за власне здоров’я та здоров’я своїх ді-
тей. У рамках даної програми проводять-
ся тренінги, індивідуальні консультації. 
Ще однією програмою є «Школа репро-
дуктивного здоров’я» – передбачає ін-
формування з питань репродуктивного 
здоров’я, навичок безпечної поведінки та 
рівної відповідальності юнаків і дівчат за 
власне здоров’я. 

Висновки і перспективи дослі-
джень. Таким чином, у результаті 
об’єктивного аналізу вітчизняного до-
свіду щодо формування та збереження 
репродуктивного здоров’я студентської 
молоді можна зробити висновок про те, 
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що подальший розвиток форм, методів, 
програм, різних заходів з означеної те-
матики є актуальним для розвитку су-
часного суспільства. Збереження і зміц-
нення репродуктивного здоров’я молоді, 
статевого виховання – це важлива час-
тина національних зусиль зі знижен-

ня невчасної вагітності і інфекцій, які 
передаються статевим шляхом, у тому 
числі ВІЛ-інфекції, відповідального 
батьківства студентської молоді, відпо-
відального ставлення до свого здоров’я, 
профілактики вживання психоактивних 
речовин.
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ПРОЯВИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 
У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Анотація: У статті розкриті особливості девіантної поведінки, основні причини та форми 
прояву у молодіжному середовищі та взаємозв’язок з особистісним ростом. 

Аннотация: В статье раскрыты особенности девиантного поведения, основные причины 
и формы проявления в молодежной среде и взаимосвязь с личностным ростом.

Summary: This article presents the specifics of deviant behavior and its underlying causes and 
forms of its manifestation, analyzed the deviation of the Ukrainian society. 

Актуальність дослідження. Упро-
довж життя будь-якого суспільства мож-
на виявити певні девіацій. Девіації, або 
відхилення у поведінці, є властивістю 
кожної соціальної системи. Відповідно 
до цього вміння виявити ці відхилення, 
визначити їх причини, дозволить знайти 
шляхи попередження негативних форм.

Постановка проблеми. Вивчення 
проблеми девіацій у молодіжному серед-
овищі має свої особливості. Виявлення 
основних видів девіантної поведінки, їх 
наслідків – важливий інструмент соці-
ального контролю з боку суспільству.

Метою даної статті є виявлення осно-
вних видів девіантної поведінки у моло-
діжному середовищі.

Ступінь розробленості проблеми. 
Взаємодія особистості з довкіллям, 
що опосередковується її зовнішньою 
і внутрішньою активністю у формі ці-
леспрямованої послідовності вчинків 
визначається як поведінка. При цьому 
суспільство формулює її як соціальною, 
такою, що є правомірною, схвалюваною 
суспільством, або ж такою, що відхиля-

ється від норми. Поведінка є важливою 
складовою процесу соціалізації людини, 
що визначається уявленнями про її ви-
никнення, розвиток та правила. За тими 
зразками поведінки, які демонструє осо-
бистість, можна говорити про її успіш-
ність або неуспішність входження до 
різних спільнот людей. 

Молоді люди виступають найбільш 
важливим рушієм усіх суспільних змін, 
вони виступають активною силою роз-
витку держави, на них покладаються 
великі надії як на майбутнє країни. Вод-
ночас вони виступають найактивнішим 
психологічним суб’єктом і тому прояви 
соціально неприйнятної поведінки най-
виразнішим чином проявляється саме в 
них. 

Цей віковий період характеризується 
цілим рядом особливостей: відбуваєть-
ся перебудова організму, що підвищує 
його сприйнятливість до дії різнома-
нітних чинників середовища і знижує 
опірність. Водночас, рушійними силами 
розвитку особистості індивіда стає по-
долання діалектичних суперечностей: 
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з’являються суперечності між діяльніс-
тю, новими потребами і можливостями 
їх задоволення; між рівнем актуально-
го розвитку можливостей особистості 
(у зоні найближчого розвитку) і підви-
щеними вимогами до неї; суперечності 
між мотивами і можливостями підлітка 
(може, але не хоче, оскільки немає ба-
жання і інтересів за рахунок їх дефор-
мації); між можливостями підлітка і змі-
ною його інтересів у бік їх підвищення 
(позитивна спрямованість є, але немає 
ще поки достатнього рівня можливостей 
добивається результатів, це і є джере-
лом його саморозвитку, самовиховання і 
етичного зростання) тощо [2, с. 36]. Го-
ловними новоутвореннями даного віку 
виступають відкриття власного «Я», ви-
никнення рефлексії, усвідомлення своєї 
індивідуальності. Психологія підлітка 
збагачується такою важливою пробле-
мою як генезис спілкування [7, с. 442]. 
Це період розвитку его-ідентичності або 
дифузії ідентичності може породжувати 
серйозний конфлікт між двома важливи-
ми ролями з протилежними системами 
цінностей.

Не маючи підтримки від соціально-
го середовища особистість часто пере-
ходить до негативного шляху розвитку 
[3, с.105]: почуття неповноцінності; 
низький статус та втрата авторитету се-
ред товаришів; невпевненість у власних 
силах, що викликають страх невдачі  
(«Я нікчемність, в кращому разі я можу 
добитися тільки того, щоб інші люди ді-
зналися про це за наслідками моїх ідей»).

Важливо відзначити, що саме у цьому 
віці тимчасовий регрес розвитку визна-
чає багато психологічних особливостей 
поведінки: емоційну нестійкість, дра-
тівливість, втомлюваність, послаблення 
уваги, сприйняття, обробки інформації, 
підвищену агресивність, суперечність 
потреб і бажань. З іншого боку, соці-

альні і культурні особливості можуть 
або пом’якшити труднощі цього пері-
оду, або, навпаки, загострити їх. Моло-
дих людей переборюють сумніви щодо 
своїх перспектив, можливостей – вони у 
всьому сумніваються (у собі і в інших). 
Це обумовлює відповідну поведінку в 
юнацькому віці, що проявляється в на-
ступних особливостях: нетерпимість і 
жорстке відкидання думок, смаків і норм 
чужих груп; схильність до утворення 
угрупувань; готовність безоглядно діяти 
за лідером, який пропонує чіткі і про-
сті доктрини; готовність ототожнювати 
себе з лідером, навіть втративши власну 
індивідуальність. Особливої значущос-
ті набуває самооцінка молодої людини: 
вона нестійка, часто занижена і сильно 
піддається зовнішнім впливам. Це ви-
кликає потребу в самоутвердженні та са-
мовдосконаленні, на основі чого форму-
ється система особистісних цінностей і 
стійка система внутрішньо узгоджених 
уявлень про себе [8, с. 187].

У цьому віці не сформований стійкий 
світогляд, особистість найбільше підда-
ється зовнішньому впливу. Сприймаю-
чи інтереси і погляди оточуючих, вони 
обирають і вбирають в себе все, що від-
бувається в суспільних стосунках, а у 
подальшому – керуються ними. З роз-
витком девіантної поведінки у молоді 
все більше притуплюються позитивні 
почуття і вони можуть стати резервом 
для майбутньої злочинності. На даний 
момент питання девіантної поведінки 
молоді є досить актуальним. Внаслідок 
відхилень від нормальної поведінки від-
бувається руйнація спокійного укладу 
життєдіяльності.

Девіантна поведінка, набула останнім 
часом масовий характер, що поставило 
це явище в центр уваги психологів, со-
ціологів, педагогів, медиків, працівників 
правоохоронних органів. Причина цьо-
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го відхилення лежить в особливостях 
взаємозв’язків та взаємодії людини з 
навколишнім світом, соціальним серед-
овищем і самим собою [1, с. 20].

Терміни «девіація», «девіантний» по-
ходить від лат. deviation – відхилення. 
Девіація – це вчинки, діяльність людей, 
соціальних груп, які не відповідають 
встановленим у даному суспільстві нор-
мам або визнаним шаблонам і стандар-
там поведінки. Девіація може існувати 
на індивідуальному рівні, коли окремий 
індивід порушує норми своєї групи або 
суспільства, а також на груповому рів-
ні, коли та чи інша група відмовляється 
від встановлених суспільством правил. 
Прояви девіантної поведінки, в суспіль-
стві або в середовищі певною соціаль-
ною групою, називають соціальним від-
хиленням. 

Девіантну поведінку трактують як у 
широкому, так і у вузькому значеннях. В 
широкому значенні варто розрізняти по-
зитивну та негативну девіантну поведін-
ку – це дії, які не відповідають існуючим 
у даному суспільстві нормам і соціальним 
стереотипам. Позитивна девіація служать 
засобом прогресивного розвитку систе-
ми, підвищення рівня її організованості, 
подолання застарілих, консервативних 
чи реакційних стандартів поведінки. Це 
соціальна творчість, героїчні вчинки, 
самопожертвування, надприродні інте-
лектуальні здібності, над працездатність 
тощо. Негативна девіація дисфункціо-
нує, дезорганізовує систему, підриваючи 
часом її основи. Це соціальна патологія, 
яка набула різноманітних проявів: алко-
голізм, тютюнопаління, наркоманія, суї-
цид, вандалізм, проституція, злочинність 
тощо. Кожен з них це або власний вибір 
особистості, або негативний вплив сус-
пільства чи окремої груп.

Існують різні підходи до пояснення 
природи девіацій. Біологічні та психо-

логічні трактування причин і природи 
відхилень пов’язані головним чином з 
особливостями особистості людини, що 
характеризуються девіантністю у пове-
дінці. 

Психологи приділяють серйозну ува-
гу вивченню таких форм девіантної по-
ведінки. Варто зупинитися на деяких 
різновидах девіації у молодіжному се-
редовищі. Зокрема, значного поширення 
серед молоді набули пияцтво та алкого-
лізм. За даними різних досліджень ужи-
вання алкоголю складає 70-80% випад-
ків у опитаних 13-15 років, тоді як у 17 
років цей відсоток зростає до 95%. Фак-
тично алкоголь ввійшов у наше життя, 
ставши елементом соціальних ритуалів, 
обов’язковою умовою офіційних цере-
моній, свят, деяких способів проведен-
ня часу, вирішення особистих проблем  
[10, с. 13]. Однак ця соціокультурна си-
туація дорого обходиться суспільству. 
Для молоді алкоголь засіб для розкріпа-
чення і подолання сором’язливості, від 
якої страждають багато підлітків. Що-
річно в країні від надмірного вживання 
неякісних алкогольних речовин помира-
ють понад 24 тис. людей. Алкоголь руй-
нує сім’ї, кількість дітей сиріт при жи-
вих батьках постійно зростає [11, с. 13].

Варто зауважити, що актуальною за-
лишається проблема тютюнопаління. 
Хоча за даними ВООЗ та МОЗ України 
молодь віком 12-17 років віку, яка па-
лить, то ймовірніше за все вживає також 
героїн і кокаїн. Багато людей погодять-
ся з тим, що підліткове куріння часто 
пов’язано з поганими зразками для пове-
дінки (паління цигарок дорослими) або 
тиском з боку однолітків. Ці дві причини 
є головними в куріння серед підлітків. 
Погані зразки для поведінки завжди з у 
фільмах, при трансляції передач з рок-
зірками чи зірками кіно. Це створює об-
раз крутої людини, що має великий і без-
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перечно негативний вплив на поведінку 
дітей і звичку куріння. Молодим людям 
буває складно впоратися з тиском з боку 
однолітків. Часто вони піддаються ку-
рінню, щоб просто відповідати іншим 
або бути поміченими.

Якщо говорити про наркоманію, то 
шлях молодих людей у цій сфері почи-
нається з бездоглядності з боку суспіль-
ства і сім’ї, коли підліток потрапляє під 
вплив так званого авторитету нефор-
мальної групи. Переважна більшість 
наркозалежних – молоді люди віком від 
15 до 25 років. За останні 10 років частка 
хворих на наркоманію серед неповноліт-
ніх збільшилась у 6 - 8 разів. В Україні 
зареєстровано понад 80 тис. наркоза-
лежних осіб. І ці дані не є повністю до-
стовірними, оскільки ці цифри можуть 
у 5 - 10 разів бути більшими. Психіатри 
і психологи застосовують різні методи 
лікування, від цієї згубної звички, але 
звільняються від неї лише 10 - 12% нар-
команів. Решта 80 - 90% починають при-
ймати більш сильніші наркотики. 

За статистикою, якщо молодь 
12-17-літнього віку випалює більше 
пачки цигарок в день, то ймовірність 
вживання ними героїну вища у 51 раз, 
а кокаїну у 106 разів. Відповідно збіль-
шується кількість злочинів, які здій-
снюється під дією наркотичних речо-
вин [12, с. 4]. Злочинність – найбільш 
небезпечне відхилення від соціальних 
норм, коли інтереси особистості, со-
ціальних інститутів і суспільства опи-
няються під загрозою, вона набуває 
особливого поширення в молодіжному 
середовищі. До злочинів, які скоюють 
молоді люди насамперед відносять такі 
як шахрайство, крадіжки, пограбуван-
ня, вбивства тощо. У більшості регіонів 
України зростає рецидивна та групова 
злочинність серед молоді. Мотивами 
вчинення злочинів можуть виступати: 

важке матеріальне становище, яке ско-
рочує можливості підлітків для задово-
лення своїх інтересів і бажань, що часто 
штовхає неповнолітніх на скоєння зло-
чинів. Також є і психологічний чинник: 
це конфлікти з батьками, вчителями, 
психічні розлади [9].

Про алкогольну, наркотичну залеж-
ність часто пишуть практично всі за-
соби масової інформації. А ось про 
комп’ютерну згадують набагато рідше. 
Особливо вона поширена серед під-
літків, які проводять майже весь свій 
вільний час у віртуальному світі, не-
хтуючи навчанням, друзями, здоров’ям. 
Можна стверджувати, що наприкінці 
XX ст. виникла і поширилася нова фор-
ма залежності – комп’ютерна. Стає де-
далі популярнішим он-лайновий вид 
комп’ютерної гри. Її персонажами керує 
не комп’ютер, а гравці, які через Інтер-
нет одночасно беруть участь у грі. По-
пулярність таких забав пояснюється 
можливістю поспілкуватися з іншими, 
адже гравці «розмовляють» одні з одни-
ми і відчувають себе частиною всесвіт-
ньої родини. Але, як зазначає президент 
Національного інституту дослідження 
впливу медіа на сім’ю, «частина ігор має 
антисоціальний характер і пропагує на-
сильство, секс, брутальну мову тощо. 
На жаль, власне такі ігри найбільше лю-
блять діти віком від 8 до 15 років».

До девіантної поведінки відносять та-
кож самогубства, рівень яких, як показу-
ють дослідження, підвищується в пері-
од економічних і соціальних криз. Різкі 
зміни в суспільстві призводять до зни-
ження адаптивних можливостей люди-
ни. Підлітки та молоді люди здійснюють 
самогубства через різні непорозуміння, 
конфлікти в сім’ї, нещасливе кохання 
та на основі інших проблемних ситуа-
цій. Також багато самогубств пов’язані 
з асоціальною поведінкою особистості 
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(наркоманією, алкоголізмом, проститу-
цією тощо). Суїцидальна поведінка час-
то пояснюється відсутністю життєвого 
досвіду і невмінням визначити життєві 
орієнтири. Причинами такого явища 
може бути: втрата коханої людини, вра-
жене почуття власної гідності, пере-
втома, руйнування захисних механізмів 
особистості в результаті алкогольного 
сп’яніння, вживання психотропних за-
собів, токсикоманія і наркоманія, стан 
фрустрації чи афекту у формі гострої 
агресії, страху коли людина втрачає 
контроль над своєю поведінкою [4, с. 47].  
Щороку накладають на себе руки 12 тис. 
українців. Третина тих, що вижили, ро-
блять повторні спроби. Маса суїцидів 
маскується під нещасні випадки. 

Девіантна поведінка може проявля-
тися різними видами залежностей – від 
психоактивних речовин, їжі, ігор, сексу, 
релігії і релігійних культів тощо і визна-
чається як адиктивна поведінка. 

Методи та методики дослідження.  
У роботі використані метод спостережен-
ня, метод бесіди, методика «Визначення 
схильності до відхилень у поведінці»  
(А. Н. Орел), методика «Діагности-
ка схильності до різноманітних видів 
залежності» (Г.В. Лозова), методика  
«Діагностика особистісного росту учнів»  
(П. В. Степанов, Д. В. Григор’єв,  
І. В. Кулешова). Результати дослідження 
статистично опрацьовані. 

Результати дослідження та їх інтер-
претація. У дослідженні взяли участь 
80 осіб, віком 16 років, які навчаються 
в загальноосвітніх школах м. Львова та 
Львівської області.

За результатами дослідження відзна-
чені певні схильності учнів до реаліза-
ції різних форм відхилень у поведінці. 
Серед досліджуваних було відзначе-
но виражену схильність до подолання 
норм і правил (38% досліджуваних), 

до адиктивної поведінки (44 %), схиль-
ність до агресії та насильства (19%). 
Водночас, схильність до контролю емо-
цій, до делінквентної поведінки – мало 
виражені.

Вираженість схильності до адиктив-
ної поведінки потребувала більш де-
тального дослідження. За отриманими 
результатами можна було побачити, що 
у досліджуваних спостерігався високий 
рівень схильностей до комп’ютерної за-
лежність – у 36% респондентів, до ігро-
вої залежності – у 31% , до тютюнової –  
у 39% і до алкогольної залежності – у 
18 %. Дещо нижчі показники щодо те-
левізійної залежності – у 13% респон-
дентів, любовної – у 15%, сексуальної –  
у 9% та харчової залежності – у 10% 
респондентів. Разом з тим залежність 
до здорового способу життя виявлено 
у 14% досліджуваних. Разом з тим зна-
чна частина досліджуваних проявляла 
середній рівень залежностей. Так, лю-
бовна залежність відзначалася у 69% до-
сліджуваних, комп’ютерна залежність –  
44%, ігрова – 44%, тютюнова – 30%, 
алкогольна – 38%. Із середнім рівнем 
телевізійної і сексуальної залежності 
виявлено по 18% респондентів, тоді як 
з релігійною залежністю – 55% респон-
дентів. Водночас у 2% спостерігалася 
наркотична залежність. 16% опитаних 
виявляли середній рівень медикаментоз-
ної залежності.

Необхідно також вказати, що в окре-
мих респондентів виявлено дві і більше 
залежностей. Зокрема, для 30% харак-
терна одночасна тютюнова і алкоголь-
на залежність; для 48% респондентів – 
комп’ютерна та ігрова залежність (при 
цьому 6% виявляли алкогольну залеж-
ність на високому і 12% – на середньо-
му рівні і тютюнову залежність – 16% на 
середньому рівні). Для 2% респондентів 
наркотична залежність поєднана з тю-
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тюновою, алкогольною та ігровою за-
лежностями.

Як видно з отриманих результатів, 
у молодих людей вираженими були 
комп’ютерна, ігрова, алкогольна і тютю-
нова, які могли бути як окремими вида-
ми, так і поєднуватися з іншими видами 
залежностей. Серед небезпек, які загро-
жують життю молодої людини є ран-
ній алкоголізм. За даними Ф. С. Махова 
(1982) серед підлітків 8 класів 75% юна-
ків уживали спиртні напої, в 9 класі – це 
вже 80% юнаків, а в 10 класі їх число 
зростало до 95%. Це ще не можна назва-
ти пияцтвом, а переважно перші спроби. 
Однак, чим раніше молодь долучається 
до алкоголю, тим більші шанси, що у неї 
буде більша потреба у його споживанні 
[6, с. 31].

Такі залежності є свідченням того, 
що в ієрархії цінностей людини, ужи-
вана кількість спиртних напоїв чи цига-
рок, просиджування за комп’ютером чи 
схильність до частих повторних епізо-
дів участі в азартних іграх, домінують в 
житті людини, що в більшості випадків 
перевершує передбачуване або плано-
ване використання часу, а тому можна 
говорити про втрату контролю над си-
туацією. Людина втягується у дану за-
лежність, що вимагає збільшення часу 
на перебування в даній ситуації (вжи-
вана кількість алкоголю, випалені ци-
гарки, просиджування за комп’ютером). 
Це неодмінно призводить до зміни кола 
інтересів, витіснення колишніх мотива-
цій, думки постійно спрямовані лише 
на коло залежності. Такі молоді люди 
постійно переживають уявні ситуації, 
пов’язані з даною залежністю.

Варто звернути також увагу і на ту 
частину досліджуваних, у яких вияв-
лено високий і середній рівень медика-
ментозної залежності – це 16% дослі-
джуваних. Адже уживання ліків у дозах, 

що перевищують терапевтичний ефект, 
часто стає причиною ризику медикамен-
тозної залежності. Часті застосування 
ліків спричинюють звикання, заставляє 
вживати більшу дозу препарату або спо-
нукає вживати більш сильніші препара-
ти, без яких людина не може обійтися. 
Навіть найменший психологічний дис-
комфорт стає приводом для прийняття 
лікарських засобів. Це призводить до 
ряду порушень психофізичного стану: 
сонливість, труднощі з концентрацією 
уваги, неуважність, тремор м’язів рук 
тощо Зловживання ліками викликає пси-
хоорганічний синдром: головні болі, по-
рушення пам’яті, погана переносимість 
спеки чи підвищеної температури у при-
міщенні. 

Безперечно, що будь-яка залежність 
стає причиною постійної фіксації уваги 
на певному предметі, виступаючи при-
чиною деструктивної поведінки, яка 
виражається в бажанні втекти від ре-
альності шляхом штучної зміни свого 
психофізичного стану за допомогою або 
вживання деяких речовин, або ж зосе-
редженням на певному виді діяльності, 
що забезпечують переживання інтенсив-
них емоцій.

Як відомо, поведінка особистості має 
своє відображення на особистісному 
рості індивіда. Тому у діагностичному 
інструментарії використана методи-
ка «Діагностика особистісного росту 
учнів» (П. В. Степанов, Д. В. Григорьєв, 
І. В. Кулішова). Особистісний ріст моло-
дої людини оцінювався на підставі осо-
бистісної направленості і, відповідно, її 
ставлення до світу, людей і самої себе. 
Особистісний ріст людини визначаєть-
ся розвитком гуманістичних цінностей 
до сім’ї, вітчизни, природи, миру, праці, 
культури, знань, а також гуманне став-
лення до людей, як таких як вона сама, 
чи до таких як інших, або ж до таких, у 



62

№ 5 / 2015 р.
♦

яких інші думки і погляди. Водночас, це 
відображається на ставленні до власного 
Я – тілесного, душевного та духовного. 

Результати показали, що у дослі-
джуваних загалом виявлено позитивне 
ставлення до сім’ї (59%), до Батьківщи-
ни (69%), до Землі і природи (53%), до 
миру (23%). Це є свідченнм того, що для 
цих осіб сім’я та Батьківщина – це не аб-
страктні категорії, а глибоко особистіс-
не, пережите ними почуття, за які вони 
горді і виявляють до них любов і повагу.

Разом з тим, серед досліджуваних 
виявлені й такі, у яких відзначалися 
ситуативно негативне ставлення до пе-
рерахованих категорій. Зокрема, став-
лення до сім’ї (11%), до Батьківщини 
(5%), до Землі і природи (14%), до 
миру (16%). Тобто у таких осіб не ціл-
ком сформоване розумінням ролі сім’ї 
у житті людини; вони «правильно» 
розцінюють громадянський обов’язок 
і патріотизм, але ці поняття мають різ-
ний відтінок, залежно від ситуації. І 
разом з тим у них низький рівень еко-
логічної свідомості і певного почут-
тя співпереживання природі. Особи з 
ситуативним негативним ставленням 
до миру впевнені, що мир можна під-
тримувати головним чином силою, по-
грозами, ультиматумами. Війна – це 
природний спосіб вирішення конфлік-
тів, адже сильного бояться. Такі особи 
навряд чи самі будуть ініціювати на-
сильницькі дії, але зіграти роль «дру-
гого плану», швидше за все, не відмов-
ляться

Аналіз ставлення молоді до людини 
як до особистості показав, що позитив-
не ставлення характерне для 85%, тоді 
як ситуативне негативне ставлення від-
значалося – у 15 %. Ті молоді люди, які 
вказали на негативне ставлення до лю-
дини, швидше за все схильні поділяти 
людей на «нормальних» і «ненормаль-

них». Коли до перших – ставлення по-
зитивне, поважне, навіть милосердне, то 
до других – ставлення як «не до людей», 
з якими вони радо уникають спілкуван-
ня. Людська цінність для них – це пусте 
звучання: це слабкі особи, ставлення до 
людини має бути жорстким, а до актів 
милосердя – треба ставитися з презир-
ством.

У процесі соціалізації формується 
Я-образ особистості. однак перебуваючи 
у стані соціальної дезадаптації може спо-
стерігатися його деформація. Основни-
ми складовими є Я-тілесне, Я-душевне 
і Я-духовне. Необхідно вказати, що для 
більшості досліджуваних досить пози-
тивне ставлення до себе. Зокрема, по-
зитивне ставлення до Я-тілесного ха-
рактерне для 93%, до Я-душевне – для 
87%, до Я-духовного – для 85% дослі-
джуваних, тодія як негативне ставлення 
до Я-тілесного відзначено для 7%, до 
Я-душевного – для 13%, до Я-духовного –  
для 15%.

Порівняльний аналіз показав існу-
вання певної залежності між проявами 
відхилень у поведінці та особистісним 
ростом. Зокрема, в осіб з девіантною і, 
зокрема, адиктивною поведінкою вияв-
лялося ситуативне негативне ставлення 
до природи (16%), до знань (16%), до 
людини (15%) та власного Я (зокрема, 
до Я-духовного 15% та Я-фізичного).

Висновок. 
Таким чином, для того щоб розкри-

ти природу і причини соціальних від-
хилень необхідно виходити з того, що 
вони, як і соціальні норми є виразом 
стосунків між людьми, що складаєть-
ся в суспільстві. Відхилення від соці-
альних норм, незважаючи на велику 
різноманітність, мають деякі загальні 
причини, що підтримують їх існуван-
ня, а часом провідні до їх зростання та 
поширеності. За своєю суттю вони зво-
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дяться до об’єктивних і суб’єктивних 
протиріч суспільного розвитку, які по-
рушують взаємодію особистості із со-
ціальним середовищем і ведуть до форм 
поведінки індивідів та не узгоджується 
з існуючою нормативною системою [5, 
с. 32]. В українському суспільстві роз-
миті поняття добра і зла, правди і брех-
ні, злочинності і порядності, демокра-
тії і порядку. Все це породжує високий 
рівень аномалій серед молоді. Великий 
вплив на формування девіантної пове-
дінки справляє телебачення і та інші 
ЗМІ, а саме пропаганда пияцтва, ку-
ріння та жорстокості в кіно. Більшість 
підлітків запозичують моделі поведін-
ки й цінності з низькопробної теле-, 
радіо-, відеопродукції, музичних та ху-
дожніх творів, соціальної мережі. Різні 
дослідження засвідчили, що насилля 
на екрані справляє на людину певний 
вплив. Чим більше насилля бачить лю-
дина, тим більше воно їй подобається. 
Мало того, в неї виробляється звичка до 
актів насильства. Якщо її позбавити на 

певний час подібних видовищ, то вона 
починає відчувати дискомфорт.

Проведене дослідження вказує, що в 
осіб, у яких виявлені прояви різних видів 
відхилень у поведінці, спсотерігаються 
порушення особистісного росту. Такі 
особи виявляли негативне ставлення до 
таких важливих для кожної людини гу-
маністичних ціностей, а поряд з цим у 
них починається руйнування власного 
Я та гуманного ставлення до людини як 
до іншої. А це пристрасть до шкідливих 
звичок, обростання комплексом непо-
вноцінності, перетворення особистості 
на «соціального пішака» і разом з тим 
черствість, жорстокість та егоїзм.

Особливості та проблеми девіантної 
поведінки привертають все більшу ува-
гу соціологів і психологів. Але завдання 
тут полягає не лише у дослідженні девіа-
ції. Важливим є формування конкретних 
шляхів її запобігання, а у повсякденній 
практичній роботі – створення суспіль-
ства, де приорітетними будуть гуманіс-
тичні цінності.
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УЯВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПРО ПРОФЕСІЙНУ 
КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ФАКТОР УСПІШНОЇ 

ПІДГОТОВКИ У КОЛЕДЖІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Анотація: У статті піднято проблему формування компетентного фахівця в мистецькій освіті. 
Розглянуті наукові теоретичні підходи до визначення поняття «професійна компетентність».

Аннотация: В статье поднята проблема формирования компетентного специалиста в ху-
дожественном образовании. Рассмотренны научные теоретические подходы к определению 
понятия «профессиональная компетентность».

Summary: In this article is raised a question of competence of the specialists in the Art sphere 
and examined scientific-theoretical approches to the determening of “sientific competence” con-
ception.

Постановка проблеми. Україна, здо-
бувши незалежність і ставши на демо-
кратичний шлях розвитку, будує грома-
дянське суспільство і правову державу. І 
це зумовлює необхідність пошуку нових 
підходів до вирішення проблем вихо-
вання молодого покоління. У сучасному 
суспільстві освіта, особливо вища, стала 
однією з найбільш значущих сфер люд-
ської діяльності і розглядається як голо-
вний, провідний фактор соціального та 
економічного прогресу. Причина такого 
ставлення полягає в розумінні того, що 
найважливішою цінністю і основним 
капіталом сучасного суспільства є фахі-
вець, здатний до пошуку і освоєння но-
вих знань, застосуванню їх у практичній 
діяльності, прийняття нестандартних 
рішень. Важливим напрямком сучас-
ної педагогічної науки є пошук засобів 
і умов, що забезпечують підвищення 
ефективності процесу підготовки моло-
дого фахівця. Особливої актуальності 
це питання набуває в час, коли культура 
перестала бути державним пріоритетом, 
а виховання мистецької молоді стало 

проблемою колективу ентузіастів. Сьо-
годення потребує фахівця, який може не 
тільки оперувати власними знаннями, а 
й готовий змінюватися та адаптуватися 
до нових потреб ринку праці, активно 
діяти, швидко приймати рішення та на-
вчатися впродовж життя. Тому, істотно 
зростають вимоги до компетентнос-
ті, професіоналізму, культури та якості 
професійної підготовки в системі вищої 
освіти майбутніх фахівців естетичного 
циклу. Підготовка конкурентоспромож-
них, професійно компетентних фахівців 
є стратегічним завданням української 
мистецької освіти, що у свою чергу ви-
магає нових методичних пошуків. Сьо-
годні як ніколи якість людських ресур-
сів в значній мірі визначається рівнем їх 
професійної компетентності. 

Аналіз останніх досліджень. Акту-
альність піднятої проблеми підтверджу-
ється й зростаючим інтересом науковців 
та педагогів-практиків. Для розуміння 
особливостей реалізації компетентніс-
ного підходу в мистецькій освіті важ-
ливими є праці українських учених:  
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І. Єрмакова [1], І. Беха, Л. Масол [2], 
Н. Бібік, О. Овчарук [3], О. Пометун,  
І. Родигіної, О. Савченко, Є. Торшилової 
[4] та ін.; російських науковців: А. Мар-
кової, І. Зимньої, Г. Селевка, А. Хутор-
ського[5] та ін. Особливості професійної 
підготовки вчителя музики відображені 
в працях Ю.Б. Алієва, О.А. Апраксі-
ної, Л.Г. Арчажнікова, Е.Б. Абдулліна,  
Л.А. Безбородова, Д.Б. Кабалевсько-
го, Є.В. Ніколаєвої, Г.М. Ципіна,  
В.Н. Шацької, В.А. Школяр та ін.

Мета публікації – висвітлення уяв-
лень студентів про професійну компе-
тентність та обґрунтувати необхідність 
забезпечення належних умов її підви-
щення. 

Основні результати дослідження. 
Головний нормативно-правовий доку-
мент Міністерства освіти і науки Укра-
їни свідчить: «Педагогічні та науко-
во-педагогічні працівники зобов’язані 
постійно підвищувати професійний рі-
вень, педагогічну майстерність, загальну 
культуру» [6, п. 1 статті 56]. Саме тому 
на сучасному етапі модернізації системи 
освіти й виховання в Україні особливої 
гостроти й актуальності набувають пи-
тання підвищення й розвитку професій-
ної компетентності майбутнього фахів-
ця. Професійна компетентність як якість 
особистості формується протягом усьо-
го життя людини. Початкові професійні 
знання, уміння, цінності закладаються 
ще в школі. Вступаючи в навчальний 
заклад, учні мають різний рівень знань, 
життєвий досвід, ціннісні орієнтації. За-
вдання закладу – підготувати високок-
валіфікованого фахівця в обраній галузі 
професійної діяльності. Знання, вміння 
та навички, котрі студенти набувають, 
навчаючись у мистецькому закладі, без-
заперечно, є важливими. Поряд із цим 
сьогодні актуальності набуває поняття 
професійної компетентності, що визна-

чається багатьма чинниками, оскільки 
саме компетентність є тим індикатором, 
що дозволяє визначити готовність ви-
пускника навчального закладу до життя, 
його подальшого особистого розвитку й 
до активної участі в житті суспільства. 
Найчастіше випускник не може розгля-
датися як фахівець, який досяг високого 
рівня професійної майстерності. Про-
те він повинен оволодіти засобами, що 
дозволили б йому удосконалюватися у 
професійному плані. Інакше кажучи, у 
стінах навчального закладу можливо і 
необхідно сформувати ті елементи, які 
надалі сприятимуть переходу на вищі 
рівні професіоналізму. Щоб бути ком-
петентним фахівцем, мало мати фун-
даментальну теоретичну і практичну 
підготовку, а необхідно бути творчою 
особистістю, професійно та психологіч-
но готовим до ефективного застосуван-
ня набутих фахових знань у професійній 
діяльності.

Професійна компетентність є скла-
довою частиною професіоналізму. Про-
фесіонал – це теоретично підготовлена 
особистість, адаптована до практичної 
діяльності, що має професійний досвід. 
Основою професіоналізму служать ро-
зумова або інтелектуальна здібності, 
сильний характер, комунікативні та ор-
ганізаторські здібності, бажання вчи-
тися і вдосконалюватися. Проблема 
професійної компетентності є об’єктом 
дослідження в роботах вітчизняних і 
зарубіжних вчених, тому існує ряд ви-
значень професійної компетентності.  
У вітчизняній літературі поняття «про-
фесійна компетентність» розглядається 
як високий рівень кваліфікації або про-
фесіоналізму. Професійна компетент-
ність виступає насамперед як спосіб 
поведінки, спосіб життя майбутнього 
фахівця. Серед різних видів компетен-
цій, якими повинні володіти майбутні 
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фахівці, виділимо саме ті, що характе-
ризують їх готовність до інноваційних 
перетворень [7, с. 4]:

– готовність використовувати нові 
ідеї та інновації для досягнення мети;

– наполегливість;
– знання щодо використання інновацій;
– упевненість у позитивному ставлен-

ні суспільства до нововведень;
– здатність приймати рішення;
– персональна відповідальність;
– здатність до спільної роботи для до-

сягнення мети;
– спроможність до пом’якшення та 

розв’язання конфліктів.
Сучасне суспільство вимагає від випус-

кника мистецького коледжу професійної 
активності, самовдосконалення, практич-
ного і результативного виконання своїх 
професійних обов’язків, активної участі в 
культурній діяльності. Отже, основним за-
вданням коледжу культури і мистецтв, по-
ряд з формуванням загальних компетент-
ностей, що включають в себе розуміння 
сутності та соціальної значущості своєї 
професії, організацію власної діяльнос-
ті, вибору способів і методів виконання 
професійних завдань, вміння працювати 
в колективі, є формування професійної 
компетентності студента. Розвиток про-
фесійної компетентності підвищує якість 
навчання майбутнього фахівця, його пра-
цездатність, престиж закладу, в якому він 
навчається, а також його конкурентоспро-
можність. Формування і розвиток профе-
сійної компетентності студентів коледжу 
буде ефективним і результативним, якщо 
викладачі будуть стимулювати у студен-
тів мотивацію до навчання, застосовувати 
активні форми навчання, використовувати 
інноваційні технології. Всі ці умови пови-
нні бути підкріплені матеріально-техніч-
ним оснащенням.

Професійна компетентність, професі-
оналізм органічно пов’язані з творчістю, 

художньо-естетичним баченням резуль-
татів своєї праці. Розвиток інтелектуаль-
них якостей, таких як: творче мислення, 
компетентність (знання, що забезпечу-
ють прийняття ефективних рішень у 
конкретній галузі діяльності), ініціати-
ва (бажання самостійного пошуку нової 
інформації й освоєння нових областей 
діяльності), здатність до саморегуляції 
(уміння керувати власною інтелекту-
альною діяльністю і самонавчанням) –  
впливає на рівень професійної компе-
тентності та кваліфікації спеціаліста 
мистецького профілю.

Поняття професійної компетентності 
досить багатогранне. Воно розгядається 
як: сукупність знань і умінь, що визна-
чають рівень професійної підготовки; на-
вички для виконання завдання; єдність 
теоретичної та практичної готовності до 
праці; комплекс особистісних якостей. 
Під професійною компетентністю майбут-
нього фахівця естетичного циклу слід ро-
зуміти глибоке знання сучасних проблем 
педагогіки, музичної педагогіки, психоло-
гії, мистецтвознавства та методики пред-
мету викладання, аналізу музичних форм, 
а також уміння застосовувати ці знання 
в практичній діяльності. Обов’язковою 
ознакою професійної компетентності ви-
ступає уміння співвіднести наявні знання 
з цілями, умовами і способами художньо-
педагогічної діяльності. 

Компетентність розвивається в про-
цесі узагальнення пізнавального та 
особистісного досвіду студента – май-
бутнього фахівця. Тому необхідно, щоб 
студенти мали сформоване уявлення 
про сутність професійної компетентнос-
ті. Це забезпечить їх критерієм оцінки 
особистісних досягнень, підставою для 
вибору і коригування індивідуально-
го освітнього шляху. Близько половини 
студентів на перше місце у формуванні 
професійної компетентності ставлять 
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роботу викладача з передачі знань, умінь 
і навичок, не надаючи достатнього зна-
чення власній самостійній діяльності 
та не беручи на себе відповідальності 
за якість своєї освіти. Студенти недо-
статньо усвідомлюють той факт, що в 
сучасному суспільстві, заснованому на 
знаннях, здатність фахівця до постійної 
самоосвіти і розвитку компетентності є 
більш важливою, ніж готові знання, які 
здобуваються в конкретний момент часу. 
Знання, уміння, навички – це ті компе-
тенції, комплекс яких і складає загальну 
професійну компетентність. Природно, 
що студент-випускник не є фахівцем, 
який досяг високого рівня професіона-
лізму. Проблеми формування професій-
ної компетентності студентів пов’язані 
з колом ряду питань, у тому числі і з 
низьким рівнем підготовленості випус-
кників до навчання у коледжі культури 
і мистецтв. Часто вибір учбового закла-
ду визначається декількома причинами: 
місцерозташуванням, можливістю на-
вчатися за рахунок держави, затребува-
ністю професії на ринку праці, гарантією 
стабільної (нехай і невеликої) заробітної 
плати. Якість навчання у коледжі сла-
бо впливає на вибір випускників шкіл. 
Слабка вмотивованість, відсутність ін-
тересу до культосвітньої праці, низький 
авторитет статусу клубного працівника 
в суспільстві, безперечно, впливають на 
формування професійної компетентнос-
ті студентів. Не дивлячись на це, він по-
винен володіти можливістю професійно 
розвиватися й удосконалюватися. Тому 
необхідно формувати у студентів осно-
воположні фундаментальні знання, які 
сприятимуть у майбутньому досягненню 
більш високого рівня професійної ком-
петентності. Студента потрібно навчити 
постійно йти до реалізації своїх задумів, 
цілей. Зовнішні умови діяльності мо-
жуть бути повністю організовані тільки 

тоді, коли ми маємо чітке уявлення про її 
внутрішній склад (мотиви, цілі, способи). 
Але часто відсутні елементарні умови 
для реалізації формування компетентнос-
тей (відсутність книг, посібників, міс-
ця для самостійного перебування тощо)  
[8, с. 235]. Інколи викладачі стверджують: 
якщо студент прийшов у коледж навчати-
ся, в нього вже повинен бути інтерес до 
навчання і бажання оволодіти знаннями; 
якщо він це не проявляє, значить він лю-
дина, в даному випадку, у коледжі куль-
тури і мистецтв, випадкова. Та основне 
завдання педагога зробити так, щоб сту-
дент усвідомив, що навчання – це перша 
сходинка до самостійного життя.

Ідея формування професійної компе-
тентності майбутнього фахівця в освіт-
ньому середовищі в цілому зводиться 
до наступного: майбутній фахівець ви-
ступає не лише суб’єктом культури, а 
й її об’єктом, він не тільки відтворює, 
репродукує культуру в нових людях, а й 
сам є її «продуктом». У цьому сенсі для 
суспільства важливе значення має те, 
яку культуру несе в собі майбутній фахі-
вець, оскільки від цього залежить, якою 
буде в перспективі культура всього сус-
пільства. Майбутній фахівець «творить» 
культуру, а між тим і культура «творить» 
майбутнього фахівця. Майбутній фа-
хівець все спочатку освоює сам, а вже 
потім передає іншим людям досвід вза-
ємодії з предметним світом і світом ідей. 
При цьому величезне значення для їх 
освоєння має емоційна сторона цього 
процесу, приватне відношення майбут-
нього фахівця. Таким чином, сьогодні 
виникає потреба у зміні як змісту профе-
сійної освіти, так і в удосконаленні про-
цесуальних сторін навчання, виявленні 
продуктивних методів навчання, фор-
муванні досвіду професійної діяльності, 
що сприяють надалі формуванню ціліс-
ної соціально-професійної компетент-
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ності в контексті культури професійної 
діяльності фахівця.

Висновки. Вище окреслені факти до-
зволяють робити висновок про те, що 
студенти коледжу культури і мистецтв 
мають неповні і не чітко сформовані 
уявлення про сутність професійної ком-
петентності та її ролі в їх майбутній про-
фесійній діяльності. Це може призвести 
до того, що професійна компетентність 
не виступатиме в якості усвідомленої 
мети професійної підготовки. Як відомо, 
за відсутності чітко поставлених цілей 
практично неможливо прогнозувати кін-
цевий результат освітньої діяльності, а 
сам процес формування компетентності 
може стати хаотичним і безсистемним. 
Формування професійної компетентнос-
ті може бути успішним лише за умови 
цілеспрямованого розвитку самостій-
ності студентів, навчання практичного 
вирішення професійних завдань, вза-

ємодії викладачів і студентів. Оскільки 
компетентність носить міждисциплінар-
ний характер, ніяка окремо взята дисци-
пліна не може сформувати скільки-не-
будь повне бачення бажаних результатів 
навчання. Однак викладачам слід по-
яснювати студентам, яке значення має 
досліджуваний предмет в формуванні 
професійної компетентності. Поряд з 
пояснювальним і ілюстративним мето-
дами для цього доцільно застосовувати 
інтерактивні бесіди, елементи проблем-
ного навчання. В результаті належить 
сформувати у студентів переконання в 
тому, що компетентнісний підхід – це 
непросто модний напрямок педагогіч-
них досліджень, а об’єктивна вимога 
часу. Професійна компетентність дозво-
лить студентам навчитися адаптуватися 
до мінливих вимог сучасного виробни-
цтва, стати конкурентоспроможними і 
мобільними фахівцями.
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МЕДІАОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ КОЛЕДЖУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Анотація: У статті проаналізовано способи формування основ медіаграмотності та процес 
формування медіакомпетентності студентів коледжу культури і мистецтв. Висвітлено прак-
тичний досвід щодо інтеграції медіаосвітніх технологій у навчальний процес, наголошено на 
необхідності впровадження елементів медіаосвіти у підготовку майбутніх фахівців мистецьких 
спеціальностей. Визначаються причини необхідності впровадження медіаосвіти у навчальний 
процес вищої школи.

Аннотация: В статье проанализированы способы формирования основ медиаграмот-
ности и процесс формирования медиакомпетентности студентов колледжа культуры и ис-
кусств. Освещен практический опыт по интеграции медиаобразовательных технологий в 
учебный процесс, отмечается необходимость внедрения элементов медиаобразования в 
подготовку будущих специалистов художественных специальностей. Определяются причины 
необходимости внедрения медиаобразования в учебный процесс высшей школы.

Summary: In this article are analyzed the ways of building up the base of media competence of 
the students in the College of Art and Culture. This article also describes practical experience of me-
dia-educational integration into the Educational Process, determines and underlines the reasons of 
the necessity of implementation of the media-educational elements for the preparation of the future 
specialists of the Cultural professions.

Постановка проблеми. Інформати-
зація суспільства, впливаючи на рівень 
соціального розвитку, сприяє становлен-
ню медіазв’язків на всіх рівнях життє-
діяльності людини: у сферах комуніка-
ції, виробництва, суспільних відносин, 
культури, мистецтва, освіти. Але за до-
помогою медіакомунікацій ті чи інші со-
ціальні протиріччя залучаються до ме-
діасфери, проблематизуються і стають 
предметом суспільної уваги. Діяльність 
окремих людей, груп і колективів нині 
все більшою мірою починає залежати 
від їх поінформованості і здатності без-
печно та ефективно використовувати 
наявну інформацію. В сучасному світі 
приорітетим завданням є необхідність 
проведення значної роботи зі збору та 
переробки медіаінформації, її осмислен-
ня та аналізу.

Сучасне суспільство – це активний 
споживач постійно зростаючого потоку 

інформації. Щодня світ медіа створює 
навколо людей нову медійну реальність, 
під впливом якої формуються світогляд 
людини, її освіта, культура та життє-
ві цінності. Отже, «одне з найважливі-
ших завдань вищої школи – інформа-
тизація навчально-виховного процесу, 
невід’ємною часткою якої є викорис-
тання медіаосвітніх технологій у вищій 
школі» [1].

З розповсюдженням у світі нових ін-
формаційних і технічних засобів навчан-
ня у вищих навчальних закладах склали-
ся передумови появи і розвитку нового 
напряму в освіті – медіанавчання, що 
ґрунтується на медіаосвітніх технологі-
ях. Інтеграція медіаосвітніх елементів у 
навчальні програми, ефективне викорис-
тання їх у навчально-виховному процесі 
мистецьких вузів дозволяє вирішувати 
проблему професійної підготовки май-
бутнього фахівця культурно-мистецької 
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сфери в контексті потреб сучасного ме-
дійного суспільства.

Споживання неякісної, недостовірної 
інформації, поступове звикання до сцен 
насильства, до сайтів із небажаним кон-
тентом, до газет із замовними статтями, до 
кримінальних новин і маніпулятивних по-
літтехнологій, виступають дестабілізуючи-
ми чинниками, які маніпулюють свідоміс-
тю сучасної людини і створюють особливу 
небезпеку для студентської молоді. 

Як наголошує львівський дослідник 
медіа Борис Потятиник «людська психі-
ка не готова до інформаційного вибуху 
та маніпулятивних практик, які засто-
совуються з метою комерційного чи по-
літичного зиску. Не маючи адекватного 
захисту, вона постає перед ними надто 
вразливою, практично беззахисною»  
[2, с. 251]. Тому, проблема впроваджен-
ня елементів медіаосвіти на сучасному 
етапі у навчальний процес вищої школи 
є актуальною галуззю міждисциплінар-
ного знання для вітчизняної науки.

Аналіз останніх досліджень. Теоре-
тичні основи медіаосвіти досліджують 
О. Федоров, В. Іванов, О. Волошенюк, 
розвиток медіадидактики аналізують  
Г. Онкович, Е. Бондаренко, Л. Зазнобі-
на, аспекти соціокультурної моделі ме-
діаосвіти та медіапсихології висвітлює  
Л. Найдьонова. Питанням медіаеко-
логії, медіакритики присвячено праці 
Б. Потятиника, Н. Габор, особливості 
медіаосвіти у вищій школі з’ясовують  
Ю. Казаков, Р. Гришкова. Вітчизняний та 
світовий досвід медіаосвіти аналізують 
Л. Бойченко, В. Колесниченко, А. Нові-
кова, О. Худолєєва, І. Челишева та ін.

Але, на нашу думку, недостатньо роз-
робленою залишається проблема під-
готовки в області медіаосвіти студентів 
вузів культурологічного профілю.

Метою статті є аналіз впровадження 
елементів медіаосвіти у підготовку май-

бутніх фахівців мистецьких спеціаль-
ностей і процесу формування медіаком-
петентності студентів коледжу культури 
і мистецтв.

Виклад основного матеріалу. Су-
часний навчально-виховний процес в 
системі культурно-мистецької освіти не-
можливий без опанування педагогічни-
ми працівниками основ медіапедагогіки 
та медіаосвіти. Адже для виховання су-
часної молоді потрібно готувати підрос-
таюче покоління до свідомої діяльності 
в медіасередовищі, формуючи критичне 
ставлення до медіа. Наприклад науко-
вець Г. Онкович відмічає, що «з погля-
ду світової та європейської педагогічної 
спільноти, запровадження медіаосвіти 
до навчальних планів і програм є важли-
вою вимогою до підготовки фахівців у 
вищій школі. Це пов’язано з тим, що для 
розуміння процесів, котрі відбуваються 
в сучасному медіадовкіллі, молодій лю-
дині слід володіти особливими знання-
ми, комунікативними та інформаційни-
ми вміннями й навичками, здатністю до 
критичного аналізу (тобто, медіаграмот-
ністю), які можна сформувати завдяки 
організованій та цілеспрямованій меді-
аосвіті. На часі активізувати її запрова-
дження до фахової підготовки у вищій 
школі» [3, с.90].

Проте, «ми не можемо просто запо-
зичити перевірені моделі інших країн. 
Адже, по-перше, вони вже застарілі – 
світ медіа змінився за останні півдесят-
ка років (з приходом соціальних мереж) 
і в усіх країнах моделі переглядаються. 
По-друге, в інших країнах батьки сьо-
годнішніх дітей вже вивчали в школі 
медіаосвіту, тому кращий сімейний ме-
діаімунітет виконує багато функцій під-
готовки дитини до ефективної взаємодії 
з медіа. По-третє, медіаосвіта має стати 
частиною української системи освіти, 
пряме перенесення підходів, що працю-
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ють в інших системах може виявитись 
не адекватним» [4, с. 91].

Керуючись Законами України «Про 
вищу освіту», «Про Основні засади 
розвитку інформаційного суспільства в 
Україні на 2007 – 2015 роки» [5, 6], під-
готовка висококваліфікованих фахівців 
до їх професійної діяльності в умовах 
розвитку сучасних інформаційно-кому-
нікаційних технологій можлива за умов 
оснащення освітніх закладів електро-
нними засобами навчання та телекому-
нікаційними засобами доступу до інфор-
маційно-освітніх ресурсів.

Значним кроком нашої держави ста-
ло розроблення і прийняття «Концепції 
впровадження медіаосвіти в Україні» 
[7], яка базується на вивченні стану ме-
діакультури в Україні та міжнародному 
досвіді організації медіаосвіти. У цьо-
му документі медіаосвіта розглядається 
як важливий складник модернізації на-
ціональної освіти. Що стосується осно-
вної мети вітчизняної Концепції, то вона 
визначається як сприяння розбудові в 
Україні ефективної системи медіаосвіти 
заради забезпечення всебічної підготов-
ки дітей і молоді до безпечної та ефек-
тивної взаємодії із сучасною системою 
медіа, формування у вихованців медіао-
бізнаності, медіаграмотності і медіаком-
петентності відповідно до їх вікових та 
індивідуальних особливостей. 

Особливого значення Концепція на-
буває в умовах реформи системи куль-
турно-мистецької освіти, адже фахівець 
культурно-мистецької сфери є трансля-
тором досягнень сучасної культури в со-
ціум.

Важливим кроком державного рівня 
став лист МОН України від 29.03.2013 р.  
№ 1/9-226 «Про запровадження вивчен-
ня курсу «Основи медіаграмотності в 
навчальних закладах» [8], у якому ре-
комендовано запровадити, починаючи з 

2013/2014 навчального року, вивчення 
курсу «Основи медіаграмотності» у ви-
щих навчальних закладах.

Таким чином, на сучасному етапі важ-
ливим завданням вищої культурно-мис-
тецької освіти є підготовка випускників 
до успішного застосування медіакому-
нікаційних технологій у професійній ді-
яльності.

Ми поділяємо думку Г. Онкович, що 
«формування медіаграмотності майбут-
ніх фахівців у межах ВНЗ може здійсню-
ватися двома способами: через введення 
окремого курсу з медіаосвіти або через 
інтеграцію медіаосвітніх технологій до 
вже існуючої системи навчально-вихов-
ного процесу» [3, с. 91].

На жаль, за винятком окремих на-
вчальних закладів, в Україні медіаосвіта 
ще не здобула широкого впровадження. 
Однак це зовсім не означає її абсолют-
ну відсутність. А оскільки не створена 
система інститутів, в тому числі курсів 
підвищення кваліфікації, в яких би роз-
роблялися методики і досліджувалися 
проблеми медіаосвіти, без якої немож-
ливе успішне систематичне і цілеспря-
моване використання медіатехнологій у 
навчально-виховній та просвітницькій 
діяльності педагогічних працівників, зо-
крема культурно-мистецьких закладів, 
окремі елементи медіаосвіти впрова-
джуються стихійно, фрагментарно.

За нашими спостереженнями процес 
впровадження новітніх медіатехноло-
гій в середовище культурно-мистецької 
освіти сприймається учасниками освіт-
нього процесу неоднозначно. Для одних 
цей процес цілком природній і відкриває 
нові можливості в роботі та навчанні, 
стимулює до освоєння нової професій-
ної області. Однак для інших такі зміни 
є небажаними і складними. Сучасним 
педагогам і студентам, які працюють і 
навчаються в системі культурно-мис-
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тецької освіти, потрібно освоїти нове 
технічне обладнання, вивчити про-
грамне забезпечення та освоїти сучасні 
електронні освітні ресурси, впровадити 
медіаінформаційні методи і прийоми в 
процес навчання, спроектувати медіаос-
вітнє середовище навчального закладу. 
Для цього потрібні професійна підготов-
ка, час і бажання.

З метою виявлення ставлення педа-
гогічних працівників культурно-мис-
тецької сфери до медіаосвіти в цілому, 
а також проблем, пов’язаних із застосу-
ванням медіаосвітніх технологій в на-
вчально-виховному процесі нами було 
проведено опитування педагогічних 
працівників Канівського коледжу куль-
тури і мистецтв.

Із загального числа опитаних ви-
кладачів коледжу, питання медіаосвіти 
виявилися неактуальними лише пере-
важно для викладачів старшого віку. 
Молода генерація викладачів коледжу, а 
також педагогічні працівники середньої 
вікової категорії з більшим ентузіазмом 
відносяться до ідеї впровадження в на-
вчально-виховний процес медіаосвітніх 
технологій. Більше того, багато хто з 
викладачів досить успішно використо-
вують новітні технології і методи в сво-
їй творчій роботі, намагаються якомога 
краще організувати і урізноманітнити 
навчальний процес, заохочують вико-
ристання медіазасобів і медіатекстів при 
самостійній підготовці студентів.

Опитування також показало, що пе-
дагоги, які використовують інтерактивні 
та мультимедійні технології в навчаль-
но-виховному процесі, а також ті, хто ще 
не має досвіду, але в цілому позитивно 
ставиться до інновацій, інколи відчува-
ють психологічні труднощі, пов’язані з 
новим напрямком професійної діяльнос-
ті. Одні, усвідомлюючи свої проблеми, 
продемонстрували готовність до подо-

лання виниклого психологічного бар’єру 
самостійно, інші – розраховують на до-
помогу колег та адміністрації. Ті ж, хто 
висловив негативне ставлення до впро-
вадження медіаосвітніх технологій у на-
вчально-виховний процес, показали не-
розуміння своїх психологічних проблем, 
небажання або нездатність впоратися з 
ними. Діапазон психологічних проблем 
викладачів, пов’язаних з інформатиза-
цією освіти, простягається від різкого 
неприйняття медіаосвітнього напрямку 
своєї педагогічної діяльності до боязні 
освоїти нові технології та усвідомити 
свою оновлену роль і особисту відпові-
дальність за їх впровадження у навчаль-
но-виховний процес коледжу.

Таким чином, психологічний бар’єр, 
який не дозволяє педагогу стати повно-
цінним учасником медіаосвітнього про-
цесу, уповільнюючи його розвиток як 
професіонала і сучасної медіакомпетент-
ністної особистості, виявляється однією 
з основних причин низької ефективності 
впровадження медіаосвітніх технологій 
в процес навчання і виховання студентів.

Оскільки дисципліна «Основи ме-
діаграмотності» не є нормативною, то 
викладається далеко не у всіх вищих 
навчальних закладах. Але, за нашими 
спостереженнями, це не є перешкодою 
для інтеграції елементів медіаосвіти в 
інші дисципліни. Так наприклад, у Канів-
ському коледжі культури і мистецтв, різні 
аспекти медіаграмотності досліджують-
ся на заняттях з предмету «Основи інфор-
матики». Зокрема, аналізується сутність 
поняття «інформаційна безпека особис-
тості», з’ясовуються шляхи підвищення 
рівня інформаційної безпеки під час ви-
користання мережі, наголошується на 
необхідності розвитку вміння студентів 
виявляти та ідентифікувати інформаційні 
загрози, визначаються шляхи уникнення 
негативного впливу всесвітньої мережі.
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При вивченні дисциплін із циклу про-
фесійно-орієнтованої підготовки (куль-
турологія, історія мистецтв, основи пе-
дагогіки та психології, народознавство 
тощо) викладачі і студенти активно ви-
користовують у роботі медіапрезентації, 
фрагменти кіноматеріалів, відеоматеріа-
ли, звукозаписи, пресу. Широку практи-
ку використання медіатехнологій у на-
вчально-виховній роботі демонструють 
викладачі, які працюють над дисциплі-
нами з циклу професійної та практичної 
підготовки. Наприклад, вивчаючи дис-
ципліну «Організація та методика куль-
турно-дозвіллєвої діяльності» та працю-
ючи над дипломними проектами з цього 
предмету, викладачі і студенти опанову-
ють і використовують весь доступний 
арсенал медіазасобів: опрацьовується 
сценарій заходу, проводиться ретельний 
пошук інформації, збираються зразки 
різноманітних медіаматеріалів, розро-
бляється звукове оформлення, створю-
ється супроводжуючий відеоряд, роз-
робляються і виготовляються афіші та 
запрошення та ін.. Все це вимагає знань, 
умінь та певних навичок у роботі з ши-
роким інструментарієм медіа: потрібно 
добре володіти комп’ютером та знати 
відповідне прикладне програмне забез-
печення, вміти фотографувати, проводи-
ти відеозйомку, записувати і обробляти 
звукову та графічну інформацію, знахо-
дити, зберігати і обробляти інформацію, 
використовуючи мережу Інтернет, ство-
рювати та демонструвати власні медіа-
тексти тощо.

Активне використання медіатехно-
логій можемо спостерігати в роботі ви-
кладачів і студентів відділу кіно-фото-
відеосправи, хореографії, режисури. 
Студенти вивчають курс спеціальних 
дисциплін («Основи режисури», «Дик-
тор і ведучий програм», «Телекінодрама-
тургія», «Операторська майстерність», 

«Технологія монтажу», «Комп’ютерні 
технології», «Історія кіно і телебачен-
ня», «Композиція і постановка танцю», 
«Звукове оформлення відеофільму»), 
що дають змогу формувати особистість 
творчого характеру, спроможну реалізу-
вати свої здібності і можливості в прак-
тичній медіадіяльності. Але, на жаль, 
робочим навчальним планом не перед-
бачені дисципліни спеціального медіа-
освітнього курсу, які, на наш погляд, є 
вкрай необхідними для майбутніх фахів-
ців культури.

Яскравим прикладом використання 
нових можливостей медіатехнологій у 
творчій роботі культурно-мистецького 
навчального закладу може слугувати 
участь Камерного оркестру баяністів Ка-
нівського коледжу культури і мистецтв 
у Міжнародному музичному Інтернет 
конкурсі, на якому цей студентський ко-
лектив був удостоєний Першої премії у 
своїй номінації.

Значною мірою сприяє реалізації ін-
новаційних завдань участь викладачів і 
студентів у семінарах, тренінгах, конфе-
ренціях чи майстер-класах з питань ме-
діаосвіти, де однодумці можуть поспіл-
куватися й обмінятися досвідом. Так, на 
зустрічі із зацікавленими викладачами 
коледжу була розглянута та обговоре-
на «Методика визначення рівня профе-
сійної медіакомпетентності педагога» 
О.В.Федорова, який визначає профе-
сійну медіакомпетентність педагога як 
«сукупність його мотивів, знань, умінь, 
здібностей, що сприяють медіаосвіт-
ній діяльності в аудиторії різного віку»  
[9, с. 27]. Крім цього, вищезазначеним 
респондентам пропонувалося поранжу-
вати за мірою значущості ознаки меді-
акомпетентності сучасного педагога, 
шляхом заповнення запропонованої ін-
дивідуальної карти. Результати анкету-
вання було занесено в таблицю 1.
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Таблиця 1

№ Показники медіаком-
петентності педагога

Рангове 
місце

1 мотиваційний ІІ
2 інформаційний І
3 методичний IV

4 практико-операцій-
ний (діяльнісний) ІІІ

5 креативний V

Як бачимо, з погляду опитаних педа-
гогів, для професійної медіакомпетент-
ності сучасного педагога в першу чергу 
необхідне володіння ним відповідним 
рівнем поінформованості та наявністю 
теоретико-педагогічних знань в області 
медіаосвіти. Другу позицію займає така 
ознака, як «мотивація медіаосвітньої 
діяльності»; третю – «практико-опера-
ційний показник»; на четвертій позиції 
– «методичні вміння в області медіаос-
віти». І лише на п’ятому місці більшість 
педагогів розміщають креативний по-
казник, що означає рівень творчого по-
тенціалу в медіаосвітній діяльності.

Професор О.В.Федоров, який най-
ретельніше у своїх роботах досліджує 
сутність і структуру поняття «медіа-
компетентність», у ряді своїх статей 

представляє детальну класифікацію 
показників розвитку медіакомпетент-
ності аудиторії, серед яких: мотивацій-
ний, контактний, інформаційний, пер-
цептивний, інтерпретаційний/оцінний, 
практико-операційний/діяльнісний, кре-
ативний. При цьому у кожного з семи 
показників медіакомпетентності виділя-
ються високий, середній і низький рівні 
розвитку. І хоча, на думку автора, «тако-
го роду типологія досить умовна, проте 
дає уявлення про диференційований під-
хід до розвитку медіакомпетентності».

Для виявлення рівнів медіакомпе-
тентності студентської аудиторії Ка-
нівського коледжу культури і мистецтв 
нами було проведено тестування за ме-
тодикою, яка ґрунтується на розробленій 
О.В.Федоровим [10, с.40] класифікації 
показників медіакомпетентності (розви-
тку аудиторії в області медіакультури). 
Оцінка стану сформованості рівнів меді-
акомпетентності студентів проводилася 
за такими показниками: мотиваційний, 
контактний-користувацький, когнітив-
ний-інформаційний та практико-опе-
раційний (діяльнісний). Користуючись 
результатами тестування, ми склали та-
блицю бажаних мотивів контактів сту-
дентів коледжу з медіа (таб. 2).

Таблиця 2

Основні мотиви контактів студентів з медіа Кількість 
студентів,%

прагнення до розваги 81,7%
прагнення просто зайняти вільний час 73,3%
прагнення почути улюблену музику 68,3%
прагнення до гострих, стресових відчуттів 65,0%
прагнення до рекреації, відпочинку 61,7%
пошук матеріалів для навчальних цілей 53,3%
прагнення отримати нову інформацію 51,7%
прагнення побачити, почути улюбленого актора, ведучого 40,0%
прагнення до естетичних вражень 38,3%
прагнення прочитати, побачити, почути твір улюбленого автора 28,3%
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прагнення до компенсації 20,0%
прагнення отримати матеріальну, фінансову користь 18,3%
прагнення до психологічного «лікування» 16,7%
прагнення навчитися створювати і поширювати медіа тексти 16,7%
прагненню до вилучення моральних уроків з медіатексту 15,0%
прагнення до підтвердження власної компетентності 16,7%
прагнення до критики змісту медіатексту, позиції його авторів 11,7%
прагнення до філософського діалогу з творцями медіатексту 11,7%
прагнення до ідентифікації і ототожнення себе з персонажем 5,0%

Порівняльний аналіз даних таблиці 
демонструє, що у опитаних студентів 
коледжу пріоритетні позиції займають 
наступні мотиви контактів з медіа і 
медіатекстами: прагнення до розваги, 
просто зайняти вільний час, почути 
улюблену музику, прагнення до го-
стрих стресових відчуттів, до рекреа-
ції, відпочинку, пошук матеріалів для 
навчальних цілей, прагнення отримати 
нову інформацію, прочитати (побачи-
ти, почути) твір улюбленого автора. 
Тут показово виявляється загальна для 
студентів коледжу культури і мистецтв 
орієнтація на розважально-рекреацій-
ні мотиви.

Незважаючи на активно вмотивова-
ну потребу в медійній розвазі і відвер-
ненні від проблем навколишнього жит-
тя, за результатами тестування рівень 
мотиваційного показника медіакомпе-
тентності опитуваних студентів в ціло-
му можна характеризувати як низький. 
Середній рівень контактного–корис-
тувацького показника медіакомпетент-
ності в сукупності виявили більшість 
опитаних нами студентів. Зрозуміло, 
що в окремих видах медійної діяль-
ності багато студентів знаходяться на 
більш високому рівні користувача, од-
нак не володіють комплексними вмін-
нями використання різноманітних 
медіа для створення тих чи інших ме-
діатекстів. Таким чином, користуваць-

кі медійні вміння студентів в цілому не 
носять різнобічного характеру. Слабка 
поінформованість в питаннях медійної 
термінології, історії і теорії зумовлює 
загальний низький рівень медіакомпе-
тентності по відношенню до когнітив-
ного-інформаційного показника. Також 
з’ясувалося, що більшість студентів 
коледжу виявили досить неприйнят-
ний (для студентів, що навчаються в 
творчому вузі) – низький рівень твор-
чого діяльнісного показника.

Висновки. За результатами нашого 
дослідження ми можемо говорити про 
те, що сьогодні в розвитку медіаосвіти 
в системі культурно-мистецької осві-
ти існують певні проблемні зони, які 
потребують особливої уваги. Медіа-
освіта у вищих культурно-мистецьких 
навчальних закладах має впроваджу-
ватися у форматі системного навчання, 
спрямовуватися на виховання свідо-
мого, компетентного споживача медіа 
і стимулювати розвиток спеціальних 
знань, умінь, навичок у сфері медіа.

Медіаосвітні заходи формують меді-
акомпетентність майбутнього фахівця 
культурно-мистецької сфери, яка є ін-
тегративною професійно-особистісною 
характеристикою, що визначає єдність 
теоретичної і практичної готовності до 
медіадіяльності в умовах інформати-
зації суспільства відповідно до вимог 
сучасності. Впровадження медіаосвіти 
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в культурно-мистецьких навчальних за-
кладах допоможе модернізувати профе-
сійне навчання, змінити його зміст.

Перспективними дослідженнями 
вважаємо розробку рекомендацій щодо 

проведення практичних занять у вузах 
культурно-мистецького профілю, які 
би сприяли формуванню медіаграмот-
ності, медіакомпетентності і медіа-
культури студентської молоді.
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ЯВИЩЕ МОБІНГУ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ, 
ЙОГО НАСЛІДКИ ТА ПРЕВЕНТИВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

Анотація: У статті досліджено проблему мобінгу в сучасній школі, його наслідки та визна-
чено основні превентивні напрямки роботи з даної проблематики.

Аннотация: В статье исследована проблема моббинга в современной школе, его послед-
ствия и определены основные превентивные направления работы по данной проблематике.

Summary: The article the problem of mobbing in the modern school, it is consequences and the 
main areas of preventive work on this subject.

Постановка проблеми та її акту-
альність. Проблема мобінгу мала ви-
значне місце завжди, але свого поши-
рення набула в останні десятиріччя і 
поступово отримала статус «соціальної 
епідемії». Це обумовлено стратифіка-
цією суспільства, розбудовою системи 
освіти в складних соціокультурних умо-
вах. На жаль, майже в кожному сучас-
ному учнівському колективі ми можемо 
спостерігати явище мобінгу. Більшість 
людей вважають мобінг безпечним яви-
щем, але насправді, це не так. Дитинство 
– важливий період життя, що детермінує 
майбутнє людини, її соціальну поведін-
ку, адаптованість, вибір життєвих пер-
спектив. Деякі діти, що випробували на 
собі вплив знущань у школі, засвоюють 
модель поведінки жертви чи пересліду-
вача і несуть її у свідоме життя. 

До того ж, доведено катастрофічно 
руйнівну силу мобінгу на особистісно-
му рівні. Наслідком слугують розлади 
психічного, психологічного та фізично-
го здоров’я. На сьогодні, боротьба з цим 
«ворогом» в Україні залишається лише 
на рівні особистісної драми, і, на жаль, 
не існує конкретних методів чи програм 
його подолання, тому актуальність по-
ставленої проблеми та її профілакти-

ки обумовлена наявністю протиріч між 
практичною потребою і опрацюванням 
проблеми в соціальній, педагогічній та 
психологічній теорії, масштабами її ви-
никнення. 

Мета статті – теоретичне обґрунту-
вання проблеми шкільного мобінгу, ви-
значення його наслідків та превентив-
них напрямків роботи.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Експлікація змісту даної про-
блематики була висвітлена у працях за-
рубіжних та вітчизняних авторитетних 
вчених, таких як Е. Гуцало, К. Дамба-
ча, Т. Журавель, Є. Ільїна, Д. Кутузової,  
І. Кона, О. Матвійчук, Д. Олвейса, Е. Ру-
ланна, К. Салмівалі, А. Стрельбицької, 
І. Філіпової, П. Хайнемана, Ю. Ханіна. 
Мобінг на робочому місці досліджували 
О. Абашкіна, Н. Девенпорт, К. Колодей,  
Х. Лейманн, Н. Наріцин, Мобінг, як чин-
ник, що загрожує життєдіяльності лю-
дини, вивчали Г. Гогіташвілі, В. Лапін. 
Проблема хейзингу, як прояву мобінгу, 
була порушена в роботах А. Маркова,  
А. Пронози та ін. Однак, проблема 
шкільного мобінгу залишається мало-
дослідженою, а відсутність відповідної і 
достатньої інформації слугує серйозним 
бар’єром щодо її вирішення.
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Виклад основного матеріалу до-
слідження. Вперше, як «психологічний 
терор», мобінг визначив професор Х. 
Лейманн [1], що вважав його виявлення 
у систематично повторювальному воро-
жому і неетичному поводженні з інши-
ми. Д. Олвейс, А. Пікас, Е. Рулан дотри-
муються цієї ж позиції. 

Учасники першої світової загально-
національної компанії, направленої про-
ти мобінгу, говорили про це явище, коли 
один чи декілька індивідів регулярно, 
на протязі тривалого часу зазнають не-
гативних дій з боку одного чи декількох 
індивідів [2]. 

Загалом, можна вважати мобінг регу-
лярним, систематичним, цілеспрямова-
ним нанесенням фізичної та душевної 
шкоди дорослій людині і дитині. Слід 
додати, що людина, яка піддається мо-
бінгу, відносно беззахисна, їй дуже важ-
ко відстоювати свою честь і гідність при 
такому тиску ззовні.

Таким чином, можна виокремити 
такі основні характеристики цього до-
волі психологічно небезпечного явища: 
негативний вплив зі сторони одного чи 
декількох індивідів по відношенню до 
жертви, його систематичність, значна не-
пропорційність у співвідношенні сил. Ці 
дії можуть мати різні форми прояву, але 
домінуюча схема цькування зберігається.

Сучасний шкільний мобінг у по-
вній мірі включає в себе всі ці харак-
теристики. Основними механізмами 
його розвитку у своїй теорії шкільно-
го мобінгу Д. Олвейс вважає заздрощі, 
конкуренцію, неприйняття так званої 
інакшості, несхожості, витіснення з со-
ціальної групи, бажання принизити, 
демонструвати свою перевагу тощо [2]. 
Жертвами шкільного мобінгу, зазви-
чай, стають надмірно чутливі, замкну-
ті, тривожні, невпевнені у собі діти. 
Серед них можуть бути «вундеркінди», 

або ж діти з певними вадами здоров’я: 
заїкання, косоглазість [3, с. 198-199].  
Центральне місце в теорії Д. Олвейса 
відведено аналізу того, яким чином ком-
бінації потенційних жертв і пересліду-
вачів призводять до мобінгу. Відповідно 
до цих уявлень склад учнівського колек-
тиву може мати чотири конфігурації: 
1 – немає потенційних переслідувачів і 
жертв; 2 – присутня потенційна жертва; 
3 – присутній потенційний пересліду-
вач; 4 – присутній і потенційний суб’єкт, 
і об’єкт мобінгу. При першому варіанті в 
класі не існує ризику виникнення мобін-
гу або ж він мінімальний. Варіанти 2 і 3 
збільшують долю ризику, а при варіанті 
4 – ризик надзвичайно високий [2].

Великого значення серед можливих 
передумов виникнення мобінгу інші до-
слідники (Т. Журавель Е. Руланн, Ю. Ха-
нін, та ін.) надають ситуації в сім’ї, зо-
внішнім і внутрішнім умовам навчання 
в школі, неадекватно заниженій самоо-
цінці. Результати їх досліджень свідчать 
про те, що існуючі характеристики від-
носин у сім’ї значно збільшують ризик 
появи мобінгу і формування потенцій-
них жертв та переслідувачів: практи-
ка покарання дитини з використанням 
фізичної сили, відсутність емоційних 
проявів любові до дитини, недостатній 
контроль поведінки дитини.

За Рональдом Ронером «відторгнені» 
учні завжди переживають психологічні 
проблеми: мають занижену самооцінку, 
недоліки морального розвитку, не вмі-
ють протистояти агресії. Р. Ронер вва-
жає, що наслідки відторгнення, ізоляції 
та тиску настільки великі, що називає їх 
«…психологічною раковою пухлиною, 
яка поширюється по всій емоційній сфе-
рі дитини, знищуючи її» [4, с. 74]. Слід 
звернути увагу на те, що в проблемі мо-
бінгу існує певний віковий період, коли 
вона зазнає ескалації. Це – підлітковий 
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вік. Недаремно говорять, що підлітки – 
найжорстокіші. На цьому віковому етапі 
відбувається вибір ролей, їх примірян-
ня в процесі формування особистості.  
У більшості підлітків не сформована 
особистість. А це означає, що немає 
власних принципів і переконань, дитина 
піддатлива впливам, схильна до конфор-
мізму. Всі ці види мобінгу здійснюються 
на основі провокації.

Норвезький педагог Е. Руланн подає 
декілька видів мобінгу у школі, що про-
являються в різних формах [2]:

– фізичний прояв цькування – по-
штовхи, стусани, удари, підніжки (най-
частіше характерне для хлопчиків);

– негативний вербальний вплив – на-
смішки, образливі слова. (вкористову-
ють як хлопчики, так і дівчата);

– ізоляція – дитину проти її волі ви-
тісняють з групи і прирікають на само-
тність;

– загрози.
Особливого значення має розгляд на-

слідків, до яких призводить резонанс-
не явище мобінгу. Аналіз опрацьованої 
психологічної літератури з даної про-
блематики [1; 2; 3; 4] дає змогу зазначи-
ти найбільш поширені наслідки шкіль-
ного мобінгу: 

– неадекватне сприйняття власної ін-
дивідуальності – занижена самооцінка, 
комплекс неповноцінності, беззахис-
ність; 

– неадекватне сприйняття реальності 
– формування дезадаптаційних захис-
них психологічних механізмів; 

– тривога, стрес, фобії, депресії, не-
врози, страх (Е. Руланн, Д. Олвейс);

– відхилення в поведінці – адиктивна, 
антисоціальна (крайньої формою якої є 
кримінальна), суїцидальна; 

– формування певних адикцій: алко-
гольна, тютюнова, наркотична, психоло-
гічна і т.д.; 

– низька шкільна успішність;
– порушення в комунікативній сфері 

(крайнім випадком є розлади мовлення);
– страх спілкування з людьми, край-

ню недовіру до людей, відсторонення 
від спілкування з колективом (в школі це 
проявляється у вигляді прогулів).

– порушення у фізіологічній сфері 
(головний біль, захворювання серцево-
судинної системи, відсутність апетиту 
чи навпаки тощо).

Можемо прослідкувати, що наслідки 
шкільного мобінгу є досить трагічними 
та руйнівними для особистості. Особис-
тість повністю дезадаптується і дезорга-
нізується.

Такі наслідки долати дуже важко, 
тому, доцільною є розробка і впрова-
дження превентивних заходів у сучасно-
му шкільному середовищі.

В цьому питанні важливе значення на-
дається класному керівникові, який має 
формувати позитивний психологічний клі-
мат у класі, приділяти увагу кожному учне-
ві, а поєднання вимогливості й підтримки 
редукує проактивну агресію [3, с. 207].

Е. Руланн рекомендує профілактич-
ну програму, що складається з двох ета-
пів: перший – організація ефективного 
классного керівництва, де вчитель по-
винен бути авторитетом для своїх учнів, 
другий – здійснення антимобінгових за-
ходів, які можуть проводитися як бать-
ками, так і вчителем[3, с. 208], до яких 
можна долучити:

– роботу з літературою, де зачіпають-
ся проблеми «цькування», спрямованої 
на розвивиток почуття емпатії, форму-
вання моральних цінностей, орієнтирів;

– перегляд спеціальних чи художніх 
фільмів, що відображають проблему мо-
бінгу, з наступним їх аналізом;

– рольові ігри, де учні мають відчути 
на собі роль жертви та переслідувача, а 
потім обов’язково обговорити це у групі;
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– бесіди під час виховної години, на 
яких важливо уникати формалізму.

Доцільно також підтримувати по-
зитивний стаус дитини, підкреслювати 
важливість спільної роботи у колективі, 
формувати в учнів навички самоконтро-
лю, асертивної поведінки, засуджувати 
антисоціальну поведінку і пітримувати 
просоціальну. 

Сділ звернути увагу на досить ефек-
тивну антимобінгову програму, що була 
розроблена Д. Олвейсом у Норвегії, де 
вона з 2001 року має статус пріоритетної 
загальнонаціональної програми. Вона 
включає в себе низку важливих поло-
жень, а сааме [3, с. 210-211]:

– позитивний інтерес і залученість 
дорослих;

– чіткі обмеження неприйнятної по-
ведінки;

– послідовність застосування нефі-
зичних санкцій за порушення правил;

– наявність дорослих, що виступа-
ють в ролі авторитетів і рольових моде-
лей.

Висновки. Теоретичний аналіз на-
укової літератури з вивчення даної про-
блематики дозволив нам дійти висновку, 
що мобінг у сучасному шкільному се-
редовищі дуже поширений і призводить 
до трагічних наслідків для особистості 
як на особистісному рівні, так і на рів-
ні здоров’я. І, як бачимо, спектр про-
філактичних антимобінгових заходів та 
превентивних напрямків роботи досить 
широкий, що дає можливість запобігти 
такому негативному та руйнівному яви-
щу. Але чомусь, ми й досі спостерігає-
мо це негативне явище. Тому подальші 
наукові пошуки спрямовуються нами на 
дослідження індивідуальних особливос-
тей суб’єктів і об’єктів мобінгу, розроб-
ку профілактичних заходів з метою лік-
відації цього явища.
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ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В СИСТЕМІ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ 

З ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Анотація: Cистема навчання з проблем безпеки людини, недостатньо ефективно вирішує 
проблеми дитячого травматизму. В умовах масової комп’ютеризації доцільно, розбудувати 
гнучку освітню систему навчання яка реагуватиме на проблеми безпеки людини, і поєднува-
тиме підготовку майбутніх педагогів з проблем безпеки життєдіяльності, підвищення кваліфі-
кації працюючих педагогів та навчальне середовище учнів різних вікових категорій.

Аннотация: Система обучения по проблемам безопасности человека, недостаточно эф-
фективно решает проблемы детского травматизма. В условиях массовой компьютеризации 
целесообразно, построить гибкую образовательную систему обучения которая будет реаги-
ровать на проблемы безопасности человека и совмещать подготовку будущих педагогов по 
проблемам безопасности жизнедеятельности, повышения квалификации работающих педа-
гогов и учебной среды учащихся разных возрастных категорий.

Summary: The current system of education is not efficient enough for handling the issues of 
child injuries. There is point in developing of a more flexible systems of education on the basis of 
the modern ICT information computer technologies) as well as responding to security problems of 
students of different ages.

Проблема життєдіяльності та безпеки 
праці учнів в навчальному процесі та по-
буті, є важливим компонентом приклад-
них природничих дисциплні у фаховій 
підготовці майбутніх учителів техноло-
гій. Аналізуючи результати дослідження 
ВООЗ та інших джерел, можна ствер-
джувати, що проблема ненавмисного 
дитячого травматизму є досить актуаль-
ною, що обумовлює необхідність дослі-
дження проблеми та створення системи 
запобіжних заходів. Очевидно, вирішен-
ня цієї проблеми потребує комплексно-
го підходу і координації дій різних дер-
жавних і недержавних структур. Оцінка 
загроз та існування самої проблеми, на 
наш погляд повинна стати передумовою 
створення узгодженої загальнодержав-
ної програми, яка сприятиме поступо-

вому покращенню ситуації. Однією із 
ланок такої діяльності є здійснення спе-
ціального системно організованого при-
кладного навчання з проблем безпеки 
людини в життєвому середовищі.

Розглядаючи ситуацію з дитячим 
травматизмом, слід виокремити дві його 
складові: травматизм, обумовлений не-
безпеками, які є об’єктивними компо-
нентами життєвого середовища; трав-
матизм, обумовлений неспроможністю 
дитини оцінити величину ризику в побу-
ті, суспільному житті і, зокрема, в шко-
лі. Такий поділ звичайно умовний, але 
дозволяє сформулювати певні правила, 
вимоги та засоби передбачення прояву. 

Стан безпеки є величиною мінли-
вою, поєднуючи різні раніше безпечні 
фактори в небезпечні комбінації. Кожна 
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галузь людської діяльності має вузько-
профільних фахівців з проблем безпе-
ки, які вирішують вузькопрофільні за-
вдання. Освіта ж повинна підходити до 
розв’язання проблеми комплексно. Сис-
темний підхід до розв’язання проблеми в 
умовах освітньої системи започатковано 
в 1996 році, коли у відповідності з Наці-
ональною програмою поліпшення стану 
безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища (на 1996 – 2000 роки) на Мі-
ністерство освіти України було покладе-
но завдання „…забезпечити функціону-
вання безперервної, пожиттєвої системи 
навчання населення з питань охорони 
праці” [1]. Проте підготовку широко-
профільних фахівців в галузі безпеки 
освітня галузь не здійснює, а залучення 
сторонніх – призводить до «перекосів». 
Це проявилося під час формування на-
вчальних програм для ЗОШ. Так, зміст 
програми «Основи життя і здоров’я», 
створеної 1996 року під впливом екс-
пертів МНС, МВС та МОЗ, зорієнтова-
на на розв’язання проблем, пов’язаних 
з діяльністю цих структур. Втручання 
Держнаглядохоронпраці сприяло появі в 
1999 році нової програми «Основи без-
пеки життєдіяльності», яка врахувала 
проблеми пов’язані з виробничим трав-
матизмом. Незабезпеченість кадрами, 
енциклопедичність знань, які закладені 
в зміст навчального предмету, відсут-
ність реального зв’язку з життєвими по-
требами та вплив загальноєвропейських 
освітніх тенденцій призвели до появи в 
2005 році нової «редакції» програми під 
назвою «Основи здоров’я», в якій зна-
чно обмежено змістові лінії, тематика, 
а головним орієнтиром навчання визна-
чено поняття «здоров’язберігаючі тех-
нології». На даний час, в Міністерстві 
освіти і науки знову ведеться робота по 
створенню нової редакції програми для 
загальноосвітніх навчальних закладів.

В рекомендаціях ВООЗ стверджуєть-
ся, що стратегія простого відтворення 
профілактики травматизму, яка за-
стосовується для дорослого населення, 
недостатня для захисту дітей, а отже 
повинна реалізовуватися фахівцями, 
які спеціально підготовлені для роботи 
з дітьми. Лише деякі педагогічні ВНЗ 
здійснюють підготовку фахівців за на-
прямком «безпека життєдіяльності». 
Постійна зміна навчальних програм, 
призводить до знецінення набутих знань 
та досвіду науковців та учителів-прак-
тиків, а вимога неухильного дотриман-
ня затвердженої навчальної програми 
позбавляє учителів можливості врахо-
вувати локальні (місцеві) потреби. Такі 
обставини дають підґрунтя для батьків 
висловлювати думку, що на уроках ОБЖ 
можна дізнатися про глобальні про-
блеми людства, та навряд чи навчитися 
вирішувати актуальні, особисті пробле-
ми безпеки. Учні, в свою чергу скром-
но визнають, що на уроці одна нудьга. 
Така суспільна думка свідчить про мар-
ність навчання, яке підкріплює стій-
ке формальне та зневажливе ставленя 
до навчання з проблем безпеки. Отже, 
очікуючи на нову навчальну програму 
з проблем безпеки людини, можна про-
гнозувати «масову нестачу кадрів», які 
на професійному рівні забезпечать за-
вдання профілактики дитячого травма-
тизму.

Окрім змін змісту навчання, проблем-
ним залишається практика формування 
календарного плану, який не враховує 
«сезонність» актуалізації проблем без-
пеки, суспільну значимість та психоло-
гічні чинники реагування на небезпеки. 
Сподівання, що знання, отримані під 
час уроків з даної теми стануть керівни-
цтвом до дій учня марні. Про це свідчать 
результати дослідження з психології без-
пеки [5], в яких автори стверджують, що 
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більшість потерпілих знають як про іс-
нування небезпеки, так і про наслідки її 
впливу, але сподіваються, що з ними ні-
чого поганого не станеться. Дослідники 
наводять перелік психологічних причин 
свідомого порушення правил безпеки, 
серед яких більша частина характери-
зує саме поведінку молоді та підлітків. 
Зважаючи на це, необхідно вибудувати 
часово-просторову систему навчання 
та інструктажів, яка завбачливо випе-
реджатиме прогнозовані події, а також 
не перевищуватиме поріг чутливості 
(сприйнятливості) слухачів, адже над-
мірна увага до окремих проблем активує 
психологічний захист відключаючи ка-
нал сприйняття надлишкової інформації.

Отже, опираючись на наведені мір-
кування, нами була створена гнучка, 
динамічно керована система, яка опи-
раючись на сучасні засоби ІКТ та ідею 
колективної співпраці фахівців різних 
напрямків безпеки, освітян, студентів 
та учнів забезпечила формування на-
вчального середовища, яке характери-
зується здатністю до саморегульова-
ності та саморозвитку. Фундаментом 
такої системи стали веб-технології, на 
основі яких вихованці виконують інди-
відуальні, групові, колективні проекти 
загальнодержавного, регіонального або 
локального характеру. Такий навчаль-
ний простір гнучко реагує на вікові осо-
бливості дітей, пропонуючи посильні та 
актуальні для них завдання, які зорієн-
товані на вирішення проблем безпеки 
людини.

Перевірка означеної гіпотези нами 
здійснювалась починаючи з 2004 року, 
коли на базі навчальних закладів Київ-
ської, Черкаської, Чернігівської, Полтав-
ської, Хмельницької та Житомирської 
областей реалізовано навчально-дослід-
ні проекти з пробем безпеки людини в 
життєвому середовищі. 

На першому етапі відпрацьовано 
технологію використання навчальних 
проектів з проблем безпеки людини в 
умовах НПУ імені М.П.Драгоманова та 
Києво-Святошинської районної класич-
ної гімназії, учні та студенти яких під 
керівництвом учителів «Основ безпеки 
життєдіяльності» та викладачів «Охо-
рони праці» виконали перші навчальні 
проекти. За результатами аналізу прове-
деної роботи було відзначено зростання 
активності (на 35%) результативності 
(на 15%) зацікавленості (на 37%) учас-
ників. 

До наступного етапу дослідження за-
лучені загальноосвітні навчальні закла-
ди реніонів України, які сформували 12 
команд дослідників з проблем безпеки 
життєдіяльності. За результатами по-
шуково-дослідної роботи учні провели 
дослідження навчальної теми і створили 
інформаційні бюлетені, в яких всебіч-
но розкрили досліджувану проблему та 
проілюстрували раціональні прийоми 
протидії небезпекам та надання першої 
допомоги.

По завершенню проекту, за допомо-
гою анкетування встановлено, що го-
товність учителів до участі в навчаль-
них комунікативних проектах з проблем 
безпеки життєдіяльності людини сягає 
лише 53%. Крім того було виявлено 
недостатня зацікавленість учителів ін-
форматики проблемам безпеки людини, 
та не достатність досвіду використання 
ІТ серед учителів основ здоров’я. Це 
призводить до розриву між можливос-
тями учнів та бажаннями учителів до-
лучатися до комунікативних проектів з 
проблем безпеки людини в життєвому 
середовищі. 

На третьому етапі досліджувалася 
можливість співпраці ВНЗ і ЗОШ. В 
рамках навчальної дисципліни «Методи-
ка викладання ОБЖ в ЗОШ», за згодою 
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та підтримкою викладачів-методистів 
Інституту гуманітарно-технічної освіти 
в 2009 році студенти, під час перебуван-
ня на педагогічній практиці, отримали 
завдання сформувати навчальні групи з 
числа учнів ЗОШ та забезпечити керів-
ництво навчальних проектів з проблем 
безпеки людини в життєвому серед-
овищі. Результати підтвердили дієвість 
завершальної ланки методичної підго-
товки фахівця з проблем безпеки жит-
тєдіяльності людини. Студенти-практи-
канти успішно забезпечили організацію 
та проведення навчального дослідження 
використовуючи активні методи і техно-
логії навчання. 

Розуміючи складність внесення змін 
до навчального плану, ми розглянули 
можливість використання дистанційної 
форми навчання для забезпечення мето-
дичної підготовки майбутнього учителя 
технологій з проблем безпеки життєді-
яльності. На наш погляд, такий підхід, 
дозволив ефективно вирішити цілий ряд 
проблем: забезпечити підготовку май-
бутніх педагогів з проблем безпеки жит-
тєдіяльності людини, більш ефективно 
використовуючи години для самостій-
ної роботи; забезпечити безпосередній 
доступ до консультантів і експертів з 
проблем безпеки людини; забезпечити 
безперервне підвищення кваліфікації 
педагогів з проблем безпеки людини в 
життєвому середовищі без відриву від 
роботи; залучення висококваліфіко-
ваних вузькопрофільних експертів до 
участі в навчально-дослідних проектах; 
забезпечення формування динамічно 
поновлюваного освітнього середовища 
з проблем безпеки людини в життєвому 
середовищі. 

Під час експериментів нами: ство-
рено навчальний сайт на якому висвіт-
лювались базові теоретичні матеріали, 
оголошення та інформація про події; на-

вчально-методичні матеріали [2]; орієн-
товна тематика і календарний план про-
ведення пошукових проектів протягом 
навчального року; навчально-методич-
ний комплекс для самостійного навчан-
ня студентів за напрямком тощо. 

Традиційно, обмін досвідом відбува-
ється в аудиторії, або за допомогою спе-
ціальної навчальної літератури. Більш 
ефективними на наш погляд є автомати-
зовані системи навчання. Запропонова-
на нами навчальна система зорієнована 
на формування навичок розвитку умінь 
співставлення, синтезу, аналізу, оціню-
вання виявлення зв’язків, планування, 
групової взаємодії з використанням ін-
формаційно-комунікаційних технологій. 
Це обумовило зміну методики проведен-
ня як занять так і організації самостійної 
роботи студентів. Забезпечивши студен-
тів електронними навчальними ресурса-
ми для самостійного опрацювання, за-
вданнями для самостійного виконання, 
викладач отримує можливість реалізу-
вати індивідуальний підхід до кожного 
студента. 

Система дистанційного навчання ви-
конує дві основні функції: зберігання 
знань, їх подальше подання та викорис-
тання в процесі навчання. Зберігання  
включає процес подання глобальної 
структури усього комплексу знань, яка 
подібно до змісту книги описує назви 
елементів знань які зберігаються. Струк-
тура дозволяє визначати послідовність 
модулів знань, вивчення яких необхід-
не для досягнення якісного розуміння 
комплексу знань. По завершенню фор-
малізації ієрархії знань, нами виконано 
наповнення фактичним матеріалом та 
забезпечено формування семантичних 
даних, які використовуються для побудо-
ви контролюючих модулів. Використан-
ня дистанційної форми навчання забез-
печило: залучення найбільш активних і 
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зацікавлених учителів та майбутніх учи-
телів до роботи в віртуальному освіт-
ньому просторі; здійснення навчання 
віддалено без контакту між викладачем 
та студентом; дозволило накопичувати 
та передавати необхідні обсяги навчаль-
ної інформації; автоматизувати освітній 
процес; сприяти підвищенню ефектив-
ності освітньої системи. 

Для реалізації дистанційного навчан-
ня з проблем безпеки людини в життє-
вому середовищі, ми використали про-
грамний комплекс Moodle. Принципи 
конструювання структури дистанційно-
го курсу базується на когнітивно-пси-
хологічному підході, при якому процес 
комп’ютерного навчання розбиваєть-
ся на етапи передачі знань за допомо-
гою комп’ютера, сенсорно-моторний 
етап, тренувальні завдання, робота з 
комп’ютерними моделями, діалог і твор-
ча діяльність. Відповідно до вимог ди-
дактичного процесу, дистанційний курс 
відображає у своїй структурі наступні 
етапи: постановку мети та навчальні 
завдання; формування мотивації до на-
вчання; актуалізацію опорних знань 
(термінів); первісне ознайомлення з но-
вим матеріалом; вивчення нового мате-
ріалу; використання нових знань у стан-
дартних випадках; перехід від теорії до 
практики; систематизація та узагальнен-
ня; контроль і самоконтроль; корекція.

Узагальнивши погляди дослідників 
на структуру дистанційного курсу та 
врахувавши власний досвід їх створен-
ня, можна виділити такі змістові ком-
поненти дистанційного навчального 
курсу як навчальні тексти, система 
вправ та ситуативних задач, терміно-
логічний словник, мультимедійні мате-
ріали, система зв’язку з викладачем та 
одногрупниками, журнал успішності 
студента, електронна бібліотека та 
система пошуку. 

Розроблена нами система містить: 
електронні лекції; мультимедійний 
курс; термінологічний словник; завдан-
ня для практичних занять; семінарські 
заняття; дискусія; відеоконференції; 
система зв’язку з викладачем та одно-
групниками; проектні завдання; колек-
цію реферативних матеріалів; курсові 
та дипломні роботи.

Основною формою контролю під час 
дистанційного навчання (а також само-
контролю) виступають комп’ютерні 
тести. Їх поділяють на: вхідний (до про-
ходження курсу); поточний; модульний; 
підсумковий. Оптимальна, апробована 
практикою кількість тестових запитань: 
для поточного тесту – 20 – 30 запитань; 
для модульного – 40 – 50; для підсумко-
вого – від 50 до 70.

Обов’язковою вимогою до дистанцій-
ного навчального середовища є друж-
ність інтерфейсу, детальне пояснення 
принципу роботи програми, наявність 
розділу з найпоширенішими запитан-
нями та відповідями на них. Безпере-
чно, найбільш глобальним зібранням 
інформаційних джерел є Інтернет. Тож, 
використовувати його служби і сервіси 
необхідно для знаходження інформації, 
корисної з точки зору навчальної діяль-
ності, її аналізу та оцінювання. Інтернет 
містить джерела в яких представлені 
принципи, класифікації, означення, мо-
делі, зображення, правила тощо. 

Завершальною роботою над курсом з 
проблем безпеки виступає підсумковий 
комплексний індивідуальний проект. 
Основними критеріями його оцінки є: 
оригінальність, тобто ступінь відмін-
ності сформульованого опису від за-
гальноприйнятих тлумачень, стереоти-
пів і положень; творча продуктивність, 
що характеризується кількістю і якістю 
ідей, які містяться у проекті; світоглядна 
глибина як ступінь „проникнення” до-
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слідником в основи світобудови і вияв-
лений рівень його самопізнання. 

Використання системи дистанційно-
го навчання гарантує, що всі учасники 
використовують однакові, в останній ре-
дакції навчально-методичні матеріали, 
адже оновлювати їх в електронній формі 
значно легше. Як свідчить досвід, пасив-
но поводитися під час навчання в систе-
мі дистанційного навчання неможливо, 
адже в результаті бездіяльності учасник 
просто відсівається з групи.

Отже, ідеальний дистанційний курс 
(до чого слід прагнути) це захоплюючий, 
динамічний, гарно ілюстрований елек-
тронний підручник, що має ієрархічну 
структуру з необхідним мінімумом та 

можливістю більш глибокого вивчення 
окремих питань, а також можливість по-
вернення до вже пройденого матеріалу. 
Навчання з використанням елементів 
дистанційного навчання показало, що 
найбільшого ефекту в процесі навчання 
можна досягнути у випадку викорис-
тання активних форм занять, до яких 
належать навчально-пошукові проекти, 
творчі роботи учнів і цикли евристич-
них занять, які створюють передумови 
для індивідуальної самореалізації учнів, 
забезпечують змагальність у навчанні, 
насиченість та посильність виконуваної 
роботи, високу продуктивність навчаль-
ної діяльності, оперативність реагуван-
ня на події життєвого середовища.
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ТРЕНИНГ КАК МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ 

МЕДИАКОММУНИКАЦИИ

Аннотация: В статье описывается совокупность способов взаимодействия личности с 
медиасредой в качестве индивидуального стиля медиакоммуникации. Проанализированы 
характеристики стилей медиакоммуникации, проявление которых может негативно повлиять 
на развитие личности подростка. Определены основные направления работы по оптимиза-
ции стилей медиакоммуникации. Описана программа тренинга оптимизации стилей медиа-
коммникации. Проанализированы результаты апробации тренинга.

Анотація: В статті описано сукупність способів взаємодії особистості з медіасередовищем 
в якості індивідуального стилю медіакомунікації. Проаналізовано характеристики стилів 
медіакомунікації, прояв яких може негативно вплинути на розвиток особистості підлітка. 
Окреслено провідні напрямки роботи з оптимізації стилів медіакомунікації. Описано програ-
му тренінгу оптимізації індивідуальних стилів медіакомунікації. Проаналізовано результати 
апробації тренінгу.

Summary: The article describes the phenomenon of individual mediacommunication style as 
a complex of person’s means of cooperation with mediaenvironment. According to this four main 
mediacommunication styles are determined: synchronic, complementary, compensatory, and in-
termixed. It determined that manifesting of compensatory mediacommunication style may carry a 
threat for personal development of teenager. The peculiarities of compensatory mediacomunication 
style and personal characteristics of teenagers who manifest them are analyzed. Due to this the 
main ways of psychocorrective work are determined. This work is implemented in training of improv-
ing of mediacommunication styles. The program and the structure of training are described. The 
results of training, some personal changes and changes in person’s cooperation with mediaenvi-
ronment are analyzed. 

Постановка проблемы. На совре-
менном этапе развития информацион-
ного общества межличностное общение 
все больше совершается в пространстве 
медиа. Особенно это касается подрост-
ков, поскольку ведущей деятельностью 
этого возрастного периода является об-
щение, налаживание межличностных 
связей. Также в этом возрасте 
активызируется взаимодействие с ме-
диа. Для молодежи медиасреда привле-
кательна тем, что дает альтернативные 
возможности межличностного взаимо-
действия. Специфические характерис-
тики медиасреды дают возможность 
пользователю представлять собствен-

ную жизнь, события и собственную лич-
ность по-разному. [1] Таким образом, 
пользователь может транслировать в ме-
диасреду соответствующую реальности 
информацию или искажать ее. Это же 
касается круга общения: пользователь 
может совершать медиакоммуникацию 
со своим реальными знакомыми или 
устанавливать виртулаьные контакты в 
медиасреде. То есть медиакоммуника-
ция может выступать в качестве допо-
лнения к непосредственному общения 
или быть основным средством взаимо-
действия с другими. [2, с. 17–18] В по-
следнем случае виртуальная реальность 
может стать для подростка более значи-
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мой, чем реальная жизнь. А это, в свою 
очередь, может негативно повлиять на 
самораскрытие, самореализацию, соци-
альную активность, развитие личности 
подростка. В этом контексте определе-
ние методов оптимизации способов вза-
имодействия с медиасредой обретает 
особое значение. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. В процессе активного вза-
имодействия с медиасредой личность 
вырабатывает ряд новообразований, от 
некоторых операциональных навыков, 
до когнитивных аспектов (О.Н. Арес-
това, Ю.Д. Бабаева, А.Е. Войскунский). 
В условиях соотношения взаимодей-
ствия личности с действительностью 
и с виртуальной средой речь идет о ка-
чественно новых образованиях в сис-
теме индивидуальных особенностей 
личности. Устойчивая совокупность 
индивидуально-своеобразных особен-
ностей взаимодействия личности с ме-
диасредой называется индивидуальным 
стилем медиакоммуникации.

Становление индивидуального сти-
ля деятельности вообще и стиля меди-
акоммуникации в частности детерми-
нируется факторами внешней среды, 
а также личностными особенностя-
ми субъекта (Е.П. Ильин, А.В. Либин,  
В.С. Мерлин). В случае индивидуально-
го стиля медиакоммуникации внешними 
факторами его становления выступают 
свойства медиасреды: пространственная 
отдаленность (О.Н. Арестова, А.Е. Вой-
скунский), анонимность, ограниченный 
сенсорный опыт (О.Е. Жич- 
кина), мультимедийность, интерактив-
ность (А.А. Никитенко) и пр. Что ка-

сается субъективных детерминант, в 
процесс становления индивидуального 
стиля медиакоммуникации включаются 
практически все уровни личности: пси-
ходинамические свойства (способы пси-
хической адаптации), направленность, 
смысловые установки, некоторые со-
циально-психологические образования 
(удовлетворенность жизнью)1.

Индивидуальный стиль конкретной 
деятельности используется с целью на-
иболее эффективного ее выполнения 
(Е.А. Климов, В.С. Мерлин, В.А. Толо-
чек). Вместе с тем, как подчеркивает 
В.С. Мерлин, личность выбирает тот 
или иной стиль не только по причине его 
успешности в данной деятельности, но и 
потому, что его использование приносит 
эмоциональное удовольствие, ощущение 
внутреннего комфорта. В случае комму-
никативной деятельности удовольствие 
от коммуникации выступает одним из 
основных критериев ее эффективности. 
[3, с. 415–420] Таким образом, одним 
из определяющих условий становления 
стиля медиакоммуникации выступает 
ощущения комфорта, удовлетворения от 
совершения ее тем или иным способом.

В результате эмпирического исследо-
вания, проведенного среди подростков-
пользователей виртуальных социальных 
сетей, выяснилось, что подростки 14 –  
16 лет чаще всего проявляют четыре 
основных стиля медиакоммуника-
ции: синхронный, комплементарный, 
компенсаторный и смешанный.1 

При синхронном стиле личность по-
дробно передает события окружающей 
действительности, собственной жизни в 
медиасреду, т.е. ощущение удовлетворе-

1 Результаты исследования описаны в статье «Індивідуальні стилі медіакомунікації підлітків у 
соціальних мережах», поданой к печати в научное издание «Наукові студії із соціально-політичної 
психології». Тезисы доклада представлены на ХХІ ежегодной конференции «Соціальна та політична 
психологія сьогодні: здобутки, проблеми, нові рубежі» 03 – 04 марта 2015г. в Институте социальной 
и политической психологии НАПН Украины
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ния от медиакоммуникации достигается 
путем самодемонстрации в виртулаьном 
пространстве. При комплементарном 
стиле медиакоммуникация совершается 
с целью поддержания контакта с близки-
ми, а чувство удовлетворения от взаимо-
действия с медиасредой заключается в 
возможности продолжения непосред-
ственного общения. При компентаорном 
стиле личность искажает информацию 
о действительности в процессе медиа-
коммуникации, транслируя «желаемые» 
(О.Е. Жичкина) образы реальности. Та-
ким образом, личность компенсирует 
ощущение дискомфорта, неудовлетворе-
ния, вызванное определенными аспекта-
ми реальной жизни. Смешанный стиль 
медиакоммуникаци содержит отдельные 
характеристики всех указанных стилей, 
а медиакоммуникация совершается по 
необходимости. Поэтому, учитывая от-
сутствие эмоционального компонен-
та, мы считаем этот стиль не до конца 
сформированным. 

На наш взгляд, проявление некоторых 
из описанных стилей может негативно 
отразиться на самореализацию, соци-
альную активность подростка. 

Таким образом, целью статьи явля-
ются определение оптимальных мето-
дов оптимизации индивидуальных сти-
лей медиакоммуникации.

Изложение основного материала. 
Синхронный и комплементарный стили 
вряд ли могут оказать негативное влия-
ние на активность подростков в реальной 
жизни, поскольку при использовании 
этих стилей медиакоммуникация явля-
ется отражением, продолжением, допо-
лнением к взаимодействию с реальным 
окружением. Смешанный стиль, хоть и 
не сформированный до конца, по показа-
телям личностных характеристик1 имеет 
тенденцию к формированию в сторону 
либо синхронного, либо комплементар-

ного стилей. При компенсаторном стиле 
наблюдаются несколько другие явления. 

При компенсаторном стиле ведущим 
мотивом медиакоммуникации является 
компенсация определенных аспектов 
реальной жизни личности посредством 
искажения информации об окружающей 
действительности. В медиасреду тран-
слируется недостоверная, «желаемая» 
информация. В.В. Знаков подчеркивает, 
что таким образом личность пытается 
устранить ощущение дискомфорта, 
вызванное неудовлетворением собствен-
ной жизнью и окружением. Происходя-
щее в реальной жизни постепенно те-
ряет значение для личности. На первый 
план выходит виртуальная реальность, 
где возможно «воплощение» желаемых 
обстоятельств и событий. А это, в свою 
очередь, негативно влияет на самоактуа-
лизацию личности в реальной жизни.

Для определения наиболее прием-
лемых методов оптимизации компен-
саторного стиля медиакоммуника-
ции необходимо описать личностные 
особенности носителей этого стиля. 
По данным исследования личность с 
компенсаторным стилем обладает сле-
дующими характеристиками:

– интровертивный способ психичес-
кой адаптации;

– направленность на себя;
– эгоистическая социально-психоло-

гическая установка;
– низкий уровень субъективного бла-

гополучия;
– высокий уровень активности в ме-

диасреде;
– предпочтение виртуальной комму-

никации непосредственному общению;
– склонность к искажению реальных 

событий при медиакоммуникации.
Личность с компенсаторным стилем 

медиакоммуникации ориентирована в 
основном на мир собственных мыслей, 
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чувств, внутренних состояний, которые 
становятся основными детерминанта-
ми поведения. Преобладают мотивы 
собственного благополучия, удовлет-
ворения собственных потребностей. 
Действительность видится сквозь при-
зму собственных стремлений и жела-
ний, а окружение часто воспринима-
ется как конкурентное, враждебное. 
При попытках что-то изменить в окру-
жении, личность часто настраивает его 
против себя. Чувство неудовлетворения 
собственных желаний, враждебности 
окружающего мира становятся причи-
ной негативного отношения личности к 
собственной жизни, к себе. Испытывая 
дискомфорт, вызванный этим, личность 
компенсирует это в медиапространстве, 
искажая виртуальный образ Я, события 
своей жизни, выдавая желаемое за 
действительное. Способ построения 
виртуальных сообщений отличается от 
способа построения высказываний при 
непосредственном общении. Предпо-
чтение отдается виртуальной группе 
взаимодействия. Ведущим мотивом вза-
имодействия с медиасредой является 
самоутверждение, компенсация отсут-
ствия удовлетворения от взаимодей-
ствия с действительностью [4, с. 201].

При определении методов оптими-
зации компенсаторного стиля медиа-
коммуникации мы ориентируемся на 
основные задания, которые ставятся пе-
ред личностью в подростковом возрас-
те, такие как самопознание, установле-
ние межличностных связей, постановка 
жизненных целей и т.п.

Поскольку искажение информации 
при медиакоммуникации тесно связа-
но с ощущением неудовлетвореннос-
тью собственной жизнью [5, с. 18], 
одним из основных направлений кор-
рекционной работы мы считаем нор-
мализацию уровня субъективного бла-

гополучия. Так как в подростковом 
возрасте основными компонентами 
субъективного благополучия являются 
тесно связанные между собой самооцен-
ка и взаимоотношения с группой вза-
имодействия (Г.М. Андреева, А.А. Реан),  
повышение уровня субъективного бла-
гополучия состоит в оптимизации 
уровня самооценки, а также развитии 
коммуникативных навыков, эмпатии. 

Важным заданием подросткового воз-
раста является постановка жизненных 
целей. Поэтому мы считаем необходи-
мой актуализацию этого задания, что 
станет стимулом для саморазвития, со-
циальной активности в реальной жизни. 

Личность с компенсаторным стилем 
ориентирована на взаимодействие с ме-
диасредой. Для того, чтобы направить это 
взаимодействие в продуктивное русло, 
способствующее творческому развитию 
личности, целесообразным является фор-
мирование навыков медиастворчества. 
Как любой вид творческой деятельнос-
ти, медиатворчество позитивно влияет 
на внутреннее состояние человека, спо-
собствует повышению самооценки, мо-
жет выступать в качестве одного из спо-
собов самоутверждения, самовыражения  
(Р. Мэй, Я.А. Пономарев). В процессе ме-
диатворчества личность учится работать 
с большим количеством информации, 
выбирать необходимые материалы. В ре-
зультате этого повышается общий уро-
вень медиакультуры личности.

Одним из эффективных методов, 
направленных на развитие личности че-
рез обретение, анализ, переоценку соб-
ственного жизненного опыта в процес-
се группового взаимодействия является 
социально-психологический тренинг. 
Для подростков тренинг может стать 
местом проработки их личностных про-
блем и проблем межличностного вза-
имодействия (И.В. Вачков, Н.В. Клюева, 
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Л.А. Петровский). Поэтому для реали-
зации всех вышеуказанных направле-
ний работы по оптимизации компен-
саторного стиля медиакоммуникации 
мы считаем целесообразным создание 
социально-психологического тренинга 
оптимизации индивидуальных стилей 
медиакоммуникации. 

Мы объединили в тренинге семь за-
нятий, каждое из которых посвящено 
конкретному заданию. Первое занятие 
посвящено созданию благоприятной для 
самораскрытия обстановки, мотивиро-
ванию участников. Второе занятие на-
правлено на формирование адекватной 
самооценки. Третье и четвертое заня-
тия включают упражнения по развитию 
коммуникативных навыков, взаимопо-
нимания, эмпатии. Пятое занятие по-
священо постановке жизненных целей. 
Шестое занятие направлено на развитие 
навыков медиатворчества. На седьмом 
происходит рефлексия участников отно-
сительно тренинга в целом.

С целью фиксации изменений до 
и после тренинга проводилось тести-
рование в соответствие с указанными 
личностными характеристиками. 

Апробация тренинга происходила с 
подростками 14–16 лет, проявляющи-
ми компенсаторный стиль медиаком-
муникации. Всего было проведено две 
тренинговые группы (8 и 7 человек). 
Временные рамки тренинга составляют 
по 2–2,5 часа в течение семи дней.

Критериями эффективности тренинга 
мы считаем рост показателей по шкале 
субъективного благополучия, в связи с 
чем предусматриваются изменения по 
параметрам стиля медиакоммуникации 
«самопрезентация», «установление кон-
тактов» и «создание сообщений»1.

Для подтверждения эффективности 
тренинга мы сравнили показатели уров-
ня субъективного благополучия, уровня 
активности в медиасреде и в социальной 
сети (поскольку коммуникация пользо-
вателей-подростков с другими участни-
ками медиасреды чаще всего происхо-
дит именно в социальных сетях), а также 
характер самопрезентации, установле-
ния контактов и создания сообщений 
в медиасреде до и после тренинговой 
работы. Для этого использовался метод 
t-критерия Стьюдента для зависимых 
выборок.

При анализе выводов по методу Стью-
дента выяснилось, что после тренинга 
статистически достоверно изменились 
показатели уровня субъективного бла-
гополучия (p<0,001), значения по пара-
метрам «самопрезентация» (p<0,001), 
«становление контактов» (p<0,001), 
«создание сообщений» (p<0,001). Так-
же изменились показатели уровня ак-
тивности в социальной сети (p=0,001), 
при этом уровень активности в медиас-
реде не изменился. Сравнение показа-
телей до и после тренинга отражено в 
табл. 1.

Таблица 1
Сравнение показателей до и после тренинга

Показатель До тренинга После тренинга
Уровень субъективного благополучия 7,0 4,4

Уровень активности в медиасреде 8,60 8,66
Уровень активности в социальной сети 10,87 9,4

Самопрезентация 19,6 16,0
Установление контактов 18,53 16,0
Построение сообщений 19,4 13,13
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Как видим, значительно выросли по-
казатели уровня субъективного благопо-
лучия (с 7,0 до 4,4 – по методике М.В. 
Соколовой, чем выше балл, тем ниже 
уровень субъективного благополучия). 
Уровень активности в медиасреде не 
изменился, поскольку по соответствую-
щей шкале авторской методики данные 
значения находятся в пределах интер-
вала 7 – 9, означающего высокий уро-
вень активности в медиасреде [4, с. 201]. 
Несколько снизился уровень активнос-
ти в социальной сети (с 10,87 до 9,4). 
Изменились значения по параметру 
«самопрезентация» (с 19,6 до16,0). По 
соответствующей шкале авторской мето-
дики значение 19,6 находится в пределах 
интервала 18–24 – «искажение информа-
ции при самопрезентации в сети», при 
этом значение 16,0 находится в пределах 
интервала 14–17 – «передача реальных 
характеристик личности обобщенно». 
Произошли изменения по параметру 
«установление контактов» (с 18,53 до 
16,0). По соответствующей шкале автор-
ской методики значение 18,53 находится 
в пределах интервала 18–24 – «предпо-
чтение виртуальной группы взаимодей-
ствия», в то время как значение 16,0 
находятся в пределах интервала 14–17 –  
«предпочтение реальной группы вза-
имодействия». Мы склонны объяснять 
это тем, что участники тренинга ста-
ли активно общаться между собой вне 
тренинговых занятий.

Существенные изменения отмечают-
ся по параметру «создание сообщений» 
(с 19,4 до 13,13). По соответствующей 
шкале авторской методики значение 19,4 
находится в пределах интервала 18 –  
21 – «несоответствие манеры построе-
ния виртуальных сообщений манере по-
строения высказываний при непосред-
ственном общении»; при этом значение 
13,13 находится в пределах интервала 

13–17 – «соответствие манеры постро-
ения виртуальных манере построении 
высказываний при непосредственном 
общении». 

Отсутствие изменений по показате-
лю «уровень активности в медиасреде» 
мы связываем с тем, что в процессе тре-
нинга участники увлеклись идеей ме-
диатворчества. А поиск необходимых 
материалов в медиаресурсах требует 
значительных временных затрат. 

По результатам анализа записей 
участников во время рефлексии в конце 
тренинга оказалось, что тренинг помог 
подросткам осознать «собственную зна-
чимость», научиться «…понимать дру-
гих», «вернуться в реал», «определиться 
с будущей профессией», «задуматься над 
тем, над чем раньше не думал». Боль-
шинство участников (10 из 15) ранее 
никогда не практиковали медиатворче-
ство. Во время тренинга они узнавали о 
возможностях и способах медиатворче-
ства и в качестве домашнего задания са-
мостоятельно создавали медиапроукты 
(тексты, коллажи, ивдеоролики). Каса-
тельно медиатворчества участники да-
вали такие комментарии: «интересно и 
увлекательно», «можно доступно доне-
сти свои идеи другим людям», «полез-
ная альтернатива социальным сетям».

Эффективность тренинга оптимиза-
ции индивидуальных стилей медиаком-
муникации обеспечивается его структу-
рированностью, содержательностью и 
соответствием поставленным целям.

Выводы. Определение методов опти-
мизации индивидуальных стилей меди-
акоммуникации становится актуальным 
в контексте стремительного возрастания 
значения медиатехнологий в жизни моло-
дежи вообще и в сфере коммуникации –  
в частности. Активно взаимодействуя 
с медиасредой, личность вырабатыват 
набор своеобразных способов этого 
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взаимодействия – индивидуальный 
стиль медиакоммуникации. Выделяется 
четыре стиля медиакоммуникации: 
комплементарный, синхронный, 
компенсаторный и смешанный. Про-
явление компенсаторного стиля ме-
диакоммуникации может негативно 
повлиять на развитие личности, само-
актуализацию, социальную активность. 
Основными направлениями коррекци-
онной работы по оптимизации этого 

стиля является нормализация само-
оценки и развитие коммуникативных 
навыков, целеполагание, развитие 
навыков медиатворчества. Апробация 
тренинга оптимизации индивидуальных 
стилей медиакоммуникации подтверди-
ла возможность повышения у подрост-
ков с компенсаторным стилем уровня 
субъективного благополучия, развития 
навыков медиатворчества, изменения 
способов взаимодействия в медиасреде.
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Запорізького національного університету

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ 
У СПІВРОБІТНИЦТВІ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ 
ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Анотація: У статті розглянуто особливості формування англомовної комунікативної ком-
петенції студентів підготовчого відділення університету в умовах підготовки до зовнішнього 
незалежного оцінювання знань.

Аннотация: В статье рассмотрены особенности формирования англоязычной комму-
никативной компетенции студентов подготовительного отделения университета в условиях 
подготовки к внешнему независимому оцениванию знаний 

Summary: The peculiarities of formation of the communicative competence of the students in 
the preparatory department of the University are revealed; advice how to get ready for external in-
dependent testing is given. 

Основоположна мета системи вищої 
освіти України – забезпечення якісного 
рівня підготовки фахівців. Успішне вико-
нання цього завдання передусім залежить 
від таких складових якості освіти, як здат-
ність і готовність викладацького складу 
перебудовувати свою роботу відповідно 
до вимог сьогодення. Насамперед, це – 
застосування новітніх інформаційно-ко-
мунікативних педагогічних технологій, 
що передбачають використання сучасних 
методів навчання для формування у сту-
дентів здатності не тільки до отримання 
готових знань, а і до самостійної науково-
пізнавальної роботи.

Теоретичні й практичні аспекти ін-
новаційних педагогічних технологій 
організації навчального процесу у ви-
щих навчальних закладах розглядались 
у наукових дослідженнях А. Алексюка, 
Ю. Бабанського, В. Беспалько, Я. Болю-
баша, В. Буряка, І. Волкова, І. Дичків-
ської, М. Євтуха, І. Зязюна, М. Кларіна, 
О.Козлової, Б. Ліхачова, В.Сластьоніна, 
А. Слободенюка, М. Фіцули та ін.  
[1, с. 65].

Одним з базових принципів системи 
вищої освіти України є безперервність. 
Безперервність освіти реалізується 
шляхом узгодження змісту і координа-
ції навчально-виховної діяльності на 
різних ступенях освіти, що функціону-
ють як продовження попередніх і пе-
редбачають перехід на наступні рівні. 
Принципи безперервності, гнучкості 
і різноманітності освіти забезпечують 
можливість випускникам середньої 
ланки освіти продовжити навчання у 
вищих навчальних закладах і отримати 
професійну освіту відповідно до їхніх 
уподобань [2, с. 230].

Вступ до вищих навчальних закла-
дів відбувається на конкурсній основі за 
результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання навчальних досягнень ви-
пускників системи загальної середньої 
освіти, яке існує з 2006 р. Високі резуль-
тати тестування і відповідно високі бали 
сертифікату зовнішнього незалежного 
оцінювання є гарантією вступу випус-
кників до обраного ними навчального 
закладу на омріяну спеціальність.
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Цілеспрямована підготовка до успіш-
ного складання зовнішнього незалеж-
ного оцінювання навчальних досягнень 
випускників здійснюється переважно у 
школі. Але випускники шкіл мають до-
даткові можливості підготуватися до на-
писання комплексних предметних тес-
тів, адже майже у кожному університеті 
функціонує підготовче відділення, ви-
кладачі якого допомагають абітурієнтам 
не тільки поглибити знання з того чи ін-
шого предмету, але і упевнитися, чи пра-
вильний шлях до майбутньої професії 
вони обрали.

Особливості навчання на підготовчо-
му відділенні університету, на наш по-
гляд, зумовлені тим, що це – перехідна 
ланка від шкільної до університетської 
освіти. З одного боку, студенти підготов-
чого відділення університету – це пере-
важно випускники шкіл з дуже щільним 
графіком життя, адже вони готуються 
до складання найважливіших іспитів і 
отримання першого документу про осві-
ту, який символізує завершення шкіль-
ного етапу життя. З іншого боку, студен-
ти підготовчого відділення – це молоді 
люди, які в переважній більшості вже 
зробили свідомий вибір майбутньої про-
фесії і прийняли відповідальне рішення 
поєднувати навчання у випускному кла-
сі школи і на підготовчому відділенні 
університету, тим самим витрачаючи за 
власним бажанням свій вільний час на 
користь додаткових практичних занять в 
університеті. 

Саме цим визначається специфіка 
педагогічної діяльності викладачів ви-
щого навчального закладу, які працю-
ють на підготовчому відділенні. Вони 
мають не тільки майстерно володіти 
своїм предметом і методикою його ви-
кладання, уміти управляти навчально-
пізнавальною діяльністю майбутніх 
студентів, а і враховувати вікові індиві-

дуально-психологічні особливості під-
літків, з розумінням ставитися до їхньої 
можливої перевтоми, несистематичного 
виконання домашніх завдань і навіть 
пропусків занять, адже шкільне життя 
у випускному класі є дуже напруженим 
і вимагає багато сил і часу, якого може 
не вистачати на підготовку до занять на 
підготовчому відділенні. За таких умов 
викладачі повинні застосовувати від-
повідну педагогічну техніку, яка перед-
бачає ефективну взаємодію і співробіт-
ництво з майбутніми студентами, прояв 
особистісно-комунікативних якостей, а 
саме, педагогічного такту, спостережли-
вості, уважності, натхнення і оптимізму. 
Педагогічна і методична майстерність 
викладачів підготовчого відділення про-
являється і в планування навчальних за-
нять, використанні ефективних методів, 
засобів і форм навчальної діяльності, 
адже кількість аудиторних годин на під-
готовчому відділенні, на нашу думку, є 
недостатньою задля досягнення голов-
ної мети – якісної підготовки абітурі-
єнтів до зовнішнього незалежного оці-
нювання знань і подальшого успішного 
навчання на обраному факультеті. 

Мета нашого дослідження – об-
ґрунтувати ефективність використан-
ня педагогічної технології навчання у 
співробітництві у процесі формування 
англомовної комунікативної компетенції 
студентів підготовчого відділення уні-
верситету.

Процес навчання на підготовчому 
відділенні Запорізького національного 
університету корелюється з вимогами 
Програми зовнішнього незалежного 
оцінювання навчальних досягнень ви-
пускників, створеної з урахуванням 
основних положень Державного стан-
дарту базової та повної загальної се-
редньої освіти і Загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти рівня В1 
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(Threshold) [3,с.19]. Основні компонен-
ти навчального процесу на підготовчому 
відділенні співвідносяться з основними 
компонентами навчального процесу у 
школі, а саме: навчаюча діяльність учи-
теля (викладання); організація навчання 
(визначення мети, змісту, методів, при-
йомів, форм і умов навчання) і навчаю-
ча діяльність учнів (учіння).  Головна ж 
відмінність процесу навчання іноземних 
мов на підготовчому відділенні універ-
ситету полягає у реалізації практичної 
мети навчання, яка, в умовах підготовки 
майбутніх студентів до успішного скла-
дання зовнішнього незалежного тесту-
вання,. трансформується у навчання не 
всіх чотирьох видів мовленнєвої діяль-
ності (говоріння, аудіювання, читання, 
писемного мовлення), а переважно двох: 
читання і писемного мовлення, рівень 
володіння якими оцінюється у зовніш-
ньому незалежному тестуванні, а також 
у формуванні переважно лексичної і 
граматичної компетенції і домінуванні 
тестових форм контролю сформованості 
англомовних навичок і умінь, що знову-
таки пояснюється вимогами зовнішньо-
го незалежного оцінювання навчальних 
досягнень випускників [4, с. 1].

Реалізація головної мети навчання на 
підготовчому відділенні університету 
дає можливість виділити три етапи ор-
ганізації навчання: ознайомлювальний, 
етап удосконалення мовних і мовленнє-
вих навичок і умінь і підсумковий етап.

На ознайомлювальному етапі важли-
во ознайомити абітурієнтів з вимогами 
Програми зовнішнього незалежного оці-
нювання з англійської мови і загальними 
характеристиками основних складових 
комплексного тесту з англійської мови; 
провести діагностуючий тест з метою 
виявлення можливих прогалин у воло-
дінні іншомовним матеріалом; проана-
лізувати типові помилки, що були вияв-

лені при написанні комплексних тестів 
у минулі роки і визначити шляхи їх по-
долання.

Наступне завдання ознайомлюваль-
ного етапу навчання – проведення діа-
гностуючого тесту і корекція допущених 
абітурієнтами помилок, а також аналіз 
типових помилок, які зазвичай допуска-
ють випускники при написанні тестів. За 
результатами підсумкового аналізу тестів 
зовнішнього незалежного оцінювання 
найбільш поширеними є наступні помил-
ки: психологічна неготовність справля-
тись з тестами і як наслідок – брак часу 
на виконання тестових завдань; неуважне 
читання завдань до тесту і як наслідок – 
неправильна відповідь; вибір неправиль-
ної стратегії виконання тестових завдань; 
небажання виконувати письмове завдан-
ня на чернетці і як наслідок – непомічені 
орфографічні і граматичні помилки у пи-
семному висловлюванні.

Одним із шляхів корекції типових 
помилок при написанні тестів є озна-
йомлення абітурієнтів з порадами пси-
хологів щодо формування психологічної 
готовності до написання тестів, а саме, 
поради не нервувати і не розгубитися в 
ситуації, коли не знаєш правильної від-
повіді, не витрачати зайвий час на роз-
думи, а спочатку виконати ті тестові 
завдання, які не викликають сумнівів, 
потім повернутися до завдань, що зали-
шилися.

Дуже важливо привчити абітурієнтів 
уважно читати завдання, щоб дійсно зро-
зуміти його суть, знайти ключові слова. 
Часто непомічена кома чи частка «не» 
заважають вибрати правильну відповідь. 
До того ж, слід уважно проаналізувати 
всі запропоновані варіанти відповіді. Як 
правило, два з чотирьох відпадають од-
разу, а далі, слід обрати з-поміж двох, що 
лишились, найбільш ймовірно правиль-
ну відповідь.
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При написанні писемного висловлю-
вання необхідно враховувати запропоно-
вану комунікативну ситуацію і слідувати 
плану, використовуючи відповідні до ко-
мунікативної ситуації маркери дискурсу 
(Linking words). І звичайно, не лінувати-
ся писати спочатку на чернетці, і лише 
після ретельної перевірки – переписува-
ти письмове завдання у тестовий зошит. 

Таким чином, абітурієнтів треба на-
вчити різних стратегій виконання тес-
тів і дати їм можливість якомога більше 
практикуватися з обов’язковою перевір-
кою правильності відповідей і комента-
рем можливих помилок.

На етапі удосконалення мовних і мов-
леннєвих навичок і умінь абітурієнти 
спершу знайомляться зі спеціальними 
“How to”- пам’ятками (Exam Tips), як 
успішно скласти тест з певного виду 
мовленнєвої діяльності, потім абітурі-
єнтам пропонується комплекс завдань, 
які сприятимуть успішному подоланню 
труднощів у написанні комплексного 
тесту [5, c.19].

Серед характерних проблем, з якими 
стикаються абітурієнти: при виконанні 
завдань з читання (Reading), можна за-
значити наступні: невміння «сканувати» 
текст і швидко схоплювати його тему і 
проблеми, які в ньому розглядаються; 
спроба дослівно перекласти текст, на що 
витрачається багато часу; лексико-гра-
матичні труднощі, пов’язані з великою 
кількістю незнайомих слів, фразеоло-
гізмів, наявність складних речень і кон-
струкцій. 

У другій частині тесту – Викорис-
тання мови (Use of English) – містять-
ся короткі тексти із завданнями, в яких 
оцінюється рівень володіння лексичним 
і граматичним матеріалом. Запорукою 
успішного виконання завдань цього 
типу є ретельне опрацювання граматич-
них правил англійської мови і виконання 

численних граматичних вправ з метою 
автоматизації дій з найбільш уживаними 
граматичними структурами. 

Для успішного виконання завдання 
третьої частини комплексного тесту – 
Письмо (Writing) – написання власного 
писемного висловлювання відповідно 
до запропонованої комунікативної си-
туації обсягом не менше 100 слів, абіту-
рієнти мають ретельно вивчити правила 
написання писемних висловлювань різ-
них типів і чітко дотримуватися їх. 

 З педагогічного досвіду роботи з 
абітурієнтами можна стверджувати, що 
ця частина комплексного тесту – най-
складніша для більшості з них, адже 
вони не розрізняють писемні вислов-
лювання різних типів (твір-опис, твір-
розповідь від першої або третьої особи, 
твір-міркування, особисті і ділові листи 
тощо) і відповідно не враховують осо-
бливості їх написання. Мало хто з абі-
турієнтів вважає за потрібне складати 
план писемного висловлювання, логічно 
структурувати текст, виокремлюючи аб-
заци і дотримуючись правил написання 
різних типів творів, що безперечно зни-
жує якість писемного висловлювання 
і як наслідок, абітурієнти отримують 
низький бал за його виконання. Саме 
тому, необхідно проводити цілеспрямо-
вану роботу з формування комунікатив-
них навичок писемного мовлення. На-
самперед, навчити розрізняти різні типи 
творів (descriptive essay, opinion essay, 
‘for-and-against’ essay, narratives) і пра-
вила їх написання [6, с.38].

Одним з ефективних методичних 
прийомів навчання писемного мовлен-
ня і підвищення мотивації до виконання 
такого типу завдань, з нашої точки зору, 
є методичний прийом написання «ко-
лективного твору» з опорою на текст 
за темою майбутнього есе. Наприклад, 
на занятті абітурієнтам пропонується 
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текст, у якому розглядаються аргумен-
ти «за і проти» використання Інтер-
нету. Абітурієнти отримують завдання: 
швидко прочитати (to scan) текст і ви-
значити його тип (н-д, міркування «за 
і проти»); згадати правила написання 
твору відповідного типу (на перших 
заняттях – покласти текст з правила-
ми перед собою); уважно прочитати 
текст вдруге, визначити його структуру 
(основні частини і відповідну кількість 
абзаців); визначити ключові ідеї тексту 
і підкреслити аргументи «за і проти»; 
виділити зв’язуючі елементи (linking or 
sequence words); скласти план тексту і 
записати його в зошиті; додати до плану 
одну власну ідею «за» і одну ідею «про-
ти»; написати 3-4 речення, аргумен-
туючи свої думки, переказати текст у 
письмовій формі, дотримуючись плану 
і правил написання твору відповідного 
типу (“For-and-against essay”). Так, по-
ступово, крок за кроком, майбутні сту-
денти розвивають уміння писемного 

мовлення у відповідній комунікативній 
ситуації.

На підсумковому етапі навчання 
абітурієнтам пропонується виконан-
ня комплексних тестів в умовах, мак-
симально наближених до зовнішнього 
незалежного оцінювання, тобто їм від-
водиться 120 хвилин на виконання за-
вдань, без права підказок і користування 
будь-якими технічними засобами. Після 
перевірки тестів викладачем, студенти 
мають змогу порівняти свої результати 
з правильними відповідями і отримати 
відповідний коментар викладача.

Таким чином, застосування педагогіч-
ної технології навчання у співробітни-
цтві зумовлено інтенсивним розвитком 
інформаційних технологій, оновленням 
змісту навчання у вищій школі, гума-
ністично спрямованим характером вза-
ємодії всіх учасників навчального про-
цесу і є найбільш ефективним способом 
формування іншомовної комунікативної 
компетенції майбутніх студентів.
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Анотація: У статті розглядається формування життєвих компетенцій у сучасному курсі фі-
зики середньої школи на прикладі цифрової техніки, радіо та телебачення.

Аннотация: В статье рассматривается формирование жизненных компетенций в совре-
менном курсе физики средней школы на примере цифровой техники, радио и телевидения.

Summary: In the article the formation of life competences in modern physics course in high 
school example of digital technology, radio and television.

Постановка завдання. Цифрова та 
радіотехніка техніка в основі якої ле-
жать принципи сучасної фізики висту-
пають в різних іпостасях: це й ілюстра-
ція фізичних принципів в теоретичному 
курсі, також прилади на лабораторному 
практикумі, комп’ютерні учбові курси 
які організують навчальний процес за 
новими стандартами, методичні новації 
які впроваджують вчителі та методисти 
за допомогою ЕОМ та мережі Інтернет. 
«Концепція Державної цільової соціаль-
ної програми підвищення якості шкіль-
ної природничо-математичної освіти 
на період до 2015 року» визначає фун-
даментальну природничо-математичну 
освіту однією з основних факторів роз-
витку особистості, і потребує оновлен-
ня її змісту з урахуванням суспільних 
запитів, потреб інноваційного розвитку 
науки та виробництва, запровадження 
сучасних методів навчання, поліпшення 
якості підготовки та видання навчально-

методичної літератури, удосконалення 
механізмів оцінювання результатів на-
вчальної діяльності [6]. З 2014 р. в сис-
темі НАПН України проводиться широ-
ка робота з оцінювання учбових курсів 
та програм.

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. Пошук нових підходів в ви-
кладанні фізики, підняття методики 
навчання на новий сучасний щабель, 
ведуть багато авторів [3] [17] [22] [27]. 
Про інтерактивні уроки з фізики багато 
пише М.І.Жалдак, Ю.О. Жук, та соавто-
ри (Дементієвська Н. П., Пінчук О. П., 
Соколюк О. М., Соколов П., Шут М. І.,) 
[18], інструментарій лабораторного екс-
перименту в ЗОШ аналізує І.Сальник 
[24], а В. Лапінський та М. Мелешко 
сконцентровані на інтерактивних засо-
бах навчання на ґрунті комп’ютерної 
мультимедійної продукції [13], [14], 
підготовані чисельні методичні реко-
мендації з викладання фізики на нових 
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засадах: мультимедіа, інтернет (сайти, 
соцмережі), наприклад [15] [16]. Але, на 
наш погляд, деякі питання проблемати-
ки викладання курсу фізики висвітле-
ні ще неповно. Особливо це стосується 
двоїстої теоретико-експериментальної 
ролі інформаційних методів навчання, 
де цифрова техніка та технології ТБ та 
радіо, слугують і як теорія, і як приклад, 
і як експериментальний та навчальний 
інструмент.

Мета статті. Проаналізувати в дію-
чих підручниках та шкільній програмі з 
фізики (7, 9, 11 класи) роль та місце циф-
рової техніки: його змістовий, дидактич-
ний та методичний характер та розкрити 
аспект формування життєвих компетен-

цій школярів на прикладі цифрової тех-
ніки, радіо та телебачення.

Виклад основного матеріалу. На-
вчальна програма з фізики для загаль-
ноосвітніх навчальних закладів (aвтори:  
О. І. Ляшенко, В. Г. Бар’яхтар, М. В. Го-
ловко, Ю. І. Горобець, Т.М. Засєкіна,  
В. Д. Карасик, О. В. Ліскович, М. Т. Мар-
тинюк, І. Ю. Ненашев, Н.А. Охрименко, 
В.Д. Сиротюк, М. І. Шут, 2012) (за новим 
Державним стандартом базової і повної 
загальної середньої освіти) запроваджена 
у загальноосвітніх навчальних закладів 
із навчанням українською мовою, росій-
ською та мовами національних меншин 
[8] [9]. Ось чому загальний рівень підруч-
ників суттєво різниться (Табл. 1)

Таблиця 1
Структура програми з фізики в ЗНЗ [6] , [8–10]

Клас Тривалість стандартна, 
годин / годин на тиждень

Резерв часу, 
годин Примітки

7 70/2 4

7 140 / 4 8

8 70 / 2 4 

8 ** 140 / 4 8 Поглиблена**

9 * 105 3 

9 * 87 2,5 

9 ** 140 / 4 8 Поглиблена**

10 70 / 2 4 Рівень стандрту

11 70 / 2 4 Рівень стандрту

10 105 / 3 4 Академічний рівень.

11 105 / 3 4 Академічний рівень.

10 210 / 6 6 Профільний рівень

11 210 / 6 6 Профільний рівень

* відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 р., № 409 вивчення фізики в 
основній школі здійснюється за двома модифікаціями типових навчальних планів, якими в 9 класі 
передбачено 3 або 2,5 години на тиждень [8]

** – Навчальна програма з фізики для 8–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із погли-
бленим вивченням фізики [9]. 
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В програмі [9] зокрема вказується: 
«За вимогами компетентнісного підхо-
ду [задачі з фізики] повинні бути набли-
жені до реальних умов життєдіяльності 
людини, спонукати до використання 
фізичних знань у життєвих ситуаціях». 
В багатьох випадках ця вимога знахо-
дить своє відображення у змісті підруч-
ників. Щодо використання технічних 
засобів навчання, то підручники орі-
єнтується на два варіанти проведення 
лабораторних робіт : за допомогою об-
меженого інструментарію, який гаран-
товано присутній в кожній школі, та на 
розробки Науково-дослідного центру 
навчально-наукових приладів Інсти-
туту прикладної фізики НАН України 
([10, с. 19]). Експеримент ведеться пе-
реважно на фізичному приладному ін-
струментарії. В супутніх навчальним 
курсам експериментах часто зроблено 
наголос на використання простих засо-
бів експериментування («підручних»). 
Коли експеримент не може бути здій-
сненим в шкільних умовах чи підніма-
ються «глобальні» теми пропонується 
використовувати учбове телебачення  
[9, с. 29–30] або запис фрагментів теле-
передач. Застосування інтерактивних 
програмних заходів навчального змісту 
не передбачається, хоча у підручниках 
йдеться про застосування різного при-
ладного інструментарію для лабора-
торних робіт. Використання Інтернету 
також не передбачається. В програмі 
для 10-11 класів (стандарт) [10] закла-
дено перегляд кінофільмів. Загалом в 
курсі багато місця приділяється прин-
ципам телебачення, радіо, викорис-
танню інтернету уваги приділяється 
небагато. Цифрові пристрої слугують 
ілюстрацією фізичних принципів, що 
лежать в їх основі. Інформація про 
них слугує формуванню інформацій-
ної компетентності в учня й загально-

го інформування про прогрес цифрової 
та обчислювальної техніки в її апарат-
ному вимірі (мікропроцесор, напівпро-
відники, монітори, материнська плата 
тощо) на ґрунті фізичних принципів. 
Іншим напрямом курсів фізики стосов-
но побутових приладів – є формування 
практичних навичок експлуатації (са-
нітарних, безпекових тощо) цієї техні-
ки. Воно входить в коло формування 
життєвої компетентності особистості 
(вимога шкільної програми з фізики)  
[5, 8–10]. В розглянутих підручниках, 
зокрема В.Р. Ільченка (7 клас) [9] міс-
титься багато відомостей по роботі з 
цифровою технікою, зокрема для потреб 
навчання («технічні засоби навчання»). 
Ми бачимо розділ «Фотоапарати і про-
екційна техніка» [9, c.146], далі вміще-
но огляд де докладніше розповідається 
про цифрові фото- та відеофільми, но-
сії інформації (оптичні диски, флеш-
ки, зовнішні жорсткі диски «вінчес-
тери» та карти пам’яті) [9, c.149-150].  
В підручнику Л. Е. Генденштейна [5] 
також розглядається цифровий фото-
апарат [5, с.49-50, c. 146]. В підручнику 
[4, c.31] розглядається дисплейна тех-
нологія – field emission display, в розді-
лі «Напівпровідники» наголошується 
про їх використання в сучасних цифро-
вих пристроях [4,c.126]. В підручнику  
В.Д. Сиротюка (11 клас) [26] розповіда-
ється про напівпровідники, інтегральні 
мікросхеми та напівпровідниковий ла-
зер, що дозволяє записувати на оптич-
ні носії (СD та DVD) великі обсяги ін-
формації [26, с. 96–97]. В підручнику за 
ред. Ф.Я. Божинової (9 клас) міститься 
корисна здоров’язберігаюча інформа-
ція щодо шкідливого впливу електро-
магнітних полів, що супроводжують 
роботу на комп’ютері [4]. Автори зупи-
няються на деяких методах зниження 
цього впливу. Ці відомості є дотичними 
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до тематики «Біологія». В збірці задач 
з фізики І.Ю.Ненашева (за 9 клас) [23] 
містяться завдання які дають учням 
нагоду поміркувати про експлуатацію 
електроніки (чому її не треба вмикати в 
теплому приміщенні зайшовши з холо-
ду; а також чому не треба працювати з 
нею в приміщеннях з великою вологіс-
тю, задачі 4.27, 4.28). В підручнику за 
ред. В.Г. Бар’яхтара [2] вказується що 
С. Лебедєв, А. Шидловський, О. Мілях 
створили першу в СРСР і континенталь-
ній Європі електронно-обчислювальну 
машину в Києві [2, c. 53], подаються 
данні про інтегральні мікросхеми, буле-
ву алгебру [2, c. 106–107], про електро-
нно-променеву трубку (ТБ та монітори)  
[2, c. 110], люмінофори [2, c. 278]. В [8] 
висвітлюється така тематика: рідкокрис-
талічні дисплеї [8, c. 26], – електронно-
променеві дисплеї [8, c. 72], транзистор 
як основи сучасної комп’ютерної техні-
ки [8, c. 82], представлена материнська 
плата, процесор, принципи магнітного 
запису інформації [8, c. 120], триви-
мірні комп’ютерні дисплеї [8, c. 223]. 
В підручнику за ред. Є.В. Коршака (11 
клас) йдеться про дисплейні та теле-
технології виводу зображень на рідких 
кристалах [11, с. 21]. В.Д.Сиротюк на-
голошує на практичній значущості маг-
нітного запису (вінчестери) [26, c. 76]. 
Такі відомості про цифрові пристрої 
розширюють кругозір учнів, попри уяв-
лення, що підлітки знають про «гадже-
ти» все. З іншого боку, часто це знання 
поверхове, споживацьке; а загалом і не 
гріх використати цікавість молоді для 
підкріплення інтересу до курсу фізи-
ки. Не треба забувати й про традиційні 
методи привертання уваги до фізики і 
астрономії як то через експлуатацію і 
налаштування радіо- та телевізійних 
пристроїв та систем. Вони здавна вико-
ристовуються з метою ілюстрації та по-

пуляризації фізичних ідей. В підручни-
ку під ред. Т.Д. Засєкіної [7, с. 170–173]  
йдеться про коливальний контур, що ста-
новить основу радіопередачі. В [10] роз-
повідається про коливання [10, c. 109],  
виникнення електромагнітних коливань 
у коливальному контурі [10, c. 125], 
властивостей електромагнітного поля. 
[10, c. 132]. В підручнику [3]: коливан-
ня [3, c. 150–152], коливальний контур 
[3, c. 154–157], вимушені коливання в 
коливальному контурі резонанс, радіо-
приймач [3, c. 173–174], про генератор 
незатухаючих електромагнітних коли-
вань [3, 181, 183–185] електромагніт-
на хвиля [4, c.183–185], принципи ра-
діотелефонного зв’язку, детектування  
[4, 188–193]. Є.В. Коршак розпові-
дає також про коливальний контур 
 [11, c. 151–153], електромагнітні хвилі, 
радіохвилі [11, c.157–159] Напряму про 
значення радіо та ТБ говориться у кни-
зі Т.Д. Засєкіної [7, с. 187–188] радіо, 
стільниковий зв’язок, супутникове ТБ 
і радіо, GPS [7, с. 189–190]. Відомості 
з історії супутникового ТБ [25, с. 141], 
принципи радіотелефонного зв’язку, 
детектування [25, с. 188–193] телеба-
чення, мобільного зв’язку, супутникове 
ТБ [25, с. 195]. Ці приклади вдало фор-
мують життєву компетентність учнів. 

Зазначимо, що принципи супутни-
кового прийому вдало поєднують як 
засоби ілюстрації принципів радіо та 
телебачення, так і астрономії (при на-
лаштуванні). Література з експлуата-
ції супутникового ТБ завжди в нагоді 
як джерело інформації про коливання, 
властивості електромагнітних хвиль та 
сучасної електроніки, антенної техні-
ки. При експлуатації інших супутнико-
вих технологій, зокрема GPS навігації, 
також варто не забувати про фізичні 
принципи, що лежать в їх основі. По-
ряд з традиційним радіоприймачем, що 
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часто демонструють і описують в усіх 
курсах, варто нагадати, що мобільний 
зв’язок зі системою малопотужних 
приймально-передавальних систем – 
це теж радіо. Через мобільний зв’язок 
починають надавати й послуги мобіль-
ного ТБ (DVB-H). Залучення в навчаль-
но-виховний процес медіа в широкому 
сенсі: фото, відео які готують діти та 
вчителі, робота шкільного дротово-
го радіовузла, розміщення відомостей 
про школу (+медіапродукції) в мережі 
Інтернет, є поєднаням як спеціальних 
наукових компетенцій, так і практично-
життєвих, і навичок соціальної взаємо-
дії. В гуртковій роботі з теми допомо-
жуть також книги [12] [25]

Велика увага в розглянутих курсах 
приділяється техніці безпеки під час ро-
боти з електроприладами, з цифровими 
засобами зокрема. Принципи безпечної 
електрики проходять червоною ниттю 
як через програму, так і підручники. 
Так у [4] розповідається про запобіжни-
ки, лічильники, нагрівальний елемент 
(праска, електроплитка) [4, c. 97–99], 
блискавку [4, c. 120]; електробезпека, 
запобіжники, пристрої захисного від-
ключення [30, с. 120–126]. Ці відомості 
є дотичними до тематики «Безпека жит-
тєдіяльності людини». Практичні нави-
чки з електрики може дати книга [31]. 

В Україні було створено близько 300 
Електронних засобів навчального при-
значення (ЕЗНП), але реально реалі-
зуються (розповсюджуються) близько 
половини. Забезпечення навчально-ви-
ховного процесу ЕЗНП здійснюєть-
ся на комерційних засадах. Більшість 
розробок минулих років є недоступни-
ми, оскільки не тиражуються. Деякі з 
них поширюються «з рук у руки», без 
відповідного ліцензійного супрово-
ду (ЕЗНП серії «Фізика», розроблення 
підприємства «Квазар-Мікро», ЕЗНП 

сім’ї GRAN та деякі інші, затребувані 
вчителями завдяки їх високій ефектив-
ності). Також в підручниках та програ-
мах ми не знаходимо посилання навіть 
на ліцензовані ЕНЗП. В якості оглядів 
можна порадити роботи [13] [14]. Ви-
давництво «Ранок» у 2013 р. випусти-
ло проект на оптичному диску. Інтерак-
тивний курс «100 кроків до ЗНО» разом 
з ТОВ «Глорія Трейд» де є матеріали з 
фізики. АТЗТ «Квазар-Мікро» випус-
тило курси «Фізика 7–10», «Віртуальна 
фізична лабораторія», тощо. Корпора-
ція «Квазар-Мікро» працює у напрямку 
модернізації освіти засобами сучасних 
інноваційних технологій та впрова-
дження інтерактивних методів навчан-
ня в закладах освіти різних типів. Вір-
туальна фізична лабораторія «Фізика 
10» – «Фізика 11» цієї корпорації є про-
грамним забезпеченням, яке здійснює 
комп’ютерну підтримку проведення 
фронтальних лабораторних робіт та ро-
біт лабораторного практикуму. Кожна з 
фронтальних лабораторних робіт скла-
дається з текстової інформації (тема, 
мета, прилади і матеріали, хід роботи), 
питань для самоперевірки, відеофраг-
менти досліду та інтерактивної моделі, 
яка майже повторює демонстрацію. Ро-
боти лабораторного практикуму містять 
додатково теоретичні відомості, проте 
у них відсутні моделюючі програми (за 
виключенням «Спостереження броу-
нівського руху»). В цілому моделюючі 
програми зручні для використання, ма-
ють ігровий інтерфейс та дозволяють 
проводити віртуальні експерименти, 
хоча переважно на якісному рівні. Ви-
давництво «Нова Школа». Випустило 
на оптичних дисках курси шкільної фі-
зики 7–9 класів. Мультимедійний по-
сібник орієнтований на сучасні форми 
навчання із забезпеченням сумісності 
з традиційними методами та прийома-
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ми навчання в повній відповідності з 
документами, що регламентують зміст 
освіти.. Кожен урок розкриває конкрет-
ну тему згідно навчальної програми та 
містить засоби для пояснення необхід-
ної теми: малюнки, світлини, анімації, 
дикторський супровід, аудіо- та віде-
офрагменти тощо. Для перевірки знань 
передбачені контрольні запитання, за-
вдання, тести (http://www.ukrprog.com/
index.php?categoryID=29) І.Сальник [6] 
визначає такі навчальні пакети з фізи-
ки: 1) АТЗТ «Квазар – Мікро Техно»: 
«Фізика» (7-10), «Віртуальна фізична 
лабораторія 7–9», «Віртуальна фізична 
лабораторія 10–11», «Бібліотека елек-
тронних наочностей 7–9», «Бібліотека 
електронних наочностей 10–11», «Елек-
тронний задачник 7–9». 2) ПП «Контур 
Плюс»: «Фізика» для самостійної робо-
ти, «Віртуальна фізична лабораторія» 
для самостійної роботи учнів, «Фізика 
7», «Фізика 8», «Фізика 9», «Віртуаль-
на фізична лабораторія – 7 кл.». 3) ЗАТ 
«Транспортні системи»: «Фізика 11», 
«Фізика 7», «Віртуальна фізична лабо-
раторія. Фізика. 7клас». 4) «Розумни-
ки»: «Фізика 7», «Фізика 8», «Фізика 
9», «Віртуальна фізична лабораторія –  
7 кл.», НПЗ «Фізика 11», «Фізика на 200 
балів. Тести», «Фізика. Готуйся сер-
йоЗНО». 5) «Нова школа»: «Фізика 7», 
«Фізика 8», «Фізика 9», «Фізика 10», 
«Фізика 11», «Віртуальна фізична лабо-
раторія – 7 кл.». 6) «Основа»: «Електро-
нний конструктор уроків. Фізика 7–11», 
7) «Study Buddy»: «Ваш персональний 
репетитор. Відео-уроки. 7–11 кл.».  
8) «Атлантік – Рекордс»: «Фізика 
для абітурієнтів», 9) «Сорока Білобо-
ка»: «Фізика на 200 балів». Іноземні:  
10) «ZnayPad» (Канада, 2013, адаптова-
но в Україні); 11) Комп’ютерна лабора-
торія «NOVA 5000» (фірма Foyrie, Ізра-
їль) дозволяє виконувати експеримент 

з фізики, біології, хімії [6]. 12) «PhET» 
(Physics Education Technology) – віль-
ний програмний пакет з відкритими 
вихідними кодами під ліцензією GNU/ 
GPL. Метою цього пакета є інтерактив-
не моделювання фізичних явищ і про-
цесів для демонстрації їх у процесі на-
вчання. Значна частина інтерактивних 
симуляцій перекладена українською 
мовою [14]. Застосування описаних 
програмних комп’ютерних продуктів 
дозволяє подавати навчальні матеріа-
ли у вигляді мультимедійних лекцій та 
уроків, віртуальних лабораторних робіт, 
тощо; запроваджується єдність навчан-
ня та перевірки знань. В відеороликах, 
що органічно входять до навчальних 
курсів, втілюються кращі принципи та 
напрацювання учбового телебачення. 
Широке використання при навчанні 
фізиці мають комп’ютерні фізичні кон-
структори: «Живая физика», «Активная 
физика. Интенсивный курс физики на 
ПК»; конструктори електричних схем 
«Electronics Workbench» та «Multisim», 
конструктори по всіх темах фізики 
«On-line лаборатория по физике» та 
«Crocodile». Конструктор за всіма тема-
ми фізики «Crocodile» від шотландської 
компанії Crocodile Clips Ltd, містить 
комплекс моделюючих комп’ютерних 
експериментів, та кілька сотень фізич-
них задач і моделей експериментальних 
установок. З 2009 року компанія випус-
тила для заміни «Crocodile Physics» нові 
програмні продукти: «Yenka Electricity» 
для моделювання електричних схем із 
використанням більш ніж 100 компо-
нентів; ·«Yenka Light and Sound» для 
експериментів зі звуковими, механічни-
ми і світловими хвилями та променями; 
«Yenka Motion» для дослідження коли-
вань, гравітації й руху. Російські ресур-
си : «1С: Репетитор. Физика». Серед ен-
циклопедій варто виділити «Большую 
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энциклопедию Кирилла и Мефодия», а 
прикладом системи тестів є «Подготов-
ка к ЕГЭ. Физика». Інтерактивні курси 
фізики: «Уроки физики Кирилла и Ме-
фодия», «Курс физики ХХІ века», «Вся 
физика»; курси, які включають вірту-
альні фізичні моделі та лабораторні 
роботи: «Открытая физика», «Видеоза-
дачник по физике» [13] [14].

Централізовані Інтеренет-ресур-
си з фізики : 1) http://physics.com.ua/
index.php , 2) Всеукраїнський конкурс 
учнів з фізики «Левеня» http://levenia.
com.ua/ . Запрацював проект «Цікава 
фізика». Мета ресурсу обмін знання-
ми, що стосуються фізики за допомо-
гою нових комунікаційних технологій 
(веб-технологій), які допоможуть за-
безпечувати можливість обміну різ-
номанітною інформацією, цікавими 
фактами, відеоматеріалом. базі роз-
робленого автором інформаційного 
сервісу з фізики кожен учасник зможе 
отримувати різноманітну інформацію 
стосовно фізики та обмінюватись нею 
за допомогою веб-технологій, соціаль-
них мереж [28]. Ресурси з фізики ство-
рені педагогами, навчальними заклада-
ми. Ще у 2004 р. Ю.Б. Мирошніченко 
створив освітній курс «Інтернет для 
вчителя фізики» [17]. О. Зозовський 
підтримує сайт з власним дистанцій-
ним курсом оптики [22]. Застосування 
фізичних принципів в анімації пропо-
нується Ю.В. Чепелєм [13]. В.Л. Бу- 
зько розробляє проекти з навчання фі-
зики в загальноосвітніх навчальних 
закладах. А.О. Токарчук (Вінниця) 
розробила мультимедійний інтерак-
тивний онлайновий підручник з фізи-
ки (7 клас) створений за технологією 
хмарних обчислень [27]. Відомі ресур-
си І.М. Теличина (Львівський фізико-
математичний ліцей-інтернат) http://
gutpfusik.blogspot.com/, Є.Б. Саж-

нєвої http://myfizika.wordpress.com/,  
І. Хляпової (Запорізька гімназія № 31) 
http://nh.at.ua/. Але ця робота потребує 
подальшого розвою – можливо в бік 
створення всеукраїнського портала з 
обміну досвідом для викладчів фізи-
ки та астрономії, розміщення там ди-
дактичних матеріалів, щоб відійти від 
певного аматорства, який притаман-
ний напрацюванням сьогодення.

Висновки. Вивчаючи підручники та 
програми ми виявили спеціальну ком-
петентність, що притаманна саме фі-
зичним курсам: «формування інформа-
ційної компетентності в учня в галузі 
інформаційно-комунікативної техніки 
на ґрунті фізичних принципів». Згідно 
зі шкільною програмою з фізики також 
подані відомості з безпечної експлуа-
тації цифрової та традиційної електро-
техніки техніки, що являються вкрай 
необхідними («формування життєвої 
компетентності особистості»). В розгля-
нутих підручниках з фізики багато місця 
приділяється радіо та телебаченню, які 
виступають ілюстрацією, але містка до 
освітнього та учбового ТБ не переки-
дається, хоча в програмі використання 
цих засобів декларується (учбові теле-
програми, кінофільми). Порівняно з цим 
увага до комп’ютерних та мережевих 
технологій дуже низька (хоча в підруч-
никах зустрічається інформування учнів 
про стан апаратної частини сучасних 
комп’ютерів). На жаль засоби інформа-
тики не стають самостійними акторами 
навчального процесу – в запропонова-
них підручниках немає жодного поси-
лання на електронні інтерактивні курси, 
що мають гриф МОН. Як бачимо, є куди 
розвиватися і вчителям, і методистам, і 
вченим, з метою інтеграції різного ме-
тодичного інструментарію для подаль-
шого вдосконалення вивчення фізики та 
супутніх дисциплін в середній школі.
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АДИКТИВНА ПОВЕДІНКИ ЯК КРАЙНЯ 
ФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ

Анотація: В даній статті розглядається проблема адиктивної поведінки як крайньої форми 
соціальної дезадаптації. Виділяються види адиктивної поведінки, причини адиктивної пове-
дінки. Розглянуті особливості осіб з адиктивної поведінкою та етапи становлення адиктивної 
поведінки.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема аддиктивного поведения как 
крайней формы социальной дезадаптации. Выделяются виды аддиктивного поведения, при-
чины аддиктивного поведения. Рассмотрены особенности лиц с аддиктивным типом поведе-
ния и этапы становления аддиктивного поведения.

Summary: This paper addresses the problem of addictive behavior as an extreme form of social 
exclusion. Distinguished types of addictive behavior, the causes of addictive behavior. The char-
acteristics of persons with addictive type of behavior and stages in the development of addictive 
behavior.

Постановка проблеми. Проблема 
адитивної поведінки є сьогодні надзви-
чайно актуальною, особливе занепоко-
єння викликає її поширення серед дітей 
через величезну шкоду на організм не-
повнолітніх тютюнопаління, уживання 
алкоголю, наркотиків, токсикологічних 
речовин. Соціально дезадаптована по-
ведінка є наслідком порушення процесу 
соціалізації індивіда. Соціалізація – це 
процес входження дитини в соціальне 
середовище, засвоєння нею традицій, 
моралі, цінностей, норм поведінки, сте-
реотипів спілкування – всього того, що 
становить культуру людства. Якщо ди-
тина (з різних причин) порушує сталі 
уявлення даного суспільства про соці-
альну прийнятність поведінки, порушує 
соціальні норми, то її поведінка характе-
ризується як соціально дезадаптована.

Проте розуміння явища соціальної 
дезадаптації не є однозначним: відхи-
лення від загальноприйнятих стереоти-
пів і норм поведінки можуть бути озна-
кою непересічної, видатної людини, а 
можуть бути й ознакою необхідності 

застосування до неї коригувальних захо-
дів, з метою допомоги в оптимізації про-
цесу входження цієї особи в соціальне 
середовище.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. У вітчизняній та зарубіжній 
психології існує низка концепцій, кожна 
з яких розглядає відхилення у поведінці 
дитини як наслідок досить різноманіт-
них причин важковиховуваності: гене-
тичних (спадковість), фізіологічних (на-
приклад, ускладнення процесу пологів, 
поганий стан здоров’я, що перешкоджає 
нормальному розвитку), соціальних (за-
недбаність, наслідування неадекватних 
форм поведінки батьків) тощо [7].

Як форма соціально дезадаптова-
ної поведінки є адиктивна поведінка. 
Феномен схильності до адитивної по-
ведінки включає в себе цілий комплекс 
особистісних особливостей, а також ряд 
складових іншого роду (спадковість, 
соціальний контекст, характерологічні 
особливості тощо). З психологічної точ-
ки зору немає суттєвої відмінності між 
характером споживаних речовин. Прин-
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циповим для даного типу поведінки є 
намагання людини змінити свій психіч-
ний стан з метою уникнути зіткнення з 
реальністю. 

Термін «адиктивна поведінка» в на-
укову літературу ввів Ц.П.Короленко, 
теорію адикції досліджували В. Кача-
лов, О.Ю. Кондратьєв, С.А. Кулаков, 
Б.М. Левін, Д.В. Семенов. Питання про-
філактичної роботи з підлітками роз-
глядали В.С. Бітінський, О.Г. Кирилова, 
О.Є. Личко, В.П.Лютий, А.Г. Макеєва, 
Н.Ю. Максимова, В.М. Оржеховська, 
О.І.Пилипенко, І.П. Фіцула та ін. 

Бажання змінити настрій при адик-
тивній поведінці досягається за допо-
могою різних адиктивних агентів. До 
таких агентів відносяться речовини, 
що змінюють психічний стан: алкоголь, 
наркотики, лікарські препарати, токсич-
ні речовини. Штучної зміни настрою 
сприяє також і залучення в певні види 
активності: азартні ігри, комп’ютер, 
секс, переїдання або голодування, робо-
та, тривале прослуховування ритмічної 
музики. При адиктивній поведінці нега-
тивна пристрасть підлітка до вживання 
хімічних речовин ще не досягла стадії 
індивідуальної психічної та фізичної за-
лежності, тобто певних стадій захворю-
вання [8].

Метою нашої статті є теоретичний 
аналіз адиктивної поведінки як крайньої 
форми соціальної дезадаптації

Основний виклад матеріалу. Адик-
ція і адиктивна поведінка є відносно но-
вими поняттями і на сьогоднішній час 
серед вчених існує багато розбіжностей 
у їх визначенні. Наприклад, Є.П. Ільїн 
розуміє під адиктивною поведінкою, 
поведінку, яка обумовлена «шкідливи-
ми звичками підлітків та юнацтва»; (від 
addiction – пагубна звичка за тлумачен-
ням Ільїна) [2, с. 111]. На думку С. Сма-
гіна, шкідливі звички, про які говорить 

Ільїн, у дітей і підлітків ще не існують 
як стійки психічні звички, а навпаки, 
відбувається тотальна ломка (отриманих 
від батьків та ін.) норм поведінки, уста-
новлень, стереотипів набутого досвіду 
[6, с. 155].

Адиктивну поведінку у нашій робо-
ті ми будемо розглядати як поведінку 
людини для якої притаманне прагнення 
до відходу від реальності шляхом штуч-
ної зміни свого психічного стану за-
вдяки прийому різноманітних хімічних 
речовин чи постійній фіксації уваги на 
певних видах діяльності з метою розви-
тку та підтримання інтенсивних емоції.  
В результаті такої поведінки людина іс-
нує у своєрідному «віртуальному» світі. 

Розрізняють три групи видів адиктив-
ної поведінки:

– Нехімічні адикції (патологічна 
схильність до азартних ігор, комп’ютерна 
адикція, трудоголізм);

– Проміжні форми адикції (анорексія 
– відмова від їжі, булімія – прагнення до 
постійного споживання їжі);

– Хімічні адикції (вживання та вди-
хання психоактивних речовин: тютюну, 
алкоголю, наркотиків, медичних препа-
ратів, речовин побутової хімії) [1, с. 103].

Ми об’єднуємо алкоголізм, токси-
команію, наркоманію в одну групу со-
ціально дезадаптованої поведінки. Річ 
у тому, що всі ці явища мають спільну 
природу. Буденне уявлення про те, що 
п’янство краще за виживання наркоти-
ків, – помилкове. В строго науковому 
значення вживання міцної кави, чаю, па-
ління – теж «слабкі наркоманії». Звичай-
но, зовнішня картина поведінки і стан 
людини після вживання цих речовин, 
різні, але. суть їх одна – зміна психічно-
го стану. Тому ці поняття об’єднують під 
загальною назвою [3, c. 165].

Адиктивна активність має вибірковий 
характер – у тих сферах життя, які хоч на 
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якийсь час, але приносять людині задо-
волення і виривають її із світу емоційної 
нечутливості (стагнації), вона може про-
явити велику активність для досягнення 
мети.

Сегал Б. виділяє такі особливості лю-
дей з адиктивними формами поведінки:

– знижена витривалість до труднощів 
повсякденного життя поряд з хорошою 
витривалістю у кризових ситуаціях;

– прихований комплекс неповноцін-
ності, який поєднується із перевагою, 
яка зовнішньо виявляється;

– зовнішня соціабельність, яка поєд-
нується зі страхом перед стійкими емо-
ційними контактами;

– прагнення говорити неправду;
– прагнення звинувачувати інших, 

знаючи, що вони невинні;
– прагнення до втечі від відповідаль-

ності у прийнятті рішень;
– стереотипність, повторюваність по-

ведінки;
– залежність;
– тривожність.
Передбачуваність, заданість власної 

долі – дратуючий момент адиктивної 
особистості. Кризові ситуації з їх непе-
редбачуваністю, ризиком і вираженими 
афектами є для них тим ґрунтом, на яко-
му вони набувають впевненості у собі, 
самоповаги, відчуття переваги над ін-
шими. Відзначається феномен "спраги 
гострих відчуттів" (В. А. Петровський) 
[4, c. 69-70].

Е. Берн виділив шість типів голоду, 
які є в людини:

– за сенсорною стимуляцією;
– за визнанням;
– за контактом і фізичним прогладжу-

ванням;
– сексуальний;
– структурний, або за структуруван-

ням часу;
– за інцидентами.

У межах адиктивного типу виділені 
типи загострюються – людина не зна-
ходить задоволення відчуття голоду в 
реальному житті і прагне зняти диском-
форт і незадоволення реальністю, сти-
муляцією тих чи інших видів діяльності. 
Вона намагається досягти підвищеного 
рівня сенсорної стимуляції (віддає пе-
ревагу інтенсивним впливам, голосно-
му звуку, різким запахам, яскравим зо-
браженням), визнання неординарністю 
вчинків (в тому числі сексуальних), на-
повненістю часу подіями.

Однією з основних рис у поведінці 
адиктивної особистості є прагнення до 
втечі від реальності.

«Втеча» полягає в тому, що взамін гар-
монійної взаємодії з усіма аспектами дій-
сності відбувається активація в якомусь 
одному напрямі; при цьому людина зосе-
реджується на вузько спрямованій сфері 
діяльності (часто негармонійній і такій, 
що руйнує особистість), ігноруючи решту.

Н. Пезешкіан виділяє чотири види 
«втечі» від реальності:

– «втеча в тіло» – переорієнтація на 
діяльність, спрямовану лише на влас-
не фізичне чи психічне удосконалення; 
гіпер-компенсаторним стає захоплен-
ня оздоровчими заходами («параноя 
здоров’я„), сексуальними взаємодіями, 
власною зовнішністю, якістю відпочин-
ку і способами розслаблення;

– «втеча в роботу» – дисгармонійна 
фіксація на службових справах;

– «втеча в контакти чи самотність» –  
спілкування стає або єдино бажаним 
способом задоволення потреб, заміщую-
чи інші, або кількість контактів зводить-
ся до мінімуму;

– «втеча в фантазії» – схильність до 
роздумів і відсутність бажання щось уті-
лювати в життя [5, c. 79-81].

В. Каган виділяє три етапи нарколо-
гічних (алкогольних і неалкогольних) 
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варіантів становлення адиктивної пове-
дінки: 

1 етап – перші проби. Відбуваються 
зазвичай під чиїмось впливом або в ком-
панії. Чималу роль тут відіграють ціка-
вість, наслідування. З різних причин (за-
доволеної цікавості, страху покарання, 
побоювання та переживання, розриву з 
компанією і т. д.) перші проби найчасті-
ше не мають продовження, виняток ста-
новлять тютюнокуріння і санкціонована 
алкоголізація.

2 етап – пошукова адиктивна поведін-
ка. Наступним за першими пробами йде 
етап експериментування з різними ви-
дами психоактивних речовин – алкого-
лем, медикаментами, наркотиками, по-
бутовими та промисловими хімікатами. 
Зазвичай воно притаманне молодшому 
підлітковому віку. 

3 етап – перехід адиктивної поведін-
ки у хворобу. Відбувається під впли-
вом безлічі різноманітних чинників, які 
можна умовно розділити на соціальні, 
соціально-психологічні, психологічні та 
біологічні [4].

Адиктивна поведінка може розвива-
тися двома шляхами: полісубстантним, 
моносустантним.

Етапи полісубстантної поведінки:
– Етап перших спроб, як правило, в 

групі однолітків.
– Етап пошукового полінаркотизму 

(проби віх психоактивних речовин, до 
яких є доступ)

– Етап фонового полінаркотизму (ви-
бір речовин, якій надається перевага).

– Етап групової залежності – прийом 
наркотичних речовин в компанії.

Етапи моносубстантної поведінки:
– Випадкове вживання психоактив-

них речовин.
– Епізодичний прийом.
– Зловживання
– Групова залежність[6,с. 31]. 

Виділяють зовнішні причини адиктив-
ної поведінки серед дітей та молоді (стійкі 
труднощі у навчанні; конфлікти з близь-
кими людьми, батьками; паніка унаслідок 
отриманої загрозливої інформації; пору-
шення звичних стереотипів життя (зміна 
місця проживання, навчання, складу роди-
ни); зміна екологічних умов; необхідність 
прийняття відповідальних рішень) та вну-
трішні причини (прагматична орієнтація 
на досягнення успіху за всяку ціну, з вико-
ристанням принципу «мета виправдовує 
засоби»; кліше суспільної свідомості (на-
приклад, «американська мрія); «депресія 
успіху», що викликає психологічний ваку-
ум (наприклад, трагедії зірок шоу– і кіно-
бізнесу); неуважність у вихованні емоцій-
ної культури) [6, с. 12].

Висновки. Отже, суть адиктивної по-
ведінки, як крайньої форми соціальної 
дезадаптації, полягає в бажанні відійти 
від реальності, досягти психологічного 
комфорту через прийом психоактивних 
речовин (в тому числі алкоголю) або по-
стійної фіксації уваги на окремих видах 
діяльності. Процес вживання такої ре-
човини, прив’язаність до предмету або 
дії супроводжується розвитком інтен-
сивних емоцій и приймає такі розміри, 
що починає управляти людиною. Це, на-
приклад, алкоголь і наркотики, азартні 
ігри, повне занурення в якусь діяльність 
(зокрема, музика, колекціонування, коли 
хобі перетворюється в єдиний сенс жит-
тя, а також комп’ютерні ігри, інтернет, 
«трудоголізм»), що супроводжується 
звуженням соціальних зв’язків, страхом 
перед реальним життям, бажанням піти 
від повсякденності в ілюзорний світ  
своєї уяви.

Перспективи подальших розробок 
цієї проблеми полягають у поглиблено-
му вивченні сутності і причин адитивної 
поведінки дітей та розробці профілак-
тичних заходів.
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