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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація: У статті розглянуті питання, що пов’язані з технологіями психологічного забез-
печення підприємницької діяльності.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с технологиями психологического 
обеспечения предпринимательской деятельности.

Summary: The article deals with technology-related psychological support entrepreneurial  
activity.

Успіх у здійсненні підприємницької 
діяльності залежить від багатьох чинни-
ків. Однією з необхідних умов досягнен-
ня високої результативності є отримання 
необхідних знань, уявлень про форми, 
принципи та сфери підприємницької ді-
яльності. Щодо актуальності досліджен-
ня слід зазначити, що в сучасний період 
відбуваються процеси відродження під-
приємницької діяльності. Вона посту-
пово стає природною складовою укра-
їнської економіки. Аналізуючи зміст 
феномена «підприємництво», варто за-
значити, що в сучасній науці відсутня 
єдність в розумінні цього явища. Осно-
вні причини відсутності теорії :

– це складне багатоаспектне явище, в 
якому тісно перетинаються економічні, 
соціальні та психологічні сторони;

– це явища, що постійно розвивають-
ся тому воно змінюється навіть в своїх 
змістовних характеристиках і має глибо-
ку специфіку.

Так, на думку Ф. Хайєка, підприєм-
ство – це скоріше характеристика пове-
дінки людини, а не особлива її форма. 
Мета такої поведінки – пошук і дослі-

дження нових економічних можливос-
тей. Значний внесок у розвиток теорії 
підприємництва зробили представники 
айстро – німецької школи (М. Вебер,  
В. Зомбарт). Для М. Вебера підприєм-
ницька діяльність є втілення раціональ-
ності в широкому сенсі слова (ефектив-
ність, максимум віддачі від вкладених 
коштів, вибір найкоротшого шляху до 
обраної мети). В. Зомбарт, розглядаю-
чи мету діяльності підприємця, виділяє 
головне – це сприяння зростанню і про-
цвітанню власної справи. Вважаємо, що 
в широкому розумінні підприємництво 
необхідно розглядати як складний соці-
ально – економічний та соціально – пси-
хологічний феномен, специфіка якого 
визначається історичними та економіч-
ними особливостями розвитку підпри-
ємницького середовища і своєрідністю 
психології особистості як основного 
суб’єкта підприємницької активності. 
Що стосується розуміння підприємни-
цтва як типу поведінки діяльності осо-
бистості, слід зазначити, що саме ці два 
основні підходи існують в сучасній на-
уковій літературі. Перший підхід роз-
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глядає підприємництво як особливий 
тип поведінки – підприємництво як по-
ведінка. Під підприємницькою пове-
дінкою розуміється ланцюг послідовно 
здійснюваних вчинків, які спрямовані 
на отримання суб’єктивних переваг від 
різниці між докладеними зусиллями та 
отриманим результатом в процесі при-
дбання, зберігання матеріальних та ду-
ховних цінностей. Пачковський Ю.Ф., 
розглядаючи підприємництво як осо-
бливий тип поведінки, виділяє наступні 
її складові :

– спрямованість на діяльне перетво-
рення навколишнього світу, побудову 
нових відносин, вміння попереджати 
події і вести конкурентну боротьбу (еле-
мент активності);

– взяття на себе відповідальності за 
можливі невдачі і поразки, готовність 
ризикувати (елемент ризику);

– самостійність суджень під час при-
йняття важливих рішень (елемент сво-
боди);

– особлива чутливість до змін і праг-
нення щось змінити у своєму житті (еле-
мент ініціативи);

– сприяння реалізації і використанню 
нових технологічних можливостей шля-
хом впровадження у життя винаходів та 
інновацій; організація або реорганізація 
соціально-економічних механізмів для 
того, щоб з вигодою використати наявні 
ресурси і конкретну ситуацію (елемент 
новаторства).

Думається, що вказані елементи відо-
бражають специфічні ознаки підприєм-
ництва як певного типу поведінки. 

У рамках другого підходу підприєм-
ництво розглядається як особливий вид 
людської діяльності – підприємництво 
як діяльність. Тобто підприємницька 
діяльність порівнюється з іншими ви-
дами професійної діяльності. При цьо-
му аналізуються їхні спільні ознаки, а 

також специфічні для цього виду діяль-
ності. Як і будь–яка діяльність людини, 
суб’єкта соціальної взаємодії, підпри-
ємницька діяльність має певну психоло-
гічну структуру. Так, до психологічної 
структури підприємницької діяльності 
входять системи: 

– потреб ; 
– мотивів;
– цілей;
– предметів;
– засобів досягнення цілей;
– дій;
– результатів. 
Автори вважають, що необхідно роз-

глядати підприємництво як діяльність а 
професійні зусилля психологів повинні 
бути спрямовані на надання психологіч-
ної допомоги засновникам та власникам 
підприємств (організацій ) – підпри-
ємцям для яких підприємництво – це 
специфічна діяльність. Підприємницька 
діяльність – самостійна здійснювана за 
власною ініціативою, на власний ризик, 
систематична діяльність, яка спрямова-
на на виробництво товарів, надання по-
слуг з метою отримання прибутку.

Виходячи із значення суб’єктивних 
факторів у забезпеченні ефективнос-
ті підприємницької діяльності, можна 
зробити висновок про те, що одним з 
головних завдань психології підприєм-
ницької діяльності є аналіз її особистіс-
ного потенціалу. Під особистісним по-
тенціалом підприємницької діяльності 
слід розуміти сукупність психологічних 
характеристик особистості, які обумов-
люють успішність даної діяльності. 
Аналіз літератури з цієї проблематики 
свідчить про недостатню розробку до-
сліджень, спрямованих на вивчення осо-
бистісних якостей українських підпри-
ємців, їх типології. Тому на нашу думку, 
актуальним для психологів є створення 
психологічного профілю успішного, 
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сучасного українського підприємця, 
розробка типології підприємців тощо. 
Щодо зарубіжних досліджень з цієї про-
блеми, то узагальнений портрет західно-
го підприємця представлений в роботах  
А.І. Агеєва. Він включає в себе пере-
важно універсальні психологічні харак-
теристики (вольові якості, інтелектуаль-
ні, комунікативні, а також ділові якості, 
впливаючи на результати бізнесу в ціло-
му або на його окремі складові. Опитані 
підприємці зазначили що їм властиві: 
відповідальність, незалежність, вміння 
піти на компроміс, вміння самостійно 
приймати рішення. Стосовно ціннісно – 
мотиваційних аспектів підприємницької 
діяльності учасники опитування виді-
лили такі сторони своєї діяльності: сво-
бода і незалежність у прийнятті рішень; 
прагнення досягнення успіху у справі, 
професійне спілкування, відсутність 
контролю. Крім того, було вивчено по-
треби підприємців в психологічної під-
тримці. Отримані дані, на думку авто-
рів, свідчать про необхідність надання 
психологічної підтримки підприємцям 
з боку організаційних психологів. Прі-
оритетними напрямками психологічної 
допомоги підприємцями були зазначені:

– психологічна підтримка у 
розв’язанні професійних завдань (ство-
рення іміджу фірми, проведення тре-
нінгу продаж для підготовки персоналу, 
підготовка до роботи з «важкими» клієн-
тами тощо); 

– психологічна підтримка діяльності 
персоналу (вибір та оцінка діяльності 
персоналу, формування сприятливого 
соціально-психологічного клімату в ко-
лективі тощо); 

– надання індивідуальних психоло-
го-управлінських консультацій для під-
приємців (визначення стилю підпри-
ємницької діяльності, його переваг та 
обмежень, розробка програми профе-

сійного та особистісного вдосконалення 
опанування прийомами запобігання та 
подолання стресу.

До основних методик, які організа-
ційні психологи можуть використати 
для дослідження психологічних особли-
востей підприємницької діяльності мож-
но віднести такі: 

– Опитувальник Дж. Холланда;
– Оцінка мотивації до підприємни-

цтва;
– Тест для визначення готовності до 

підприємницької діяльності;
– Анкета «Психологічні чинники 

ефективності підприємницької діяль-
ності»;

– Методика вивчення кар’єрних орі-
єнтацій «Якоря Кар’єри» Е. Шейна;

Крім того, для ведення успішної діяль-
ності в умовах швидкого темпу розвитку 
суспільства та конкуренції підприємцю 
потрібно постійно підвищувати свій про-
фесійний рівень. Економічна освіта та за-
лучення до співпраці організаційних пси-
хологів можуть сприяти, на наш погляд, 
підвищенню ефективності діяльності 
підприємців. Для підвищення ефектив-
ності своєї роботи підприємцям необхід-
но розвивати певні особистісні якості та 
вдосконалювати багато психологічних 
складових підприємницької діяльності.

Соціально-політичні та соціально-еко-
номічні зміни, які відбуваються сьогодні 
в Україні, інтенсифікація життя висува-
ють до працівників більш складні вимоги, 
що безумовно впливає на психологічний 
стан працівників, провокує виникнення 
емоційного напруження, розвиток зна-
чної кількості професійних стресів. Біль-
шість підприємців працюють у неспокій-
ній, емоційно-напруженій атмосфері, що 
вимагає постійної уваги і контролю за ді-
яльністю і взаємодією з людьми. За таких 
умов стрес спричиняється безліччю стре-
согенів, які безперервно накопичуються 
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в різних сферах життєдіяльності. Наразі 
почуття контролю над тим, що відбува-
ється, може мати вирішальне значення. 
Важливим завданням практичної психо-
логії є надання психологічної допомоги 
особистості (групі, організації). Психо-
логічну допомогу можна визначити як 
психологічну підтримку підприємцям, 
керівникам, а саме:

– осмислення психологічних про-
блем, які ускладнюють діяльність під-
приємців та взаємодію з людьми;

– аналізу різних альтернативних шля-
хів вирішення проблем;

– підвищення особистісної відпо-
відальності за необхідність розв’зання 
існуючих проблем та вибору найбільш 
оптимальних варіантів їх вирішення.

Крім того, необхідно формувати 
психологічну культуру, яка має ста-
ти обов’язковим елементом професій-
ної свідомості та самосвідомості. Вона 
необхідна і для оптимізації сімейних 
стосунків, вирішення особистісних про-
блем. Також, необхідно проводити про-
світницьку роботу. Основними формами 
просвітницької роботи є: 

– проведення лекцій, семінарів, «кру-
глих столів»;

– проведення тренінгів-семінарів з 
проблем ділового спілкування, поперед-
ження та розв’язання конфліктів;

– забезпечення підприємців інформа-
цією про психологічні WEB-сторінки.

Завдання психологів під час прове-
дення просвітницької роботи полягає у :

– відборі актуальної психолого-управ-
лінської проблематики;

– вивченні потреб людей;
– розкритті психологічних феноменів 

для оптимізації підприємницької діяль-
ності.

Виходячи з вищезазначеного вва-
жаємо, що одним із важливих завдань 
практичної організаційної психології є 
розробка і впровадження психолого –ор-
ганізаційних технологій для вирішення 
основних психологічних проблем, які 
виникають у процесі підприємниць-
кої діяльності. Такі технології мають 
об’єднувати в собі сукупність різних 
видів психологічної допомоги, які є до-
цільними при вирішенні певного типу 
психолого-організаційних проблем.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ  

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПСИХОЛОГОМ 

Анотація: У статті робиться спроба окреслити простір етичної проблематики психолога; 
запропоновано типологію морально-етичних завдань та їх характеристики. Аналізуються ета-
пи процесу рішення морально-етичної завдання.

Аннотация: В статье предпринимается попытка очертить пространство этической про-
блематики психолога; предложена типология морально-этических задач и их характеристи-
ки. Анализируются этапы процесса решения морально-этической задачи. 

Summary: The article attempts to outline the space ethical issues psychologist; The typology 
of moral and ethical problems and their characteristics. Analyzes the stages of the process solution 
moral and ethical problems.

Морально-этическое мышление – 
это процесс, направленный на овла-
дение человеком нравственными по-
нятиями и позволяющий осознавать 
и прогнозировать поступки участни-
ков этической ситуации [17]. Особую 
роль проблема становления и развития 
этического мышления приобретает в 
контексте деятельности специалистов 
«помогающих» профессий, к числу 
которых относится и профессия пси-
холога. Как отмечается в работах  
Г.А. Балла, А.Ф. Бондаренко, М.Е. Бур-
но, Т.М. Буякаса, Ф.Е.Василюка, З.Г. Ки-
сарчук, Н.Л. Коломинского, В.Г. Панка, 
Е.Е. Сапоговой, Т.М. Титаренко, Н.В. Че- 
пелевой, Ю.М. Швалба и др., именно 
морально-этический, нравственный 
аспект деятельности психолога, а не 
только уровень его операциональной 
компетентности, предопределяет на-
правленность и результат, часто отда-
ленный, его деятельности. Несмотря 
на рост работ, уделяющих внимание 
профессиональной этике психолога 
(Н.А. Аминов, Е.М. Борисова С.А. Бо-
ровикова, С.М. Годник, О.В. Дашкевич, 
А.А. Деркач, И.В. Дубровина, В Л. За-
харов, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, 

А.К. Маркова, B.C. Мухина, М.В. Моло-
канов, Н.С. Пряжников, Е.С. Романова, 
К. Роджерс, Д. Сеймор, Н.Ю. Хрящева 
и др.), исследований, направленных на 
изучение процесса решения мораль-
но-этических задач, практически нет. 
Представляется, что анализ профессио-
нального мышления психолога, направ-
ленного на решение задач подобного 
типа, может стать не только предметом 
профессиональной рефлексии психоло-
га, но и углубить представления о сущ-
ности его мыслительной деятельности. 
Сказанное выше обусловило актуаль-
ность предпринятой попытки изучения 
данной проблемы. 

Цель исследования – определение 
подходов к решению морально-этиче-
ских задач применительно в професси-
ональной деятельности психолога. Не 
претендуя на исчерпывающий анализ 
проблемы, в данном исследовании мы 
остановились на изучении двух частных 
вопросов: 1) определение понятий «ин-
теллектуальная культура анализа этиче-
ских ситуаций», «морально-этическое 
мышление психолога» и «морально-эти-
ческая задача в профессиональной дея-
тельности психолога»; 2) систематиза-
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ция способов анализа и средств решения 
морально-этических задач. 

Методологическими предпосылками 
исследования являлись следующие по-
ложения. 

1) Профессиональная культура пси-
хологов, включающая в себя профессио-
нальную компетентность, психологиче-
ские средства творческой деятельности 
и совокупность наиболее важных норма-
тивных смыслов и ориентиров профес-
сии (нормы-стандарты, нормы-ценно-
сти, нормы-идеалы, нормы творческой 
активности т.д.) [5], является полем для 
выделения базовых ценностей при ре-
шении этических ситуаций и моральных 
дилемм. 

2) Являясь подсистемой професси-
ональной культуры, интеллектуальная 
культура психолога выступает инстру-
ментом для реализации базовых смыс-
ловых установок в решении психологом 
этических ситуаций и морально-этиче-
ских задач [2]. 

Анализ понятия морально-этиче-
ской задачи мы начали с рассмотрения 
этической проблематики, играющей 
ведущую роль в формировании деон-
тологического менталитета целостной 
профессиональной группы. Этическое 
пространство профессиональной дея-
тельности психолога достаточно широ-
ко, что обусловлено, с одной стороны, 
сложностью психологической реально-
сти, с другой, – широким спектром про-
фессиональных задач – исследователь-
ских, практических, преподавательских 
и т.д. Обобщение литературы по про-
блеме профессиональной этики психо-
логов (А.А. Бодалев, Г.А. Балл, Б.С. Бра- 
тусь, Ф.Е. Василюк, Н.П. Локалова,  
Н.С. Пряжников, Е.Е. Сапогова и др.) 
позволяет выделить основные линии 
нравственно-ценностных противоречий 
профессиональной деятельности: 

– противоречивость этического зна-
ния: множественность толкований мо-
ральных понятий и одновременно су-
ществующие типы морали (И.Г. Дубов,  
А.А. Хвостов), трудно разрешаемые мо- 
ральные парадоксы (А.А. Гусейнов), не-
однозначность и «текучесть» моральных 
суждений в самом моральном знании, 
несогласованность между моральным 
суждением, моральным выбором и по-
ступком; 

– «незавершенность» профессиональ-
ной этики: противоречивость между де-
кларативными нормами нравственного 
выбора этического кодекса и разнообра-
зием реального морального опыта само-
го психолога; 

– противоречие между различными 
этическими системами и их уровнями 
на примере взаимодействия различных 
социальных систем, групп, индивидов;

– конфликт ценностей и смыслов во 
взаимоотношениях психолога с людьми, 
с другими типами моральной культуры, 
в том числе и с «заказчиком»;

– конфликт ценностей и смыслов во 
взаимоотношениях с самим собой (на-
пример, противоречие между социально 
одобряемым конформным поведением 
и стремлением к независимости; про-
тиворечие между эгоистической и аль-
труистической направленностью про-
фессиональной деятельности; между 
желаниями «быть» и «казаться» и др.). 

Эти и другие возможные линии про-
тиворечий, а также комбинации этих 
линий фактически, с одной стороны, 
создают пространство этической про-
блематики, с другой, – делают процесс 
разрешения (или снижения остроты про-
тиворечия) крайне трудным. Последнее 
требует развитие у психолога моральной 
компетентности – интеллектуальной 
культуры анализа морально-этических 
задач, развитого морально-этического 
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мышления, моральной рефлексии и спо-
собности делать моральный выбор. 

Говоря об интеллектуальной куль-
туре анализа этических ситуаций пси-
холога, будем иметь в виду, что это: а) 
владение системой этических знаний 
(не ограниченной лишь контурами эти-
ческого кодекса); б) присвоение цен-
ностей профессиональной культуры, в 
рамках которой осуществляются поиск 
решения морально-этического противо-
речия и трансляция совокупности гума-
нистических ценностей; в) осознанное 
использование при решении морально-
этических задач технологий мыслитель-
ной и творческой деятельности; г) готов-
ность к диалогу и неконфронтационной 
солидарности с различными культурами 
на уровне субъекта и интеллектуаль-
ных систем; д) средство саморазвития 
и «внутренней самопричинности» на-
правления становления моральной ком-
петентности [2].

Морально-этическое мышление 
психолога направлено на понимание 
этических концептов, сопряжение нрав-
ственных понятий, близких по значе-
нию, но различных по смыслу, умение 
осуществлять переход от оценки элемен-
тарных нравственных понятий к оценке 
нравственных комплексов, определение 
типа морально-этической задачи, разли-
чение, противопоставление и последую-
щее объединение в синтетическое целое 
составных частей морально-этической 
задачи, установление закономерностей 
развития этической ситуации с уче-
том интересов и ценностей различных 
участников; составление прогноза по-
следствий различных моделей мораль-
ного выбора. 

Необходимо отметить, что являясь со-
ставляющей профессионального мыш-
ления психолога, морально-этическое 
мышление не тождественно его мораль-

ному сознанию. Моральное сознание 
психолога обладает более широким по 
сравнению с морально-этическим мыш-
лением смысловым охватом. Выполняя 
функцию оценки окружающего мира, 
других людей, себя самого, моральное 
сознание проявляется на двух уровнях 
регуляции в отношениях с людьми – на 
эмоционально-чувственном (пережи-
вание нравственных эмоций и чувства) 
и рациональном (моральное знание). 
Моральное сознание психолога, таким 
образом, обусловливает выбор страте-
гии поведения в моральной ситуации, 
нравственную целеполагающую дея-
тельность, антиципацию нравственно 
мотивированных действий и их личных 
и социальных последствий. 

Осмысление термина «морально-эти-
ческая задача» нуждается в отправной 
точке проблемного анализа. Такой точ-
кой может стать понятие целенаправ-
ленной интеллектуальной деятельности, 
тесно связанного с понятием «задача». 
Термин «задача» не является новым в 
теории и практике профессиональной 
деятельности психолога. Наряду с тер-
мином «задача» широко употребляют-
ся термины «проблема» и «проблем-
ная ситуация». При этом соотношение 
обозначаемых понятий определяется 
по-своему едва ли не каждым автором. 
Опираясь на систему понятий общей те-
ории задач [3], дадим определение мо-
рально-этической задачи. 

Под морально-этической задачей 
будем понимать психологическую си-
стему, обязательными компонентами ко-
торой являются: 

а) исходное нравственно-ценностное 
противоречие (конфликт между желае-
мой целью и средствами ее достижения; 
противоречие между социально заданной 
целью и личными мотивами; конфликт 
между долгом и профессиональными 
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ценностями; эмоциями и убеждениями; 
желаниями и совестью и т.д.)

б) желательное состояние потреб-
ностного будущего – опосредованный 
ценностями профессиональной культу-
ры целенаправленный анализ и понима-
ние моральной дилеммы, позволяющие 
вынести моральное суждение и осуще-
ствить в ментальном плане моральный 
выбор – представление о том, что долж-
но быть получено в результате решения 
морально-этической задачи. 

Будем иметь в виду при этом, что мо-
ральное противоречие, составляющее 
суть задачи, проявляется в двух аспек-
тах: как противоречие, стоящее перед 
самим психологом, так и противоречие, 
являющееся предметом профессиональ-
ной задачи. 

Морально-этическая задача, как не-
которая система, будет обладать сово-
купностью характеристик, включающих 
субъективную и объективную инфор-
мацию о предмете этической ситуации, 
систему средств и способов для ее реше-
ния [3]. 

К числу специфических особенно-
стей морально-этических задач в про-
фессиональной деятельности психолога 
относятся: 

– проблемно-конфликтный харак-
тер условия и многомерная смысловая 
структура задачи. Как правило, мо-
рально-этическая задача, – это много-
мерная система, которая отражает раз-
личные «слои» противоречий. С одной 
стороны, это бытийные противоречия, 
относящиеся к различным уровням эти-
ческого пространства, – юридические, 
моральные, нравственные. С другой 
стороны, в задаче присутствует стол-
кновение разнонаправленных интересов 
участников ситуации и, соответствен-
но, типов их индивидуальной морали. 
С третьей стороны, морально-этиче-

ская задача, может быть представлена 
во временном континууме актуально-
го и потенциального уровня развития 
морального сознания всех участников 
этической ситуации. Если актуальное 
восприятие морально-этической задачи 
отвечает осознаваемому, вербализиро-
ванному смысловому полю решателя, то 
диалектическое понимание морального 
противоречия на уровне поиска решения 
в стратегической перспективе развития 
этической ситуации, потенциально спо-
собствует рождению новых смыслов и 
обогащению этического пространства 
всех участников моральной ситуации; 

– «отрыв» морального суждения от 
морального поведения и нравственного 
поступка решателя. Решение мораль-
но-этической задачи, как известно, не 
является гарантией реализации мораль-
ного выбора на уровне действия. Необ-
ходимо иметь в виду, что многоступен-
чатый переход от морального суждения 
к нравственному поступку обусловлен 
степенью зрелости моральной системы 
решателя [1]. Чем выше стадия развития 
морального сознания, тем более согла-
сованной становится моральная система 
личности и тем меньше «разрыв» между 
моральным суждением и моральным по-
ведением; 

– зависимость понимания мораль-
ной дилеммы от интеллектуальных 
и личностных характеристик всех 
участников этической ситуации. 
Моральная система различной степе-
ни согласованности и зрелости предо-
пределяет умение «увидеть» ценност-
но-нравственный конфликт. Среди 
личностных диспозиций, обусловлива-
ющих выбор средств анализа морально-
этических задач, эго-контроль, воля к 
осуществлению морального намерения, 
ответственность за сделанный выбор. 
Индивидуальная специфика мораль-
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ного познания определяется уровнем 
развития морального сознания и мо-
рально-этического мышления, интеллек-
туальной культурой анализа этических 
ситуаций, сформированностью мораль-
ных операций, моральной рефлексией; 

– отсутствие готовых алгоритмов 
решения морально-этических задач. 
Очевидным является отсутствие алго-
ритмов решения сложных и неоднознач-
но определенных моральных дилемм. 
«Принимая решение об осуществлении 
действия, человек осознанно сопостав-
ляет, взвешивает, соизмеряет различные 
мотивы. Каждый выбор здесь трагичен, 
поскольку решает дилемму между моти-
вами. Трагизм в том, что субъект стоит 
перед задачей, с одной стороны, жизнен-
но важной, а с другой – логически не-
разрешимой. Задача эта неразрешима по 
нескольких причинам. Во-первых, пото-
му, что каждая альтернатива является в 
данном случае жизненным отношением 
или мотивом, от положительной реали-
зации которого можно отказаться только 
путем дезинтеграции формы жизни. Во-
вторых, потому, что для предпочтения 
одного мотива другому не может быть 
убедительного рационального основа-
ния» (Ф.Е. Василюк) [10, с. 122] 

Однако и в случае решения типовых, 
имеющих отражение в этическом ко-
дексе морально-этических задач, поиск 
решения не является простым. «Каждая 
проблема, несмотря на видимую типич-
ность, является неповторимой и обяза-
тельно требует индивидуального под-
хода. В этом смысле было бы ошибочно 
думать, что могут существовать какие-
либо алгоритмы решения отдельных 
проблем» [3]. Анализ морально-этиче-
ских задач и дилемм, таким образом, со-
провождается поиском эвристических 
подходов к объяснению морального вы-
бора разными участниками ситуации, 

нежели нахождение однозначных спосо-
бов разрешения противоречия. 

Прежде чем перейти к анализу поня-
тия «способы решения», перечислим ос-
новные типы морально-этических задач, 
сопровождающих профессиональную 
деятельность психолога, и выделим их 
специфические особенности. Основные 
типы морально-этических задач пред-
ставлены в Таблице 1.

Описанные особенности морально-
этических задач позволяют подойти к 
определению способов и средств ре-
шения. 

С учетом существующих в литерату-
ре подходов к пониманию разрешения 
морального конфликта, остановимся 
на определении способов решения мо-
рально-этической задачи как системы 
анализа морального противоречия и 
средств его разрешения. При этом бу-
дем иметь в виду, что в случае, когда 
моральная дилемма возникает перед 
самим психологом, процесс решения 
задачи может носить индивидуаль-
ный характер. Если же моральный 
конфликт возникает в рамках профес-
сионального взаимодействия с «заказ-
чиком», коллегами, клиентами и т.д., 
интеллектуальная позиция психолога 
будет определяться с учетом уровня 
развития морального сознания субъек-
та этической ситуации – от позиции со-
решателя моральной задачи до позиции 
фасилитатора. 

Подходя к проблеме осмысления мо-
рально-этической задачи как к сугубо 
интеллектуальному процессу, выделим 
в нем следующие этапы. 

1. Восприятие и определение эти-
ческой ситуации как проблемной. 
Умение вербализировать суть мораль-
ного конфликта, представленного в за-
даче, способствует сосредоточению на 
той грани этической ситуации, которую 
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Таблица 1
Типы морально-этических задач  

в профессиональной деятельности психолога

Критерий типологии Тип этической задачи
Этическое новообразование, 

формируемое в ходе  
решения задачи

1. Тип решаемых задач – Теоретические (ментальные, 
моделируемые, учеб-ные); 
– поведенческие, связанные с 
реальным моральным выбором 
и поступком. 

Формирование этического 
пространства психолога; 
актуализация морально-
этического мышления.

2. Сфера проявления 
этической ситуации

– Возникающие в ходе про-
фессиональной деятельности; 
– относящиеся к социальной и 
личной сферам жизни.

Развитие морального со-
знания психолога и форми-
рование профессионально-
го этического пространства 
психолога

3. Значимость этической 
проблемы для решателя 
(для кого именно данная 
морально-этическая зада-
ча является проблемной) 

– Касающаяся напрямую  
решателя (лич-ностно  
значимая, моральная ситуация); 
– моральная проблема,  
не имеющая для решателя  
личностного смысла.

Способность к фасили-
тации процесса решения 
морально-этической задачи 
другим человеком; эври-
стические интерпрета-
ции морального выбора; 
актуализация морально-
этического мышления 
психолога, нравственное 
творчество. 

4. Степень трудности 
морально-этической 
ситуации. 

– Простая, ориенти-рованная на 
свод правил этического кодекса 
психолога;

– сложная, содержащая 
в себе моральные пара-
доксы из юридической, 
моральной или нрав-
ственной области, трудно 
сопрягаемые нравствен-
ные понятия различных 
этических систем, не 
имеющая однозначного 
морального решения.

Актуализация морально-эти-
ческого мышления психолога; 
сопряжение нравственных 
понятий; умение переходить 
и сопрягать моральные поня-
тия разных этических систем; 
эвристические интерпретации 
морального выбора;
нравственное творчество.

5. По целевой установке. – Актуализация морального 
мышления; 
– фасилитация морального вы-
бора; 
– нравственное воспитание; 
– самовоспитание.

Формирование нравствен-
ных понятий, моральных 
суждений, культуры реше-
ния морально-этических 
задач.
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нужно решить в первую очередь. Так 
моральная проблема переопределяется 
в задачу. Умение понять логику мораль-
ных рассуждений Другого, ориентация 
на смысловые установки неконфрон-
тационной солидарности [4], недопу-
стимость морального максимализма и 
морализаторства позволяют психологу 
увидеть иерархию смыслов и контек-
стов морального конфликта самому и 
способствовать развитию этого «виде-
ния» у других людей. 

2. Осмысление морального про-
тиворечия. На данном этапе происхо-
дит различение, противопоставление 
и диалектическое понимание состав-
ных частей морально-этической зада-
чи. Именно диалектическое понимание 
противоречий, заключенных в задаче, 
позволяет находить смысл даже в про-
тиворечивой реальности [7]. Особую 
важность в процессе осмысления зада-
чи приобретают близкие по смыслу, но 
отличные по смыслу нравственные кон-
цепты и понятия [18]. Специфической 
особенностью сопряженных нравствен-
ных понятий является то, что они вклю-
чают в себя не только основные черты 
образования нравственных понятий, 
но и создают проблемную ситуацию, 
с которой и начинается мыслительный 
процесс, направленный на выяснение 
дополнительных контекстов и коллизий 
моральной задачи. Операциональным 
обеспечением данного этапа являют-
ся диалектическое мышление, способ-
ность осуществлять переход от оценки 
элементарных нравственных понятий к 
оценке нравственных комплексов. 

3. Переживание морального про-
тиворечия как ресурс разрешения кон-
фликта. Умение делать выбор в пользу 
одного из альтернативных решений «во 
имя добра и против зла» (В.И. Бакшта-
новский) предполагает развитие у ре-

шателя способности делать моральный 
выбор – умение находить и принимать 
правильное и ответственное решение. 
Однако в конкретной действительности 
ситуация выбора всегда насыщена мно-
гочисленными аргументами «за» и «про-
тив», что делает его порой мучительно 
трудным и эмоционально затратным. 
Переживание морального конфликта яв-
ляется важным компонентом решения 
морально-этической задачи. И всегда 
диалогическим. Научившись слышать в 
эмоциональных состояниях и даже в не-
вербальных симптомах клиента скрытые 
диалогические высказывания, которые 
могут быть с помощью психолога акту-
ализированы и эксплицированы, психо-
лог предоставляет клиенту возможность 
в новой продуктивной форме пережить 
моральную проблему и продвинуться в 
сторону продвижения в понимании ее 
внутренней структуры. Операциональ-
ную сторону данного этапа решения 
обеспечивает практическое мышление 
психолога – умение решать проблемные 
коммуникативные задачи: «увидеть» 
ситуацию глазами различных участни-
ков ситуации, следовать логике «некон-
фронтационного дискурса», сближать 
противоположные точки зрения, быть 
высокосензитивным к разным характе-
ристикам, нюансам ситуации, выбирать 
«мудрую» стратегию решения, прогно-
зировать последствия разных способов 
решения. 

Подводя итоги, отметим, что мораль-
но-этическая сторона деятельности 
психолога является предельно широкой 
и играет ведущую роль в формирова-
нии деонтологического менталитета 
целостной профессиональной группы. 
От уровня развития интеллектуаль-
ной культуры психолога и, в частно-
сти, морально-этического мышления 
психолога зависит глубина, стойкость 
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и прочность его моральных установок 
и, в конечном итоге, моральный выбор 
и нравственное поведение. Сущность 
морально-этического мышления, вы-
полняющего функции диагностики, 
коррекции, развития и проектирования 
моральной системы другого человека, 
заключается в том, что оно дает опти-
мальное сочетание традиционного и 
творческого элементов в моральном 
сознании и выступает эффективным 

средством для принятия решений в 
проблемных моральных ситуациях и 
дилеммах. Выделенные в ходе анализа 
аспекты решения морально-этических 
задач различного типа позволяют на-
метить подходы к операционализации 
психологом способов разрешения цен-
ностно-нравственных конфликтов и 
способствовать тем самым моральному 
познанию как своего собственного, так 
и другого человека. 
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ПЕРЕШКОДИ І ТРУДНОЩІ У ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА 
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Анотація: У статті розглядається проблема дослідження перешкод і труднощів у діяль-
ності викладача вищого навчального закладу. Розкрито та проаналізовано різні підходи щодо 
окресленої теми. Зокрема, визначено чотири групи перешкод і труднощів у діяльності викла-
дача вищого навчального закладу: особистісні, ділові та поведінкові якості викладача; пси-
хофізіологічні та санітарно-гігієнічні умови педагогічної праці; особливості соціально-психо-
логічного клімату в педагогічному колективі, співвідношення формального і неформального 
лідерства; соціально-економічні умови педагогічної діяльності.

Аннотация: В статье рассматривается проблема исследования препятствий и трудно-
стей в деятельности преподавателя высшего учебного заведения. Раскрыто и проанализи-
рованы различные подходы к обозначенной теме. В частности, определены четыре группы 
препятствий и трудностей в деятельности преподавателя высшего учебного заведения: лич-
ностные, деловые и поведенческие качества преподавателя; психофизиологические и сани-
тарно-гигиенические условия педагогического труда; особенности социально-психологиче-
ского климата в педагогическом коллективе, соотношение формального и неформального 
лидерства; социально-экономические условия педагогической деятельности.

Summary: The problem of research obstacles and difficulties in the activity of teacher of higher 
education. Reveals and analyzes the different approaches to the designated topic. In particular, the 
four groups of obstacles and difficulties in the activity of teacher of higher educational establish-
ment: personal, business and behavior as a teacher; physiological and sanitary conditions of edu-
cational work; features of socio-psychological climate in the teaching staff, the ratio of formal and 
informal leadership; socio-economic conditions educational activities.

Постановка проблеми. Якість на-
вчання у вищому навчальному закладі 
залежить, насамперед, від складу викла-
дачів, від їх освіченості і вихованості. 
Як показує досвід і практика управлін-
ня освітнім процесом, за останні роки 
відбулося зниження рівня професійної 
підготовленості викладацького складу. 
З’явились психолого-педагогічні пере-
шкоди і труднощі в діяльності викладача 
вищої школи.

Аналіз актуальних досліджень і пу-
блікацій. Теоретичні та емпіричні дослі-
дження і публікації, що концентруються 
на проблемі перешкод і труднощів у діяль-
ності викладача вищого навчального за-
кладу, підкреслюють актуальність даного 
питання (Алексюк А. М. [1], Артюшина 
М. В. [2], Гунда Г. В.[3], Каргієва З. К.  

[4], Кремень В. Г. [5], Шакуров Р. Х., Ро-
гов М. Г. [6] та інші).

Мета статті. Розкрити та проаналізу-
вати основні перешкоди і труднощі у ді-
яльності викладача вищого навчального 
закладу.

Виклад основного матеріалу. Дослі-
дження самоефективності в педагогічній 
діяльності і в педагогічному спілкуван-
ні свідчать про те, що значна кількість 
викладачів вищих навчальних закладів 
мають середній та низький рівень само-
ефективності в педагогічній діяльності 
і в педагогічному спілкуванні. Але, при 
цьому викладачі в більшості випадків за-
доволені взаємодією зі студентами та ко-
легами. Це ми пояснюємо тим, що одним 
з основних мотивів професійної діяль-
ності викладачів, є «прагнення мати до-
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бру репутацію в очах студентів та колег», 
«прагнення реалізувати свої можливості 
в спілкуванні» і т. д. [3, с. 14–16].

Але, з іншого боку, викладачі, можли-
во, не надають великого значення соці-
ально-психологічної регуляції відносин, 
діють "за натхненням", з позиції викла-
дацького менталітету і тому не відчува-
ють по відношенню до себе нетактовної 
поведінки з боку студентів. Тут проявля-
ється загальна соціально-психологічна 
закономірність, виявлена Р. Х. Шакуро-
вим і М. Г. Роговим [6, с. 56–66]. 

Керівники цінують у своїх підлеглих, 
насамперед якості, що відображають 
ставлення до справи, їх професійну ком-
петентність, тоді як підлеглі цінують 
в керівниках якості, що відображають 
ставлення до людей. Звідси викладачі, 
будучи керівниками по відношенню до 
студентів, не відчувають дефіциту в те-
плих, ввічливих (хоча б зовні) відноси-
нах до себе, тому що відноси зі студен-
тами їх в цілому задовольняють.

Високий ступінь самоефективності 
в педагогічній діяльності виявляється 
тільки у кожного десятого викладача, а 
в педагогічному спілкуванні виявляєть-
ся характерний для кожного третього 
викладача; низька ступінь самоефектив-
ності педагогічного спілкування майже 
у кожного п’ятого, а педагогічної діяль-
ності – практично у кожного п’ятого ви-
кладача. Це свідчить про те, що в роботі 
викладача вищої школи ще існує чимало 
психолого-педагогічних труднощів, пе-
решкод і обмежень, що перешкоджають 
успішній самореалізації особистості в 
педагогічній системі вищого навчально-
го закладу.

Труднощі – це психічне напруження, 
що виникає у суб’єкта діяльності при 
виконанні ним дій, суб’єктивно сприй-
маються як рішення задачі. В залежнос-
ті від рівня суб’єктивного контролю, що 

характерний для суб’єкта діяльності, 
труднощі можуть бути пов’язані або з 
недоліком зовнішнього ресурсу – пере-
шкодами, що виникають в процесі вико-
нання дій, або з нестачею внутрішнього 
ресурсу – несформованістю відповідних 
здібностей, необхідних для досягнення 
результату в реальних умовах, і в тому, і в 
іншому випадку вони пов’язані зі сприй-
няттям і порівнянням суб’єктом завдань 
і своїх можливостей, тобто зовнішніх і 
внутрішніх умов. [1, с. 123–124].

Ці перешкоди і обмеження можуть 
бути умовно класифіковані на чотири 
групи:

– особистісні, ділові та поведінкові 
якості викладача;

– психофізіологічні та санітарно-гігі-
єнічні умови педагогічної праці;

– особливості соціально-психологіч-
ного клімату в педагогічному колективі, 
співвідношення формального і нефор-
мального лідерства;

– соціально-економічні умови педаго-
гічної діяльності [4, с. 135–138].

Особисті обмеження можуть бути 
позначені як розмиті особисті цінності, 
невизначені особисті цілі, невміння во-
лодіти собою, зупинений саморозвиток 
при відсутності навичок і потреб у само-
вдосконаленні, нерозвинені навички ви-
рішення проблем і мистецтво приймати 
рішення, відсутність творчого підходу, 
нездатність керувати людьми, формува-
ти колектив, навчати.

Існує чимало особистих перешкод, 
автором яких є сам викладач: нездат-
ність розглядати складні проблеми з 
різних точок зору, невиразне цілепо-
кладання, безсистемність, однобокість, 
нерішучість у вирішенні важливих пи-
тань, страх перед ризиком, зайва кри-
тичність по відношенню до чужих ідей 
і самокритичність по відношенню до 
своїх ідей.
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Особисті перешкоди і обмеження 
призводять до нездатності відмовляти-
ся від неправильних рішень, до негнуч-
кості, шаблонності мислення, нестачі 
ініціативи, скутості, стереотипності 
мислення, недостатнього розвитку уяви 
і фантазії, нездатності розрізняти при-
чину і наслідок, виявляти ці причини, 
строго слідувати вказівкам, правилам, 
заборонам. З’являються забобони, упе-
редження, недовіра; рефлексія, віра у 
достатність власних знань, прагнення 
зупинятися на першому ж прийнятному 
варіанті, закритість розуму, оперування 
розмитими поняттями, абстракціями і 
штампами, зайве теоретизування, орі-
єнтація на найближчі вигоди без аналізу 
та прогнозування наслідків, обмежений 
часовий горизонт , схильність до аль-
тернативістики, надмірна залежність 
від авторитетів, орієнтація на керівни-
цтво, на пошук винних, а не на аналіз 
обставин, нетерпимість до протиріч, 
страх продемонструвати свою слаб-
кість, показати себе з невигідної сто-
рони, песимістичне мислення невдахи, 
нездатність до поступового вирішення 
клубка суперечностей, прагнення вирі-
шити все відразу або не вирішувати зо-
всім, змішання факторів і думок, праг-
нення бачити тільки чужі проблеми, не 
помічаючи своїх власних.

Перешкоди та обмеження особистості 
викладача – зарозумілість, самознищен-
ня, жадібність, схильність до саморуй-
нування, нетерплячість, упертість –  
ускладнюють успішність і ефективність 
навчально-виховного процесу і не спри-
яють підвищенню якості підготовки фа-
хівців [1, 2, 5].

Аналіз психолого-педагогічних пере-
шкод і обмежень у роботі професорсько-
викладацького складу дозволяє згрупу-
вати їх за певними критеріями і блоками 
якостей.

Особистісні психологічні перешкоди 
і обмеження [3]:

– почуття невпевненості у собі;
– психічні комплекси (неповноцін-

ність, нарцисизм тощо);
– низька самоефективність і самодос-

татність;
– періодично повторювані стани при-

гніченості, похмурості, меланхолії, де-
пресії, апатії, фрустрації;

– підвищена емоційна збудливість, 
нестриманість;

– холеричний, вибуховий тип темпе-
раменту;

– флегматичний, загальмований тип 
темпераменту;

– погана пам’ять;
– розсіяна, нестійка увага;
– боязнь зійти з дистанції;
– низька розумова працездатність і 

швидка стомлюваність;
– неуспішність у досягненні постав-

леної мети;
– песимізм;
– різні фобії (боязнь великої кількості 

людей – студентська аудиторія, радіофо-
бії, страх керівництва і т. д.);

– низький авторитет серед студентів 
і колег;

– жалюгідний зовнішній вигляд;
– занижена або надмірно завищена 

самооцінка.
Ділові перешкоди і обмеження:
– бідність активного словникового за-

пасу української мови;
– демонстрація недоумкуватості;
– відсутність іміджу, гідного виклада-

ча вищого навчального закладу;
– низький рівень комунікативних 

властивостей;
– методична непідготовленість до 

проведення занять;
– слабке знання основ дидактики;
– відсутність методологічної бази;
– алогізм в змісті навчального матеріалу;
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– безсистемний виклад навчальної ін-
формації;

– слабкий голос і невиразна дикція;
– невміння чітко формулювати думку;
– відсутність плану особистого само-

вдосконалення і самоосвіти;
– небажання вчитися і підвищувати 

професійну кваліфікацію;
– відсутність прагнення опановувати 

психолого-педагогічними знаннями;
– підкреслена корпоративність;
– неорганізованість;
– відсутність у роботі елементів педа-

гогіки співробітництва;
– недисциплінованість;
– наукоподібність, відсутність науко-

вого підходу;
– порушення міжпредметних зв’язків;
– необ’єктивна оцінка знань студен-

тів;
– низькі технології трансляції досяг-

нень науки у навчальний процес;
– відсутність ціннісного підходу до 

змісту навчальної інформації;
– недостатнє використання технічних 

засобів навчання і контролю, електро-
нно-обчислювальної техніки;

– низький рівень застосування дидак-
тичних прийомів навчання;

– нерозуміння сенсу системного і орг-
діяльнісного підходів до викладацької 
діяльності.

Поведінкові перешкоди і обмеження:
– демонстрація всезнайства;
– зневажливість і нечемність до сту-

дентів і колег;
– прояви нетактовності і некорек-

тності;
– незнання правил ділового педаго-

гічного етикету;
– нерозуміння сенсу, завдань, правил 

та ефективності ділового педагогічного 
спілкування;

– розхлябаність;
– неакуратність в діяльності;

– зловживання жестами та мімікою;
– засміченість української мови евфе-

мізмами і інвективною лексикою;
– недисциплінованість по відношен-

ню до розкладу навчаньних занять;
 – вживання у мовленні слів-паразитів;
– відсутність усвідомленого ставлен-

ня до своєї соціальної ролі;
– нехтування нормами педагогічної 

взаємодії;
– нещирість, брехливість, лукавство;
– декларативні заяви;
– акцентування уваги студентів на сво-

їх власних проблемах (низька зарплата, 
перевантаженість навчальними заняття-
ми, конфліктні ситуації на кафедрі тощо);

– надмірна дистанційованість або па-
нібратство;

– професійні педагогічні деформації.
Вдосконаленню педагогічної май-

стерності викладача вищого навчаль-
ного закладу перешкоджають психофі-
зичні і санітарно-гігієнічні умови праці  
[2, с. 34–38]:

– неритмічність психологічних функ-
цій в залежності від нерегулярності на-
вчальних занять за розкладом навчання;

– розбіжність фізіологічних функцій, 
динаміки розумової та фізичної працез-
датності з розкладом і режимом роботи;

– невідповідність особливостей ха-
рактеру і темпераменту викладача з ви-
могами професіограми;

– розбіжність біологічних ритмів (фі-
зичного, емоційного та інтелектуального 
циклів) з режимом праці та відпочинку;

– низькі показники швидкості зорово-
моторної і аудіо-моторної реакцій;

– уповільнена швидкість мислення, 
загальмованість;

– невідповідність освітленості в на-
вчальних аудиторіях санітарно-гігієніч-
ним та фізіологічним нормам;

– відсутність на робочих місцях ви-
кладача засобів місцевого освітлення;
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– конструкція навчальних меблів, не 
відповідає вимогам сучасного дизайну 
та ергономіки;

– робоче місце викладача не облад-
нане відповідно до вимог вузівської гі-
гієни;

– недостатня забезпеченість робочих 
місць викладачів сучасною оргтехнікою;

– психофізіологічна та санітарно-гі-
гієнічна необгрунтованість нормативів 
навчального навантаження викладача 
вищого навчального закладу;

– відсутність в професіограмі викла-
дача вищого навчального закладу ета-
лонних показників психофізіологічних 
характеристик;

– відсутність у педагогічній систе-
мі вищого навчального закладу методів 
підвищення працездатності та поперед-
ження стомлення викладача (тренажер-
ний зал, приміщення для психологічно-
го розвантаження тощо);

– естетичне оформлення навчальних 
аудиторій та інших приміщень вищого 
навчального закладу не обгрунтовано 
особливостями психофізіології зорового 
сприйняття.

Можна припустити, що в міру зрос-
тання кваліфікації суб’єкта професійної 
діяльності буде відбуватися зниження 
виникнення у нього труднощів. Але, 
це вірно лише щодо видів діяльності, 
що носять репродуктивний характер і 
здійснюють на рівні навичок. У випад-
ку, якщо діяльність носить творчий ха-
рактер, завжди мають місце проблемні 
ситуації, а значить, і викликані ними 
труднощі. Більш того, індивідуаль-

не вдосконалення діяльності завжди 
пов’язано з виявленням недоліків і їх 
усуненням. На різних етапах свого про-
фесійного розвитку суб’єкт діяльності 
відчуває то зростання труднощів, то їх 
зниження [1, с. 56–61].

На визначальних етапах професій-
ного росту у суб’єкта діяльності вини-
кають стани, пов’язані з почуттям до-
сягнутого професійного вдосконалення. 
Цей період пов’язаний з суб’єктивним 
сприйняттям відсутності ускладнень і 
характеризується виходом професіонала 
на якісно новий рівень. У міру накопи-
чення рефлексивного досвіду на новому 
рівні відбувається зміна сприйняття ді-
яльності в цілому, а разом з тим відбу-
вається зміна сприймаються труднощів.

У цьому зв’язку можна говорити про 
те, що зниження труднощів, як і їх зрос-
тання, свідчить про що має місце профе-
сійне самовдосконалення. Різниця поля-
гає в тому, що зниження ускладнень є для 
людини бажаним і до нього вона прагне, 
а їх зростання відбувається незалежно від 
її бажання, у випадку, якщо вона прагне 
до вдосконалення своєї професійної ді-
яльності, відсутність ускладнень або їх 
стабільність свідчить про професійний 
застій, рівноцінними за своїми наслідка-
ми професійної деградації.

Висновки та перспективи подаль-
ших наукових розвідок. Відповідно до 
представленого матеріалу, можна під-
креслити різноплановість перешкод і 
труднощів у діяльності викладача вищо-
го навчального закладу та необхідність 
подальшого наукового пошуку.
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ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  
ЯК КОМПОНЕНТА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  
В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВНЗ

Анотація: У статті розглянуто поняття «комунікативна компетенція», визначено її роль в 
процесі навчання, представлено проблему формування лінгвістичної компетенції студентів-
медиків. 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие «коммуникативная компетенция», ее роль в 
процессе обучения, представлена проблема формирования лингвистической компетенции 
студентов-медиков.

Summary: This article deals with the problem of communicative competence, its role in the ed-
ucational process. The author’s study appeals to the problem of the formation of the linguistic com-
petence of medical students.

Постановка проблеми. Концепція 
модернізації освіти пов’язана з по-
требами сучасного інформаційного 
суспільства до інтеграції міжособис-
тісних і міжнародних контактів, які зу-
мовлюють необхідність удосконалення 
практики навчання іноземній мові у 
медичних ВНЗ. Це актуалізує потре-
бу не лише оновлення та розширення 
знань студентів, але й формує нові під-
ходи до навчання, змушуючи коригува-
ти освітній простір, навчальні програ-
ми, педагогічні технології. Провідною 
метою вивчення студентами медичних 
спеціальностей іноземної мови стає 
формуваня комунікативної компетент-
ності, а кінцевим результатом – вико-
ристання мови як доступного засобу 
спілкування і збагачення досвіду фахо-
вої підготовки. Майбутній лікар пови-
нен володіти іноземною мовою на рів-
ні, що дозволяє йому активно і вільно 
використовувати її в будь-якій сфері, в 
тому числі й у професійної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Поняття «комунікативна 
компетенція» та «лінгвістична ком-

петенція» є базовими та найчастіше 
вживаними у сучасних методиках ви-
кладання іноземної мови. У науковій 
та методичній літературі існують різні 
підходи до їх визначення, представле-
но різноманітні формулювання й ін-
терпретації сутності та компонентного 
складу зазначених понять. До пробле-
ми формування комунікативної, мовної 
і лінгвістичної компетенцій зверталися 
як вітчизняні так і зарубіжні дослід-
ники, зокрема: Ф. Бацевич, О. Біляєв,  
М. Вятютнєв, Н. Гез, Є. Голобородько, 
Н. Голуб, О. Горошкіна, І. Зимня, С. Ка-
раман, Т. Ладиженська, В. Мельничай-
ко, А. Палмер, О. Петращук, Л. Решет-
няк, В. Топалова, Bachman F., Hymes 
D., Moirand S. та ін. Різні аспекти були 
розглянуті в контексті дослідження 
проблеми формування міжособистіс-
ного досвіду, необхідного індивіду, за-
для успішного функціонування у сус-
пільстві; формування спроможності 
особистості здійснювати багатокомпо-
нентну динамічну цілісну мовленнєву 
діяльність тощо. Більшість науковців 
підкреслюють тісний взаємозв’язок 
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між зазначеними поняттями, визнача-
ючи лінгвістичну базовим компонен-
том комунікативної компетенції. 

Актуальність даного дослідження 
визначається необхідністю створення 
нових навчально-методичних комплек-
сів для формування комунікативної та 
лінгвістичної компетенції майбутніх 
лікарів з метою ґрунтовної підготов-
ки їх, як фахівців медичної галузі, які 
володіють англомовним професійно 
орієнтованим мовленням на високому 
рівні.

Метою статті є здійснення теоре-
тичного аналізу підходів щодо визна-
чення основних компонентів комуніка-
тивної компетенції студентів-медиків 
та детального розгляду формування її 
базового компоненту –лінгвістичної 
компетенції.

Виклад основного матеріалу. 
В умовах поширення міжнародних 
зв’язків з іншими країнами світу зрос-
тає потреба у вільному спілкуванні 
з іноземними спеціалістами з метою 
розвитку та налагодження професій-
но-ділових контактів. У зв’язку з цим, 
згідно з чинною програмою з англій-
ської мови для професійного спілку-
вання метою навчання іноземної мови 
у вищих навчальних закладах є як ово-
лодіння іноземною мовою як засобом 
комунікації, так і набуття професійно 
спрямованої іншомовної компетент-
ності для успішного виконання по-
дальшої професійної діяльності [1]. 
Отже, одним із завдань сучасного педа-
гога вищої школи є створення умов для 
формування у студентів лінгвістичної 
компетенції, як складової комуніка-
тивної, що забезпечуватиме здатність 
майбутніх лікарів вільно володіти іно-
земною мовою та використовувати її 
в типових, пов’язаних з медичним об-
слуговуванням ситуаціях.

У науковій літературі на сьогодні не 
представлено єдиного визначення по-
няття «комунікативна компетенція». 
Здебільшого, під комунікативною ком-
петенцією (Communicative competence) 
розуміють суму знань, вмінь, особис-
тісних якостей, що дозволяють здій-
снювати мовленнєвий акт, забезпечу-
ючи вирішення конкретних завдань. 
Розглядають її як «сукупність вмінь, 
що дозволяють здійснювати комуні-
кацію…включаючи знання про мову»  
[2, с. 19], як знання, вміння та навички 
необхідні для розуміння програм мов-
ної поведінки інших [3]. 

Оскільки комунікативна компетен-
ція формується в процесі взаємодії 
людини із соціальним середовищем, 
тобто, в процесі надбання соціально-
комунікативного досвіду, її сформо-
ваність передбачає здатність до ви-
конання широкої низки мовленнєвих 
функцій із гнучким використанням 
загальновживаних фраз, адекватну ре-
акцію на оголошення та складні пові-
домлення, розуміння та виконання ін-
струкцій в професійному середовищі, 
адекватну поведінку у типових профе-
сійних ситуаціях, правильну реакцію 
на позицію та точку зору співрозмов-
ника.

Комунікативна компетенція, згід-
но із Загальноєвропейськими Реко-
мендаціями, складається з ключових 
компетенцій, а саме: лінгвістичної, 
соціолінгвістичної та прагматичної. 
Лінгвістична компетенція визначається 
як здатність комуніканта продукувати 
та розуміти усне та письмове мовлення 
відповідно до норм системи мови [4]. 
Проте й досі у лінгвістиці та лінгводи-
дактиці не існує єдиного визначення 
поняття «лінгвістична компетенція». 
Деякі науковці (І. Борисюк, О. Митро-
фанова) оперують ним як синонімом 
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поняття «мовна компетенція»; інші 
(О. Безкоровайна, Н. Гез, Є. Назаренко, 
А. Палмер, В. Топалова, Bachman F.)  
розглядають поняття «лінгвістична 
компетенція» як невід’ємний компо-
нент, як базову складову комунікатив-
ної компетенції; окремі дослідники –  
як компонент англомовної професій-
но орієнтованої комунікативної ком-
петентності (С.Кожушко Л. Крисак,  
О. Тарнопольский).

Окремі дослідники впевнені, що по-
няття є набагато ширшим, під ним слід 
розуміти «…більш глибоке осмислення 
усного й писемного мовлення, знаків, 
правил і структури мови» [5, с. 196]. На 
думку Є. Назаренко, лінгвістична ком-
петенція охоплює знання відомостей 
про мову, вміння співвідносити мовні 
засоби з умовами спілкування, вмін-
ня організовувати мовне спілкування з 
урахуванням соціальних норм поведін-
ки [6]. Тобто, лінгвістична компетенція 
складається зі знання мовного, а саме 
лексичного, матеріалу та мовленнєвих 
навичок володіння цим мовним матері-
алом у процесі підготовки спеціалістів 
будь-якої спеціальності до участі в між-
культурному спілкуванні.

На думку О.В. Безкоровайної та  
Л.В. Мороз, лінгвістична компетенція – 
це здатність вибудовувати граматично 
правильні форми і синтаксичні струк-
тури, а також розуміти змістові відрізки 
мови та використовувати їх в тому зна-
ченні, в якому вони використовуються 
носіями мови. Дослідники вважають, 
що без знання слів і правил форму-
вання граматичних форм та побудови 
осмислених фраз неможлива комуні-
кація. Знання, що входять до складу 
лінгвістичної компетенції, виступають 
основою для функціонування відповід-
них навичок. Крім того, ними надано 
перелік того, що має входити до складу 

лінгвістичних знань, а саме: «знання: 1) 
фахової терміносистеми та характеру її 
зв’язків; 2) соціокультурної наповненос-
ті лексичного матеріалу, що вивчається;  
3) відношення еквівалентності / безек-
вівалентності між лексичними одини-
цями іноземної та рідної мов. 

На основі цих знань формуються 
лінгвістичні навички, до яких ми від-
носимо навички: 1) автоматизовано ви-
кликати з довготривалої пам’яті еталон 
слова, словосполучення або готової 
фрази для вирішення комунікативного 
завдання; 2) розпізнати національно-
культурну семантику термінологічної 
лексики; 3) встановлювати відношення 
еквівалентності / безеквівалентності 
між лексичними одиницями іноземної 
та рідної мов» [7, с. 36-37].

З огляду на зазначене вище, вважа-
ємо, що поняття «лінгвістична компе-
тенція» студентів-медиків є основним 
компонентом їх комунікативної компе-
тенції, що виявляється у наявності знань 
стосовно структури та правил мови, 
здатності використовувати лексичні та 
граматичні засоби мови. Водночас, фор-
мування лінгвістичної компетенції май-
бутніх лікарів стає міцним підґрунтям 
для формування умінь використовувати 
міжгалузеві та вузькогалузеві лексеми, 
наукові терміни, професіоналізми (ви-
робничу лексику), номенклатурні назви 
з метою здійснення успішного профе-
сійно орієнтованого спілкування. Отже, 
формування лінгвістичної компетенції 
відіграє важливу роль у здатності ро-
зуміти та відтворювати іноземну мову 
не тільки на рівні фонологічних, лекси-
ко-граматичних та мовленнєвих умінь 
(умінь будувати граматично правильні 
форми й синтаксичні структури). 

Для студентів медичних ВНЗ є недо-
статнім бути обізнаним лише із систе-
мою мови, правилами функціонування 
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мовних одиниць, володіти правилами 
побудови речень відповідно до грама-
тичних норм. Необхідно формувати та 
закріплювати уміння аналізувати й ві-
рно інтерпретувати змістові відрізки 
мовлення та вживати доречні мовлен-
нєві висловлювання, дотримуючись 
соціальних норм поведінки в усній та 
писемній формі, використовувати мов-
леннєві висловлювання за призначен-
ням, здійснюючи вплив на співрозмов-
ника адекватно ситуації спілкування.

У зв’язку з відсутністю у студентів 
медичних вузів реальних умов іншо-
мовної професійної комунікації, фор-
мування лінгвістичної компетенції стає 
можливим за умов моделювання у на-
вчальному процесі типових ситуацій 
реального спілкування, які виникають 
у різних сферах життя і стосуються 
різних тем. В межах медичного ВНЗ 
можна говорити про формування лінг-
вістичної компетенції студентів під час 
штучно створеної викладачем сфери 
спілкування на загальну та медичну 
тематику на заняттях з іноземної мови, 
під час проведення засідань «English 
speaking club», проведення студент-
ських конференцій, дискусій, диспутів. 
Водночас, формування навичок відбу-
вається й під час проведення круглих 
столів, консультацій, здійснення сту-
дентами самостійної роботи, зокрема, 
опрацювання текстів на медичну тема-
тику, підготовки презентацій тощо. 

Важливою залишається функція ви-
кладача вищої школи з формування 
лінгвістичної компетенції студентів, що 
здійснюється методично, програмовано 
та включає як контроль, оцінку, так і 
роз’яснення окремих аспектів, допо-
могу й підтримку. Викладач пропонує 
студентам вирішувати завдання з по-
ступовим підвищенням складності, за-
стосовуючи диференційований підхід. 

Педагогу край важливо знайти такі уні-
версальні методи навчання іноземній 
мові, які дозволять досягти більш висо-
кого рівня підготовки майбутніх лікарів 
шляхом інтеграції мовної та професій-
ної сфер.

Актуальним сьогодні є використан-
ня інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, які максимально наближають 
процес вивчення іноземної мови до си-
туацій реального та професійного спіл-
кування. Використання різноманітних 
прийомів візуалізації вимови, доступ до 
фахових професійно-орієнтованих дже-
рел (словників,наукових статей, дослід-
ницьких розробок, монографій тощо), 
комунікація з носіями мов, в тому числі 
й засобами мережі Інтернет (міжнарод-
ні online конференції, семінари).

Висновки. На основі вищезазначе-
ного вважаємо, що сучасна вища школа 
має приділяти значної уваги до фор-
мування у студентів немовних вузів 
комунікативної та лінгвістичної ком-
петенцій. Лінгвістична компетенція 
передбачає оволодіння певною сумою 
формальних знань і відповідних їм на-
вичок, пов’язаних із різними аспектами 
мови: лексикою, фонетикою, грамати-
кою. Формування її у студентів вищих 
медичних закладів надаватиме можли-
вості підвищувати рівень сформова-
ності комунікативної компетенції, що, 
в свою чергу, сприятиме моделюванню 
ними вільної і впевненої поведінки в 
професійній сфері у майбутньому.

Представлене нами теоретико-прак-
тичне дослідження не вичерпує всіх 
аспектів порушеної проблеми. Подаль-
шого вивчення потребують питання 
пошуку ефективних шляхів формуван-
ня лінгвістичної компетенції студентів 
медичних ВНЗ, серед яких важливе 
місце посідають новітні технології на-
вчання.
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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 
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effective. 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 
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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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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТИ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: В статье рассмотрены особенности эмоциональной направленности лиц по-
жилого возраста.

Анотація: У статті розглянуто особливості емоційної спрямованості осіб похилого віку

Summary: In the article the peculiarities of emotional orientation for the elderly.

Повышенный интерес к геронтологи-
ческой проблеме обусловлен тем, что в 
нашем обществе увеличивается доля по-
жилых людей. Это безусловно, связано с 
возросшей продолжительностью жизни.

Социально-демографическая струк-
тура современного общества харак-
теризуется постоянным увеличением 
количества пожилых и старых людей. 
Постарение населения – одна из основ-
ных проблем, тревожащих в настоящее 
время все без исключения страны мира. 
Пожилые люди стали отдельной де-
мографической, социальной и медико-
биологической категорией, требующей 
специального подхода к решению своих 
проблем.

Актуальность исследования. Про-
блема эмоциональной сферы личности 
человека пожилого и преклонного воз-
раста выделяется сегодня особой зна-
чимостью и драматизмом. Тенденция 
увеличения продолжительности жизни в 
развитых странах, а также роста числен-
ности пожилых людей в возрастном со-
ставе населения за последние два деся-
тилетия становится очевидным фактом. 

Демографические данные свидетель-
ствуют о том, что планета стремительно 
стареет. Это обстоятельство требует, по 
мнению многих ученых, более присталь-
ного обращения и целостного осмысле-
ния пожилого возраста и старости как 
особого психологического и социо-куль-
турного феномена. Но недостаточность 
как феноменологического материала, так 
и методических подходов обуславливает 
неразработанность вопросов геронтоп-
сихологии, что стало серьезным препят-
ствием для создания целостной теории 
изменения и развития личности в про-
странстве и времени всей ее жизни. 

Проблема старости и старения стано-
виться объектом исследования многих 
наук: биологических, медицинских, со-
циальных, психологических и других. 

В изучении особенностей развития 
личности на поздних этапах онтогенеза 
весомое значение и большой вклад сде-
лали Б.Г. Ананьев, М.Д. Александрова, 
С.К. Визев, И.В. Давидовский, Е.Ф. Ры-
балко. 

Исследованию различных аспектов 
этой проблемы посвящены работы 
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И.И. Мечникова, С.В. Яковлева,  
М.В. Глезера, Ф.И. Комарова, А.Л. Греб-
нева, Н.В. Корнилова и др.

На протяжении многовековой исто-
рии исследований эмоции пользовались 
самым пристальным вниманием со сто-
роны ученых – философов (Р. Валетт, 
И.А. Васильев, Л.С. Выготский, И. Кант, 
С.Л. Рубинштейн, А. Энштейн и др.), 
педагогов и психологов (Л.И. Божович, 
В.К. Вилюнас, В. Вундт, Б.И. Додонов, 
К. Левин, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу,  
М. Полани, П.В. Симонов, П.М. Якоб-
сон и др.). Данному феномену отводи-
лась одна из центральных ролей среди 
сил, определяющих внутреннюю жизнь 
и поступки человека.

Проблему эмоций людей позднего воз-
раста исследовали такие ученые как: Бон-
дарева Ю. С., Божович Л.И., Каган М.С,  
Леонтьев О.М., Никитенко В. В., Пряж-
ников Н.С. Тащева А.И. и другие. 

Общий обзор исследований, а также 
анализ литературы, посвященный изуче-
нию данного вопроса, свидетельствует о 
недостатке изучения данной темы в на-
учной литературе.

Эмоциональная сфера проходит дол-
гий путь – от примитивной чувственной, 
аффективной реакции до высоких чувств 
человека. Развитие эмоций неразрывно 
связано с развитием личности в целом. 
Для периода поздней зрелости характер-
ны специфические изменения в эмоци-
ональной сфере. Многие особенности 
эмоциональной сферы лиц пожилого воз-
раста обусловлены изменением их соци-
альной роли в обществе в связи с уходом 
на пенсию, с необходимостью адаптации 
к новым условиям жизни. У одних это 
вызывает появление негативных эмоци-
ональных переживаний, у других – пози-
тивных, когда человек радуется тому, что 
наконец-то он может свободно распоря-
жаться своим временем и посвятить себя 

делам, которые его интересуют [4, с. 38]. 
Люди, не желавшие выходить на пенсию, 
первое время чувствуют неудовлетворе-
ние, испытывают горечь и раздражение. 
Однако через некоторое время они прихо-
дят в себя и их отношение к своему ново-
му положению становится таким же, как и 
у людей, стремившихся выйти на пенсию. 

Цель исследования: рассмотрение 
особенностей эмоциональной сферы 
личности пожилых людей на основе 
эмоциональной направленности лично-
сти человека.

Объект исследования: пожилые 
люди.

Предмет исследования: процесс из-
учения эмоциональной направленности 
личности пожилых людей. 

Гипотеза: Людям пенсионного воз-
раста присущи такие эмоционально-
личностные направленности, в виде по-
требности в общении, общительность, 
эмоциональность, бережливость, кон-
серватизм.

В соответствии с указанной целью, 
предметом и гипотезой были определе-
ны следующие основные задачи иссле-
дования: 

1. Рассмотреть эмоциональную сферу 
как общественное функционирование 
человека.

2. Рассмотреть особенности эмоцио-
нальной направленности пожилых лю-
дей.

3. Изучить экспериментальным пу-
тем эмоциональную направленность по-
жилых людей, с помощью опросника по 
изучению эмоциональной направленно-
сти личности (опросник Додонова)

4. Проанализировать полученные 
данные.

Методы исследования:
1. Теоретический анализ литературы.
2. Тестирование, наблюдение.
3. Метод математического анализа.
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База исследования: Консультаци-
онный центр «Профиаудит» г. Севасто-
поль.

Практическая ценность данного ис-
следования состоит в том, что опыт из-
ложенных знаний и исследование эмо-
циональной направленности личности 
пенсионного возраста, поможет опреде-
лить актуальные психологические про-
блемы людей пожилого возраста и методы 
профессиональной работы с данной кате-
горией людей. мы можем создать рекомен-
дации для нормализации эмоционального 
состояния военных пенсионеров.

Обобщая сказанное, можно отметить, 
что большинство исследований связыва-
ет особенности эмоциональной сферы 
старых людей с изменением социаль-
но-психологических аспектов бытия и 
актуализацией поведенческих стратегий 
адаптации к процессу старения. Однако, 
говоря о биологических составляющих 
старения, следует поставить вопрос о 
возможности влияния морфо-функцио-
нальных изменений в нервной системе 
на эмоциональные процессы при нор-
мальном и патологическом старении. Во 
всяком случае, в рамках изучения типо-
логии нормального старения получены 
данные о возможности выделения тако-
го варианта старения, в основе которого 
лежит нарушение произвольной регуля-
ции психической деятельности [1, с. 86].

Итак, сценарий старения выбирается 
человеком задолго до самого периода 
старости, и, в соответствии с этим, вы-
бираются приемлемые для него адапта-
ционные механизмы, а также эмоцио-
нальную направленность.

Так, уход на пенсию переживается од-
ними людьми как трагическая изоляция 
от общества, что говорит о коммуника-
тивной эмоциональной направленности, 
которая базируется на потребности в об-
щении, а другими – как возможность за-

няться, наконец тем, к чему всегда лежа-
ла душа. Об этом говорит эстетическая 
эмоциональная направленность, которая 
показывает тягу к произведениям ис-
кусства, стремление к эстетической гар-
монии с миром, к переживанию чувства 
прекрасного. 

Эмоциональные переживания, с ухо-
дом на пенсию направлены на защиту 
пожилого человека от неуправляемой 
реальной жизни и на стабилизацию 
его психических состояний и функций. 
Снижение функций самодетерминации 
и саморегуляции закономерно обостря-
ет личностные качества: осторожность 
постепенно перерастает в подозритель-
ность, бережливость – в скупость, по-
являются консерватизм, безучастное от-
ношение к настоящему и будущему. На 
языке эмоциональной направленности 
речь пойдет о таких характеристиках как 
гностическая – стремление понять, разре-
шить сложную проблему, акизитивная –  
(приобретение) – тяга к накоплению, 
коллекционированию вещей, выходя-
щему за пределы практической нужды в 
них, и альтруистическая – в основе по-
требность в содействии и помощи. 

Таким образом, данные о эмоцио-
нальном состоянии в позднем возрасте, 
полученные при изучении эмоциональ-
ной направленности представляются 
важными и в решении практических 
задач: формирование психо-коррекци-
онных и психо-профилактических про-
грамм, оценка эффективности фукцио-
нирования личности.

Нами было проведено исследование 
особенностей эмоциональной направ-
ленности личности людей пенсионно-
го возраста на базе Консультационного 
центра «Профиаудит» г. Севастополь.  
В исследовании принимали участие 227 
пенсионеров, в возрасте от 65 до 72лет. 
Средний возраст пенсионеров 68 лет.
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На основе анализа полученных ре-
зультатов с помощью «методики по из-
учению эмоциональной направленности 
личности», автор Додонов, были выяв-
лены эмоциональные направленности 
пенсионеров. 

Анализируя полученные результаты 
можно говорить о том, что пенсионе-
рам поздней взрослости наиболее ха-
рактерны и имеют высокие показатели 
коммуникативная (26,4%), акизитивная 
(23,9%), альтруистическая (15,8%), ге-
донистическая (12,8%) эмоциональная 
направленность. Это говорит о том, что 
эмоциональное состояние большинства 
наших испытуемых базируется на по-
требности в общении, дружеских отно-
шениях, сочувствующем собеседнике, 
присуща тяга к накоплению, коллек-
ционированию вещей, выходящему за 
пределы практической нужды в них, по-
требность в содействии и помощи, по-
кровительство другим людям, а также 
выражение потребности в телесном и 
душевном комфорте.

С выходом на пенсию у человека 
очень резко сокращается круг общения. 
Если раньше на работе, в социуме об-
щение было максимально развито, то с 

выходом на пенсию, общение человека 
минимизировано. Пенсионера окружа-
ют его близкие люди – вторая половин-
ка, дети и внуки. И как бы не звучало 
грубо, всем им не хватает времени на 
общение. 

Тяга к собирательству присуща че-
ловечеству с древнейших времён. Тогда 
она диктовалась вполне утилитарными 
причинами. Выживание рода-племени 
требовало создания запасов полезных 
предметов и продуктов. Однако, в даль-
нейшем процессе кровно-имущественно-
го расслоения у сильной людской части 
появилась возможность перенести свой 
интерес на факультативные по отноше-
нию к естественным нуждам вещи. Пер-
вые коллекции стали олицетворением 
власти. А изначальными пристрастиями, 
думается, стали оружие и монеты. Да и 
утварь, в которую древние мастера стали 
вкладывать свои разнообразные таланты. 

В основе любой коллекции лежит 
определённая система, что придаёт на-
бору артефактов познавательный харак-
тер, а также художественную, научную 
или историческую ценность

Коллекционирование при активиза-
ции альтруистического начала становит-

Табица 1
Результаты эмоциональной направленности по методике Додонова

№ Направленности личности Пенсионеры 
(чел.) % соотношение 

1 Альтруистическая 36 15,8
2 Коммуникативная 60 26,4
3 Глорическая 8 3,5
4 Праксическая 7 3,1
5 Пугническая 6 2,6
6 Романтическая 12 5,3
7 Гностическая 5 2,2
8 Эстетическая 10 4,4
9 Гедонистическая 29 12,8 
10 Акизитивная 54 23,9
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ся путеводной нитью для последующих 
поколений, своеобразным «аккумулято-
ром» духовных энергий прошлого, из 
которых возникают новые идеи и об-
разы. Хотя, с другой стороны, это ведь 
и практически прямое попадание соби-
рателя ценностей в мировую историю, 
шикарные жесты человечество не может 
не заметить. Слава обеспечена на долгие 
века, недаром мы помним всех тех, кто 
оставил людям свои накопленные со-
кровища. 

В современном мире стремление ра-
ботать или излишняя концентрация на 
собственном труде показывает то, что 
человек становится трудоголиком и 
свободное время для него представля-
ется недостижимой роскошью. Семья, 
частная жизнь, свободно выражаемые 
эмоции уходят у такой персоны на пери-
ферию сознания. А так как любые при-
страстия «перекашивают» личность, то 
и от подобной апологетики труда толку 
мало. Все сущностные мотивы сублими-
руются в работе. Именно это заставляет 
время от времени забывать про нала-
женный быт и комфорт. Поэтому выходя 
на пенсию потребность в комфорте как 
физическом, так и душевном играет не-
маловажную роль в жизни пенсионера. 

Менее выражены следующие эмо-
циональные направления личности 
глорическая (3,5%) – потребность са-
моутверждения, славы, почета, кото-
рая свидетельствует о том, что человек 
вышедший на пенсию не удовлетворён 
теми реалиями, которые его встретили 
в так званой новой жизни. Скорее всего 
человек занимал высокую должность и 
имел значимость в рабочем коллективе. 
Романтическая (5,3%) – стремление ко 
всему необычайному, таинственному, 
возможно это страсть к путешествиям, 
которая имеет свои истоки в сочетании 
мышечных физиологических потребно-

стей и неутомимых движений пытливо-
го ума, тем более существует множество 
вариантов передвижения. Современ-
ная цивилизация с её развитой транс-
портной инфраструктурой предлагает 
множество сообразно потребностям и 
кошельку. Кто-то садится на велосипед 
и крутит педали в ближайшие окрест-
ности, а кому-то как Ричарду Брэнсону 
требуется не менее, чем погружение на 
батискафе в Марианскую впадину. Эсте-
тическая (4,4%) – тяга к произведениям 
искусства, стремление к эстетической 
гармонии с миром, к переживанию чув-
ства прекрасного. Расхожая поговорка 
«привычка – вторая натура» чётко по-
казывает явный компенсаторный харак-
тер любого зацикливания на чём-либо. 
Человек отчуждается от своей «первой» 
природы, от смысла собственной мис-
сии. В результате этого человек пожи-
лого возраста понимает, что бы ему хо-
телось реализовать и каких результатов 
достичь для реализации высших целей 
гармонического мира. 

Низкие показатели эмоциональной 
направленности личности это праксиче-
ская (3,1%) – ценностные переживания, 
связанные с реализацией деятельности, 
которая нужна субъекту сама по себе. 
Человек, которому присуща данная на-
правленность, не удовлетворён, тем, что 
он пошел на пенсию, так как считает 
что его потенциал еще не раскрыт и не-
реализованн на все 100%. Пугническая 
(2,6%) – борьба. Опирается на потреб-
ность в преодолении опасности, на базе 
которой возникает позднее интерес к 
борьбе и гностическая (2,2%) – стрем-
ление понять, разрешить сложную про-
блему.

Таким образом, в результате экспе-
риментального исследования, эмоцио-
нальное состояние большинства наших 
испытуемых базируется на потребности 
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в общении, дружеских отношениях, со-
чувствующем собеседнике, присуща тяга 
к накоплению, коллекционированию ве-
щей, выходящему за пределы практиче-

ской нужды в них, потребность в содей-
ствии и помощи, покровительство другим 
людям а также выражение потребности в 
телесном и душевном комфорте.
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та психологічних дисциплін із секцією безпеки життєдіяльності людини 
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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 
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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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ПРОЖИВАННЯ НОВОГО НАРАТИВУ  
ЯК СПОСІБ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  

У ПОСТТРАВМАТИЧНІЙ СИТУАЦІЇ

Анотація: Проаналізовано специфічну природу травматичної пам’яті та ефективність ін-
теграції фрагментарних травматичних спогадів у життєву історію клієнта для подолання на-
слідків психотравмуючих ситуацій. Представлено модель «терапевтичних сходинок» травмо-
фокусованої наративної реконструкції та психотерапевтичну техніку наратизації травматичної 
події.

Аннотация: Проанализирована специфическая природа травматической памяти, эффек-
тивность интеграции фрагментированных травматических воспоминаний в жизненную исто-
рию клиента для преодоления последствий психотравмирующих ситуаций. Представлена 
модель «терапевтических ступеней» травмофокусированной нарративной реконструкции, а 
также психотерапевтическая техника нарратизации травматического события.

Summary: Аnalyzed a nature of traumatic recollection, effectiveness of integration of fragment-
ed traumatic recollections into the client’s life history for remedial actions taken after psycho trauma 
situations. Presented an model of «therapeutic steps» for trauma-focused narrative reconstruction 
and psychotherapeutic technique of narratization of traumatic event. 

Постановка проблеми. У трагічних 
умовах сьогодення, коли військові кон-
флікти, бойові дії, інформаційна війна 
стали нашою реальністю, а комуніка-
тивний простір переповнений мані-
пулятивним, травмуючим контентом, 
особливо важливо зміцнювати, поси-
лювати або ж відновлювати у людини 
відчуття сталості світу, віднаходити 
ресурси досягнення цілісності особис-
тості, усвідомлювати можливості її ін-
теграції та ідентифікації.

Дієвим способом психологічного 
відновлення у посттравматичній си-
туації є оптимізація часової перспек-
тиви особистості. Свого часу вітчиз-
няні вчені Є. Головаха і Н. Паніна у 
роботі «Социальное безумие: история, 
теория и современность» (1994) про-
аналізували, яким чином в періоди 
нестабільного функціонування соціо-
культурної системи посилюються такі 

соціальні емоції як страхи, тривож-
ність, різного роду фобії, та як форму-
ється взаємозв’язок між рівнем страхів 
та різними соціальними факторами, 
зокрема часовими аспектами життє-
діяльності особистості й соціальної 
спільноти. Дослідники зазначають, що 
внаслідок психічної травми виникає 
фрагментація часових переживань, по-
рушення послідовності подій, фіксація 
на певному часовому модусі. Як вка-
зують фахівці, що працюють с ПТСР 
(посттравматичний стресовий розлад), 
травматична пам’ять на відміну від ав-
тобіографічної, не має «мітки часу» – 
переживається як «тут і тепер», вона 
фрагментована, не інтегрована в авто-
біографічну пам’ять. Відповідно важ-
ливим аспектом роботи із травмою є 
відновлення «лінії часу», реконструк-
ція життєвої історії, побудова й моди-
фікація наративу травми [1; 2; 3]. 
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Мета статті – представлення техніки 
використання елементів наративної те-
рапії в роботі з психотравмою. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Люди постійно розповідають 
історії, як іншим, так і самим собі. Ми – 
це наші історії. Розповідаючи та перепо-

відаючи життєві історії, людина змішує 
та видозмінює свої спогади, по-різному 
розподіляє життєвий досвід, тим самим 
конструює свою унікальну реальність. За 
допомогою історій-розповідей – нарати-
вів – особистісний досвід розміщується 
в континуумі «минуле-майбутнє», ство-

рюючи причинно-наслід-
кові зв’язки, і відповідно 
цілі: «Наратив трансфор-
мує час у людський час» 
[4, с. 327]. Люди живуть в 
теперішньому, це час, який 
ними проживається. Осо-
бистість відтворює свої 
спогади в теперішньому і 
проектує в минуле, уявляє 
своє майбуття в теперіш-
ньому і проектує в майбут-
нє. Якщо минуле і майбут-
нє – проекції сьогодення, 
тоді й історія (наратив), з 
якою людина себе іденти-
фікує – також проекція. 
Тому наратив потенційно 
мінливий у часі, він не 
встановлюється раз і на-
завжди, він гнучкий, його 
можна змінювати [2;4;5].

Внаслідок психотравми 
можуть залишитися боліс-
ні часткові спогади, які не 
об’єднуються у цілісну іс-
торію. Такі незасвоєні, не-
інтегровані в життєву іс-
торію людини фрагменти 
можуть переслідувати її у 
вигляді інтрузивних симп-
томів (нав’язливих спо-
гадів, страшних снів, дис-
оціативних реакцій тощо). 
В результаті фіксації на 
травматичному минуло-
му виникають психоемо-
ційні проблеми на зразок 

Неінтегрованість 
травматичної 

пам’яті

«Нехтування»
Пасивна 

поведінка

Травматичні 
спогади

Страх
спогадів

Уникання 
спогадів

Рис. 1. Циклічний характер 
психотравматичних спогадів

Рис. 2. Модель «терапевтичних сходинок»  
травмофокусованої наративної реконструкції
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синдрому ПТСР. «Травматичні події ви-
кликають порушення автобіографічної 
пам’яті, а відтак послаблення контексту-
алізації подій та посилення асоціативних 
зв’язків, що веде до розвитку симптомів 
повторного переживання» [1, с. 30]. Ци-
клічний характер психотравматичних 
спогадів зображено на рис. 1:

Один із основних факторів, через які 
залишаються симптоми травми – пове-
дінка уникання спогадів, пов’язаних із 
травмою. Реакція уникання може про-
являтися в «нехтуванні» як неусвідомле-
ному ігноруванні інформації, значущої 
для вирішення проблеми. Індикатором 
процесу нехтування є пасивна поведін-
ка у вигляді утримування від дії, зверха-
даптації, нервозності, безпорадності або 
насильства. Природно, що ця захисна 
стратегія дозволяє постраждалому ухи-
литися від неприємних думок і пережи-
вань, людей та ситуацій, що так чи інак-
ше нагадують про травму й викликають 
біль, напруження, тривогу, страх. Але 
така поведінка спричиняє лише тимча-
сове полегшення, не дозволяючи інте-
грувати травматичний досвід в життєву 
історію особистості, перешкоджає при-
йняттю та опрацюванню травматичних 
переживань, тим самим унеможливлює 
вироблення гнучкого способу подо-
лання наслідків травми й вироблення 
нового конструктивного оцінювання 
травматичної події в довготривалій пер-
спективі.

Ефективним підходом в роботі з по-
стравматичними стресовими розлада-
ми визнається травмофокусована ког-
нітивно-поведінкова психотерапія, яка 
охоплює різні терапевтичні інтервенції, 
спрямовані на рекогніцію та повторне 
переживання травматичних ситуацій. 
Одним з продуктивних методів травмо-
фокусованих втручань є наративна ре-
конструкція [1].

З огляду на особливості травматичної 
пам’яті, основна мета травмофокусо-
ваної наративної терапії – відновлення 
«лінії часу» через створення/перепро-
живання нового наративу травматичної 
ситуації. Для цього використовується 
спеціальна процедура поновленого «ви-
писування» історії травматичної події – 
наратизація, яка дозволяє сконструювати 
усвідомлений цілісний, альтернативний 
наратив травматичної події. В результаті 
у людини з’являється нова історія, нові 
можливості та сподівання. Зазвичай, у 
ході наративної реконструкції клієнт 
отримує новий емоційний досвід та но-
вий когнітивний конструкт (рекогніція) 
– ресурс для змін і досягнення стану 
особистісної інтегрованості, цілісності, 
автономності. Умовно процес травмо-
фокусованої наративної реконструкції 
можна зобразити у вигляді моделі «тера-
певтичних сходинок», див. рис. 2.

У ході психотерапевтичної роботи з 
особами, що мають у своїй життєвій іс-
торії травми розвитку (дитячий досвід 
деструктивної критики, емоційного дис-
танціювання, неприйняття, домашнього 
насильства тощо), ми пропонуємо вико-
ристовувати психотерапевтичну техніку 
травмофокусованої наративної рекон-
струкції.

В основу запропонованої техніки 
покладено елементи моделі лікуван-
ня травми «SEE FAR CBT» (автори  
M. Lahad, M. Doron) – мультимодаль-
ного психотерапевтичного методу, який 
фокусується на таких складових:

• тілесне опрацювання травматичного 
досвіду (SEЕ – somatic experience);

• робота в уявному просторі відтво-
рення травматичної події з використан-
ням асоціативних карток (FАR – fantastic 
reality);

• когнітивно-поведінковий метод: 
зміна негативних установок, нова інтер-
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претація травматичної події, перебудова 
когніцій, набуття позитивного досві-
ду подолання стресових травматичних 
ситуацій (CBT – cognitive behavioral 
therapy).

Модель «SEE FAR CBT» пропонує 
чітку організацію процесу терапії: де-
сять кроків, які зазвичай складають  
10-15 психотерапевтичних сесій. Ве-
лика увага надається психологічній 
просвіті клієнта й виробленню кон-
кретних, досяжних цілей терапії, які 
загалом полягають у зменшенні інтен-
сивності симптомів посттравматич-
них стресових розладів та покращенні 
якості життя.

 Техніка травмофокусованої наратив-
ної реконструкції полягає у послідов-
ному, поетапному відтворенні наративу 
травми клієнта в уявному просторі за 
допомогою асоціативних карток (вико-
ристовуються адаптовані для роботи з 
кризовими життєвими ситуаціями на-
бори карток COPE, SAGA, HABITAT, 
«Креатив1,2,3: Життєві ситуації та кри-
зи»). В основі роботи з асоціативними 
картками лежить психологічний меха-
нізм проекції власного життєвого до-
свіду, стресової ситуації, травматичної 
події на основі змісту (сюжету) картки. 
Інтерпретацію змісту картки здійснює 
виключно клієнт. Картки умовно поді-
ляються на категорії: ідентифікація по-
дії, реакція на подію, способи та ресурси 
для подолання, результат виходу з трав-
матичної ситуації.

На початку та наприкінці процесу на-
ратизації травматичної події клієнту про-
понується процедура мобілізація ресур-
сів – ресурсінгу (Resourcing) за методом 
BASIC PH [6]. Протягом терапевтичного 
процесу клієнту пропонується здійсню-
вати суб’єктивне оцінювання стану дис-
тресу – SUDs (Subjective Units of Distress 
Scale) за шкалою від 0 до 10 балів.

 Важливо сказати, що кожну конкрет-
ну терапевтичну процедуру розробля-
ють для кожного клієнта індивідуально, 
виходячи зі специфіки травматичного 
впливу, запиту, життєвого досвіду, рів-
ня особистісного розвитку, готовності 
клієнта до терапевтичних інтервенцій. 
Завершуючи терапевтичний процес, 
важливо дозволити клієнту розповісти 
про те, чого він навчився під час терапії, 
який досвід отримав, які нові способи 
подолання проблеми виробив. 

Висновки. З огляду на фрагменто-
ваність, неінтегрованість травматичної 
пам’яті, ефективним способом психоло-
гічного відновлення у посттравматичній 
ситуації може бути оптимізація часової 
перспективи особистості, що здійсню-
ється шляхом відновлення «лінії часу», 
реконструкції життєвої історії, побудови 
й модифікації наративу травми.

Дієвим підходом в роботі з пострав-
матичними стресовими розладами ви-
знається травмофокусована когнітивно-
поведінкова психотерапія, спрямована 
на рекогніцію та повторне переживання 
травматичних ситуацій. Одним з про-
дуктивних методів травмофокусованих 
втручань є наративна реконструкція.

Запропонована психотерапевтична тех-
ніка травмофокусованої наративної рекон-
струкції дозволяє сконструювати усвідом-
лений цілісний, альтернативний наратив 
травматичної події, в результаті чого лю-
дина отримує новий емоційний досвід та 
новий когнітивний конструкт як ресурс 
для змін і досягнення стану особистісної 
інтегрованості, цілісності, автономності.

Перспективу дослідження ми вба-
чаємо в необхідності проведення більш 
ґрунтовної емпіричної верифікації 
ефективності запропонованої психоте-
рапевтичної техніки щодо оптимізації 
часового впорядкування та інтеграції 
травматичного досвіду.
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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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ДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  
ПЕДАГОГІЧНОЇ СФЕРИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ  

НА ТЛІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація: У статті розглянуто питання підготовки фахівців педагогічної сфери у Великій 
Британії на тлі євроінтеграційних процесів.

Аннотация: Статья рассматривает вопросы подготовки специалистов педагогической 
области Великой Британии под. углом евроинтеграционных процессов. 

Summary: The article deals with Great Britain pedagogical specialists training within the  
Euro-integrating processes.

Постановка проблеми. Розвиток 
глобалізаційних процесів та економіки 
знань спричинив суттєві зміни в струк-
турних і функційних характеристиках 
систем вищої освіти більшості країн. 
Сьогодні кожна країна світу опікуєть-
ся проблемою реформування системи 
вищої освіти за умов координації на-
ціональних процесів відповідно до за-
гальних вимог. Нині такі країни, як 
Велика Британія, Німеччина, Франція, 
США, Японія тощо, планомірно впро-
ваджують власну модель модерніза-
ції педагогічної освіти академічного 
ґатунку. Ці зміни зарубіжні та вітчиз-
няні дослідники, серед яких Лаври-
ченко Н., Сруєва А., Базуріна В. М.,  
Хадсон В. (Hudson B.), Мукан Н. В.  
та ін. номінують терміном «багатоманіт-
ність», беручи до уваги поліаспектність 
мети й завдань сучасної освіти, структу-
ри освітньої системи, соціокультурних 
потреб молоді, та послуговуються таки-
ми поняттями, як «безперервна», «дові-
чна», «подальша» освіта.

Найбільш радикальні реформи, спря-
мовані на підвищення національної та 
глобальної конкурентоспроможності 
навчальних закладів, відбуваються про-

тягом останнього десятиріччя в країнах 
так званого Болонського клубу, що по-
ставили за мету створити єдиний про-
стір європейської вищої освіти, при-
вабливий у глобальному вимірі своєю 
найвищою якістю [1]. «Європа освіти» –  
це шлях до побудови єдиного європей-
ського простору, у якому, попри відмін-
ності в національних освітніх системах, 
наявне прагнення узгодити їхні ключо-
ві елементи [2]. Основним завданням 
статті є аналіз ключових напрямів підго-
товки фахівців педагогіки Великої Бри-
танії сьогодення.

Виклад основного матеріалу. Важ-
ливою передумовою формування єв-
ропейського освітнього простору є на-
дання всім громадянам рівних шансів і 
можливостей на здобуття якісної освіти, 
незалежно від соціокультурного й етніч-
ного походження, раси, віросповідання, 
статі тощо. Водночас розбудова єдиного 
європейського освітнього простору по-
требує науково-аналітичного осмислен-
ня та концептуального обґрунтування 
цього процесу передусім фахівцями-пе-
дагогами, а не лише політиками, фінан-
систами, менеджерами. У зв’язку з цим 
дедалі частіше європейські провідники 
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апелюють до порівняльно-педагогічних 
наукових структур, що найбільш при-
датні для ролі аналітичних і координа-
ційних центрів європейської інтеграції в 
галузі освіти. Отже, фахівці з порівняль-
ної педагогіки можуть посприяти розбу-
дові «Європи якості та Європи можли-
востей» [2, с. 13].

До основних чинників розвитку ви-
щої освіти, що зумовлюють характер 
модернізаційних процесів у цій сфері, 
належать: 

1) глобалізація різних сфер життя 
людства;

2) розвиток економіки знань; 
3) інтернаціоналізація політичного, 

наукового й культурного життя людства; 
4) масовізація вищої освіти; 
5) університетизація систем вищої 

освіти [3, с. 45-56].
Схарактеризовані вище глобальні 

чинники розвитку вищої освіти зумов-
люють нагальність поліпшення її якості 
як провідного напряму модернізації ді-
яльності вишів. До провідних із них на-
лежать такі: політична (розроблення й 
застосування законів і підзаконних актів, 
що регламентують діяльність інститу-
цій, відповідальних за визнання якості), 
адміністративна (моніторинг та контр-
оль якості освіти в межах ліцензування, 
акредитації, атестації вишів, навчальних 
програм, педагогічного й адміністра-
тивного персоналу), професійна (засоби 
розвитку культури якості вищої освіти), 
ринкова (національні та міжнародні рей-
тинги університетів) [3, с. 45-47].

Сучасні зарубіжні університети – це 
великі науково-освітні й виробничі комп-
лекси, які об’єднують навчально-дослід-
ницькі інститути, коледжі, факультети, 
кафедри (відділи, департаменти), про-
блемні лабораторії, школи-лабораторії, 
конструкторські та технологічні бюро, 
промислові підприємства, заклади сфери 

послуг. У складі університетів функцію-
ють наукові школи, колективи вчених-
дослідників і педагогів – інтелектуальна 
еліта суспільства. У кожному із закладів 
навчається від десяти до ста, а іноді й 
більше тисяч студентів, аспірантів, док-
торантів. Різні освітні програми універ-
ситетських центрів опановують тисячі 
іноземних студентів.

Британські фахівці вже давно взяли 
курс у напрямку формування універси-
тетської освіти світового класу, керую-
чись документом, ухваленим 2004 року 
урядом Великої Британії, що має про-
мовисту назву «Надати світового виміру 
освіті світового класу» (Putting the World 
into World Class Education)[4]. У докумен-
ті зазначено, що для досягнення світового 
рівня освіта повинна відповідати трьом 
умовам: «формувати розуміння світу, у 
якому ми живемо: цінності та культуру 
різних цивілізацій, можливості впливу 
на глобальну економіку й навколишнє се-
редовище, складником яких є ми як гро-
мадяни глобального суспільства; знати 
стандарти освіти світового класу, рівня-
тися на них у своїй діяльності та відпо-
відати їм; нарешті, розвивати глобальне 
партнерство»[4]. Здобутком британської 
системи педагогічної освіти є також її 
післядипломний рівень [5, с. 3-4].

Стрімкі соціальні трансформації, ба-
гатоманітні зміни в освітньому серед-
овищі впливають на педагогічну працю, 
актуалізуючи нові напрями діяльності, 
нові компетентності вчителя. Аналіз су-
часних педагогічних досліджень у галузі 
педагогічної освіти, які нещодавно про-
ведені західними педагогами П. Згагою 
(P. Zgaga), В. Хадсоном (B. Hudson) [6], 
дає змогу виокремити нові аспекти ді-
яльності вчителя в умовах інтеграцій-
них процесів, окремі з яких можна про-
ілюструвати «Базовими стандартами 
компетенцій у галузі ІКТ для вчителів», 
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що розроблені організацією ЮНЕСКО 
(UNESCO ICT competency framework for 
teachers) [7]. Практична орієнтація Наці-
онального курикулуму Англії та Уельсу 
не становить сумнівів. Унаслідок його 
модернізації 2000 р., проголошено за-
вдання обов’язкової освіти, що перед-
бачає формування ключових навичок, 
схарактеризованих як «набір життєво 
необхідних навичок, потрібних для на-
вчання, кар’єри та особистісного розви-
тку індивідуума» [8, с. 131].

Освітні кваліфікації вищої освіти Ве-
ликої Британії можуть бути професійно 
спрямованими (NVQ і GNVQ) та акаде-
мічними (Academical), стандартизовани-
ми відповідно до Національної профе-
сійної класифікації (National Qualification 
Framework) і класифікації кваліфіка-
цій вищої освіти (Framework for Higher 
Education Qualification). Класифікація 
кваліфікацій вищої освіти натомість 
представляє суто академічні (Bachelor; 
Bachelor with honours; Master) і практич-
но спрямовані кваліфікації (foundation 
degrees; diplomas of higher education and 
further education; higher national diplomas; 
higher diplomas; graduate certificates; 
graduate diplomas; postgraduate certificates; 
postgraduate diplomas). Учений ступінь 
Doctor не має практично орієнтованих 
аналогів, але передбачає вищі рівні – 
higher doctorates [9].

Серед особливостей британських ма-
гістерських програм варто виокремлюва-
ти такі: 

1) більшість програм триває один рік, 
що робить їх фінансово доступними й 
привабливими; 

2) британські програми вирізняються 
високим контролем якості освіти та ви-
соким академічним рівнем присуджува-
них ступенів; 

3) існує можливість обрання найбільш 
прийнятної програми за типом підготов-

ки, спеціалізації (та їхньої комбінатор-
ності), способом навчання (очно, заочно, 
дистанційно, комбінування очного й дис-
танційного навчання); 

4) успішне завершення магістерської 
програми дає більші можливості для 
продовження навчання за докторською 
програмою, а також більші шанси для 
кар’єрного зростання (велика кількість 
студентів магістерського рівня працює й 
навчається паралельно); 

5) ступені, присуджувані британськи-
ми університетами, визнають у всьому 
світі, тому британська освіта – одна з най-
престижніших і найбажаніших [10; 11].

Як зазначено вище, підготовка магі-
стрів в університетах Великої Британії 
являє собою етап післядипломної осві-
ти й елемент неперервної педагогічної 
освіти в цілому (у контексті підготов-
ки магістрів педагогіки). Імпонує думка  
Н. Мукан, дослідниці педагогічної освіти 
США, Канади й Великої Британії, стосов-
но того, що, характеризуючи професій-
ний розвиток учителів, необхідно зважа-
ти на три перспективи: людина як суб’єкт, 
який навчається на постійній основі; на-
вчальні програми, ґрунтовані на принципі 
неперервності освітньої діяльності вчите-
лів для забезпечення потреб та інтересів 
на різних етапах їхньої життєдіяльності; 
структурно-функційна організація про-
фесійного розвитку в системі неперервної 
педагогічної освіти, що охоплює мережу 
навчальних інституцій та їхню співпра-
цю, спрямовану на створення комплексу 
освітніх послуг, базованих на принципах 
системності, систематичності, наступ-
ності тощо [12, с. 110-116].

Професійний розвиток педагогів за-
собами ДН (дистанційного навчання), 
ґрунтуючись на специфічній методології 
пізнання людиною самої себе та люди-
ни в контексті навколишнього світу, по-
слуговується комплексом, з одного боку, 
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філософських, психологічних і педаго-
гічних теорій, концепцій, підходів [13] та 
з іншого – специфічних теорій і концеп-
цій, властивих ДН.

У контексті структурно-функційного 
підходу професійний розвиток педагогів 
(зокрема засобами ДН) витлумачують 
як систему, що охоплює взаємопов’язані 
структурно-функційні компоненти: 
структуру та підсистеми, мету й основні 
завдання, функції, суб’єкти, зміст і спо-
соби діяльності, цілісність розвитку, ди-
наміку системи, сутність та особливості, 
умови й фактори тощо. Метою системи 
неперервної педагогічної освіти у Ве-
ликій Британії є забезпечення умов для 
неперервного професійного розвитку 
освітян.

Досліджуючи професійний розвиток, 
необхідно зважати на суб’єктів діяль-
ності в системі неперервної педагогічної 
освіти, якими є освітяни, що працюють 
у цій системі, та вчителі загальноосвіт-
ніх шкіл, що реалізують власний профе-
сійний розвиток у системі неперервної 
педагогічної освіти. Розвиток дорослої 
людини – важлива концепція в педа-
гогічній освіті, що покладена в основу 
усвідомлення зв’язків між майбутніми 
вчителями, учителями, які працюють у 
загальноосвітніх школах, викладачами 
системи професійної педагогічної осві-
ти. Доросла особа вдосконалюється, 
долаючи ієрархічно вибудовані етапи 
мислення й розвитку. Щоб забезпечити 
успішність академічної програми, необ-
хідно зважати, по-перше, на те, який 
етап домінує в розвитку молодої людини 
(у будь-якій школі можна зустріти вчите-
лів на різних етапах розвитку мислення: 
деякі мислять конкретними категоріями, 
інші ж – абстрактними); по-друге, на те, 
що важливість розвитку молодої людини 
в процесі здобуття педагогічної освіти є 
менш очевидною, але вагомішою. Тому 

один із ключів до успіху професійного 
розвитку – здатність програм адаптува-
тися до різноманітних характеристик, 
притаманних учителям.

У контексті концепції педагогічної 
компетентності підготовку магістрів 
педагогіки засобами дистанційного на-
вчання варто витлумачувати як систему, 
що забезпечує реалізацію професійно-
го розвитку педагогів, спрямованого на 
формування професійної компетентнос-
ті, яка необхідна для виконання функцій-
них обов’язків педагога.

Підготовка магістрів педагогіки засо-
бами дистанційного навчання ґрунтова-
на на використанні концепції конструк-
тивізму, відповідно до якої це активний 
процес конструювання знань на підставі 
власного досвіду педагога. Сучасні рин-
кові відносини аргументовано доводять 
потребу в підготовці висококваліфіко-
ваних, конкурентоспроможних фахівців 
у всіх галузях життєдіяльності суспіль-
ства, тому система післядипломної пе-
дагогічної освіти (зокрема система під-
готовки магістрів педагогіки) має бути 
базована на впровадженні новітніх тех-
нологій професійного навчання, макси-
мальному наближенні його до сучасних 
реалій, які динамічно оновлюються. Вод-
ночас зростає необхідність у формуванні 
в майбутніх фахівців освітньої галузі не 
лише конкретних умінь, навичок, знань, 
але й особистісних якостей, які дадуть їм 
змогу впродовж професійної діяльності 
інтенсивно освоювати новітню техніку, 
інформаційно-комунікаційні технології, 
а в разі потреби – оволодівати новим фа-
хом, використовуючи засоби ДН [14].

Висновки. Отже, описані вище осо-
бливості педагогічної освіти Великої 
Британії певною мірою віддзеркалюють 
сутність підготовки магістрів педагогіки 
в університетах Великої Британії засоба-
ми дистанційного навчання.
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НА НЕРВОВО-ПСИХОЛОГІЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ

Анотація: У статті розглянуто питання, що пов’язане із дослідженням невротичних реакцій 
студентів на нервово-психологічні навантаження.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с исследованием невротических 
реакций студентов на нервно-психологические нагрузки.

Summary: The article deals with questions connected with the study of neurotic reactions of 
students at the neuro-psychological stress.

Постановка проблеми. На сучас-
ному етапі розвитку суспільства від-
значається тенденція до зростання не-
вротичних розладів серед студентів.  
У сучасних умовах отримання освіти у 
вищих навчальних закладах можна від-
нести до специфічного виду діяльності, 
пов’язаній з високим рівнем психічних 
і фізичних навантажень, вкрай зроста-
ючих в період державних іспитів та за-
хисту дипломів, дефіцитом часу, необ-
хідністю засвоювати в стислі терміни 
великий обсяг інформації, підвищени-
ми вимогами до вирішення проблемних 
ситуацій, жорстким контролем і регла-
ментацією режиму. Напружений ритм 
життя розташовує до невротичних ре-
акцій, психогенних розладів. Студенти 
з невротичними розладами недосипа-
ють, деякі з них не використовують ви-
хідні дні для відпочинку. Захворювання 
неврозом веде до значного зниження 
успішності [13].

Невротичні розлади – це такі розлади, 
що характеризуються емоційною нестій-
кістю, тривогою, низькою самоповагою, 
вегетативними розладами [12]. Озна-
ками невротичного розладу є надмірна 
чутливість, нервовість, відчуття три-
воги, небезпеки, занепокоєння, погір-
шення сну, дратівливість, вразливість, 
схильність жваво реагувати на всілякі 
несприятливі дії. Людина з невротичним 
розладом, крім своєї "тонкошкірості" до 
певних подразників, нерідко виявляє 
окремі (пом’якшені, невиражені, суб-
клінічні) невротичні явища: схильність 
до печалі, чуйний сон, нерівний апетит 
і т.д. Виділяють періодичне, нападне і 
безперервне протікання невротичних і 
неврозоподібних розладів [5]. 

Формування невротичних розладів 
було розглянуто в трудах зарубіжних 
вчених З. Фройда, К. Хорні, Е. Фромма, 
М. Гельдера та інших. На відчизняних 
теренах вивчення невротичних розладів 
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пов’язано з іменами І.П. Павлова, Б.Д. Кар- 
васарского, П.Г. Андруха, В.М. Астапо-
ва, М.І. Буянова, І.А. Воронова, В.Л. Га- 
венко, Г.О. Самардакової, О.В. Смик, 
В.М. Сінайко, Т.П. Мозгової, А. І. Заха-
рова, Н. А. Марути та інших.

Невротичні розлади студентів були роз-
глянути в наукових працях К.Р. Брагіної, 
В.М. Сінайко, І.М. Соколової, Л.М. Яво- 
рівської та інших.

В даний час у світовій літературі най-
більшого поширення набувають концеп-
ції поліфакторної етіології невротичних 
розладів [8]. Признається єдність біоло-
гічних, психологічних і соціальних ме-
ханізмів їх розвитку. 

На наш погляд усі сучасні емпіричні 
дослідження невротичних розладів сту-
дентів орієнтовані на формування думок 
щодо відносної залежності росту не-
вротизації студентів від характеристик 
ситуації навчання. Наше дослідження 
є орієнтованим на формування думок 
щодо зв’язку деяких невротичних реак-
цій із ситуацією підсумкового оцінюван-
ня рівня знань. 

Аналіз останніх досліджень та публі- 
кацій.

На сучасному етапі спостерігається 
зростання прояви непсихотичних форм 
психічних розладів, серед яких перева-
жають невротичні порушення [9]. Також 
відзначається тенденція до коморбіднос-
ті депресивних проявів з іншими група-
ми розладів, особливо непсихотичного 
рівня, зокрема, тенденція до тривожнос-
ті і депресії [7; 3]. 

Періодичний невротичний розлад ха-
рактеризується виникненням невротич-
ного порушення (невротична реакція – 
короткочасне афективне переживання, в 
дуже рідкісних випадках – невротичний 
стан і практично ніколи – невротичне 
формування особи), після ліквідації яко-
го в психіці людини не залишається нія-

ких виражених наслідків: стан поверта-
ється приблизно до того, яким він був до 
виникнення розладу. Поява невротичної 
реакції залежить від дії несприятливих 
ситуаційних чинників. Іноді ці розлади 
виявляються лише перед іспитом або 
захистом і після здачі іспиту безслідно 
проходять. Періодичний прояв неврозу 
теж може бути віднесений до невротич-
ної реакції, а іноді до невротичного ста-
ну. Головне тут не періодичність течії, 
а відсутність у пост приступному стані 
особистості, тобто помітно підвищеної 
невротичної готовності [4].

Невротичні реакції відрізняються від 
неврозів тим, що вони більш поверхові, 
виникають як наслідок певних актуаль-
них подій, не мають тенденції повторю-
ватися в аналогічних ситуаціях, можуть 
зникати без лікування. Розвиток таких 
реакцій зазвичай пов’язаний з впливом 
гострої психотравмуючої ситуації.

Загальною ознакою невротичних ре-
акцій є їх відносна короткочасність, об-
рахована зазвичай годинами або добою, 
рідше – тижнями. Таким чином, невро-
тична реакція – швидше за все періодич-
ний невротичний розлад, щось корот-
кочасне, котре триває хвилини, години, 
добу, іноді тижні. Потім симптоматика 
проходить як критичним, так і літичним 
шляхом [10]. 

Невротичні реакції можуть бути рід-
кими, одиничними, однак за несприят-
ливих обставин, при впливі на людину 
послаблюють її адаптивні можливості. 
Природно, що при цьому з’являється все 
більше підстав визначати стан нервово-
психічної сфери як преморбітний, пре-
невротичний [10]. 

Як змістовна, так і динамічна харак-
теристика невротичних реакцій може 
бути досить різноманітною [10]. За-
лежно від характеру стресових впливів 
можна очікувати невротичних реакцій 
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різного роду: появи або гострої тривоги, 
або депресії. Дуже велика ймовірність їх 
поєднання – виникнення тривожно-де-
пресивних реакцій. Невротичні тривож-
ні і депресивні реакції супроводжуються 
різними вегетативними проявами (тахі-
кардією, гіпергідрозом або почуттям су-
хості в роті, зміною перистальтики, при-
скореним сечовипусканням, відчуттям 
давлення і стиснення в грудях, задухою 
та ін.) [11].

Таким чином, загальною клінічною 
картиною невротичних реакцій є: симп-
томи вегетативного спектру, симптоми 
депресивного спектру, симптоми три-
вожного спектру, симптоми вегетатив-
ного спектру [1]. 

Невротичні реакції зазвичай виника-
ють на відносно слабкі, але довгостро-
ково діючі подразники, що призводять 
до постійного емоційного напруження 
або внутрішніх конфліктів (події, що ви-
магають важких альтернативних рішень, 
ситуації, які породжують невизначеність 
положення, які становлять загрозу для 
майбутнього [2]. Невротична реакція ви-
никає після пережитої психічної травми 
або захворювання і зменшується в міру 
віддалення від травмуючих психіку фак-
торів [2]. 

Невротичні реакції потребують ско-
ріше не лікування, а правильного пе-
дагогічного та психологічного підходу. 
Профілактика невротичних розладів 
включає ряд соціальних і психогігіє-
нічних заходів, у тому числі створення 
сприятливих сімейно-побутових і тру-
дових умов, раціональну професійну 
орієнтацію, попередження емоційного 
перенапруження, усунення професійних 
шкідливих та інших [14].

Студентське життя повне надзвичай-
них і стресогенних ситуацій, тому сту-
денти часто відчувають стрес і нерво-
во-психічне напруження. В основному у 

студентів стрес розвивається через вели-
кий потік інформації, через відсутність 
системної роботи в семестрі і, як прави-
ло, стрес в період сесії.

Відсутність резервів психічного і фі-
зичного здоров’я може привести до роз-
витку у студентів невротичних розладів 
і розладів адаптації [6]. Висока тривож-
ність і на цьому тлі виражений страх 
можуть призвести до виникнення невро-
тичної реакції (підвищення температу-
ри, головні болі, загострення хронічних 
захворювань ).

Зростання захворюваності студентів 
знижує ефективність навчального про-
цесу, а надалі обмежує їх професійну ді-
яльність. На сучасному етапі розвитку 
суспільства відзначається тенденція до 
зростання невротичних реакцій серед 
студентів. Найбільш часто в структурі не-
вротичних розладів у студентів зустріча-
ються тривожні і депресивні реакції, що 
розвиваються в рамках дезадаптації [3]. 

Формулювання цілі статті.
Ціллю статті є представити резуль-

тати емпіричного дослідження зв’язку 
невротичних реакцій з рівнем нервово-
психічного навантаження. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження.

Нами було проведене емпіричне до-
слідження невротичних реакцій у сту-
дентів

У роботі використані наступні ем-
піричні методи: методика експрес-діа-
гностики неврозу Хека – Хесса, шка-
ла реактивної та особистісної тривоги 
Спілбергера-Ханіна, шкала депресії 
SCL-90.

Характеристика вибірки: 60 студен-
тів чоловічої і жіночої статі у віці від 22 
до 25 років на п’ятому курсі навчання 
денного відділення фізико-технічного 
факультету ДНУ в період проведення іс-
питу. 
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Для оцінки відмінностей між вибір-
ками студентів, що захищали диплом і 
здавали державний іспит, за рівнем на-
явності невротичного реагування, вимі-
ряного кількісно в дослідженні був за-
стосований t-критерій Стьюдента.

Оскільки досліджувалися дві групи 
по 30 осіб, то кількість ступенів свободи 
для всіх трьох шкал f=58. Рівень статис-
тичної значущості для всіх шкал обрано 
p=0,001. В такому випадку, згідно із та-
блицею, критичне значення t-критерію 
tкр=3,46 для всіх використовуваних ме-
тодик.

В результаті розрахунку, знаходимо 
критичні значення t-критерію:

• Для шкали депресії SCL-90 
tемп=6,094;

• Для шкали реактивної тривожності 
Спілбергера-Ханіна tемп =4,698;

• Для шкали особистісної тривожнос-
ті Спілбергера-Ханіна tемп =-3,648;

• Для методики діагностики невро-
тичности Хека-Хесса tемп=4,84.

Модулі всіх одержаних емпіричних 
значень t-критерію на осі значущості 
знаходяться правіше за критичне зна-
чення tкр=3,46, з чого виходить, що на-
явні відмінності є статистично значу-
щими. 

Отже можна зробити висновок, що 
рівень прояви невротичних реакцій у 
студентів при захисті диплома вище рів-
ня невротичного реагування при здачі 
державного іспиту, причому відмінності 
статистично значущі. 

Висновки, зроблені в результаті до-
слідження.

У структурі тривожних і депресивних 
реакцій виявлено значну розбіжність у 
рівні схильності до депресивно-тревож-
них розладів невротичного характеру 
при захисті диплома та здачі держав-
них іспитів. Студенти, що захищають 
диплом, характеризуються підвищеним 
рівнем невротизації, високою тривож-
ністю. При захисті диплома переважає 
підвищена реактивна (ситуативна) три-
вожність, тоді як при здачі державного 
іспиту відзначається перевага особистіс-
ної тривоги над реактивною.

Рівень прояву невротичних реакцій у 
студентів при захисті диплома вище рів-
ня невротичного реагування при здачі 
державного іспиту, причому відмінності 
статистично значущі.

Отже, студенти, які проводять захист 
диплома, більш схильні до невротичних 
реакцій, ніж студенти, які здають дер-
жавний іспит.

У значної частини студентів при захис-
ті диплома виявлені тривожні і депресив-
ні розлади різного ступеня, що вимагає 
їх своєчасного розпізнання та адекватної 
психокорекції та психопрофілактики. Та-
ким чином, концептуальна та емпірична 
гіпотези повністю підтвердилися в ре-
зультаті проведеного дослідження.

Перспективи подальших розвиток 
у даному напрямку. 

Подальше вивчення тематики не-
вротичних проявів з нашої точки зору 
є пов’язаним з необхідністю розгляду 
динаміки прояву невротичних реакцій 
в період 3-4 тижнів після закінчення на-
вчання. 
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НАЛАШТУВАННЯ СУПУТНИКОВОЇ СИСТЕМИ  
ЯК ОСНОВА БУДОВИ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ  

З ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ

Анотація: В статті пропонується використання процедури налаштування супутникової ан-
тени як матеріалу для лабораторної роботи з фізики. При цьому досягається встановлення 
дидактичних зв’язків з астрономією, інформатикою, географією, оптикою. 

Аннотация: В статье предлагается использование процедуры настройки спутниковой ан-
тенны как материала для лабораторной работы по физике. При этом достигается установле-
ние дидактических связей с астрономией, информатикой, географией, оптикой.

Summary: The paper proposes the use of a satellite dish setup procedures as material for lab-
oratory work in physics. This is achieved by establishing links with the teaching of astronomy, com-
puter science, geography, optics.

Постановка проблеми. Фізика як на-
вчальний предмет має широкі можливос-
ті для формування та розвитку фізичної 
(предметної) компетентності. О.П. Пін- 
чук зазначає, що загальна предметна 
компетентність в учня полягає «в наяв-
ності у нього міцних знань з фізики, які 
відповідають певному ступеню навчан-
ня, в умінні застосовувати ці знання для 
пояснення природних явищ і процесів з 
позиції розуміння природничо-наукової 
картини світу, розв’язувати навчальні 
задачі і завдання практичного змісту, в 
здатності пов’язувати зміст програмно-
го навчального матеріалу з розвитком 
технологій» [5, c. 166]. Змістово-про-
цесуальний компонент навчання активі-
зується в застосовувати знань із фізики 
у життєвих ситуаціях для розв’язання 
практичних завдань, розуміння дії побу-
тових приладів і механізмів, проведен-
ня невеликих експериментів [5, c. 167]. 
Такі компетенції особливо розкривають-
ся під час виконання лабораторних робіт 
та гурткової роботи. Супутникова анте-
на сьогодні – це широкий доступ до між-
народного радіо та ТБ, зокрема європей-

ських країн і США, що привертає увагу 
не тільки гуртківців, а й радіоаматорів.  
В роботі [3] А. Мозгової та Ю. Мірошни-
ченко запропоновані астрономічні зада-
чі, що стосуються теми руху супутників 
в космічному просторі. Наголошується 
на позитивному досвіді використання 
супутникового ТБ в вивченні фізики та 
інших дисциплін. Автори наголошують, 
що школярі схильні до досліджень які 
мають безпосередній практичний вихід. 
Застосування задач на тематику супут-
никових систем, астрономії слугують 
формуванню системного наукового мис-
лення старшокласників. 

Аналіз останніх публікацій. Літе-
ратура, яка може бути використана для 
планування лабораторних робіт з теорії 
та практики супутникового ТБ та радіо, 
може бути розділена на дві частини: 
посібники для майстрів, які встанов-
люють супутникове обладнання, [2; 7]  
та керівництва з лабораторних робіт 
для спецкурсів ВНЗ і гурткової роботи 
[1; 4; 6]. Відзначимо цикл лаборатор-
них робіт проф. Г.Г. Галустова [1] який 
розглядає складові телеобладнання  
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(камера, супутникова антена, телесиг-
нал) використовуючи доступне на сьо-
годнішній день обладнання (побутову 
техніку, комп’ютерні телетюнери тощо). 
Такий підхід наближає учня до практи-
ки, пожвавлює перебіг практикуму, уна-
очнює навчальний процес. 

Метою нашого дослідження є струк-
тура лабораторної роботи, побудованої 
на налаштуванні системи супутникового 
ТБ та радіо. 

Основний виклад. Загальне уявлен-
ня про супутникову ретрансляцію сигна-
лів. Орбіта геостаціонарного штучного 
супутника Землі – це кругова, екваторі-
альна, синхронна орбіта (35786 км від 
поверхні планети) з періодом обертання 
24 години, з рухом супутника в східному 
напрямку (геостаціонарна орбіта – ГСО). 
Для земного спостерігача супутник зда-
ється нерухомим в певній точці небесної 
півсфери. У північній півкулі – ГСО на 
півдні, в південному навпаки. Усієї ГСО 
побачити не можна, видима частина – 
дуга. Розмір та крутизна залежить від 
місця спостереження. Земна передаюча 
станція куди подають сигнал ТБ, радіо, 
інтернету, передає сигнал на супутник 
(«лінія зв’язку нагору»). Супутник при-
ймає сигнал та ретранслює його на Зем-
лю («лінія зв’язку вниз»), за допомогою 
електромагнітних хвиль в діапазонах 
Ku (~ 11 ГГц) і С (~ 4 ГГц), тобто при-
йняті сигнали мають довжину хвилі 27 
і 75 мм відповідно. Саме тому будь-яка 
перешкода (щільна хмарність, сніг, дощ 
тощо) на шляху між антеною і супутни-
ком буде послаблювати сигнал і може 
взагалі виключити таку можливість. Ха-
рактеристики електромагнітних хвиль у 
супутниковому ТБ дозволяють при роз-
рахунках розповсюдження сигналів та 
налаштуванні антен використовувати аб-
стракцію геометричної оптики. Сигнали 
супутників передають з різною поляри-

зацією: лінійною (вертикальна, горизон-
тальна) та круговою (лівою та правою). 
Земні прийомні системи мають в своєму 
складі антену: дзеркало-рефлектор («та-
рілку»), блок прийому («конвертор», 
«голова», «опромінювач»), який кабелем 
підключений до приймача супутниково-
го ТБ («ресивер»). Супутникову антену 
часто називають дзеркалом або відби-
вачем – електромагнітні хвилі що йдуть 
з супутника потрапляють в конвертер, 
відбившись від поверхні антени. Опро-
мінювач розташований у фокальній точ-
ці антени збирає сигнали які приходять 
паралельно вісі антени та відбиті від її 
поверхні. Його призначення – передати 
прийняту антеною енергію телевізійно-
го ретранслятора супутника по хвиле-
воду до приймального пристрою. Голо-
вка опромінювача – складний пристрій, 
який знаходиться у фокусі тарілки та 
сприймається більшістю як єдине ціле. 
Насправді, вона складається з трьох час-
тин: опромінювача, поляризатора і під-
силювача. Поляризатор забезпечує вибір 
необхідного виду поляризації прийнятої 
радіохвилі. Головка опромінювача може 
мати декілька виходів для розгалуження 
на декількох користувачів. В цьому ви-
падку там містяться кілька незалежних 
пристроїв – по кожному на вихід [7]. 

 Типів антен багато, але частіше це 
за формою параболоїд обертання. Два 
різновиди: прямофокусна антена (кон-
вертор кріпиться на спицях в фокусі ан-
тени) та офсетна (конвертор кріпиться 
на штанзі під дзеркалом). Офсетна ан-
тена є немов би вирізаним сегментом 
параболи. Фокус такого сегменту розта-
шований нижче геометричного центру 
антени. Саме така конструкція антени 
найбільш поширена при індивідуаль-
ному прийомі супутникового телеба-
чення, коли претензії на якість прийо-
му менш критичні (діаметр менше 1,5 
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Рис. 1. Прямофокусна (ліворуч) та офсетна антена 
(праворуч, фото – автора, 2007 р.)

Рис. 2 Азимутально-кутомісце-
вий підвіс, ліворуч (α – азимут, 

S– південь, N – північ)

Рис. 3 Багатофокусна 
антена, праворуч  

(схема ходу променів) 

м). Професійні антени – прямофокусні 
(Рис. 1). Приймач цифрового ТБ – спе-
ціалізований мікрокомп’ютер, який має 
інтерфейси для підключення телевізо-
ра, акустичної системи тощо. При нала-
штуванні антен ураховують координати 
місця де вона знаходиться (кут місця 
та азімут) (Рис. 2). Також для офсетної 
антени оперують поняттями параметр 
"офсету" або "кут зсуву" (відхилення 
площині антени від необхідного кута 
місця).

Ці параметри зв’язані формулами: 
φ= arctg (( cos (γ2-γ1) cos β – 0.151) /  

(sqrt (1-cos2 (γ2– γ1) cos2β )
α= 180 ˚ + arctg (tg(γ2-γ1)/sin β))

де φ – кут місця α – ази-
мут, γ1 – довгота супутни-
ка, γ2 – широта місця при-
йому , β – широта місця, 
sqrt – квадратний корінь 
[див. докл. 1]. 

Як було зазначено, 
до супутникової антени 
можна застосувати за-
кони оптики. Як відомо, 
кут відбиття дорівнює 
куту падіння. На цьому 
принципі і побудовані ба-
гатофокусні антени. Це 
цікавий спосіб який до-
зволяє приймати сигнали 
з декількох супутників за 
допомогою однієї нерухо-
мої антени, за допомоги 
декількох опромінювачів, 
що встановлені на фіксо-
ваному антенному реф-
лекторі.

З рисунка 3 видно, що 
на одну антену надходять 
сигнали з різних супут-
ників, причому з різними 
кутами. Сигнали, з різних 
супутників відбиваючись 
від «тарілки», сфокусу-

ються в різних точках дзеркала. Якщо в 
ці точки поставити окремі конвертери, 
то супутникова система, без перенала-
штування антени (без зрушень і пово-
ротів) зможе вести прийом з усіх цих 
супутників. Сигнал йде від супутника, 
що знаходиться на ГСО правіше (захід-
ніше), сфокусується лівіше від основної 
фокусної осі (якщо дивитися з боку ан-
тени) і навпаки сигнал йде від супутник 
знаходиться лівіше (східніше) сфокусу-
ється – праворуч від основної фокусної 
вісі (вісі перпендикулярній площині роз-
криву антени) Те ж саме відбувається і 
з положенням вище-нижче. Для супут-
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ника який вище на орбіті – конвертер 
на спеціальній планці буде нижчою і на-
впаки. Більш строго, якщо опромінювач 
параболічної антени зміщений у бік від 
фокусної точки, то промінь відхиляється 
від лінії прицілювання в іншому напрям-
ку. Конвертор, що розташовується по 
центру мультифіду, матиме найбільший 
коефіцієнт корисної дії (ККД) прийо-
му сигналу. А бічні відповідно менше, і 
чим далі конвертори стоятимуть від цен-
трального, тим нижче буде рівень ККД. 
Фокусування буде менш точним. Це як 
фокусувати промінь світла через збіль-
шувальне скло. У центрі максимальна 
концентрація світла, а по краях вже мен-
ша. Розташування конверторів щодо лі-
нії горизонту буде не горизонтальним, а 
нахилене у відповідності з розташуван-
ням супутників. При налаштуванні неру-
хомих антен також доводиться обертати 
конвертор. Це робиться для урахування 
зсуву до країв дуги супутників при за-
стосування при передачі лінійної поля-
ризації. Кругова поляризація вільна від 
таких обмежень. Під час використан-
ня багатофокусних антен конвертори 
(опромінювачі) підключаються до реси-

вера через комутатор (жаргонна назва – 
«дісек»). Також через комутатор можна 
підключити декілька антен і приймати 
на одному ресивері. Багатофокусні ан-
тени слугують вдалою ілюстрацією гео-
метричних принципів розповсюдження 
електромагнітних хвиль, такі антени 
підлягають розрахунку. Дзеркала також 
мають різні властивості які підлягають 
вивченню [8]. Дидактичний прийом для   
пояснень вчителя – світло. Він дає тут 
потужне унаочнення.

Налаштування антени. Перш, ніж 
приступати до установки і наведен-
ню простої одно супутникової антени, 
необхідно визначити свої координати і 
дізнатися напрям (азимут) і кут над го-
ризонтом (кут місця) для обраного су-
путника (Рис.4). В містах та горах ак-
туальним буде урахування перешкод. 
Припустимо, що висота перешкоди  
h = 30 метрів (будинок), відстань до нього  
d = 28 метрів. Шукаємо кут в напрямку на 
перешкоду за правилами тригонометрії:  
tg a = h / d. a = arctg (h/d) = 20.5˚. По-
рівнюємо кут піднесення на супутник з 
кутом у напрямку на перешкоду. 23.2 ˚ – 
кут піднесення на супутник більше кута 

Рис. 4. Налаштування нерухомої антени (фото автора – 2006 р.)
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в напрямку на перешкоду 20.5 ˚ (23.2 ˚> 
20.5 ˚), отже, обрій чистий і в обраному 
напрямку можна cтавити антену. При-
чому навіть у поверхні землі. Далі зби-
рають антену, сталять на опору, вистав-
ляючи кути нахилу Наведення антени 
відбувається у два етапи: 1) наведення 
по азимуту і куту місця; 2) наведення по 
максимуму сигналу. Для наведення ан-
тен можна використовувати прилад під 
назвою SatFinder, але часто використо-
вують комплект ресивер + телевізор. В 
ресивері є спеціальні шкали потужнос-
ті та якості сигналу. Повільно рухають 
антену у вертикальній і горизонтальній 
площині в пошуках променя супутника 
(«змійкою»). Якщо сигнал не з’явився 
або має низький рівень (зривається, роз-
сипається) і практично не змінюється 
при повороті антени по азимуту, зміню-
ють кут місця приблизно на один градус 
вниз (чи вгору) і повторюють наведення 
по азимуту. Сигнал при налаштуван-
ні може стрімко з’явитися чи зникнути 
при малому рівні сигналу («чорний ква-
драт»). Досягають максимальних пока-
зань шкали якості. Зазвичай налашто-
вують двоє. Один рухає антену, а інший 
спостерігає за рівнем сигналу на екрані 
телевізора. Чим більше діаметр антени – 
тим вище вимоги до точності наведення, 
антена діаметром 0.6 м має ширину про-
меня близько 3˚, 0.9 м – 2˚, а 1.2 м – 1.5˚. 
Тут важливі знання з геометрії, геогра-
фії та астрономії. Налаштування антени 
активізують трудові навички учнів та 
студентів: слюсарні, електромонтажні, 
будівельні. Стимулюють колективну ро-
боту. Багатосупутникові антени на відмі-
ну від багатофокусних комплектуються 
двигунами. Дзеркало повертається, що 
дозволяє приймати програми з усіх су-
путників видимої дуги. Розрізняють дві 
системи: актуатор для прямофокусних 
антен та мотопідвіс для офсетних. Акту-

атор – це висувний шток який повертає 
дзеркало (керує спеціальний пристрій 
опозиціонер). Мотопідвісами керують 
безпосередньо супутникові ресиве-
ри (розроблено спеціальний стандарт 
USALS). При налаштуванні рухомих ан-
тен важливі знання з астрономії, стерео-
метрії, географії.

Супутниковий ресивер є мікро- 
комп’ютером, який має спеціалізовану 
операційну систему або версію Linux. 
В його складі процесор, головна плата, 
може бути накопичувач даних, навіть 
клавіатура. Ресивер демодулює циф-
ровий сигнал, має апаратну реалізацію 
декодера відео та звуку, він керує пери-
ферією завдяки спеціальним цифровим 
протоколам (DiSEqC): комутаторами, 
двигунами тощо. Ресивер має відео– та 
аудіо підсистеми для виводу інформації, 
в складних моделях можна підключати 
жорсткий диск чи USB пристрій, замі-
нити демодулятор. Саме через меню ре-
сивера користувач встановлює налашту-
вання для окремих супутників, каналів 
(частота, поляризація, коригуючи коефі-
цієнти тощо). Цифрове супутникове ТБ 
використовує особливі види цифрової 
фазової модуляції (в супутниковому ТБ 
це метод QPSK). Для передачі програм 
застосовують багатоканальну схему. Ро-
бота з ресиверами дає навички роботи з 
системами зв’язку та такими поняттями 
як частота, поляризація з теорії елек-
тромагнітних хвиль. Вивчення теорії та 
практики налаштування ресиверів да-
ють практичні навички і в галузі інфор-
матики. Є і комп’ютерні карти-прийма-
чі – які можна додати в головну плату 
комп’ютера чи до USB та експерименту-
вати. 

Висновки. Супутникове ТБ давно 
і вдало слугує в навчальному процесі 
для передачі освітніх програм, під час 
вивчення іноземних мов, спеціальних 
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передач [3]. В низці сільських шкіл 
через супутники здійснюється підклю-
чення до інтернету (асиметрична схе-
ма, VSAT). Сама супутникова система 
є ілюстрацією принципів поєднання 
астрономії, фізики та географії, інфор-
матики, оптики, що активізує міжпред-
метні зв’язки. Це дозволяє відійти від 

певної ілюстративності курсів фізики 
та перейти до формування змістово-
процесуального компоненту фізичної 
компетентності учнів, коли «творчість 
учня може бути спрямована не лише 
на результат діяльності, а й прийоми, 
методи та операції, за допомогою яких 
вона здійснюється» [5, c. 167]. 
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 
ЩОДО СФОРМОВАНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Анотація: У статті розглянуто питання, що пов’язане з експериментальною перевіркою 
дієвості і ефективності розробленої системи формування науково-дослідницької культури 
майбутніх вчителів музики, що підтверджено математичними і статистичними методами до-
слідження.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы экспериментальной проверки действенности 
и эффективности разработанной системы формирования научно-исследовательской культу-
ры будущих учителей музыки, что подтверждено математическими и статистическими мето-
дами исследования.

Summary: A question that is related to experimental verification of effectiveness and efficiency 
of the worked out system of forming of scientifically-research culture of future music masters is con-
sidered in the article, that it is confirmed by the mathematical and statistical methods of research.

Постановка проблеми. Розвиток і 
модернізація педагогічної освіти зумов-
люють необхідність підготовки майбут-
ніх вчителів до пошуково-дослідниць-
кої, інноваційної діяльності в умовах 
варіативності і полікультурності освіт-
ніх систем, оволодіння ними сучасними 
педагогічними технологіями й вихов-
ними стратегіями. У зв’язку з цим осо-
бливої значущості набуває спрямування 
фундаментальної, загальнонаукової під-
готовки студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів, зокрема майбутніх 
вчителів музики, на формування їхньої 
науково-дослідницької культури. 

З посиленням вимог до дослідницької 
спрямованості фахівців з вищою осві-
тою, зокрема вчителів музики, їх науко-
вий потенціал розглядається як найвища 
планка і кваліфікаційна характеристика 
вчителя-дослідника-музиканта. Ці вимо-
ги актуалізують необхідність реалізації 
якісно нової теоретичної підготовки ви-
сококваліфікованих майбутніх вчителів, 
здатних до інноваційно-дослідницького 
пошуку, багатовекторного, системного 

вивчення педагогічної дійсності, еволю-
ційно-прогностичного аналізу сутності 
педагогічних і мистецьких явищ, воло-
діння науковими методами і дослідниць-
кими технологіями і стратегіями.

Аналіз останніх досліджень. Вивчен-
ням окремих аспектів професійної куль-
тури педагога займалися такі вчені, як 
А.М. Алексюк, І.М. Богданова, С.Я. Ба- 
тишев, В.М. Гриньова, В.І. Євдокимов, 
М.Б. Євтух, І.А. Зязюн, І.Ф. Ісаєв, В.Г. Кре- 
мень, З.Н. Курлянд, В.І. Лозова, В.А. Ми- 
жериков, А.В. Мудрик, Н.Г. Ничкало, 
О.М. Пєхота, І.П. Підласий, І.Ф. Проко-
пенко, З.І. Равкін, А.А. Реан, О.П. Руд-
ницька, Ю.В. Сенько, В.А. Семиченко, 
В.Д. Симоненко, В.В. Серіков, С.О. Си-
соєва, В.Ю. Чернокозова, А.І. Щерба-
ков та інші. Питання щодо підготовки 
майбутніх вчителів музики у контек-
сті професійно-педагогічної діяльнос-
ті знайшли своє висвітлення в роботах  
Е.Г. Абдулліна, А.В. Козир, О.В. Михай-
личенко, Г.Ю. Ніколаї, О.М. Олексюк, 
В.Ф. Орлова, Г.М. Падалки, О.Я. Рос- 
товського, О.П. Рудницької. Пробле-
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ми загальнонаукової та методологіч-
ної підготовки студентів розглядались 
в роботах В.П. Андрущенка, Ю.К. Ба-
банського, Г.О. Балла, О.В. Бережнової,  
В.К. Буряка, М.Г. Герасимова, П.П. Гор-
куненко, С.У. Гончаренка, В.І. Журав-
льова, В.І. Загвязинського, І.А. Зимньої,  
М.О. Князян, В.В. Краєвського, В.А. Куш- 
ніра, О.М. Микитюка, О.М. Новико-
ва, В.М. Полонського, В.А. Семиченко, 
М.М. Скаткіна, О.С. Цокур.

Проблема взаємодії освіти і науки у 
контексті перспектив розвитку суспіль-
ства, «онаучнення» сучасного освіт-
нього простору має своє висвітлення в 
роботах таких українських науковців, 
як В.П. Андрущенко, С.У. Гончаренко, 
М.Б. Євтуха, В.А. Семиченко, О.С. Сні-
саренко, В.В. Олійника, котрі вказують 
на значущість підготовки майбутнього 
фахівця-дослідника, науковця, здатно-
го до постійного оновлення наукового і 
практичного знання, навчання протягом 
всього життя.

У музичній педагогіці проблема фор-
мування науково-дослідницької культу-
ри вчителя (окремі її аспекти) була за-
початкована в роботах Е.Г. Абдулліна, 
О.П. Щолокової (методологічний аспект 
дослідницької діяльності вчителя музи-
ки), Л.Г. Арчажнікової, О.М. Олексюк 
(дослідницький компонент у професій-
ній підготовці вчителя музики), Г.М. Па- 
далки (методи науково-педагогічного 
керівництва підготовкою магістерської 
роботи), Г.Ю. Ніколаї, О.П. Рудницької 
(наукове дослідження як дидактична ка-
тегорія у мистецькій освіті), Л.М. Масол, 
В.Ф. Орлова, О.М. Отич, Т.Й. Рейзен-
кінд, О.Я.Ростовського (досвід вчителя 
музики в оволодінні дослідницькими 
технологіями в рамках поліхудожньої і 
науково-пізнавальної діяльності), О.В. Єре- 
менко (підготовка магістрів музичного 
мистецтва до науково-дослідної робо-

ти), О.В. Лобової, Л.М. Масол (розробка 
дослідницьких завдань в умовах загаль-
ної музичної освіти) та ін. 

Проте питання щодо теоретичних і 
методичних основ формування науко-
во-дослідницької культури майбутніх 
вчителів музики в процесі професійної 
підготовки у вітчизняній педагогіці, сьо-
годні залишаються недостатньо вивче-
ними. 

Мета статті – провести експери-
ментальну перевірку ефективності 
системи формування науково-дослід-
ницької культури майбутніх вчителів му-
зики у процесі професійної підготовки.  
Завдання – проаналізувати результати 
педагогічного експерименту щодо сфор-
мованості науково-дослідницької куль-
тури майбутніх вчителів музики.

Виклад основного матеріалу статті.  
У своєму дослідженні ми виходили з 
того, що науково-дослідницька культу-
ра майбутнього вчителя музики (НДК 
МВМ) це поліструктурний особистіс-
ний феномен, представлений аксіоло-
гічно-орієнтаційним, технологічно- 
діяльнісним, особистісно-когнітивним, 
креативним структурними компонен-
тами і реалізується через гуманістичну, 
гносеологічну, інтегративну, комуніка-
тивну, освітню і соціальну функції. Ві-
дображаючи діалектичну, багаторівневу 
природу науково-дослідницької куль-
тури, її цілісний, динамічний характер, 
складові цієї системи представлені як 
необхідні та достатні для її існування та 
подальшого розвитку; стійкість функці-
ональних компонентів визначається їх 
зв’язком зі структурними складовими і 
між собою. 

З метою перевірки гіпотези та ефек-
тивності розробленої системи форму-
вання науково-дослідницької культури 
майбутніх вчителів музики в процесі 
професійної підготовки було проведе-
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но педагогічний експеримент, у якому 
взяли участь студенти музично-педаго-
гічного факультету Харківського наці-
онального педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди, Харківської гума-
нітарно-педагогічної академії, гумані-
тарно-педагогічного факультету Хмель-
ницького національного університету, 
факультету мистецтв Сумського держав-
ного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка, Інституту педагогіки, 
психології і мистецтва Вінницького дер-
жавного педагогічного університету іме-
ні Михайла Коцюбинського, факультету 
мистецтв Криворізького педагогічного 
інституту. Всього в експериментальній 
роботі брали участь 1530 студентів та 
187 викладачів вищих педагогічних на-
вчальних закладів України.

Дослідно-експериментальна робота 
передбачала здійснення констатувально-
го і формувального етапів експерименту. 
На констатувальному етапі експери-
менту брали участь 1530 студентів, на 
формувальному 1232 студентів музич-
но-педагогічних спеціальностей вищих 
педагогічних навчальних закладів, екс-
периментальну вибірку склало 620 сту-
дентів, контрольну 612 студентів.

На першому – констатувальному ета-
пі експерименту – вирішувалися такі за-
вдання: 1) вивчення фактичного стану 
проблеми дослідження на музично-пе-
дагогічних (мистецтв) факультетах, ви-
значення коефіцієнту рівня задоволення 
дослідницьким навчанням студентами; 
2) дослідження готовності викладачів 
мистецьких дисциплін до формування 
данного особистісного феномену; 3) роз-
робка критеріїв і показників оцінювання 
структурних компонентів (аксіологічно-
орієнтаційного, особистісно-когнітивно-
го, технологічно-діяльнісного, креатив-
ного) науково-дослідницької культури 
студентів – майбутніх вчителів музики; 

4) діагностика рівнів сформованості за-
значеного особистісного феномену за 
різними методиками і спеціально роз-
робленими завданнями; 5) проектування 
програми експерименту.

На другому – формувальному етапі 
експерименту – здійснювалася реаліза-
ція розробленої педагогічної технології 
і моделі системи формування науково-
дослідницької культури майбутніх вчи-
телів музики; перевірялась ефективність 
створюваного науково-методичного за-
безпечення цієї системи, позитивна ди-
наміка розвитку кожного компонент до-
сліджуваного особистісного феномену 
і науково-дослідницької культури як ці-
лісного особистісного феномену. Кінце-
вий контрольний діагностувальний зріз 
передбачав здійснення кількісно-якісно-
го аналізу результатів експерименту і на 
цій основі формулювання висновків.

Валідність експериментальних і 
контрольних груп було доведено мето-
дом рангової кореляції за Спірменом. За 
допомогою критерію Пірсона було ви-
явлено групи, що мають близькі вихідні 
дані стосовно визначених критеріїв і по-
казників сформованості науково-дослід-
ницької культури майбутніх вчителів 
музики. Отримані результати свідчать, 
що студенти, які брали участь в експе-
рименті, на початку експериментальної 
роботи мали відносно однакові показни-
ки рівнів сформованості досліджуваної 
якості особистості. 

За отриманими результатами було ви-
значено рівні сформованості науково- 
дослідницької культури майбутніх вчи-
телів музики: низький, нижчий за серед-
ній, середній, вищий за середній, високий.

Для порівняння розподілу об’єктів 
двох вибірок за рівнями визначених 
показників, ефективності організації 
контролю навчально-пізнавальної, на-
уково-дослідницької і музично-педа-
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гогічної діяльності студентів експери-
ментальних і контрольних груп було 
застосовано непараметричні методи ма-
тематичної статистики з використанням 
критерію x2 (хі-квадрат). Вибір даного 
критерію зумовлений тим, що він дає 
можливість не розглядати статистичний 
розподіл, що аналізується, як функцію і 
не передбачає попереднього обчислення 
параметрів розподілу, тому його засто-
сування до визначених нами показників 
дозволяє з достатнім ступенем вірогід-
ності доходити висновків щодо резуль-
татів експериментального дослідження.

Значення статистики T критерію x2 

обчислювалося за формулою:

Т = 1
𝑛𝑛1 × 𝑛𝑛2

∑ �𝑛𝑛1 𝑄𝑄2𝑗𝑗− 𝑛𝑛2 𝑄𝑄1𝑗𝑗�2
𝑄𝑄1𝑗𝑗+ 𝑄𝑄2𝑗𝑗

3
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 де nТ = 1
𝑛𝑛1 × 𝑛𝑛2
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 – обсяг вибірок із експе-
риментальних та контрольних груп від-
повідно;

Т = 1
𝑛𝑛1 × 𝑛𝑛2
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 – число об’єктів і вибірки, що по-
пали в категорію j.

Значення Т, яке було отримано з екс-
периментальних даних порівнювалося з 
критичним значенням Ткрит, що визнача-
лося за допомогою x2 із С -1 степенями 
свободи (де С – кількість обраних кате-
горій) з урахуванням прийнятого рівня 
значущості α. Результати порівняння да-
вали можливість прийняти або відхили-
ти нульову гіпотезу.

Для кількісного обчислювання рівнів 
сформованості науково-дослідницької 
культури в процесі професійної підго-
товки ми, скориставшись методами ма-
тематичної статистики обробки даних, 
ввели рівень сформованості даного осо-
бистісного феномену (S), як інтеграль-
ний (кількісно-якісний) показник, що 
дорівнює середньому арифметичному 
значенню рівнів сформованості аксіо-
логічно-орієнтаційного (Мs), техноло-
гічног-діяльніснгого (Ks), особистіс-

но-когнітивного (Os) і креативного (Дs) 
компонентів науково-дослідницької ку- 
льтури і розраховується за формулою:

Т = 1
𝑛𝑛1 × 𝑛𝑛2

∑ �𝑛𝑛1 𝑄𝑄2𝑗𝑗− 𝑛𝑛2 𝑄𝑄1𝑗𝑗�2
𝑄𝑄1𝑗𝑗+ 𝑄𝑄2𝑗𝑗

3
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Ми прагнули прослідкувати зміну по-
казників кожного критерію сформова-
ності НДК МВМ, виявити узагальнений 
результат щодо визначених критеріїв, а 
також рівень сформованості науково-до-
слідницької культури майбутнього вчи-
теля музики як цілісного явища.

У психолого-педагогічній та соціоло-
гічній літературі описані різні техноло-
гії одержання узагальнених результатів. 
Впровадження бальних оцінок для кож-
ного критерію й показника дозволяє ви-
значити узагальненні результати.

У дослідженні використовувалося ви-
біркове середнє для знаходження рівня 
розвитку критеріїв сформованості НДК 
МВМ. Перевірку значущості відмін-
ностей середніх значень однієї ознаки 
у двох сукупностях об’єктів здійснюва-
ли за допомогою t-критерію Ст’юдента, 
який обчислювали за формулою:  

Т = 1
𝑛𝑛1 × 𝑛𝑛2
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𝑄𝑄1𝑗𝑗+ 𝑄𝑄2𝑗𝑗

3
𝑗𝑗=1  
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4
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�𝑚𝑚1 
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де M1 і M2 – середнє значення за одні-
єю вибіркою даних; m1 і m2 – інтегровані 
показники відхилень власних значень з 
двох відповідних середніх величин по-
рівнюваних вибірок. 

На контрольному етапі експерименту 
вирішувалися таки завдання:

1) здійснення порівняльного аналізу 
якісних і кількісних характеристик по-
казників ціннісно-мотиваційного, гнос-
тично-знаннєвого, особистісно-мислен-
нєвого, дослідницького-операційного, 
творчо-креативного критеріїв сформо-
ваності науково-дослідницької культури 
майбутніх вчителів музики в експери-
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ментальних групах до і після експери-
менту;

2) визначення динаміки рівнів 
сформованості НДК МВМ в проце-
сі професійної підготовки як цілісного 
утворення і кожного компоненту (аксіологічно- 
орієнтаційного, особистісно-когнітив-
ного, технологічно-діяльнісного, креа-
тивного) окремо;

3) здійснення порівняльного аналіз 
розробленої моделі реалізації систе-
ми формування науково-дослідницької 
культури майбутнього вчителя музики, 
що проводилась в експериментальних 
групах, із традиційною системою на-
вчання, яка мала місце у контрольній 
групі;

4) на основі узагальнення отриманих 
результатів дослідження сформулювати 
висновки проведеної дослідно-експери-
ментальної роботи.

Проаналізуємо динаміку показни-
ків критеріїв (ціннісно-мотиваційного, 
гностично-знаннєвого, особистісно-
мисленнєвого, дослідницько-операцій-
ного, творчо-креативного) сформова-
ності науково-дослідницької культури 
майбутнього вчителя музики в процесі 
професійної підготовки. Результати мо-
ніторингу підтверджують той факт, що 
ціннісно-мотиваційна сфера особис-
тості вчителя-дослідника-музиканта як 
інтегративне утворення різноманітних 
ціннісних орієнтацій і мотивів-якостей, 
об’єднаних у одній системі, виражає 
певний психологічний стан студентів і 
зумовлює виявлення інтегративних ха-
рактеристик сформованості науково-до-
слідницької культури.

Вивчення результатів дослідження 
свідчить про якісні і кількісні зміни у 
розвитку ціннісно-мотиваційної сфе-
ри студентів – майбутніх вчителів-до-
слідників, музикантів, після проведен-
ня експерименту. Так, простежується 

значне збільшення студентів експери-
ментальних груп, що складає 91,85%, 
для яких головними стимулами стали 
мотиви саморозвитку, самореалізації, 
самоздійснення у науково-пізнаваль-
ній і музично-педагогічній діяльності; 
98,5% студентів усвідомлюють зна-
чущість дослідницьких цінностей у 
професійному зрості вчителя музики; 
99,7% студентів виявляють активно 
включаються у пошукову роботу, ви-
явили прагнення розширювати наукові 
(педагогічні і мистецтвознавчі) знання 
через дослідницьких пошук, усвідом-
люючи аксіологічний аспект музич-
но-педагогічного дослідження; 93,4% 
студентів виявляють позитивне став-
лення до експериментально-дослідної 
роботи, здійснення індивідуальних і 
колективних дослідницьких стратегій, 
виконання діагностуючих методик у 
дослідженні. У 87,7% студентів від-
слідковується інтерес до наукового 
осмислення мистецької дійсності, по-
треба у самоосвіті; 88,7% майбутніх 
вчителів музики як дослідників праг-
нуть на основі вивчення передового 
музично-педагогічного досвіду втілю-
вати у педагогічно-освітню практику 
кращі зразки мистецького і педагогіч-
ного досвіду.

Аналіз результатів сформованості на-
уково-дослідницьких цінностей у май-
бутніх вчителів музики на контрольно-
му етапі експерименту дозволяє зробити 
висновок, що показники на високому 
рівні в КГ і ЕГ мають значні розбіжнос-
ті. Так, в КГ виявлено 9,6% кількості 
студентів, які показали високий рівень 
сформованості науково-дослідницьких 
цінностей, в ЕГ – 27,1%; на рівні вищо-
му за середній в КГ виявлено 14,6%, в 
ЕГ 34,7%; на середньому рівні в КГ за-
фіксовано 33,8%, в ЕГ 23,6%; на рівні 
нижчому за середній в КГ 23,8% і в ЕГ 
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9,3%; на низькому рівні виявлено в КГ 
17,9% і в ЕГ 4,8%. 

Як бачимо, значна різниця простежу-
ється на високих і низьких рівнях. Такий 
результат є прогнозованим, оскільки сту-
денти-дослідники-музиканти експери- 
ментальних груп пройшли усі етапи фор-
мування науково-дослідницької культу-
ри (навчально-дослідницький, науково- 
дослідницький, науково-методологіч-
ний); у вивченні навчальних дисциплін 
посилювався дослідницький компонент; 
для розвитку мотиваційної сфери, акти-
візації творчих прцоесів застосовували-
ся методи проблемного, евристичного 
навчання; студенти були задіяні у різні 
індивідуальні і колективні дослідницькі 
проекти; аналізували різні дисертацій-
ні роботи в галузі музичної педагогіки, 
були виявлені ведучі теорії і концепції 
у мистецькій освіті. Майбутні вчителі 
музики знайомилися з науковими напра-
цюваннями викладачів музично-педа-
гогічного факультету, їх дослідницьки-
ми роботами, спільно обговорювалися 
шляхи розв’язання науково-педагогіч-
них проблем. У такий спосіб відбува-
лося осмислення пізнавальних, мораль-
но-етичних і соціально-гуманістичних 
цінностей дослідника і формування по-
треби у відтворенні цих цінностей у до-
слідницькому пошуку і музично-педаго-
гічній практиці.

Узагальнюючи дослідницькі дані, 
що представлені у Таблиці 1, нами було 
з’ясовано динаміку рівнів сформованос-
ті ціннісно-мотиваційної сфери студен-
тів – майбутніх вчителів музики, зро-
блено порівняльний аналіз результатів, 
отриманих в контрольній і експеримен-
тальних групах на початку і наприкінці 
експерименту. Так, у контрольній групі 
простежується незначний приріст у кіль-
кості студентів на високому, вищому за 
середній і середньому рівнях, що склало 

+2,9%, +2,7%, +3,6 відповідно; на ниж-
чому за середній і низькому рівнях сфор-
мованості ціннісно-мотиваційної сфери 
майбутнього вчителя музики відбуваєть-
ся зменшення кількості студентів, що за-
фіксовано у таких показниках, як -2,6%, 
6,6%. В експериментальних групах при-
ріст склав +22,3%, +19,9% на високому 
і вищому за середній рівнях відповідно, 
у свою чергу зменшення кількісних по-
казників було прослідковано на серед-
ньому, нижчому за середній і низькому 
рівнях, що склало -4,2%,-11,4%, 26,1% 
відповідно. 

Показниками гностично-знаннєвого 
критерію сформованості НДК МВМ 
стали такі ознаки сформованості знань 
як їх міцність, глибина, повнота і їх ді-
євість. З метою діагностування знань з 
основ наукових досліджень, методоло-
гічних (прескрептивних) знань, в яких 
відображені приписи й вказівки до ви-
конання досліджень, було застосовано 
спеціальні начальні тести, розроблені 
індивідуально-дослідницькі завдан-
ня. Для діагностування теоретичних, 
методичних і практичних знань із за-
гальної і мистецької педагогіки засто-
совувалися контрольно-кваліфікаційні 
завдання, спеціально розроблені ІНДЗ, 
завдання для розвитку науково-мето-
дичної діяльності і науково-педаго-
гічного спілкування, різні види до-
слідницької роботи (наукові статті, 
твори-роздуми, критичні есе), а також 
методи спостереження, інтерв’ювання, 
бесіди на проблемних лекціях, про-
блемних семінарах. Завдання вимага-
ли сформованого тезаурусу майбут-
нього вчителя-дослідника-музиканта, 
широких і системних педагогічних і 
мистецтвознавчих знань, вмінь творчо 
застосовувати різні теорії і концепції 
на практиці для розв’язання певних на-
уково-педагогічних проблем.
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Вивчення емпіричних даних дозво-
ляє зробити висновок про суттєві зміни 
у когнітивній сфері майбутнього вчите-
ля-дослідника-музиканта, у сформова-
ному знаннєвому сегменті особистості 
вчителя-дослідника-музиканта, який ви-
являвся у дієвих, гнучких, системних, 
міждисциплінарних знаннях у різних га-
лузях музично-педагогічної освіти. Так, 
82,3% студентів виявило глибокі і міцні 
знання з музичної педагогіки на осно-
ві здійсненого дослідницького пошуку; 
89,7% студентів показало широкі знання 
з предметів методико-практично циклу; 
91,3% досліджуваних виявило вміння 

вибудовувати педагогічний процес на 
науковому підгрунтті, звертаючись до 
різних теорій і концепцій; 98,8% студен-
тів опанувало вітчизняний і зарубіжний 
передовий музично-педагогічний до-
свід; 93,7% студентів продемонструвало 
знання сучасних педагогічних техноло-
гій, що застосовувалися у педагогічному 
супроводженні музично-педагогічного 
дослідження; 81,4% студентів здатні до 
застосування дослідницьких технологій 
на уроках музичного мистецтва. 

Аналіз динаміки рівнів сформованос-
ті знань педагогічних, мистецтвознавчих 
(теоретичних, методичних і практичних) 

Таблиця 1
Динаміка рівнів сформованості ціннісно-мотиваційної сфери у студентів 

контрольної і експериментальних груп (у%)
Групи

Етапи
КГ Е1 Е2 Е3 Е4 ЕГ(сер.)

Рівні

Дослідницькі результати  
на початку експерименту

Високий
6,5 6,3 5,8 6,1 6,4 6,1

Вищий за середній
8,6 8,7 7,9 8,3 7,7 8,1

Середній
17,9 18,1 19,0 18,5 18,0 18,4

Нижчий за середній
28,9 28,6 26,9 27,4 27,8 27,6

Низький
38,1 38,3 40,4 39,7 40,1 39,6

Дослідницькі результати  
наприкінці експерименту

Високий
9,4 28,4 27,6 28,1 29,7 28,4

Вищий за середній
11,3 28,0 27,5 27,9 27,1 27,6

Середній
21,5 13,6 15,1 14,3 13,9 14,2

Нижчий за середній
26,3 15,7 16,9 15,5 16,8 16,2

Низький
31,5 14,3 12,9 14,2 12,5 13,4
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і науково-методологічних у студентів 
контрольної та експериментальних груп, 
які відбиті у Таблиці 5.3.6, свідчить, що 
початковий рівень теоретичних і практич-
них знань у студентів був приблизно од-
наковий в усіх експериментальних (ЕГ) і 
контрольній (КГ) групах. Найбільша кіль-
кість студентів (від 47,7% до 50,0%) ви-
явило низький рівень знань, на середньо-
му рівні зафіксовано 11,2% в контрольній 
і 10,5% – в експериментальних групах; ви-
щий рівень не виявлений. Динамка рівнів 
сформованості науково-методологічних і 
науково-педагогічних, мистецьких знань 
майбутнього вчителя-дослідника-музи-
канта фіксується у таблиці 2.

Як бачимо, кінцевий результат має 
певні розбіжності. Якщо в контрольній 
групі приріст на високому рівні склав 
+16,4%, то в експериментальних гру-
пах +31,2%, на вищому за середній рівні 
приріст в КГ +19,5%, Е(сер.) + 41,6%;, 
на середньому рівні в КГ – + 15,1%, 
ЕГ(сер.) – +5,0%. Зменшення кількості 
студентів на -18,8% виявлено на ниж-
чому за середній рівні в КГ і -31,3% в 
ЕГ(сер.); на низькому рівні зменшення 
на -28,2% в КГ і -44,8% в ЕГ(сер.).

Особистісно-мисленнєвий критерій 
сформованості науково-дослідницької 
культури майбутніх вчителів музики ви-
магав виявлення розвитку їх наукового 

Таблиця 2
Динаміка рівнів сформованості знань як показника гностикно-знаннєвого 

критерію оцінювання НДК студентів-музикантів за (у%)
Групи 

Етапи
КГ Е1 Е2 Е3 Е4 ЕГ(сер.)

Рівні

Дослідницькі результати  
на початку експерименту

Високий
0 0 0 0 0 0

Вищий за середній
0 0 0 0 0 0

Середній
11,2 10,8 9,9 11,0 10,3 10,5

Нижчий за середній
41,1 39,2 40,4 41,3 38,8 39,9

Низький
47,7 50,0 49,7 47,7 50,9 47,7

Дослідницькі результати  
наприкінці експерименту

Високий
16,4 30,7 33, 2 31,1 29,9 31,2

Вищий за середній
19,5 41,6 40, 4 42,8 41, 6 41,6

Середній
26,3 15,1 16,9 14,9 15,3 15,5

Нижчий за середній
22,9 9, 4 8,3 7,7 9,2 8,6

Низький
14,9 3,2 1,2 3,5 4, 0 2,9
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стилю мислення, методологічної культу-
ри, художньо-наукового світогляду. Для 
діагностування показників цього кри-
терію, сформованих інтелектуальних, 
дослідницьких, методологічних, смис-
лопошукових, рефлексивних вмінь, сту-
дентам-музикантам пропонувалося під-

готувати низку наукових робіт: критичне 
есе, наукову статтю, історичну розвідку, 
дослідницький проект. 

Аналіз динаміки рівнів сформованос-
ті особистісно-когнітивних якостей сту-
дентів-дослідників-музикантів у контр-
ольній і експериментальних групах 

Таблиця 3
Динаміка рівнів сформованості особистісно-когнітивних якостей  

у студентів-дослідників-музикантів контрольної та

Рівні 
Етапи Високий Вищий  

за середній Середній
Нижчий  

за 
середній

Низький

КГ Результати на початку 
експерименту 0 3,9 20,1 33,3 42,5

Результати наприкінці 
експерименту 9,7 15,3 31,4 21,5 22,1

Приріст +9,7 +11,4 +11,3 -11,8 -20,4
ЕГ Результати на початку 

експерименту 0 4,1 21,4 32,7 41,8

Результати наприкінці 
експерименту 28,0 31,1 24,6 10,5 5,4

Приріст +28,0 +27,1 + 3,2 -22,2 – 36,4

Таблиця 4
Динаміка показників дослідницько-операційного критерію сформованості 

НДК у студентів контрольної і експериментальних груп (у %)
Рівні 

Етапи Високий Вищий 
за середній Середній Нижчий  

за середній Низький

КГ

Результати  
на початку  
експерименту

0 0 26,7 41,3 32,1

Результати 
наприкінці  
експерименту

12,8 15,9 26,1 27,6 15,6

Приріст +12,8 +15,9 -0,6 -13,7 -16,5

ЕГ

Результати  
на початку  
експерименту

0 0 26,1 41,7 33,0

Результати 
наприкінці  
експерименту

29,6 32,6 23,7 9,4 8,0

Приріст +29,6 +32,6 -2,4 -32,3 -25,0
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дозволяє зробити висновок про ефек-
тивність і необхідність здійснення спе-
ціальної підготовки майбутнього вчи-
теля музики як дослідника, доцільність 
розробленого науково-методичного за-
безпечення системи формування НДК 
МВМ в процесі професійної підготовки. 
Узагальнені дослідницькі результати 
представлені в Таблиці 3.

Діагностування показників дослід- 
ницько-операційного критерію сфор-
мованості НДК МВМ в процесі їх 
професійної підготовки передбача-
ло звернення до виконання курсових, 
дипломних і магістерських робіт. Ха-
рактерною ознакою цих науково-до-
слідницьких робіт було обов’язкове 
здійснення усього технологічного ци-
клу дослідження за такими фазами: 
концептуальна фаза (визначення стра-
тегії, тактики дослідження, його моде-
лювання), технологічна і рефлексивна 
фази. Важливе значення для оцінюван-
ня виконання науково-дослідницьких 
робіт мали два етапи: підготовки (на-
писання) дипломної або магістерської 
роботи і етап захисту роботи, який 
передбачав виявлення вмінь науково 
обґрунтовувати свою відповідь, до-
слідницьку позицію, демонструвати 
обізнаність у теоретичних, методич-
них і практичних засадах проблеми, 
що досліджується. 

Аналіз дослідницьких результатів 
показників дослідницько-операційно-
го критерію сформованості НДК МВМ 
свідчить, що на високому рівні кількість 
студентів КГ склала 12,8%, ЕГ – 29,6%; 
на рівні вищому за середній виявлено в 
КГ – 15,9%, ЕГ – 32,6%; на середньому 
рівні відстежено у КГ і ЕГ 33,8%, 23,7% 
відповідно; на рівні нижчому за серед-
ній: КГ – 27,6%, ЕГ – 9,4; на низькому 
рівні: КГ – 15,6%, ЕГ – 8,0%. Як бачимо, 
значна відмінність у результатах просте-

жується на високому і низькому рівнях.
Динаміка рівнів сформованості тех-

нологічно-діяльнісного компоненту 
НДК у майбутніх вчителів музики, що 
діагностувалась завдяки дослідниць-
ко-операційнму критерію. Як показу-
ють дослідницькі дані (табл. 4), приріст 
на високому рівні у КГ склав +12,8%, 
тоді як у ЕГ +29,6%, на рівні вищому 
за середній приріст у КГ +15,9%, в ЕГ 
+32,6%. Такі результати були прогно-
зовані, оскільки студенти експеримен-
тальних груп отримали спеціально спла-
новану і організовану загальнонаукову, 
методологічну, світоглядну і фундамен-
тальну підготовку. 

Отримані емпіричні дані дозволя-
ють зробити висновок про результа-
тивність і ефективність експеримен-
тальної роботи стосовно формування 
технологічно-діяльнісного компоненту 
науково-дослідницької культури у сту-
дентів експериментальної групи, що 
передбачало розширення навчальних 
курсів «Основи наукових досліджень», 
«Методологія музично-педагогічних до-
сліджень» за рахунок лекційних і прак-
тичних занять і введення нових тем, 
розробки навчально-методичного за-
безпечення, ІНДЗ, навчальних тестів; 
систематичне виконання студентами 
різних векторів дослідницького пошуку 
(науково-педагогічного, творчо-пошу-
кового, дослідно-експериментального, 
науково-методичного); активну участь в 
апробації дослідницьких результатів, їх 
обговоренні і впровадженні у музично-
педагогічну практику.

Особливу увагу в експериментальній 
роботі ми відводили моніторингу по-
казників творчо-креативного критерію 
сформованості НДК МВМ, який перед-
бачав виявлення різних проявів наукової 
і педагогічної творчості, вмінь генеру-
вати оригінальні ідеї, відтворювати різ-
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ні педагогічні інновації. Результати до-
слідження свідчать: кількість студентів 
експериментальних груп, які здатні ви-
являти нові емпіричні факти, висувати 
гіпотетичні припущення щодо розвитку 
педагогічних феноменів, виявляти нові 
емпіричні факти, висувати гіпотетичні 
припущення щодо розвитку педагогіч-
них феноменів показали 89,8% студен-
тів; створювати авторське дидактичне 
або виховне супроводження досліджу-
ваної проблеми складає на високому рів-
ні 92,5%; студенти, які готові висувати 
інноваційні ідеї, трансформовані у педа-
гогічних цілях, завданнях, технологіях 
і змісті музично-педагогічної освіти з 
метою розв’язання науково-педагогічної 

проблеми, складають 91,4% на високо-
му рівні; здатність розробляти алгорит-
ми впровадження інноваційних моделей 
педагогічних технологій в музично-
освітній процес зафіксовано у 84,7% 
студентів; здатність застосовувати до-
слідницькі та інноваційні технології у 
музично-педагогічному процесі просте-
жувалася у 86,3% досліджуваних; про-
гнозувати можливі варіанти розвитку 
досліджуваних явищ, бачити теоретич-
ну і методичну перспективність висно-
вків виявлено у 89,0%; вміння розробля-
ти концептуальну модель дослідження, 
пропонувати нове розв’язання музично-
педагогічної проблеми, поєднуючи на-
укові і художні методи пізнання, виявле-

Таблиця 5
Динаміка рівнів сформованості креативних вмінь  

як показника творчо-креативного критерію сформованості НДК  
у студентів контрольної і експериментальних груп (у%)

Рівні 
Етапи Високий Вищий  

за середній Середній Нижчий  
за середній Низький

КГ

Результати на початку 
експерименту 3,5 5,1 22,2 37,6 40,2

Результати наприкінці 
експерименту 12,2 15,6 35,5 22,9 15,5

Приріст +8,7 +10,5 +13,3 -14,7 -22,7

ЕГ

Результати на початку 
експерименту 3,9 4,9 21,8 36,9 41,3

Результати наприкінці 
експерименту 24,2 33,3 26,4 10,3 5,1

Приріст +20,3 +28,4 + 4,6 -26,6 -36,2

Таблиця 6
Результати динаміки сформованості НДК як цілісного утворення  

у студентів контрольної і експериментальних груп (у %)

Високий Вищий  
за середній Середній Нижчий  

за середній Низький

до 
експ.

після 
експ.

до 
експ.

після 
експ.

до 
експ.

після 
експ.

до 
експ.

після 
експ.

до 
експ.

після 
експ.

КГ 2,6 12,1 3,5 15,5 19,6 29,7 36,4 24,3 40,1 20,7
ЕГ 2,7 28,5 3,3 34,1 19,6 18,8 35,8 11,1 40,6 6,3
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но у 93,8% студентів експериментальної 
групи.

Динаміка рівнів сформованості креа-
тивних вмінь як показника творчо-кре-
ативного критерію сформованості НДК 
у студентів контрольної і експеримен-
тальних груп відображено у Таблиці 5. 
Як бачимо, приріст у КГ на високому 
рівні склав +8,7%, у ЕГ – +20,3%; на рів-
ні вищому за середній в КГ – +10,5%, 
в ЕГ – +28,4%; на середньому рівні в  
КГ – +13,3%, в ЕГ – +4,6%; зменшення 
кількості досліджуваних на рівні нижчо-
му за середній зафіксовано в КГ – -14,7% 
і ЕГ – -26,6%; на низькому рівні змен-
шення склало в КГ -22,7 % і -36,2% в ЕГ. 

Отже, підсумовуючи результати діа-
гностування показників ціннісно-мо-
тиваційного, гностично-знаннєвого, 
особистісно-мисленнєвого, дослідниць-
ко-операційного, творчо-креативного 
критеріїв сформованості НДК майбутніх 
вчителів музики, можна зробити висно-
вок про значну позитивну динаміку роз-
витку її компонентів (аксіологічно-орі-
єнтаційного, технологічно-діяльнісного, 
особистісно-когнітивного, креативного). 
Проведена експертиза підтвердила наяв-
ність вищіх рівнів сформованості НДК 
у студентів-музикантів ЕГ після прове-
деного експерименту. Зокрема, кількість 
студентів, у яких виявлено високий рі-
вень сформованості аксіологічно-орі-
єнтаційного компоненту зросла з 6,4% 
при констатувальному обстеженні до 
29,7% під час контрольного етапу екс-
перименту і вищий за середній рівень –  
з 7,7% до 27,1%; кількість студентів із 
сформованим технологічно-діяльнісним 

компонентом зросла – з 0% до 31,2% і з 
0% до 41,6% відповідно; сформованість 
особистісно-когнітивного компоненту – 
з 3,2% до 28,0% і з 4,1 до 31,4%; креа-
тивного компоненту – з 3,9% до 24,2% і 
з 4,9 до 33,3% відповідно. 

Результати динаміки сформованості 
НДК як цілісного утворення у майбутніх 
вчителів музики відображені у Таблиці 
6. Порівнюючи результати проведено-
го дослідження по експериментальних 
і контрольній групі, бачимо, що значна 
кількість студентів контрольної групи 
показала середній і низькі рівні сформо-
ваності науково-дослідницької культури, 
тоді як у більшості студентів – майбут-
ніх вчителів музики експериментальної 
групи зафіксовано вищий і вищий за 
середній рівні розвиненості досліджува-
ного особистісного феномену.

Висновки і перспективи подаль-
ших розвідок. Таким чином, проведе-
ний кількісно-якісний аналіз результатів 
дослідження свідчить про ефективність 
впровадження запропонованої системи 
формування НДК МВМ в процесі про-
фесійної підготовки, яка передбачає 
єдність її фундаментального, культуро-
логічного, загальнонаукового, методо-
логічного і світоглядного напрямів. Об-
раний нами напрямок дослідження має 
продовження у вивченні проблеми фор-
мування науково-дослідницької культу-
ри майбутніх вчителів музики в процесі 
професійної підготовки, зокрема експе-
риментальній перевірці цієї системи за 
кордоном, виявленні особливостей до-
сліджуваного феномену в залежності від 
спеціалізації фахівця.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЖЕНЩИН 
С РАЗНЫМИ ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Аннотация: В статье описаны проявления эмоционального состояния женщин с депрес-
сивными расстройствами различного происхождения. Изучена значимость особенностей 
эмоциональной сферы женщин на степень их адаптации на всех уровнях взаимодействия су-
пругов в генезе нарушений психологического здоровья семьи.

Анотація: У статті описані прояви емоційного стану жінок з депресивними розладами 
різного походження. Вивчено значущість особливостей емоційної сфери жінок на ступінь їх 
адаптації на всіх рівнях взаємодії подружжя в генезі порушень психологічного здоров’я сім’ї.

Summary: In the article the displays of the emotional state of women are described with the 
depressed disorders of different origin. Meaningfulness of features of emotional sphere of women 
is studied on the degree of their adaptation at all levels of co-operation of the married couples in 
genesis of violations of health of family.

Постановка проблемы в общем виде 
и ее связок с важными научными или 
практическими заданиями. В течение 
последних 10 лет многие исследователи 
уделяют большое внимание изучению 
факторов, оказывающих влияние на 
клиническую картину депрессии и спо-
собных влиять на особенности психо-
логического здоровья и эмоциональную 
сферу личности. При этом одни иссле-
дователи ограничиваются использова-
нием только формализованных психоди-
агностических и клинических методик 
(тестов, шкал, опросников и т.д.), другие 
отдают предпочтение клинико-психопа-
тологическому методу, данные которо-
го при всей тонкости и глубине анали-
за с трудом поддаются валидизации и 
статистической оценке. В связи с этим 
большое значение приобретает подход, 
включающий как клинико-психопато-
логический метод, так и использование 

различных психодиагностических мето-
дик [1–4].

Цель работы – изучить особенности 
эмоциональной сферы женщин с де-
прессивными расстройствами различ-
ного генеза и её влияние на степень их 
адаптации на всех уровнях взаимодей-
ствия супругов.

В исследовании участвовало 250 
женщин в возрасте от 19 до 22 лет. 250 
женщин. В работе были использованы 
следующие методики: шкала самооцен-
ки ситуационной и личностной тревож-
ности Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина 
(С.D. Spielberger, 1972, в модификации 
Ю. Л. Ханина, 1976), шкала Гамильтона –  
для оценки депрессии (HDRS). Установ-
лены корреляции между показателями 
методик и данными, полученными тра-
диционным клинико-психопатологи-
ческим методом, что указывает на вы-
сокую значимость комбинированного 
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использования психологического и кли-
нического подходов. При обследовании 
у женщин, был установлен диагноз де-
прессивного расстройства (ДР) различ-
ного генеза: аффективные расстройства –  
у 107 женщин, из них биполярное аф-
фективное расстройство (БАР), текущий 
эпизод умеренной или легкой депрессии 
(F31.3) – у 77, рекуррентное депрессив-
ное расстройство (РДР), текущий эпизод 
легкой степени и умеренной тяжести 
(F33.0 и F 33.1) – у 30, невротические 
депрессии (НД) – у 143 женщин. В соот-
ветствии с МКБ-10 у женщин с НД были 
диагностированы неврастения (F48.0) – 
54 человека, реакция на тяжёлый стресс 
и нарушения адаптации – 36 человек, из 
них пролонгированная депрессивная ре-
акция (F43.21) – у 23, смешанная тревож-
ная и депрессивная реакция (F43.22) –  
у 20 человек. Возраст женщин находил-
ся в пределах от 19 до 22 лет.

В работе использовались клинико-
психопатологический, психодиагно-
стический методы, специальное сек-
сологическое обследование, а также 
клинико-статистический анализ. Резуль-
таты психодиагностического исследова-
ния обработаны с помощью методики 
проверки достоверности различий вы-
борки (t – критерия Стьюдента на уров-
не достоверности р<0,05). 

Согласно концепции Ч.Д. Спилберге-
ра, следует различать тревогу как состо-
яние и тревожность как свойство лич-
ности. Тревога – реакция на грозящую 
опасность, реальную или воображае-
мую, эмоциональное состояние диффуз-
ного безобъектного страха, характери-
зующееся неопределенным ощущением 
угрозы, в отличие от страха, который 
представляет собой реакцию на вполне 
определенную опасность. Тревожность –  
индивидуальная психологическая осо-
бенность, состоящая в повышенной 

склонности испытывать беспокойство в 
различных жизненных ситуациях, в том 
числе и тех, объективные характеристи-
ки которых к этому не предрасполагают. 
С точки зрения автора, существует воз-
можность измерения различий между 
двумя упомянутыми видами психиче-
ских проявлений, которые обозначают-
ся A-state (тревога-состояние) и A-trait 
(тревога-черта), то есть между времен-
ными, преходящими особенностями и 
относительно постоянным предрасполо-
жением.  

Анализ данных, полученных с помо-
щью шкалы личностной тревожности 
и реактивной тревожности Ч. Д. Спил- 
бергера – Ю. Л. Ханина, позволил уста-
новить следующие закономерности 
(табл.1).

В целом, уровень, как реактивной 
тревожности, так и личностной тревож-
ности был выше у женщин с НД, однако 
статистически значимые различия меж-
ду группами были выявлены лишь по 
показателям реактивной тревожности 
и показателям низкого уровня личност-
ной тревожности. Лишь у 13% женщин 
с НД регистрировался низкий уровень 
реактивной тревожности, что значи-
тельно реже, чем умеренный и высокий 
уровень (в обоих случаях р<0,05), тогда 
как в группе женщин с АР преобладали 
лица с низким уровнем реактивной тре-
вожности (60%, р<0,05) и не встречался 
высокий уровень реактивной тревож-
ности. В обеих группах обследованных 
преобладала высокая личностная тре-
вожность. У женщин с НД – статистиче-
ски значимо (р<0,05), у женщин с АР не 
встречался низкий уровень личностной 
тревожности.

 Для исследования собственно де-
прессивного компонента у женщин 
нами использовалась шкала Гамильтона 
(HDRS), позволяющая дать объектив-
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ную стандартизированную оценку тяже-
сти депрессий. Так же, как и при оценке 
данных полученных с помощью теста 
Ч. Д. Спилбергера – Ю. Л. Ханина, про-

водился анализ распределения уровней 
депрессии, а также сопоставление ус-
реднённых показателей в исследуемых 
группах женщин.

Таблица 1
Показатели уровней реактивной и личностной тревожности  

у женщин с аффективными и с невротическими расстройствами  
(по данным теста Ч. Д. Спилбергера-Ю. Л. Ханина)

Уровень тревожности  
у женщин

аффективные 
расстройства 

(n=107)

невротические 
расстройства 

(n=143)
достоверность 

различий
абс.ч % абс.ч %

Реактивная тревожность
низкий 64 60 20 13 p<0,05
умеренный 43 40 65 47 p<0,05
высокий - - 58 40 p<0,05

Личностная тревожность
низкий - - 8 5 p<0,05 
умеренный 48 45 53 45 p<0,05
высокий 59 55 82 50 p<0,05

Таблица 2
Показатели выраженности депрессии у женщин с аффективными  

и с невротическими расстройствами (по данным методики Гамильтона)

Тяжесть  
депрессии

аффективные  
расстройства (n=107)

невротические  
расстройства (n=143) Достоверность  

различий
абс.ч % абс.ч %

лёгкая 38 35 48 34 p<0,05
умеренная 49 45 71 48 p<0,05
выраженная 20 20 24 18 p<0,05

Таблица 3
Показатели выраженности депрессии у женщин  

с невротическими депрессиями (по данным методики Гамильтона)

Тяжесть  
депрессии

неврастения 
(n=54)

пролонгированная 
депрессивная реакция 

(n=23)

смешанная тревожная 
и депрессивная реакция 

(n=20)
абс.ч % абс.ч % абс.ч %

лёгкая 24 45 5 21 4 20
умеренная 22 40 12 52 6 30
выраженная 8 15 7 27 10 50
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 В результате обработки данных об-
следования нами были получены следу-
ющие результаты: у всех женщин, как 
с АР, так и с НД, по данным методики 
Гамильтона, было выявлено наличие де-
прессии. Во всех исследуемых группах 
при этом не встречались лица с тяжёлой 
депрессией. В целом в группе женщин 
с АР количество лиц с выраженной де-
прессией было больше, чем аналогич-
ные показателями в группе женщин с 
НД (соответственно (20% и 18%, р<0,05) 
(табл. 2).

В группе женщин с НД регистрирова-
лось несколько больше лиц с умеренной 
лёгкой депрессией, чем среди женщин с 
АР, однако эти различия не имели стати-
стической значимости. 

Распределение женщин с НД по тяже-
сти депрессии с различными клиниче-
скими формами также имело свои осо-
бенности (табл. 3). Так, сопоставимыми 
были подгруппы женщин с неврастени-
ей и пролонгированной депрессивной 
реакцией по количеству лиц с умеренной 
депрессией – 40% и 52% женщин соот-
ветственно (р<0,05), причём умеренная 
депрессия была наиболее встречаемой 
во 2-й подгруппе с пролонгированной 
депрессивной реакцией.

Однако, наряду с преобладанием уме-
ренной депрессии, во 2-й подгруппе 
женщин также распространённой была 
выраженная депрессия (27%), при ана-
логичных показателях 1-й подгруппы 
(15%, р<0,05), а в 1-й подгруппе – лёгкая 
(45%). Выраженность депрессии была 
несколько выше в первой группе, одна-
ко различия не приобретали статистиче-
ской значимости.

Помимо анализа распределения сте-
пени выраженности депрессии, нами 
было проведено сопоставление средних 
показателей депрессии у обследуемых 
женщин. В целом средний уровень де-

прессии у женщин с АР был несколько 
выше, чем у женщин с НД – средние 
показатели HDRS 16 и 14 баллов со-
ответственно, различия не были ста-
тистически значимы. Однако средний 
уровень депрессии у женщин с НД был 
различным. Самый низкий уровень, со-
ответствующий умеренной депрессии 
регистрировался в подгруппе женщин 
с неврастенией – 18 баллов. В этом же 
диапазоне находился средний уровень 
депрессии в подгруппе женщин с про-
лонгированной депрессивной реакцией –  
14 баллов, различия между данными 
показателями не достигали статистиче-
ской значимости. Наиболее высоким, 
сопоставимым с уровнем в группе жен-
щин с АР, был средний уровень депрес-
сии в подгруппе женщин со смешанной 
тревожной и депрессивной реакцией –  
16 баллов, что соответствовало выра-
женной депрессии, однако значимых 
различий с исследуемыми группами вы-
явлено не было.

 Снижение уровня депрессии про-
слеживался в континууме нозосиндро-
мальных образований: АР (16 баллов), 
смешанная тревожная и депрессивная 
реакция (16 баллов), пролонгированная 
депрессивная реакция (16 баллов), не-
врастения (18 баллов). В целом, средний 
уровень депрессии у женщин с АР отве-
чал умеренному и был несколько выше, 
чем у женщин с НД – средние показате-
ли HDRS 16 и 14 баллов соответствен-
но, отличия не были статистически зна-
чимыми.

Изучение межличностных отноше-
ний супружеских пар, проведенное с по-
мощью специальных тестов и опросника 
социально-психологической адаптации 
[1] дало возможность определить уро-
вень психологической совместимости 
обследованных супругов. Он оказался 
низким у 143 (57%) супругов. Исследо-
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вание степени сексуально-эротической 
адаптации, проведенное у женщин с по-
мощью карт эрогенных зон мужчины и 
женщины [1], показало, что у 228 (91%) 
женщин имела место сексуально-эро-
тическая дезадаптация. В то же время у 
22 (9%), обследованных по тем же ме-
тодикам женщин, был высокий уровень 
психологической, социально-психо-
логической и сексуально-эротической 
адаптации.

 Таким образом, обе использованные 
нами психодиагностические методики 
(шкалы самооценки ситуационной и лич-
ностной тревожности Ч. Д. Спилбергера 
и Ю. Л. Ханина и HDRS) позволяют выя-
вить различия личностных характеристик 

и эмоциональной сферы женщин с ДР раз-
личного генеза при сравнении групп меж-
ду собой и с показателями в континууме 
нозосиндромальных образований. Важно 
отметить соответствие показателей психо-
диагностических методик данным, полу-
чаемым при использовании традиционно-
го клинического метода. 

Проведенные психодиагностические 
исследования свидетельствуют о боль-
шой значимости личностных особенно-
стей женщин, их эмоциональной сферы, 
способствующих болезненным личност-
ным реакциям этих пациентов на сексу-
альные срывы и на степень их адаптации 
на всех уровнях взаимодействия в генезе 
нарушения здоровья семьи. 
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