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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 
ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ 
ЮРИСТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Анотація: У статті розкрито поняття, сутність та ознаки педагогічних умов формування 
правої культури майбутніх юристів у процесі професійної підготовки. Здійснено детальну кла-
сифікацію та розкрито зміст кожної педагогічної умови, що впливає на правову культуру сту-
дента-юриста.

Аннотация: В статье раскрыто понятие, сущность и признаки педагогических условий 
формирования правой культуры будущих юристов в процессе профессиональной подготов-
ки. Осуществлено подробную классификацию и раскрыто содержание каждого педагогиче-
ского условия, что влияет на правовую культуру студента-юриста.

Summary: The notion, essence and characteristics of pedagogical conditions of legal cul-
ture formation of future lawyers in the process of professional training are outlined in the article.  
A detailed classifikation is done and the essence of every pedagogical condition, that influences 
legal culture of a jurist, is showed.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Проблема формування право-
вої культури майбутніх юристів є одні-
єю із найактуальніших і найскладніших 
у організації процесу вищої професійної 
освіти, від розв’язання якої залежить 
підвищення ефективності їх професій-
ної підготовки.

Актуальність і значущість формуван-
ня правової культури майбутніх юристів 
у процесі професійної підготовки зумов-
лено такими соціально-педагогічними 
суперечностями між: вимогами України, 
що реалізує процеси державотворен-
ня, у високоосвічених і правосвідомих 
юристах та низьким рівнем сформова-
ності правової культури у студентів – 
майбутніх юристів; сучасними запита-
ми професійної освіти щодо організації 
процесу формування правової культури 

майбутніх юристів та недостатньою роз-
робленістю теоретичних і методичних 
засад реалізації означеного процесу у 
вищій школі; нагальною необхідністю 
у підвищенні рівня правової культури 
фахівців юридичної сфери та недостат-
ньою обґрунтованістю ефективних пе-
дагогічних умов формування правової 
культури майбутніх юристів у процесі їх 
професійної підготовки.

Важливим фактором в організації 
процесу професійної підготовки май-
бутніх юристів виступають педагогічні 
умови, в яких цей процес здійснюється. 
Виникає потреба у розкритті сутності 
педагогічних умов формування правової 
культури майбутніх юристів. 

Аналіз досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної 
проблеми. Наукове опрацювання про-
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блем формування правової культури зна-
ходиться в центрі уваги вчених різних 
галузей науки. Теоретико-методологічні 
проблеми феномену правової культури 
в юриспруденції відображено в працях 
В. Головченко, О. Дьоміна, О. Зайчук, 
В. Камінська, М. Кельман, М. Козюбра, 
М. Кравчук, С. Максимов, Л. Морозова, 
А. Олійник, І. Погрібний, Р. Притченко, 
В. Сальников, А. Семітко, О. Скакун, 
Ю. Тодика, М. Цвік, А. Шульги та ін. 

Філософське осмислення питань 
правової культури висвітлено у науко-
вому доробку таких вчених: Г. Клімо-
ва, О. Костенко, Р. Сербин, С. Сливка, 
І. Староверова, О. Титаренко, В. Чефра-
нов, В. Шинкарук.

Науковому осмисленні сутності пра-
вової культури сприяють наукові розвід-
ки, в яких подано правову культуру як 
об’єкт досліджень у галузі культурології 
(С. Левікова, В. Луков, О. Омельченко, 
Л. Шкляр та ін.), політології (І. Кова-
лева, О. Кульчицька, та ін.), педагогіки 
(В. Владимирова, М. Подберезський, 
Л. Твердохліб, М. Щербань та ін.) та со-
ціології (Н. Діденко, В. Співак, Л. Федо-
тов, та ін.).

Психологічні аспекти правової куль-
тури досліджували такі вчені як: Д. Бой-
ко, С. Ермолаева, О. Качур, Л. Ніколаєва, 
О. Никитина, А. Ратінов.

Формування правової культури май-
бутніх юристів в умовах системного 
реформування державних інституцій в 
Україні набуває пріоритетного значення. 
Разом з тим аналіз наукових джерел за-
свідчив про відсутність єдиного підходу 
до розуміння сутності поняття «правова 
культура майбутніх юристів», її струк-
турних елементів, функцій та педагогіч-
них умов формування правової культури 
майбутніх юристів. 

Отже, недостатня теоретична роз-
робленість досліджуваної проблеми, 

її практична значущість, наявність со-
ціально-педагогічних суперечностей 
зумовили вибір теми роботи щодо тео-
ретичного обґрунтування педагогічних 
умов формування правової культури 
майбутніх юристів у процесі професій-
ної підготовки.

Метою даної статті є визначення і 
теоретичне обґрунтування педагогіч-
них умов формування правової культури 
майбутніх юристів у процесі професій-
ної підготовки.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. У філософському словнику 
«умова» визначається як категорія, в якій 
відображено універсальні відношення 
речі до тих факторів, завдяки яким вона 
виникає й існує [11, с. 703]. У психоло-
гії під «умовою» розуміють сукупність 
явищ зовнішнього та внутрішнього се-
редовища, що ймовірно впливають на 
розвиток конкретного психічного явища 
[4, с. 206].

Визначення сутності поняття «пе-
дагогічні умови» не залишилося поза 
увагою учених. Так, В. Максимов по-
няття «педагогічні умови» трактує як 
сукупність об’єктивних і суб’єктивних 
чинників, необхідних для забезпечення 
ефективного функціонування всіх ком-
понентів освітньої системи, залежної 
від цілей, завдань, змісту, форм і методів 
цієї системи [7, с. 115]. 

Л. Загребельна стверджує, що педа-
гогічні умови – це обставини, від яких 
залежить і на основі яких відбувається 
цілісний продуктивний педагогічний 
процес професійної підготовки фахів-
ців, що опосередковується активністю 
особистості» [3, с. 291]. О. Дурманеко 
педагогічні умови визначає як особли-
вості організації  навчально-виховного 
процесу у вищому навчальному закладі, 
що детермінують результати виховання, 
освіти та розвитку особистості студента, 
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об’єктивно забезпечують можливість їх 
досягнення [2, с. 136].

Заслуговує на увагу думка Ю. Бабан-
ського, який педагогічні умови розгля-
дає як обставини, за яких компоненти 
навчального процесу (навчальний пред-
мет, викладання і навчання) представле-
ні у взаємодії та дають можливість ви-
кладачеві плідно викладати і керувати 
навчальним процесом, а учню – успішно 
вчитися [1, с. 125 ].

Ми поділяємо думку А. Ліненко про 
те, що ефективність педагогічного про-
цесу закономірно залежить від умов 
у яких він проходить [5, с. 163].

На основі аналізу, порівняння та уза-
гальнення вищевикладеного, зауважи-
мо, що педагогічні умови формуван-
ня правої культури майбутніх юристів 
у процесі професійної підготовки явля-
ють собою обставини, пов’язані з орга-
нізацією навчально-виховного процесу 
у вищому навчальному закладі, з тим зо-
внішнім навчально-виховним середови-
щем, у якому відбувається пізнавальна, 
навчальна, науково-дослідницька і  ви-
ховна діяльність, що спрямована на фор-
мування у студентів насамперед профе-
сійних знань, умінь і навичок, розвиток 
їх правової культури та професійної 
компетентності.

Узагальнюючи поняття «педагогічні 
умови», вважаємо, що доцільно виділити 
такі їх ознаки: педагогічні умови висту-
пають характеристикою педагогічного 
середовища; являють собою обставини, 
необхідні для реалізації педагогічного 
процесу; включають форми, методи, пе-
дагогічні прийоми; забезпечують успіш-
ність процесу навчання; забезпечують 
високу результативність педагогічного 
процесу; являють собою об’єктивні й 
суб’єктивні передумови реалізації мети 
професійної освіти; є комплексом орга-
нізаційних, дидактичних і виховних за-

ходів, реалізація яких зумовлює інтерес 
до професійної діяльності в студентів; 
дозволяють забезпечити високий рівень 
підготовки фахівців.

Теоретичне осмислення проблеми та 
аналіз практичного досвіду дозволяють 
стверджувати, що успішність формуван-
ня правової культури майбутніх юристів 
може бути забезпечена дотриманням та-
ких педагогічних умов у процесі їх про-
фесійної підготовки, а саме: забезпечен-
ня вмотивованості майбутніх юристів до 
вивчення і використання правових знань 
у професійній діяльності; посилення 
практичної спрямованості процесу про-
фесійної підготовки майбутніх юристів; 
інноваційно-методичне забезпечення 
процесу професійної підготовки май-
бутніх юристів.

Проблема підвищення мотивації до 
навчально-професійної діяльності осо-
бистості знаходиться у полі зору науков-
ців. Так, В. Риндак зазначає, що моти-
вація проявляється шляхом спонукання 
студентів формулювати свої ідеї, вису-
вати здогади, альтернативні пояснення; 
наданням їм можливість досліджувати 
свої припущення у вільній та невимуше-
ній обстановці, не боячись зробити по-
милку [10, c. 125].

Зауважимо, що Л. Подоляк і В. Юр-
ченко вказують на забезпечення особис-
тісного залучення студентів у процес 
навчання, розвиток пізнавальної актив-
ності, інтелектуальної ініціативи і само-
стійності у виборі шляхів наукового до-
слідження [9, c. 167].

Вважаємо, що важливим аспектом 
забезпечення вмотивованості майбут-
ніх юристів до вивчення і використання 
правових знань у професійній діяльнос-
ті можуть стати проведення «круглих 
столів» з метою залучення майбутніх 
фахівців юридичної сфери до аналізу та 
обговорення інформації офіційного веб-
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порталу Верховної Ради України та веб-
порталу Сумської обласної державної 
адміністрації.

Наголосимо, що проведення «кру-
глих столів» забезпечить можливість 
для майбутніх юристів бути проінфор-
мованими стосовно останніх змін та до-
повнень у законодавстві на державному 
та обласному рівнях.

На наше переконання обговорення 
інформації офіційного веб-порталу Вер-
ховної Ради України (http://rada.gov.ua/)  
та офіційного веб-порталу Сумської 
обласної державної адміністрації  
(http://sm.gov.ua/ru/) сприятиме погли-
бленню правових знань майбутніми 
юристами, формуванню власних погля-
дів та правової позиції щодо правової 
дійсності. 

Зауважимо, що підвищенню мотива-
ції майбутніх юристів до вивчення і ви-
користання правових знань у майбутній 
професійній діяльності сприятиме ви-
конання майбутніми фахівцями юридич-
ної сфери у процесі навчання творчих 
завдань (написання есе, створення пре-
зентацій, проектів, підготовка висту-
пів), що дозволить майбутнім юристам 
усвідомити значущість та соціальну ко-
рисність обраної професії. Пропонуємо 
запровадити у процес професійної підго-
товки майбутніх юристів написання есе 
за темами: «Я – майбутній юрист», «Мої 
професійні цінності», «Складові моєї 
успішної професійної кар’єри», «Моє 
покликання – захищати права інших», 
«Я – юрист, а отже гарант законності».

На нашу думку, вмотивованість май-
бутніх юристів до вивчення і викорис-
тання правових знань у професійній 
діяльності може бути забезпечена запро-
вадженням у процес професійної під-
готовки майбутніх фахівців юридичної 
сфери створення та захист презентацій, 
проектів, підготовку виступів за темами: 

«Порядок звернення до Європейського 
Суду з прав людини», «Аналіз практи-
ки Європейського Суду з прав людини 
щодо України», «Порівняння національ-
них та міжнародних засобів захисту по-
рушених прав, свобод і законних інтер-
есів», «Особливості правової системи 
України», «Юридичні колізії. Основні 
способи вирішення юридичних колізій».

Беззаперечно важливим аспектом за-
безпечення вмотивованості майбутніх 
юристів до вивчення і використання пра-
вових знань у професійній діяльності є 
участь та членство у міжнародних сту-
дентських організаціях. Участь майбут-
ніх юристів у роботі міжнародної орга-
нізації ELSA (The European Law Students 
Assocіatіon) сприятиме підвищенню 
мотивації до самовдосконалення, погли-
блення правових знань, їх використання 
у майбутній професійній діяльності. 

Майбутні юристи мають бути поін-
формовані і переконані в тому, що член-
ство в організації надає базу, підвищує 
мотивацію для розвитку професійних 
навичок, здобуття знань та забезпечує 
діалог з юристами та студентами-прав-
никами з відкритої Європи, спрямовує 
майбутніх юристів на міжнародну співп-
рацю та професійну кваліфікованість, 
надає можливості вивчати інші культури 
і правові системи в дусі діалогу та на-
укової співпраці. Для майбутніх юристів 
у процесі професійного навчання важ-
ливим є не лише засвоєння теоретичних 
знань, а й набуття навичок і вмінь їх за-
стосування на практиці, що проявляєть-
ся у правомірній поведінці.

Вважаємо, що наступною педаго-
гічною умовою формування правової 
культури майбутніх юристів у процесі 
професійної підготовки, яка забезпечить 
формування усвідомлення цінності пра-
ва та набуття практичних професійних 
навичок, є посилення практичної спря-



9

Київський науково-педагогічний вісник
♦

мованості процесу підготовки майбут-
ніх юристів.

У Національній програмі правової 
освіти населення, затвердженої Ука-
зом Президента України від 18 жовтня 
2001 року № 992/2001, акцентується 
увага на тому, що позааудиторна робота 
з правового навчання і виховання супро-
воджується залученням вчених, пред-
ставників правозахисних організацій, 
працівників правоохоронних органів, 
інших фахівців в галузі права [8].

Означена педагогічна умова реалі-
зується через залучення практичних 
працівників юридичної сфери до на-
вчального, виховного процесу та про-
ходження навчальної практики майбут-
німи юристами. Так, під час зустрічей 
з представниками правоохоронних орга-
нів у процесі лекційних та семінарських 
занять, наприклад, з дисципліни «Кри-
мінальне право», не лише висвітлюють-
ся конкретні правопорушення, механізм 
їх розкриття, а й дається аналіз та мо-
рально – правова оцінка діям чи безді-
яльності, що спрямовані на порушення 
закону, підкреслюється невідворотність 
відповідальності за скоєне, наголошу-
ється на необхідності дотримання ви-
мог законів. Зустрічі з практикуючими 
юристами є необхідними заходами, які 
не тільки доповнюють теоретичне на-
вчання студента-правника, а дають йому 
можливість зорієнтуватися в сучасному 
юридичному світі та отримати практику 
професійного спілкування.

Важливою складовою професійної 
підготовки майбутніх юристів є прохо-
дження навчальної практики, мета якої 
полягає у перевірці теоретичних знань 
та формуванні готовності до викорис-
тання їх на практиці, виконання май-
бутньої професійної діяльності. У про-
цесі проходження навчальної практики 
студенти оволодівають професійними 

знаннями та вміннями для вирішення 
конкретних практичних завдань, реалі-
зація вказаної педагогічної умови дозво-
лить зміцнити переконання майбутніх 
юристів у цінності права як регулятора 
суспільних відносин, що є складовою 
правової культури майбутніх фахівців 
юридичної сфери.

Зазначимо, що педагогічною умовою 
формування правової культури майбут-
ніх юристів є інноваційно-методичне 
забезпечення процесу підготовки май-
бутніх юристів, що забезпечить фор-
мування готовності майбутніх юристів 
до свідомої правомірної поведінки, яка 
є складовою їх правової культури. За-
уважимо, що реалізація означеної педа-
гогічної умови забезпечується як залу-
ченням студентів до роботи юридичної 
клініки університету, використанням 
правових ситуацій, які моделюють ре-
альну практичну діяльність юриста так і 
використання ігрових методів навчання. 

Наголосимо, що юридична клініка є 
унікальним навчально-практичним цен-
тром (лабораторією) у складі викладачів 
і студентів старших курсів, який ство-
рюється та функціонує на базі вищого 
навчального закладу з метою підготовки 
висококваліфікованих юристів із зна-
ннями не тільки правової теорії, але й 
практики. В юридичній клініці студен-
ти отримують певні практичні нави-
чки юридичної діяльності та формують 
уявлення про потреби пересічних гро-
мадян; дізнаються, як можна захистити 
та відновити їхні права, свободи та за-
конні інтереси, спираючись на право 
та закон. При цьому роботу студентів 
контролюють куратори з числа викла-
дачів навчального закладу, юристів, які 
мають значний досвід у застосуванні 
права: вони допомагають «клініцистам» 
отримати практичний досвід, підстрахо-
вують їх, забезпечують компетентне та 
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професійне надання необхідної правової 
допомоги відвідувачам юридичних клі-
нік [6, с. 37-38].

Викладачі-куратори надають необхід-
ну методичну, організаційну і теоретич-
ну підтримку студентам-консультантам: 
вирішують питання про прийнятність 
справи, її направлення до студента, ви-
ступають у ролі куратора за кожним 
зверненням, а також забезпечують тео-
ретичну підготовку студентів, здійсню-
ють контроль за діяльністю студентів на 
відповідність правової допомоги вимо-
гам законодавства і професійної етики.

Робота в юридичній клініці вимагає 
застосування набутих правових знань на 
практиці, поєднання теорії і практики, 
сприяє виробленню у майбутніх юристів 
почуття відповідальності, справедли-
вості, переконаності у необхідності ви-
рішувати правові спори і питання лише 
в рамках правового поля. Участь у робо-
ті  юридичної клініки університету роз-
ширює можливості майбутніх юристів 
щодо набуття навичок правового кон-
сультування, порядку надання правової 
допомоги та написання позовних заяв 
до суду, спілкування з майбутніми клі-
єнтами, юридичної допомоги фізичним 
особам.

Використання правових ситуацій, 
які моделюють реальну практичну ді-
яльність юриста, дозволяють студен-
там обирати той чи інший варіант 
розв’язання ситуації на основі власних 
правових знань та досвіду. Аналіз пра-
вових ситуацій сприяє формуванню у 
майбутніх юристів вмінь визначати про-
блему, бачити причину її виникнення та 
шляхи її подолання, забезпечує форму-
вання у майбутніх юристів усвідомлен-
ня серйозності та важливості обраної 
професії, сприятиме поглибленню пра-
вових знань, формуванню готовності до 
свідомої правомірної поведінки. 

Реалізація означеної педагогічної 
умови забезпечується застосуванням 
творчо-діалогічних (евристична бесіда, 
дискусія, диспут, ток-шоу, «мозковий 
штурм» та ін.) та ігрових методів навчан-
ня (ділові ігри, драматизація навчально-
го чи виховного матеріалу, брейн-ринг, 
судові дебати та ін.).

Ми погоджуємося з думкою А. Хутор-
ського, який розкриваючи важливість за-
стосування творчо-діалогічних методів 
навчання, підкреслює, що при цьому ви-
кладач допомагає студентам створювати 
нові знання чи розуміння, формулюва-
ти проблеми, робити власні відкриття  
[12, с. 194]. 

Серед різноманіття прийомів органі-
зації практичних занять саме проведен-
ня ділових ігор викликає велику зацікав-
леність студентів, оскільки вони дають 
можливість висловити своє бачення по-
ставленої викладачем проблеми і спро-
бувати себе в ролі юриста-практика. 
Метою рольової гри є вдосконалення 
навичок використання правових знань 
в конкретних ситуаціях, що потребують 
розв’язання, з урахуванням останніх 
змін і доповнень у законодавстві. Гра як 
форма  навчання є потужним засобом за-
цікавлення в професійній діяльності та 
умовою продовження студентами про-
цесу самостійного пізнання поза меж-
ами ВНЗ. 

Висновки і перспективи подаль-
ших наукових розвідок у цьому на-
прямку. Отже, вважаємо, що реалізація 
визначених педагогічних умов (забезпе-
чення вмотивованості майбутніх юрис-
тів до вивчення і використання право-
вих знань у професійній діяльності; 
посилення практичної спрямованості 
процесу професійної підготовки май-
бутніх юристів; інноваційно-методич-
не забезпечення процесу професійної 
підготовки майбутніх юристів) забез-
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печить ефективне засвоєння правових 
знань майбутніми юристами у проце-
сі вивчення дисциплін з практичної та 
професійної підготовки, формування 
чіткої переконаності у цінності права 
як регулятора суспільних відносин, го-
товність майбутніх юристів діяти від-
повідно до вимог правових приписів, 
що є складовими елементами правової 
культури майбутніх юристів. 

На жаль, здійснені наукові досліджен-
ня не розкривають повною мірою всі 

педагогічні умови, що сприяють мож-
ливості формування відповідного рівня 
правової культури майбутніх юристів у 
процесі навчання. Актуальним завдан-
ням подальшого дослідження піднятої 
проблеми вважаємо теоретичне обґрун-
тування моделі формування правової 
культури майбутніх юристів у процесі 
професійної підготовки, розробку кате-
горіального апарату щодо визначення 
рівня сформованості досліджуваного 
феномену. 
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САМОАНАЛІЗ ЯК КОМПОНЕНТ САМОПІЗНАННЯ 
ОСОБИСТОСТІ 

Анотація: У статті розглянуто роль самоаналізу для особистості. На основі теоретичного 
аналізу виокремлюється підходи різних шкіл психології до дослідження самоаналізу як компо-
ненту самопізнання.

Аннотация: В статье рассмотрено роль самоанализа в для личности. На основание тео-
ретического анализа выделяются подходи разных школ психологии к исследованию само-
анализа как компонента самопознания.

Summary: The role of self-analysis for a personality has been considered in the article. On the 
basis of theoretical analysis, the approaches of different psychological schools to the study of 
self-analysis as a component of self-knowledge are singled out.

Постановка проблеми. На сьогод-
нішній день, за словами Р. Мея, осо-
бистість психолога виступає еталоном 
психологічного здоров’я і комфорту 
та є його основним інструментом, зна-
ряддям праці [1]. Відповідно, сучасна 
система вищої освіти покликана ство-
рювати належні умови для підготовки 
компетентного фахівця, орієнтованого 
на постійний професійний розвиток, 
самовдосконалення, що забезпечить у 
подальшому високий рівень конкурен-
тоспроможності, продуктивності профе-
сійної діяльності і, як наслідок, кар’єрне 
зростання та самореалізацію. На думку 
багатьох науковців здатність психолога 
до самоаналізу та самопізнання це одні 
з головних ознак, які характеризують 
готовність фахівця до вказаної діяльнос-
ті. Таким чином, серйозним завданням 
системи професійної підготовки психо-
логів має бути сприяння їх особистісно-
му розвиткові, культивування потреби у 
постійному самовдосконаленні, яке є не-
можливим без самопізнання та самоана-
лізу, як його структурного компоненту.

Явище самоаналізу доволі ґрунтовно 
розроблено у науковій літературі. До-
слідженням даної проблеми займалися: 

І. Бех, М. Боришевський, Л. Виготський, 
В. Зінченко, І. Зязюн, С. Максимен-
ко, С. Рубінштейн, Г. Щедровицький, 
К. Хорні, Л. Аврамчук, О. Главацька, 
І. Зязюна, Л. Терлецька. Однак багато 
питань щодо самоаналізу потребують 
більш поглибленого розгляду, зокрема 
особливості його виникнення, система-
тизація і конкретизація даних щодо цьо-
го феномену та інші.

Мета статті полягає у теоретично-
му дослідженні поняття самоаналізу, як 
компоненту самопізнання особистості.

Виклад основного матеріалу. Само-
вдосконалення починається з непоміт-
ного нікому самобачення, повсякденної 
уваги до власних індивідуальних осо-
бливостей, до своєї неповторності, до 
найважливішого життєвого призначен-
ня. Довіряти собі, стати, собі другом, до-
сліджувати всі куточки своєї душі – саме 
так здійснюється самостворення [2].

Самопізнання – одна з основних форм 
виявлення та засіб збагачення, розвитку 
моральної самосвідомості. Самопізнан-
ня відрізняється своєрідним сполучен-
ням об’єктивного та суб’єктивного, кон-
кретного та абстрактного, одиничного 
та загального, чуттєво-емоціонального 
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та логічно-раціонального. Найважче – 
пізнати самого себе, зазначав Фалес, а 
Ф. Бекон уточнював, що необхідно до-
класти зусиль не менше, а то й більше 
для того, щоб отримати про самих себе, 
а не лише про інших, детальні та пра-
вильні уявлення [3].

К. Роджерс відзначав, що людина 
прагне відмовитися від маскування свого 
істинного Я, від догоджання іншим; вона 
рухається до повної відкритості тому, що 
відбувається усередині неї, вона вчиться 
тонко прислухатися до себе. Це значить, 
що людина прагне до гармонії складних 
почуттів і реакцій, замість того щоб бути 
простою чи застиглою. Вона довіряє 
складності своїх внутрішніх процесів, 
цінує їх появу і розвиток. Людина є твор-
чо реалістична. Вона аналізує все те, що 
може бути такими внутрішніми процеса-
ми, хоче максимально збільшити рівень 
внутрішніх змін і росту. Це значить по-
стійно робити нові кроки до «буття у сві-
домості», бути за словами С. Кьеркегора 
«тим Я, яким ти істинно є» [4].

Спираючись на погляди Дж. Міда, 
що їх викладає Х. Абельс, підкреслимо, 
що особистість може будувати свій на-
ратив не лише у реальному спілкуван-
ні, але й у комунікації із самою собою. 
Відповідно, самосвідомість є процесом, 
в якому індивід робить себе об’єктом 
власного сприймання. Мислення озна-
чає не що інше, як діалог, звернений 
до самого себе. Завдяки комунікації із 
самим собою індивід «тематизує» себе. 
Він стежить за собою, будучи водночас 
суб’єктом і об’єктом власної дії. Він спо-
стерігає себе очима іншого і судить про 
себе по реакціях інших людей. Можна 
сказати, що він стоїть у центрі соціаль-
ної взаємодії і в той же час знаходиться 
поза нею» [5] 

Пізнання в цілому – це онтологічна 
форма буття людини як специфічного 

способу існування сутнього. Сутність піз-
нання як форми людського буття полягає 
у розкритті та присвоєнні сутності пізна-
ного – в осягненні буття як сутнього [2].

Єдина ознака, яка справді відріз-
няє людину від тварини, як підкреслює 
С. Франк, це здатність додержуватися 
певної дистанції щодо самої себе, здат-
ність залучати свою безпосередню са-
мість до суду вищої інстанції, оцінювати 
й засуджувати її та всі її цілі. Особистість 
і є цією самістю. Таємниця особистості 
полягає саме в цій здатності підносити-
ся над собою, бути по той бік самої себе.

Процес самопізнання включає в себе 
самоспостереження, рефлексію, само-
аналіз та самооцінку [6]. 

Самоспостереження – спостережен-
ня за своїми діями, вчинками, думка-
ми, почуттями. Воно є необхідною пе-
редумовою контролю особистості за 
власною поведінкою і діяльністю. При 
дослідженні деяких особливостей пере-
бігу переживань спеціально організо-
ване спостереження може виступати як 
цінний науково-дослідницький метод 
(так званий інтроспективний метод). Ви-
користання інтроспекції потребує висо-
кої психологічної культури людини [6].

Здатність до самоспостереження на 
певному віковому етапі розвитку люди-
ни переростає в здатність до рефлексії. 

Рефлексія (від лат. reflexio – повертан-
ня назад, вигин, відображення) – осмис-
лення людиною передумов, закономір-
ностей і механізмів власної діяльності, 
соціального та індивідуального способу 
існування; самоаналіз. Теоретична реф-
лексія – усвідомлення парадигмальних 
засад, еталонів, стандартів і процедур 
пізнавального процесу та його резуль-
тату – об’єктивного знання. Зміст реф-
лексії – перехід неявного знання в явне, 
формалізоване і логічно розчленоване із 
застосуванням гіпотез, ідеалізацій. Засо-
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би рефлексії – аналіз смислових підва-
лин певної системи знання, зміна старих 
парадигм на більш досконалі [7].

Мета рефлексії – методологічне об-
ґрунтування теоретичної системи. Резуль- 
тат рефлексії – збагачення її об’єкта шля-
хом виявлення концептуальних структур 
більш високого порядку узагальнення. 
Індивідуальна рефлексія – це не тільки 
інтроспекція власної психіки, а й осмис-
лення своєї життєвої програми, принци-
пів світовідношення, цілей, цінностей, 
вимог, установок, прагнень. Безпосеред-
ня психічна активність – пізнання, пере-
живання, спілкування – невіддільна від 
її рефлексивного усвідомлення як засобу 
психічного самоконтролю і самовдоско-
налення. Результат індивідуальної реф-
лексії – образ «я» – лише тоді адекватно 
відображає реальне «я», коли аналізує 
предметні й суспільні форми активнос-
ті індивіда, його включеність у систему 
суспільних відносин, спільну діяльність і 
міжособові комунікації [6]. 

Аналіз індивідом власних вчинків і пе-
реживань, або рефлексія, є невід’ємною 
частиною психотерапевтичного проце-
су. Психотерапія як система лікуваль-
ного впливу на психіку і через психіку, 
спрямована на зміну всіх основних ком-
понентів відносин особистості: когні-
тивного, емоційного і поведінкового. 
Багато авторів відзначають особливу 
роль когнітивного компонента. Тільки 
усвідомлення клієнтом змін у власній 
психіці гарантує ефективність психоте-
рапевтичних впливів і стабільність їхніх 
результатів. Очевидно, що осмисленню 
передує процес самоаналізу. У процесі 
самоаналізу особистість стикається зі 
значними труднощами, які мають і своє 
позитивне значення. Вдатися до самоа-
налізу як до одного з видів самодопомо-
ги у власному розвитку – це шлях далеко 
не легкий. Від індивіда він вимагає ве-

ликої рішучості і самодисципліни. Щодо 
цього самоаналіз не відрізняється від 
інших життєвих ситуацій, які сприяють 
особистісному зростанню, тому що лю-
дина стає сильнішою, тільки переборю-
ючи труднощі, які стають на її шляху [8].

Сучасна дослідниця Л. Терлецька 
характеризує самоаналіз як розгляд, 
вивчення своїх вчинків, переживань, 
що передбачає виділення відповідних 
складових і визначення певних еле-
ментів, а також аналіз властивостей. 
Самоаналіз охоплює такі структурні 
компоненти, як: відчуття, переживання, 
усвідомлення, опір, інсайт, прийняття, 
катарсис. Відчуття, які можуть бути 
предметом самоаналізу, викликають не 
зовнішні органи чуттів (зір, слух, смак, 
дотик, нюх) чи певні внутрішні органи 
людського тіла. У цьому випадку йдеть-
ся передусім про різні відчуття, почут-
тя, наповнені психологічним змістом. 
Вони бувають сильними, тяжкими (за-
непокоєння, страждання, страх, неза-
хищеність, розпач, ненависть, сором, 
безвихідь тощо). У позитивній частині 
спектра – це яскраві прояви сутності, 
стійкі й тверді переконання, бурхлива 
радість тощо. До легких і слабких нале-
жать тонкі відчуття (звичайні позитивні 
та негативні почуття й емоції, легке за-
непокоєння, усвідомлення тих чи інших 
властивостей особистості, внутрішній 
стан спокою та ін. [6].

Катарсис допомагає людині краще 
розібратись у своїх проблемах, сприяє 
особистісному зростанню. Займаючись 
самоаналізом, вона починає одержувати 
повідомлення «з середини» самої себе – 
усвідомлювати свої власні відчуття: 
страху, злості, гордості, самовдоволення 
тощо. Тим самим людина стає відкриті-
шою для змін, що відбуваються з нею, та 
здатною відчувати почуття, вона вчиться 
чути себе [9].
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Кожен успішний самоаналіз збіль-
шує впевненість у собі, але тут є певна 
додаткова перевага – завоювання тери-
торії виключно завдяки своїй власній 
ініціативі, сміливості і наполегливості. 
Цей ефект, отримуваний при самоаналі-
зі, такий же, як і в інших сферах життя. 
Здатність самому знайти стежку в горах 
дає більше відчуття сили, ніж чужа під-
казка, хоча виконана робота та ж сама і 
результат – той самий. Таке досягнення 
не тільки сприяє зростанню законної 
гордості, але також і цілком обґрунто-
ваного почуття впевненості у власних 
можливостях долати труднощі і не впа-
дати в розгубленість без стороннього 
керівництва [10].

Від психолога у найближчому майбут-
ньому будуть чекати вміння не діагнос-
тувати, не коригувати, не виправляти, 
не формувати, не підтримувати, а ство-
рювати умови для все більш ефектив-
ного самопізнання та саморозвитку [6].

Отже, самопізнання особистості, як 
і свідомість у цілому, виникає в ході іс-
торичного розвитку людини і проходить 
через ряд ступенів, етапів свого розви-
тку. В процесі вивчення цього поняття 
виникає розуміння таких його структур-
них компонентів: самоспостереження, 
рефлексії, самоаналізу та самооцінки. 
Ми звернули особливу увагу на понят-
тя самоаналізу та провівши аналіз тео-
ретичних джерел дійшли висновку, що 
спроби конструктивного самоаналізу 
можуть мати важливе значення для лю-
дини. Вони дають їй можливість більш 
повної самореалізації, під якою розумі-
ється не тільки розвиток будь-яких спе-
ціальних здібностей або талантів, які у 
неї, можливо, пригнічені і ніяк не вико-
ристовуються, але також і що ще важ-
ливіше, розвиток її потенційних мож-
ливостей як сильної і цілісної людської 
істоти, вільного від травмуючи її вну-
трішніх примусів.

Література:
1. Мэй Р. Открытие Бытия. – М. : Институт Общегуманитарных Исследований,  

2004. – 224 с. 
2. Основи психології [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [О. В. Киричук, В. А. Ро-

менець, Т. С. Кириленко та ін.] ; за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – 5-е вид., стер. –  
К. : Либідь, 2002. – 631 с. 

3. Самопізнання [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/.
4. К.Роджерс. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М.: «Прогресс»,1994. –

Терминологическая правка В. Данченко – К. : PSYLIB, 2004.
5. Титаренко Т. М. Шляхи навчання самопізнання в сучасному персонологічному дискурсі /  

Т. М. Титаренко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://upsihologa.com.ua/
tytarenko3.html.

6. Процес самопізнання, його структура і роль у становленні особистості / Л. Г. Терлець-
ка // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2012. – Вип. 14. – С. 152-158.

7. Психологічний словник / ред. В.І. Войтка. – К. : Вища школа. – 1982. – 215 с.
8. Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в интерпретативную со-

циологию. Перевод с немецкого (ред. Головин Н.А., ред. Козловский Б.Б.). – СПб. : Алетейя, 
2000. – 265 с. – ISBN 5-89329-164-6.

9. Л. Кравець. Самоаналіз у сфері професійного становлення майбутніх педагогів  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://social-science.com.ua/article/770.

10.  Хорни К. Самоанализ / К. Хорни. – М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 448 с. 



16

№ 12 / 2017 р.
♦

Havrylenko K. M.
Candidate of Pedagogical Sciences

National Technical University of Ukraine
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
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Summary:  The paper is devoted to the study of the distance learning role in the educational 
system, the stages of its development and implementation at the world and state educational es-
tablishments. The analysis of scientific literature devoted to the study of the issue of distance edu-
cation, showed the importance of the results of teaching students in a science-driven educational 
environment, closely related to the development of modern information technology. A brief overview 
of the process of development of the distance education system is presented; the gradual intro-
duction of its elements into the system of traditional education is outlined. A number of factors have 
been revealed that complicate the implementation of distance learning and prospects for further 
exploration in this area have been highlighted.

Анотація:  Стаття присвячена дослідженню ролі дистанційного навчання у освітній сис-
темі, особливостям його розвитку і впровадження на світовому й державному рівнях. Аналіз 
наукової літератури, присвяченої дослідженню питання дистанційної освіти, засвідчив важли-
вість результатів навчання студентів у наукоємному освітньому середовищі, тісно пов’язаних 
з розвитком сучасних інформаційних технологій. Подано короткий екскурс у процес станов-
лення системи дистанційного навчання, окреслено поетапність впровадження його елемен-
тів у систему традиційного навчання. Розкрито ряд чинників, які ускладнюють впровадження 
дистанційного навчання на сучасному етапі та висвітлено перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку.

Аннотация: Статья посвящена исследованию роли дистанционного обучения в образо-
вательной системе, особенностям его развития и внедрения на мировом и государственном 
уровнях. Анализ научной литературы, посвященной исследованию вопроса дистанционно-
го образования, показал важность результатов обучения студентов в наукоемкой образова-
тельной среде, тесно связанных с развитием современных информационных технологий. По-
дан краткий экскурс в процесс становления системы дистанционного обучения, определены 
этапы внедрения его элементов в систему традиционного обучения. Раскрыт ряд факторов, 
которые затрудняют внедрение дистанционного обучения на современном этапе и освеще-
ны перспективы дальнейших исследований в данном направлении.

Introduction. A university student who 
is in a science-driven educational environ-
ment experiences an acute requirement for 
obtaining modern knowledge. The devel-
opment of information technologies in all 
spheres of science contributes to a constant 
change in the essence of education and in 
the educational technologies. There is a 
need in the creation of a dynamic system 
permitting to change the content and tech-
nology of education in the university at any 
time. One element, which can be attributed 
to such system, is distance learning based 

on the Internet technologies. Over the past 
few decades, distance learning has become 
a global phenomenon of educational and 
information culture, significantly affect-
ing the nature of education in a knowl-
edge-based educational environment in 
many countries around the world. At the 
moment, the whole world is developing a 
range of educational services to provide 
distance learning technologies character-
ized by a huge number of students, a range 
of educational institutions involved, the 
size and complexity of the infrastructure, 
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the scale of financing, the connection of 
knowledge-intensive services and many 
others.

Blanding intensively into all levels of the 
modern education system, distance educa-
tional technologies are the leading tool for 
the higher education system improvement, 
closely related with changing of its goals 
and content, improving quality and acces-
sibility for various categories of people.

Theoretical framework. The analysis 
of scientific and educational literature and 
the study of the practical implementation of 
distance learning technologies in a universi-
ty have shown that the results of a student’s 
education in a science-driven educational 
environment depend on various factors. 
The greatest impact on the teaching results 
is directly dependent on educational, scien-
tific, innovative, project, and communica-
tion activities. At the same time, this aspect 
is currently insufficiently and fragmentarily 
reflected at the implementation of distance 
education technologies of the university.

Currently, a number of studies have 
been carried out on the methodological and 
technological aspects of distance learning. 
Among them should be mentioned works 
by T. Anderson, J. Bang, K. Leongard, 
O. Khara, M. Koole, O. Pometun, V. Tikhom-
irov, V. Tryshyn, A. Khutorskyi, V. Kremen, 
M. Chvanov, S. Nikolaenko; various aspects 
of the distance learning technologies imple-
mentation in the university education were 
studied by D. Bodnenko, S. Pink, M. Karpen-
ko, V. Kinelev, A. Kuznetsov, N. Maksyuk-
ov, S. Pacholko, K. Vlasenko. Scientific and 
methodological principles and psychological 
and pedagogical aspects, as well as the diag-
nostics and evaluation of the effectiveness 
of the system of distance learning, are con-
sidered in the works of I. Winter, I. Mavrin, 
L. Makarov, A. Markov, V. Mizintsev, 
Y. Moskal, Y. Tatur, M. Shilova, B. Shune-
vych, A. Yakovlev and others.

The aim of the study. At the same time, 
the analysis of scientific and pedagogical 
literature, activities of higher educational 
institutions showed that the potential for 
using distance learning technologies in 
a science-driven educational environment 
is only partially realized. Research in this 
area does not fully reflect the systematic 
vision of the problem and requires further 
study. This compels more in-depth study of 
the problem, taking into account the con-
tradiction between the university’s need 
for changing the content and technology 
of teaching in a science-driven educational 
environment and the lack of sound peda-
gogical conditions for distance learning im-
plementation. This contradiction permitted 
us to formulate the main aim of this paper: 
what are the pedagogical conditions for im-
plementing the student’s distance learning in 
a science-driven educational environment. 

Main aspects of research problem 
and results. At the end of the 20th centu-
ry, the traditional forms of teaching in the 
quickly developing technological society 
could not meet the increased demands in 
education; therefore, a new type of educa-
tion, which was called distance education, 
began to emerge. One of the reasons for 
distance learning is a social need of certain 
segments of the population to fulfill their 
educational demands with the help of dis-
tance education. This model of education 
is based on the concepts of open society, 
the cognitive processes, and humanistic ed-
ucation. The main point of the systematic 
approach is the identification of the social 
demand for the provision of a science-driv-
en educational environment with distance 
education technologies, the determination 
of the structure of the distance education 
system, and considering the society needs. 

In recent decades, distance learning has 
become a global phenomenon of education-
al and information cultures, having signifi-
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cantly influenced the nature of education in 
many countries in the world. At the moment, 
the whole world is developing a range of ed-
ucational services using remote educational 
technologies, characterized by a huge num-
ber of students, the number of educational 
institutions involved, the size and complex-
ity of the infrastructure, the level of fund-
ing. The high rates of development of infor-
mation and communication technologies in 
Ukraine and abroad led to a high demand 
for specialists competent in the field of com-
puter science and information technologies, 
therefore one of the main requirements of 
higher professional education system today 
is the training of graduates, able to navigate 
in a huge flow of information, effectively 
apply new information and communication 
technologies in the forthcoming profession-
al and life activities.

Researchers distinguish three main stag-
es of the development of distance learning 
systems: the first is the implementation of 
the correspondence form of education on 
the basis of distance learning technologies, 
the second period is its wide application 
and specification of its potential, the third 
(modern) period is the foundation of edu-
cational institutions of open type and exer-
cising network learning opportunities [11]. 

The first attempts to apply computers 
in learning were made in the early 1990s. 
The main problem of teaching students in 
a science-driven educational environment 
was the lack of personnel and personal 
computers. The prototype of remote learn-
ing technologies is the public-television 
system (PBS TV), created in 1989 in the 
United States, which was a consortium of 
1,500 colleges and television companies. 
The studies of computer technologies ap-
plication in education have been conducted 
since 1983. Most often they were imple-
mented in the form of telecommunications 
projects. Such educational projects, unlike 

conducted in the classroom, were interdis-
ciplinary.

In 1993-1995 rapid development of data 
and communication tools did not contrib-
ute to the wide teaching of students in a 
science-driven educational environment. 
The main problem was teaching teachers 
new technologies and tools. However, in 
1993 an international university of business 
was opened in the United States, where 
30,000 students were trained using distance 
educational technologies. This period fea-
tured a lack of digital communication in-
frastructure and the prevalence of technol-
ogies that permitted to work in the regular 
mode only via e-mail. In the early 1990s, 
the term distance training was first used. 
Since 1993, there has been the discussions 
of its rational application.

During 1996-1998 the new terminolo-
gy has steadily taken place in the scientific 
community. Since distance learning is, as 
a rule, learning from a distance, when the 
teacher and the trainees are separated by 
space and based on the use of information 
technologies, distance learning permits the 
realization of individual training, satisfies 
the need for educational services in the 
most comfortable way for the learner [12]. 
By 1999, many examples of various online 
courses were created for the distance learn-
ing system.

The development of new means of com-
munication, such as the Internet and local 
intranets systems in 2000-2005, increased 
the effectiveness of educational process 
through the application of information and 
telecommunication technologies in edu-
cation. The introduction and active use of 
distance technologies in the educational 
process were due to the development of the 
global computer network.

Nowadays distance learning or e-learn-
ing is becoming increasingly relevant and 
gradually takes the leading position in edu-
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cation. This fact permits us to consider the 
next stage of the teaching-learning process 
as the e-learning stage. A number of univer-
sities, introducing e-learning technologies 
into the traditional educational process, 
have transformed not only methods and 
structures of learning, but also the struc-
tures of universities themselves. 

The rapid increase of e-learning is in de-
mand on the international market of edu-
cational services, which is reflected in the 
Electronic Bologna strategy as the creation 
of a global virtual environment for the im-
plementation of the Bologna process. At 
the same time, the main emphasis is placed 
on new pedagogical models of competence 
development, flexibility of lifelong educa-
tion, evaluation of the education quality, 
support for individual learning and co-ed-
ucation, the introduction of e-learning and 
blended education in the global educational 
space for ensuring the accessibility of Eu-
ropean education [2; 4].

The period of 2005-2007s characterized 
by the prevalence of distance learning sys-
tems, many of them is simple testing sys-
tems and the presentation of educational 
texts in the form of static hypertext or doc-
ument archives. The students neither have 
contact with an instructor or the curriculum 
designer, nor an opportunity to create a plan 
for studying the suggested texts according 
to their level. Analyzing the state of learn-
ing, scientists came to the conclusion that 
electronic learning worsens the of the stu-
dent’s training [7, 38]. The main problem is 
the lack of a live contact between the teach-
er and the student. There is also a problem 
from the technical point of view, namely, 
the unreliable Internet connection. Consid-
ering these problems, traditional training 
and e-learning should be combined.

At the beginning of the 21st century, mo-
bile technologies began to be widely used. 
If in the late 1990s the term mobile tech-

nologies just appeared due to the first use 
of mobile personal computers, today most 
digital devices are getting smaller, smarter 
and have become the daily component of 
people’s life. These devices permit access 
to both local applications and the Internet. 
This brought to life a new term – mobile 
learning (m-learning) [8, 75]. It defines the 
nature of mobile technologies in relation 
to education: the development of initial 
educational materials for mobile devices, 
the processing of data in accordance with 
educational goals, the reliable access to In-
ternet resources and the implementation of 
educational and research tasks through the 
effective exchange of data.

An important question for modern sci-
entists is the classification of technological 
means of the distance learning. The main 
defined types of learning are face-to-face 
teaching, which is based on direct com-
munication between the teacher and the 
trainee; use of various types of printed ma-
terials; audio and video for educational pur-
poses, educational television; off-line inter-
active materials, for example CD; e-mail; 
the World Wide Web as one of the Internet 
resources; online Learning Management 
Systems.

Period of 2007-2012 is characterized by 
a high level of information and commu-
nication technologies development. The 
systems of training the specialists in dif-
ferent specialties have wide application. 
The traditional problems are a rapid aging 
of education software, the quick develop-
ment of new technologies. Mobile devices 
make learning accessible and continuous. 
In 2012-2014 the concept of learning at 
any time in any place arises due to the de-
velopment of cloud technologies and as a 
result – open education systems. 

A new factor in the development of dis-
tance learning is a rapid development of 
Web 2.0 technology, which permits users 
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to work together in a network. The learner 
becomes not just a passive consumer of ed-
ucational services, but an active participant 
in the educational process. The scientists 
and teachers are working on the develop-
ment of methods and techniques for suc-
cessful use of various Web 2.0 technolo-
gies in the educational process, including 
distance learning. The significant changes 
have taken place in the network resources 
provided: social networks, online encyclo-
pedias, blogs and other network services. 
These resources performed a number of 
functions: communicative, education, en-
tertainment. Network technologies permit 
using text, graphics and multimedia re-
sources. The main feature of the most of the 
published materials was the possibility of 
being commented by users, which is one of 
the main characteristics of the generation 
of Web 2.0 resources.

In Ukraine, the development of distance 
learning in higher institutions was recog-
nized at the state level, which made it pos-
sible to actively use it in the educational 
process of a number of universities [3].

The problem of the organization of the 
educational process concerned the develop-
ment of methods of using information tech-
nologies in the educational process, is still 
to be developed.

Among the reasons restraining the wide-
spread use of mobile devices for distance 
learning are the following:

– a shortage of relevant educational con-
tent for mobile devices;

– costs for communication services.

At the same time, there is a steady trend 
of the availability increase and the market 
expansion for mobile computing and com-
munication devices, which indicates the 
prospects of mobile devices for distance 
learning [6, 65].

Conclusions. Thus, the steady devel-
opment of ICT resources paved the way 
for the development of new educational 
resources and technologies for distance 
learning. The organization of training in 
the system of open education caused a 
tendency for the institutionalization of the 
distance learning system – the beginning 
of relevant units in the institutions of high-
er education, distance learning centers, 
universities’ representations working on 
the development of distance learning tech-
nologies; and the emergence of so-called 
open universities – universities for dis-
tance learning and open education. From 
the point of view of the pedagogical com-
munity insight, there was a tendency for 
the comprehension of teaching methods, 
the general pedagogical activities and 
the theoretical views on distance learn-
ing, which lead to the development of the 
methodology for distance learning and 
open education. 

In the distance learning technologies, 
their potential is yet to be realized, which 
permits it to implement the educational 
activities through stimulation of cognitive 
abilities, independent learning, teamwork 
building, communication skills develop-
ment and educational motivation in the 
modern high technology environment. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ УСТНОГО 

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования творческой личности на уроках 
русского языка в процессе изучения призведений усного народного творчества. В своей ра-
боте автор рассматривает особенности использования произведений устного народного 
творчества на уроках и во внеклассной работе, представляет анализ последних исследова-
ний по данному вопросу.

Анотація: Стаття присвячена проблемі формування творчої особистості на уро-
ках російської мови в процесі вивчення творів усної народної творчості. У своїй роботі ав-
тор розглядає особливості використання творів усної народної творчості на уроках та в 
позакласній роботі, представляє аналіз останніх досліджень та публікацій по даному питанню.

Summary: The article is devoted to the problem of the formation of the creative personality at 
the lessons of the Russian language in the process of studying the сompositions of folk oral art. The 
author considers the peculiarities of using the works of oral folk art at the lessons and in extracurric-
ular activity, presents the analysis of the latest studies on the given problem.

Постановка проблемы. Целенаправ-
ленное и систематическое использова-
ние произведений фольклора на уроках 
позволит заложить фундамент форми-
рования творческой личности. Устное 
народное творчество таит в себе неис-
черпаемые возможности для пробужде-
ния познавательной активности, само-
стоятельности, яркой индивидуальности 
учащихся, для развития речевых навы-
ков. Поэтому необходимо как можно 
шире использовать его на уроках и во 
внеклассной работе.

Цель. Показать большие возможно-
сти произведений устного народного 
творчества в формирования творческой 
личности на уроках русского языка, чте-
ния, во внеклассной работе. 

Основная часть. Культурное насле-
дие каждого народа содержит ценные 
идеи и опыт воспитания. Произведения 
устного народного творчества являются 
важнейшим источником развития гу-
манистической культуры, обогащения 

духовного багажа формирующейся лич-
ности.

Мифы, песни, сказки, легенды, прит-
чи, пословицы, поговорки и другие жан-
ры устного народного творчества не 
просто давали людям эстетическое на-
слаждение, но и являлись источником 
необходимой информации.

К произведениям устного народного 
творчества относится притча.  Как и 
любой вид искусства, притча – один из 
самых древних литературных и устных 
жанров.

Притча – это эпический жанр, 
представляющий собой краткий нази-
дательный рассказ в аллегорической, 
иносказательной форме. Притча обя-
зательно включает объяснение аллего-
рии, чтобы читателю был ясен смысл 
иносказания. Притча часто использует-
ся с целью прямого наставления, поэто-
му содержит аллегории. Через притчи 
раскрываются основные нравственные 
понятия, составляющие основу того 
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или иного мировоззрения: человек и 
мир, добро и зло, любовь, милосердие 
и др.; показан образ жизни людей, их 
нравственные, семейные и обществен-
ные обязанности. 

Темы притч: мудрость, долголетие, 
праведность, знание, любовь к ближ-
нему, страх перед животворными си-
лами природы, воздержание, усердие, 
самообладание, разумное пользование 
богатством, сочувствие к бедным, се-
мейные устои и воспитание детей, сдер-
жанность в наслаждениях, милосердие, 
выбор друзей, трудолюбие, честность, 
непримиримость к злу, справедливость, 
помощь нуждающимся в ней, веселье, 
здравый рассудок. 

В литературу притча пришла вместе 
с христианством, с первыми переводами 
текстов Священного Писания. 

К жанру притчи обращались Лев 
Толстой, Франц Кафка, Бертольд Брехт, 
Альбер Камю и др.

Способы использования притч 
в учебном процессе:

• обсуждение основной идеи и смыс-
ла притчи;

• сформулировать вопросы или отве-
тить на поставленные;

• придумать название притчи;
• притча без окончания (обсуждение, 

чем она могла бы закончиться);
• выделить ключевые слова – поня-

тия, с последующим комментированием;
• сделать разбор текстового докумен-

та (в том числе анализ символов, струк-
туры, понятийного аппарата, историче-
ского контекста);

• мнсценировка притчи;
• загадка, на которую нужно дать от-

вет (отгадка);
• подбор пословиц, поговорок;
• сравнение с басней;
• найти или предложить вставить 

пропущенные слова;

• рассмотреть притчу с ролевой пози-
ции (представителя определенной исто-
рической эпохи, культуры, религиоз-
ной конфессии, профессии, социальной 
роли и т.п.);

• сравнение нескольких притч (прит-
чи разных культур) с одинаковыми цен-
ностями;

• определение ценностей, которые 
отражает притча.

Притчи всегда играли важную роль 
в жизни людей и давали пищу для раз-
мышления. Притчи помогут нам заду-
маться над своим поведением, и, может 
быть, заставят нас посмеяться над свои-
ми ошибками.

Пословицы и пого ворки возникли в 
отдаленной древности и с той поры со-
путствуют народу на всем протяжении 
его истории. Особые свойства сделали 
пословицы и поговорки столь стойкими 
и необходимыми в быту и речи.

Пословица не простое изречение. 
Она выражает мнение народа. В ней за-
ключена народная оценка жизни, наблю-
дения народного ума. Не всякое изре-
чение становилось пословицей, а только 
такое, которое согласовывалось с об-
разом жизни и мыслями множе ства 
людей – такое изречение могло суще-
ствовать тысячелетия, переходя из 
века в век. За каждой из пословиц стоит 
авторитет поколений, их создавших. По-
этому пословицы не спорят, не доказы-
вают – они просто утверждают или от-
рицают что-либо в уверен ности, что все 
ими сказанное – твердая истина. При-
слушайтесь, как определенно и кате-
горично звучат они: «Что посеешь, то 
и пожнешь», «Звонки бубны за горами, 
а к нам придут, как лукошко», «В чужой 
монастырь со своим уставом не ходят».

Выдающийся педагог К. Д. Ушин-
ский писал: «Русские пословицы имеют 
значение при первоначальном учении 
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отечественному языку, во-первых, по 
своей форме, во-вторых, по своему со-
держанию». 

Пословицы на уроках русского 
языка в начальных классах

На уроках чтения учащиеся началь-
ной школы не только овладевают на-
выком беглого чтения, но и учат ся по-
нимать прочитанное, разбираться в 
художественных особенностях литера-
турных произведений. Кроме того, при 
знакомстве с народным творчеством и 
про изведениями мастеров слова боль-
шое внимание уделя ется эстетическому 
воспитанию и развитию культуры речи 
учащихся. Большое воспитательное зна-
чение имеют пословицы и поговорки о 
труде, о Родине, о природе, о здоровье:

Делу – время, потехе – час.
Недаром говорится, что дело ма-

стера боится.
С книгой поведешься – ума набе-

решься.
Здоровье дороже богатства.
Зима спросит, что летом припа- 

сено.
Важно научить детей самостоятельно 

подбирать пословицы по теме рассказа, 
стихотворения. Не обязательно все по-
словицы, которые приводят учащиеся, 
разбирать на уроке. Таким образом, под-
бор пословиц по темам учит группиро-
вать пословицы, близкие по значению 
или относящиеся к одной теме, глубже 
понимать смысл пословиц, их обобщаю-
щее значение.

Прочному усвоению знаний наря-
ду с другими факторами способству-
ет увлекатель ность иллюстративно-
го материала, его эмоциональ ность. 
Следовательно, учитель, добиваясь 
лучшего усвое ния орфографических 
правил и грамматики, должен приво-
дить такие примеры, которые по свое-
му содер жанию, по форме привлекали 

бы внимание учащихся, нравились им 
и поэтому легко запоминались. В этом 
отношении идеальными примерами яв-
ляются послови цы, для которых харак-
терна меткость, краткость и образность 
языка.

Игры с пословицами и поговорками
Цель игры – закрепить и проверить 

знание орфографических правил.
1. Отгадай пословицу по названному 

слову.
2. Учитель называет первую часть 

пословицы, а ученики всю пословицу и 
объясняют написание отдельных слов.

3. Числа в пословицах. Назвать по-
словицы и поговорки, в которых встре-
чаются числа 1, 3, 7.

4. Назвать пословицы, в которых 
встречаются оба слова: друг – враг; 
дело – потеха; телега – сани. 

Одним из видов устного народного 
творчества являются загадки. Они по-
явились давно и всегда были проверкой 
не только знаний человека, – они требо-
вали наблюдательности, умения видеть 
в самых обыденных предметах их сход-
ства и различия, требовали способности 
воспринимать окружающий мир образ-
но, поэтически. 

Предметом своих загадок народ де-
лал вещи и явления, с которыми он по-
стоянно сталкивался в быту и в работе. 

Что же такое загадка?
Чтобы понять, что такое загадка, 

нужно в первую очередь знать определе-
ние метафоры. Метафорой называют 
такое слово или выражение, которым 
можно описать предмет, при этом, не 
называя его самого. Например, в выра-
жении: «Я вышел из себя», подразумева-
ется, что человек расстроен и зол. Мож-
но сделать вывод, что метафорическое 
выражение описывает предмет при по-
мощи его связи с каким-нибудь другим 
предметом, при наличии у этих предме-
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тов общего свойства. Из этого следует и 
определение загадки:

Загадка – это метафорическое вы-
ражение, которое описывает предмет 
при помощи его связи с каким-нибудь 
другим предметом, при наличии у этих 
предметов общего свойства, это во-
прос, в котором скрывается под «ма-
ской» определенное слово, а на предмет 
загадывания только лишь происходит 
намек, это средство воспитания, разви-
тия детей, а также упражнение в рас-
суждении и в умении доказывать.

Загадки обогащают словарь детей за 
счет многочисленности слов, помогают 
увидеть вторичные значения слов, фор-
мируют представления о переносном 
значении слова. Они помогают усвоить 
звуковой и грамматический строй рус-
ской речи, заставляя, сосредоточится на 
языковой форме и анализировать ее. За-
гадки заставляют ребенка внимательно 
вдумываться в каждое слово, сравнивать 
их с другими словами, находить в них 
сходство и различия.

Загадка может быть использована, 
чтобы сосредоточить внимание учащих-
ся на каком-то изученном понятии, пред-
мете, слове, букве. Полезным для этого 
может стать как содержание загадки, так 
и ее отгадка.

Многие загадки очень поэтичны, ра-
дуют необыкновенно удачными сравне-
ниями: выну изо рта ягодку, оближу и 

опять положу – это расписная деревян-
ная ложка; а вот топор: кланяется, кла-
няется, придет домой растянется.

Среди интеллектуально развиваю-
щих игр особой популярностью у детей 
пользуются игры в загадки. Форма зага-
дывания загадок может быть различной: 
фронтальной, групповой, индивидуаль-
ной. Виды упражнений, включающих в 
себя разгадывание загадок, также могут 
быть разнообразными. Из отгадок мож-
но составлять кроссворды, чайнворды, 
лотереи, соревнования. Положительная 
эмоциональная атмосфера в классе спо-
собствует активному творческому поис-
ку детей, возбуждает их интерес к заня-
тиям [6, с. 49].

Вывод. Устное народное творчество 
ведет свое начало от глубокой древно-
сти, когда люди не умели писать, поэто-
му естественно, ему была присуща уст-
ная форма выражения. Искусство слова 
отражало действительность через худо-
жественные образы, показывало наи-
более типичное, осмысливая и обобщая 
реальные жизненные факты в жизни на-
рода. Особенную важность приобретает 
устное народное творчество для форми-
рования творческой личности на уроках 
и во внеклассной работе. Образцы уст-
ного народного творчества выступают 
как фактор социального и духовного 
развития личности подрастающего по-
коления.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ 
СТУДЕНТІВ ДО РОБОТИ В ДОШКІЛЬНИХ  

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  (НА МАТЕРІАЛІ КУРСУ 
«ОСНОВ ПРИРОДОЗНАВСТВА  ТА МЕТОДИКИ 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИРОДОЮ»)

Анотація: В статті розглядається зміст професійної готовності майбутніх вихователів до 
роботи з дошкільниками з метою формування їх еколого-вмотивованої поведінки, висвітлю-
ються різні види практичної та науково- дослідної роботи на матеріалі курсу даної дисципліни.

Анотація: В статье рассматривается содержание профессиоальной готовности будущих 
воспитателей к работе с дошкольниками с целью формирования их эколого-вмотивирован-
ного поведения , а также освещены разные виды практической и научно-исследовательской 
работы на материале курса данной дисциплины.

Summary:The author of the article considers the content of the professional readiness of the 
future teachers for work with preschoolers in order to form their ecologically-motivated behavior 
and covers different types of practical and scientific-research activity on the material of the course 
of this discipline.

Постановка проблеми. Вимоги сьо-
годення (згідно з Державною національ-
ною програмою «Діти України», «На-
ціональною доктриною розвитку освіти 
в Україні», Законом України «Про до-
шкільну освіту»), практична реаліза-
ція оновленого Базового компонента 
дошкільної освіти, нової редакції про-
грами «Дитина» (2016 р.) зобов’язують 
до пошуків сучасних підходів у підго-
товці педагогів для системи дошкіль-
ної освіти у вищих навчальних закла-
дах. Професійна компетентність має 
забезпечувати цілісну та професійну 
спрямованість всієї системи підготовки 
майбутнього вихователя, трансформу-
ватись у системоутворююче ядро педа-
гогічного стилю діяльності педагога но-
вого типу, вихователя-професіонала та 
активізувати його потреби в самоосвіті 
й самовихованні упродовж життя. Су-
часні концепції гуманістичної педагогі-
ки, особистісно орієнтованого, діяльніс-

ного підходу спонукають до вирішення 
проблеми професійного становлення 
студента – майбутнього вихователя у 
світлі нинішніх вимог, з орієнтацією на 
суб’єкт-суб’єктну взаємодію педагога 
і вихованця. Саме на це спрямовують 
педагогічних працівників дер жавні нор-
мативні акти, «Базовий компонент до-
шкільної освіти в Україні». В Комента-
рі до «Базового компонента дошкільної 
освіти в Україні» окреслені онов лена 
мета і пріоритети розвитку дошкільної 
освіти, а саме – «інноваційний характер 

ос вітньої діяльності, використан-
ня сучасних виховних та навчальних 
технологій». Сучасний вихователь до-
шкільного навчального закладу – педа-
гог-дослідник, педагог-психолог, педа-
гог-технолог, педагог-новатор.

Аналіз сучасних досліджень та пу-
блікацій. Одне з найбільш повних визна-
чень поняття професійної підготовки у 
своєму дослідженні наводить Т. Танько:  
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професійна підготовка – це система 
організаційних та педагогічних заходів, 
які забезпечують формування в особис-
тості професійної спрямованості, систе-
ми знань, навичок, умінь і професійної 
готовності, що, в свою чергу, визнача-
ється як суб’єктивний стан особистості, 
яка вважає себе здатною і підготовле-
ною до виконання певної професійної 
діяльності та прагне її виконати. Якщо 
йдеться про підготовку до педагогічної 
діяльності як професійної, доцільним є 
використання терміну «професійно-пе-
дагогічна підготовка». Професійно-пе-
дагогічна підготовка не може бути обме-
жена лише формуванням знань, умінь, 
навичок, а й має бути зорієнтована на 
особистісний розвиток студента; мета 
і кінцевий результат професійно-пе-
дагогічної підготовки є формування 
готовності студентів до виконання май-
бутньої професійної діяльності. Теоре-
тичний аналіз наукової літератури дає 
змогу визначити поняття «готовність» 
як цілісну, відносно стійку, особис-
тісну структуру, що містить комплекс 
взаємопов’язаних мотиваційно-цінніс- 
них, когнітивно-інтелектуальних та опе- 
раційно-діяльнісних детермінант непе-
рервного професійного зростання пе-
дагога, які забезпечують оптимальну 
реалізацію самоосвіти, самовихован-
ня у професійній діяльності педагога 
[7, с. 126]. Готовність є важливою умо-
вою успішного виконання будь-якої ді-
яльності, особливо велика її роль у робо-
ті педагога. Обумовлено це складністю 
і багатогранністю навчально-виховного 
процесу. У визначенні поняття готовнос-
ті дослідники йдуть різними шляхами: 
одні акцентують увагу на її структурних 
складових, інші – на її сутності. Так, у 
роботах учених (А. Ліненко, О. Мороз та 
ін.) переконливо доведено, що саме стан 
готовності особистості до виконання 

професійно – педагогічної діяльності за-
безпечує не тільки її ефективність, але й 
можливості подальшого вдосконалення. 
Готовність до діяльності як одна з важ-
ливих складників підготовки фахівців, 
розглядається з різних позицій, напри-
клад: настановок (Д. Узнадзе), ( якість 
особистості К. Платонов), особистісне 
утворення (Л. Кондрашова), особливий 
психічний стан (М. Дьяченко, Л. Кан-
дибович), складне психічне утворення  
(О. Мороз).

Метою написання статті є роз-
криття змісту професійної готовності 
майбутніх вихователів до роботи з до-
шкільниками з метою формування їх 
еколого-вмотивованої поведінки та ви-
світлення різних видів практичної та 
науково-дослідної роботи на матеріалі 
курсу даної дисципліни.

Виклад основного матеріалу. Фахо-
ва підготовка у вищій школі базується на 
ефективній побудові навчального проце-
су, забезпечуючи поступову трансфор-
мацію пізнавальної діяльності у профе-
сійно спрямовану. Готовність майбутніх 
фахівців до роботи з дітьми дошкіль-
ного віку буде вища з урахуванням сво-
єрідності і специфіки педагогічної ді-
яльності вихователя в процесі навчання. 
Результати аналізу сучасних наукових 
досліджень переконливо свідчать, що 
для системи вищої освіти пріоритетом 
стає підготовка фахівця, що базується 
на формуванні у нього світоглядних по-
зицій, переконань, творчих здібностей, 
професійної гнучкості. А орієнтація су-
часної вищої освіти на формування про-
фесійно-творчої особистості, фахівця 
інноваційного типу, який здатний реалі-
зувати освітні стандарти, впроваджува-
ти нові освітні технології, вимагає ефек-
тивної організації цілісної професійної 
підготовки в умовах вищих навчальних 
закладів, оновлення змісту фахової під-
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готовки педагогів, знаходження доціль-
них засобів, методів та форм його реа-
лізації. Підготовка майбутнього фахівця 
у вищій школі реалізується у педагогіч-
ному процесі, як відкрита, динамічна та 
саморозвиваюча система (цілісне утво-
рення) включає в себе наступні складові 
компоненти:

– зміст підготовки відповідно до ці-
лей, конкретних завдань та специфіки 
професійної кваліфікації цієї підготовки 
(зміст підготовки розглядається як мета 
та результат фахової підготовки у відпо-
відності до освітньо-кваліфікаційного 
рівня);

– педагог як конструктор та організа-
тор процесу навчання, розвитку і вихо-
вання майбутнього фахівця;

– педагогічний інструментарій – ме-
тоди, прийоми, засоби навчальної вза-
ємодії, організаційні форми навчання;

– суб’єкт навчання як активний учас-
ник навчальної діяльності, результатом 
якої є особистісне оволодіння профе-
сійним досвідом та вміння його творчо 
застосовувати у майбутній діяльності. 
Професійна готовність формується в 
процесі професійної підготовки, осно-
вними компонентами якої є: мотивацій-
ний, психологічний, когнітивний, опе-
раційний, рефлексивний компоненти. 
На заняттях з основ природознавства та 
методики ознайомлення з природою на-
вчаємо студентів під час ознайомлення 
дошкільників з природою не лише на-
давати їм інформацію, а й вчимо їх ви-
конувати певні трудові дії, насамперед, 
навчати створювати такі умови, в яких 
у дітей виникало б бажання самостійно, 
а не з примусу пізнавати природу, роз-
кривати її таємниці, милуватись красою 
навколишнього світу, а також прагнення 
оберігати матінку-природу. При вивчен-
ні навчальних дисциплін психолого-пе-
дагогічного циклу студенти розуміють, 

що у дітей переважає емоційно-есте-
тичне ставлення до природного серед-
овища. Тож поставили перед студен-
тами завдання навчити дітей уважно і 
зацікавлено спостерігати за природним 
оточенням – дивитися і бачити, слухати 
і чути, пропускати отримані враження 
через своє серце і робити необхідні ви-
сновки; допомогти їм усвідомити, що 
людина і природа не можуть існувати 
відокремлено, викликати бажання не 
лише милуватися красою, а й робити 
посильний внесок у збереження природ-
ного середовища. У природі дошкільник 
відчуває себе першовідкривачем, навча-
ється знаходити нове у відомому, знайо-
ме у невідомому. Встановлює найпро-
стіші закономірності та взаємозв’язки. 
Слід підводили студентів до того, щоб 
вони вчили дітей розуміти «мову» пар-
ку, слухати тишу, міркувати, який голос 
у струмка, як розмовляє вітер та ін. Сту-
денти навчилися з дітьми складати пра-
вила поведінки у довкіллі і розробили їх 
у малюнках-знаках. Девізом роботи ста-
ло таке правило: «Прийшов у гості до 
природи, не роби нічого, що вважав би 
за неможливе робити у гостях». Тобто не 
сміти, не говори голосно під час актив-
ного використання мовно-логічних за-
вдань та проблемних ситуацій, відповіді 
на які можна дістати, з’ясувавши пев-
ні зв’язки та закономірності у природі. 
Тобто примушували студентів ставити 
дітей у ситуацію операційного мислення 
(володіння вмінням порівнювати, вста-
новлювати схожість та відмінність, ана-
лізувати, синтезувати тощо). сприйма-
ють діти. планувати екологічні ситуації, 
які б сприяли усвідомленню дошкільня-
тами вимоги бути уважними і чуйними 
до довкілля, бережно ставитися до рос-
лин і тварин.

Виконання таких завдань сприяє ви-
робленню діяльнісних компетенцій сту-
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дентів, підвищенню пізнавального ін-
тересу серед усвідомлення навчальних 
завдань, роботу в колективі однодумців 
в атмосфері творчого пошуку, формує 
художній смак, підвищує позитивну мо-
тивацію до навчання.

Залучення інформаційних техноло-
гій до процесу проектування оптимі-
зує пошук необхідних матеріалів , дає 
змогу створити цікаві , презентабельні 
проекти завдяки включенню до них різ-
номанітних фотографій, репродукцій, 
малюнків. У період практики в ДНЗ осо-
бливої значущості набуває проведення 
показових занять для студентів вихова-
телями та студентами з використанням 
комп’ютерних технологій , а саме: пере-
гляд слайд-шоу, презентацій до занять та 
відеозаписів, комп’ютерний музичний 
супровід свят та розваг на природничу 
тематику. Студенти вміло використову-
ють на практиці в роботі з дітьми до-
шкільного віку ноутбуки, котрий слу-
жить як засіб для унаочнення заняття, а 
також з метою музичного супровіду пев-
них видів діяльності.

 У процесі фахової підготовки майбут-
ніх вихователів дошкільних навчальних 
закладів особливого значення набуває 
дослідницька діяльність, яка є складо-
вою підготовки педагога-дослідника, що 
спрямовує свій творчий

потенціал на інноваційне перетво-
рення навчально-виховного процесу з 
метою забезпечення освітніх потреб 
підростаючого покоління. Становлення 
особистості як фахівця тісно пов’язане 
зі здатністю майбутнього вихователя до-
шкільного навчального закладу не лише 
спиратися у своїй роботі на вже зроблені 
відкриття, але й самому проводити ак-
тивну дослідницьку роботу, адже якість і 
успішність навчально-виховного проце-
су залежить від різноманітних чинників, 
що мотивують до експериментально-до-

слідної роботи і допомагають форму-
вати творчу діяльність майбутнього пе-
дагога – дослідника. Нами проводяться 
такі форми науково-дослідної роботи зі 
студентами у коледжі:

• участь у різних видах навчальної ау-
диторної роботи (лекції, семінари, лабо-
раторні заняття) з елементами наукових 
досліджень;

• індивідуальна робота викладачів зі 
студентами, які займа ються науковими 
дослідженнями;

• науково-дослідна робота студентів 
у творчих групах,

• участь студентів у науково-практич-
них конференціях, на укових читаннях, 
семінарах, тижнях науки та ін.;

• проведення дослідницьких пошуків 
у процесі виконання різних видів прак-
тики в навчально-виховному процесі ба-
зових дошкільних навчальних закладів 
освіти. Кожна із зазначених форм науко-
во-дослідної роботи є своєрід ною і по-
требує творчого підходу до її організації. 
Намагаємось, щоб більшість студентів 
на засадах власного інтересу була охо-
плена тими чи іншими формами науко-
во-дослідної роботи. З метою формуван-
ня професійної готовності майбутнього 
вихователя ДНЗ до проведення експери-
ментально-дослідницької діяльності з 
дітьми дошкільного віку, що ґрунтується 
на вміннях поєднувати сучасні наукові 
підходи у навчальній та практичній ді-
яльності, зі студентами проводяться такі 
види науково-дослідної роботи:

• аналіз наукової літератури;
• систематизація матеріалів опрацю-

вання літературних джерел;
• добір наукової літератури, складан-

ня бібліографій з ви значених тем;
• підготовка наукових повідомлень і 

рефератів;
• наукові доповіді, тези;
• наукові статті;
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• методичні розробки з актуальних 
питань професійної діяль ності;

• творчі звіти про виконання елемен-
тів досліджень під час практики;

• курсові роботи.
Навчальним планом спеціальнос-

ті 012 передбачено виконан ня студен-
тами курсових робіт з предмету «Основ 
природознавства і методики ознайом-
лення з природою». Курсові роботи 
сприяють узагальненню та поглиб ленню 
знань. У процесі підготовки курсових 
робіт студенти оволо дівають уміннями 
добору літератури з обраної теми, опра-
цювання її, логічного структурування 
цього виду наукового дослідження. Те-
матика курсових робіт розробляється ка-
федрою відповідно до змісту навчальної 
дисципліни. Студент обирає тему кур-
сової ро боти з урахуванням своїх інтер-
есів. Після завершення курсової роботи 
передбачено її захист перед комісією ви-
кладачів. Праця над курсовою роботою, 
її захист – важ ливий етап наукового ста-
новлення майбутнього фахівця. Резуль-
татом роботи творчих груп студентів 
дошкільної освіти є їх участь у міжна-

родних, всеукраїнських та коледжних 
науково – практичних конференціях та 
публікації студентських творчих дороб-
ків у фахових наукових та періодичних 
виданнях.

Висновки. Готовність майбутніх ви-
хователів до роботи з дітьми дошкіль-
ного віку буде більш якісною при умові 
урахування своєрідності і специфіки пе-
дагогічної діяльності вихователя в про-
цесі навчання. Дослідження переконли-
во свідчать,що для системи вищої освіти 
приорітетом стає підготовка фахівця, що 
базується на формуванні у нього сві-
тоглядних позицій, переконань, твор-
чих здібностей,професійної гнучкості. 
А орієнтація сучасної вищої освіти на 
формування професійно-творчої осо-
бистості, фахівця інноваційного типу, 
який здатний реалізувати освітні стан-
дарти, впроваджувати сучасні техноло-
гії, вимагає ефективної організації ці-
лісної професійної підготовки в умовах 
вищих навчальних закладів, оновлення 
змісту фахової підготовки педагогів, 
знаходження засобів,методів та форм 
його організації.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Анотація: В статі розглянуті особливості функціонування сільської школи і чинники які спо-
нукають до переходу від режиму функціонування до режиму розвитку.

Аннотация: В статье рассмотрено особенности функционирования сельской школы, фак-
торы влияющие на необходимость перехода от режима функционирования к режиму разви-
тия.

Summary: The article considers the peculiarities of the functioning of the rural school and the 
factors that lead to the transition from the mode of functioning to the mode of development.

Постановка проблеми. У 2050 році 
[1] людство досягне 9 мільярдів чоло-
вік. Для забезпечення всіх жителів землі 
продовольством необхідно буде підви-
щити світову продуктивність сільсько-
господарського сектора на 60%. Укра-
їна є одним з найбільших виробників 
зернових культур у світі. Однак частка 
сільського господарства у ВВП України 
склала всього лише 19,2 [2] в 2016 році. 
В рамках стратегії заплановано станов-
лення країни одним з великих регіональ-
них експортерів сільськогосподарських 
товарів. Для економіки країни сільське 
господарство є пріоритетною галуззю.

Розвиток сільського господарства та 
села пов’язано також і з діяльністю шко-
ли, чия ефективність істотно впливає на 
забезпечення сільськогосподарського та 
аграрного сектора трудовими ресурса-
ми. Основні характеристики сільських 
шкіл: географічна ізольованість і низь-
ка щільність населення. На сьогодні в 
Україні функціонують 11,5 тис. (68,6%) 
сільських шкіл, які представлені вели-
кою кількістю малокомплектних (57,5%) 
і повнокомплектних шкіл (42,5%) [3]. 
Всього в сільській місцевості навчають-
ся близько 1 183 тисяч дітей (31,94% від 
загального контингенту учнів).

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Вагомий внесок у розробку 
теоретичних і практичних проблем за-
безпечення розвитку сільських шкіл на 
сучасному етапі зробили: в питанні під-
готовки студентів до організації само-
стійної роботи учнів малокомплектних 
шкіл (О. Біда, Л. Прокопенко) [4]; спе-
цифіка проведення навчально-виховної 
роботи у такій школі (Н. Присяжнюк) 
[5], (О. Савченко) [6]; соціально-педаго-
гічні засади розвитку сільської школи в 
Україні (Г. Іванюк) [7]; особливості ор-
ганізації навчально-виховного процесу 
в малокомплектній школі (О. Савченко, 
Н. Присяжнюк, Г. Тришнєвська); на-
уково-методичні засади діяльності на-
вчальних закладів освіти нового типу 
«школа-дошкільний навчальний заклад» 
(В. Кузь) [8]; організація навчально-
виховного процесу в сільській школі 
(О. Коберник.) [9]; питання розвитку 
сільської школи В. Мелешко [10].

Метою статті є висвітлення осно-
вних чинників, що стимулюють перехід 
сільської школи в режим розвитку.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. В Україні школи не класи-
фікуються за географічним розташу-
ванням. Вони розділяються на міські та 
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навчальні заклади сільської місцевості 
(сільські) по статусу населеного пункту. 
Однак є помітна різниця серед сільських 
шкіл, наприклад, між школою в селищі 
районного центру й села. Також, це про-
стежується в міських школах, коли одна 
з них розташована в передмісті, а інша – 
в центрі.

Розташування школи – один з визна-
чальних факторів соціально-економіч-
ного статусу самої школи. В основному, 
діти ходять в школу, розташовану близь-
ко до місця проживання. У приміських 
школах навчаються діти, які проживають 
поблизу міста або на околицях. Умовний 
поділ на міські й сільські, повнокомп-
лектні та малокомплектні школи не до-
зволяє в повній мірі враховувати все різ-
номаніття шкіл. Наприклад, в Австралії 
[11] і США [12] школи класифікуються 
за віддаленості від міста і географічного 
розташування. У США школи діляться 
на міські, приміські, школи малих міст 
і сільські. В Австралії – знаходяться в 
столиці, містах обласного значення, се-
лах і віддалених населених пунктах. 
Школи на відстані 1,5-3 годин під’їзду 
від регіонального центру є сільськими, 
а більше – 3 годин віддаленими. У Гам-
бурзі розробили соціальний індекс шкіл 
[13]. Даний індекс становить собою 
шкалу від 1 до 6. Найнижча шкала – 
1 – відповідає низькому соціально-еко-
номічному статусу школи, а найвища 
шкала – 6 – присвоюється школі зі спри-
ятливими умовами. Для розробки даного 
статусу проводиться опитування батьків 
і учнів, а також використовуються дані 
управління статистики (частка безробіт-
них, які отримують допомогу, участі у 
виборах). Згідно з цим індексом школи 
отримують адресну підтримку у вигляді 
додаткових коштів на різні потреби.

 Спостерігаються відмінності в на-
повнюваності українських шкіл. У 

центрі міста найчастіше школи пере-
повнені (доходить до 2500 при проек-
тній потужності 1200). А в приміських 
школах навчаються 700-800 учнів, як і 
в школах районних центрів (при про-
ектній потужності 1000). Доведено, що 
чим більше контингент учнів, тим вище 
криміногенна ситуація в школі. За ре-
зультатами дослідження в США кримі-
нальні інциденти відбуваються: 38% в 
малих, 60% в середніх і 89% у великих 
школах. Тому для забезпечення безпе-
ки, школа повинна бути таких розмірів: 
початкова – 300-400, основна – 300-600,  
старша – 400-800 чоловік [14]. За да-
ними OECD [8] освітнє середовище, 
шкільна будівля впливає на успішність 
дітей. Такі фактори як температура, 
вентиляція і безпека, витрати на одного 
учня – є базовими умовами освітнього 
процесу. Якість освітнього середовища 
може підвищить успішність учнів до 
25% [15]. 42,5% сільських малокомп-
лектних шкіл в Україні розташовані 
в  будівлях які потребують поточного, 
а в західних областях капітального ре-
монту. А в 28,2% шкіл не дотримуєть-
ся питний режим через неякісну воду, 
що подається в мережу. 17% сільських 
шкіл мають тільки туалети на вули-
ці. 10,3% сільських шкіл мають пічне 
опалення. Тільки 65% сільських шкіл 
взагалі мають гуртки, тоді як гуртки  
є у 79% шкіл малих та середніх міст та 
у понад 90% шкіл великих міст, майже 
30% сільських шкіл не мають жодного 
комп’ютера, підключеного до інтерне-
ту, тоді як у великих містах практично 
всі школи підключені до всесвітньої 
мережі. [16]. Водночас за даними Цен-
тру шкільного навчання (США) [11] 
в сільських школах учні успішно за-
вершують шкільну програму і вчителі 
менше стикаються з проблемами дис-
ципліни.
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Але показники успішності сільських, 
приміських і міських шкіл відрізняють-
ся. У дослідженні PISA результати шко-
лярів ділять на п’ять категорій за місцем 
розташування школи: мегаполіс (понад 
1 млн. жителів), місто (від 100 тис. до 
1 млн. жителів), мономісто (від 15 тис. 
до 100 тис. жителів), селище місько-
го типу (від 3 тис. до 15 тис. жителів) і 
село (менш як 3 тис. жителів) [17]. По-
рівняння результатів сільських і міських 
школярів показує поступове зростання 
середнього бала від малого населеного 
пункту на користь мегаполісу, причому в 
розвинених країнах ця тенденція також 
помітна. Різниця з математики між учня-
ми села і мегаполісу в Україні дорів-
нює 25 балам, в середньому по країнах 
OECD – 32 бали. Якщо враховувати со-
ціально-економічний статус учня, то різ-
ниця між міським і сільським школярем 
становить – 11 балів, в OECD – 13 балів 
[18]. Також, між міськими школярами 
України та OECD існує різниця в 55 ба-
лів, а між сільськими – 48 балів.

Розрив в успішності також показу-
ють результати національних тестувань. 
За підсумками зовнішнього оцінювання 
навчальних досягнень учнів 11-х класів, 
з української мови, сільські школярі від-

стають від міських однолітків майже на 
20,1 % (28,4/8,3%) (рис. 1) [19]. 

Дана тенденція спостерігається і 
з історії (14,4/4,1%) та математики 
(24,6/4,6%). Міські школярі також попе-
реду за результатами предметних олім-
піад та конкурсів. У 2017 році випускни-
ки міських шкіл набрали на 17,35 балів 
більше, ніж сільські (83,02/65,67) [19].

Порівнюючи міські та сільські шко-
ли, необхідно враховувати якісний склад 
вчителів, інфраструктуру, фінансування, 
матеріально-технічну базу та інше.

Характеристики вчителів також різ-
няться залежно від типу населеного 
пункту. Цікаво, що вчителі в селах у се- 
редньому не старші за міських вчите-
лів, навіть навпаки. У сільських школах 
близько 11% учителів пенсіонери, у по-
рівнянні з 15-17% у містах. Там дещо 
вища частка вчителів віком до 30 років 
(13%, проти 10-11% у містах) та ниж-
ча – тих, кому за 60 (5%, проти 7-9% у 
містах). Звісно, молодість і менший до-
свід учителів може впливати на якість 
навчання. Те саме стосується освіти: 
у сільських школах 86% мають вищу 
освіту, а 10% мають ступінь молодшо-
го спеціаліста, тоді як вже у малих міс-
тах відсоток учителів із вищою освітою 

Рис. 1. Розподіл результатів ДПА з української мови з урахуванням  
розташування навчального закладу
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зростає до 91%, а у великих містах – до 
95%. Понад 2% – сільських вчителів ма-
ють лише середню освіту, тоді як у міс-
тах таких практично немає (рис. 2) [16].

За даними OECD [20], в середньому 
в населених пунктах розвинених країн 
(менш як 15 тис.) 89,9% вчителів ма-
ють вищу або фундаментальну наукову 
освіту. У містах (понад 100 тис. жите-
лів) 92,2% мають вищу освіту. Можли-
во, низькі показники в селах пов’язані з 
обмеженими можливостями підвищен-
ня кваліфікації, географічною віддале-
ністю, нестачею навчальних матеріалів. 
Крім того, у багатьох сільських школах 
існує дефіцит педагогічних кадрів. З 
цього в села направляються молоді пе-
дагоги за програмою «Людський капі-
тал». Але постійного зворотного зв’язку 
немає. Не новина, що багато молодих 
спеціалістів, відпрацювавши пару років, 
поїдуть назад в місто в пошуках нових 
перспектив. Щороку приблизно 15 ти-
сяч вибувають з професії сільських вчи-
телів. З них 1,5% припадає на молодих 
фахівців, багато хто йде з причини від-
сутності навчального навантаження та 
житлової площі.

З такою ж проблемою стикаються 
багато країн, в тому числі Росія і США. 
У Росії реалізується проект «Мобіль-
ний учитель» [21] в декількох регіонах. 
За проектом міський учитель на служ-

бовій машині відвідує сільські школи 
кілька разів на тиждень, де викладає в 
основному – англійську мову. А в США 
[17] вчителя сільських шкіл можуть ви-
кладати декілька предметів. На базі по-
внокомплектних сільських шкіл створю-
ються опорні школи (ресурсні центри) 
для підтримки малокомплектних сіль-
ських шкіл (МКШ). Виникає питання: 
чи не потягнуть МКШ ці сільські школи 
вниз? Не варто забувати, що малокомп-
лектні школи представляють половину 
сільських шкіл. Якщо вирішити пробле-
му МКШ, розрив успішності між сіль-
ськими й міськими школами скоротить-
ся лише на половину. Адже при закритті 
або консолідації МКШ на рівні базових 
і початкових шкіл, необхідно буде по-
силити потенціал повнокомплектних 
сільських шкіл. У Шанхаї (Китай) [22] 
навпаки міські школи підтримують сіль-
ські школи. Розроблена в Китаї програма 
спрямована на всередині регіональний 
обмін педагогічних кадрів, фінансових і 
матеріально-технічних ресурсів; поліп-
шення менеджменту та ефективності; 
підвищення якості освіти.

У США [23] та Австралії [24] ді-
ють спеціальні гранти для підтримки 
сільських шкіл (від 10 до 60 тис. дол. 
США). У Канаді протягом 20 років про-
водиться конгрес сільської освіти, де 
обговорюють кращі практики викла-

Рис. 2. Середня кількість вчителів на школи, за типом населеного пункту
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дання, питання шкільного управління, 
взаємозв’язок місцевої громади, фінан-
си та інше. Також, в Австралії діє на-
ціональна рамка і план дій з розвитку 
сільської освіти. Схожі програми під-
тримки сільських шкіл створюються і в 
Україні, але мають локальний характер 
і не розглядаються на загальнодержав-
ному рівні. Сільські ж школи в Україні, 
попри їх високу вартість, не можуть за-
безпечити якісних і доступних послуг з 
освіти. Наявність приміщень і невелика 
кількість учнів у класі – це всі переваги 
сільської освіти.

Висновки. Для подальшого розвитку 
сільської освіти необхідно взяти до ува-
ги такі заходи:

• по-перше, необхідно ввести нову 
класифікацію шкіл за місцем розташу-
вання або наповнюваності шкіл на осно-
ві міжнародного досвіду. класифікація 
шкіл дозволить ефективно розподілити 
фінансові та людські ресурси, надавати 
адресну підтримку школам;

• по-друге, потрібно розробити меха-
нізм управління розвитком навчального 
закладу, як на теоретичному рівні так і 
на практичному. забезпечити безперерв-

не підвищення кваліфікації сільських 
вчителів за допомогою виїзних заходів. 
також, необхідно забезпечити діюче 
освітнє середовище в сільських школах; 

• по-третє, слід розробити загальну 
стратегію розвитку освіти на селі, яка 
включатиме системні підходи щодо по-
ліпшення показників. Підвищення якос-
ті освіти на селі дозволить зрівняти шан-
си дітей на селі. 

Міжнародний досвід і дослідження 
вказують на те, що найбільш прийнят-
ний шлях реформи – оптимізація шкіль-
ної мережі та збереження малих шкіл 
лише у віддалених фізично ізольованих 
громадах, де транспортування учнів і 
вчителів до школи за прийнятний про-
міжок часу просто неможливе. Оптимі-
зація дає змогу ефективно використову-
вати наявні кошти й тим самим надати 
поштовх до розвитку освіти в сільській 
місцевості.

Пропонована стаття не висвітлює  
навіть десятої частини всіх аспектів 
проблеми. Перспективними для нашо-
го дослідження будуть напрацювання з 
питань управління розвитком сільської 
школи в Україні.
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СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ 

Анотація: У статті схарактеризовано особливості професійної діяльності майбутніх інже-
нерно-педагогічних кадрів у професійно-технічних (викладач професійного навчання, май-
стер виробничого навчання), вищих навчальних закладах (інженер-педагог) та на виробни-
цтві. Розглянуто особливості професійної підготовки інженерно-педагогічних кадрів у вищих 
навчальних закладах України.

Аннотация: В статье охарактеризованы особенности профессиональной деятельности 
будущих инженерно-педагогических кадров в профессионально-технических (преподава-
тель профессионального обучения, мастер производственного обучения), высших учебных 
заведениях (инженер-педагог) и на производстве. Рассмотрены особенности профессио-
нальной подготовки инженерно-педагогических кадров в высших учебных заведениях Укра-
ины.

Summary: The article deals with peculiarities of professional activity of future engineers-teach-
ers at vocational schools (a vocational training teacher, a practical vocational training teacher), at 
higher educational establishments (an engineer-teacher) and at work. The peculiarities of profes-
sional training of engineers-teachers at higher educational establishments of Ukraine are covered. 
An engineer-teacher is described as a professional with higher integrated vocational education who 
performs teaching activity (at vocational training schools) and production activities along with their 
managing (at enterprises of certain branches) for the purpose of vocational training of future pro-
fessionals in the system of professional education and qualified professionals at work. Such profes-
sional must be able to implement innovative projects, to search for the most rational and effective 
methods and forms of teaching and education, to deal with the complex of developing problems of 
educational establishment. It is noted that the professional training of future engineers-teachers is 
aimed at shaping their professional teaching and production competences. This integrated training 
includes two equal integrated components – pedagogical (humanitarian and social) and engineering 
(technical, engineering, special, sectoral). The engineering component allows the professionals to 
work at the industrial production, pedagogical activity summarized as organising teaching-learning 
process and implementing it at vocational educational establishments gives them social protection.

Постановка проблеми. Інноваційний 
шлях розвитку суспільства можна забез-
печити, сформувавши покоління людей, 
які мислять і працюють по-новому. Су-
часний фахівець повинен мати почуття 
відповідальності за результати профе-
сійної діяльності в своїй галузі, праг-
нути освоювати і застосовувати новітні 
виробничі технології, форми та засоби 
праці. Це першочергово стосується ін-
женерно-педагогічних кадрів, оскільки 
вони за специфікою свої діяльності ма-
ють неперервно здобувати нові знання, 

вміння, навички з відповідної вироб-
ничої та освітньої галузі. Такі цільові 
настанови вимагають від педагогічної 
науки та практики пошуку шляхів вдо-
сконалення підготовки інженерно-пе-
дагогічних кадрів в системі вищої про-
фесійної освіти і ставлять пріоритетом 
підготовку професійно компетентних 
фахівців.

Аналіз останніх публікацій. Про-
блеми професійної підготовки майбут-
ніх інженерів-педагогів досить широко 
висвітлені в психолого-педагогічних до-
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слідженнях сучасних науковців, зокрема 
вимоги до майбутніх інженерів-педаго-
гів розглядали О. Безпалько, М. Єрмо-
ленко, Є. Зеєр, А. Маркова, Р. Міжеріков, 
В. Сластьонін та ін; основні положення 
теорії професійної діяльності інжене-
ра-педагога та окремі напрями його 
підготовки – А. Ашеров, В. Баталов, 
О. Бєлова, Н. Брюханова, І. Васильєв, 
О. Ганопольський, Е. Зеєр, Т. Калінічен-
ко, М. Лазарєв, О. Маленко, Г. Сажко, 
В. Хоменко, Т. Ящур та ін. 

Мета статті – визначити особливості 
професійної діяльності майбутнього ін-
женера-педагога та розглянути вимоги 
до його професійної підготовки.

Виклад основного матеріалу. Ін-
женер-педагог – це фахівець з вищою 
освітою, який здійснює педагогічну, 
навчально-виробничу й організацій-
но-методичну діяльність з професійної 
підготовки майбутніх фахівців в одній 
з галузей виробництва в системі про-
фесійної освіти, а також кваліфікованих 
робітників на виробництві [2; 9]. Цього 
фахівця характеризує широкий педаго-
гічний профіль, здатність виконувати 
функції майстра виробничого навчання 
й викладача спецдисциплін, а також су-
міщати ці функції [2; 9; 18]. 

Студенти інженерно-педагогічних 
спеціальностей (015 Професійна освіта 
(за спеціалізаціями)) проходять кілька 
етапів професіоналізації – неперервної 
освіти – з освітнім ступенем бакалавр 
студенти мають змогу працювати май-
стром виробничого навчання, виховате-
лем, вихователем гуртожитку, інструк-
тором виробничого навчання, майстром 
навчального центру, методистом, техні-
ком та лаборантом з обладнання майсте-
рень у професійно-технічних закладах 
освіти (професійний ліцей, навчально-
виробничий центр, навчально-виробни-
чий комбінат); з освітнім ступенем ма-

гістр – викладачем загальнотехнічних та 
спецдисциплін, керівником виробничої 
практики, методистом, інструктором 
професійної підготовки, заступником 
керівника, керівником навчального за-
кладу (коледж, академія, університет). 

Крім того, інженер-педагог на вироб-
ництві може займати посади фахівців 
(технік-технолог, технік-конструктор), 
професіоналів (інженер, інженер-кон-
структор, інженер-технолог), науковців 
(науковець-дослідник, асистент, науко-
вий співробітник), керівників (майстер 
виробничої дільниці, начальник май-
стерні, начальник дільниці, начальник 
відділу, завідувач лабораторії чи май-
стерні тощо) та державних службовців 
(інспектор, інспектор-методист). 

Дослідження професійної діяльності 
викладача професійного навчання та ін-
женера-педагога показали, що їх праця є 
органічним сплавом двох компонентів: 
власне педагогічного та виробничо-тех-
нологічного [1; 2; 5; 12; 18]. Специфіка 
діяльності цього фахівця полягає в тому, 
що йому необхідно організовувати та 
здійснювати в закладах професійно-тех-
нічної освіти як теоретичне, так і ви-
робниче навчання в поєднанні з вироб-
ничою працею. Тому, об’єкт діяльності 
інженера-педагога є двояким: з одного 
боку, предмети і засоби продуктивної 
праці, з іншого – учень (студент), який 
опановує цю працю [7]. Предмет діяль-
ності – професійна підготовка майбутніх 
кваліфікованих робітників і молодших 
спеціалістів.

Викладач професійного навчання 
у професійно-технічних закладах осві-
ти здійснює такі види професійно-педа-
гогічної діяльності:

– навчальну, яка пов’язана з плано-
мірною передачею учням знань, форму-
ванням умінь і навичок, організацією їх 
пізнавальної діяльності [4; 11; 16; 17]; 
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– виховну – полягає у формуванні за-
гальної та професійної культури особис-
тості, особистого досвіду майбутнього 
робітника у його широкій спеціалізації; 
психологічна реабілітація та корекція 
поведінки учнів; робота з дидактично 
«запущеними» і «важкими» підлітками; 
проведення профорієнтаційної роботи; 
проектування, виготовлення, оформлен-
ня атрибутики виховних заходів, гур-
тожитків, приміщень гурткової та сек-
ційної роботи, організація і здійснення 
діяльності гуртків, секцій, студій тощо 
[4; 10; 13; 19]; 

– розвивальну, яка пов’язана із роз-
витком професійно значимих якостей 
особистості майбутніх працівників, 
їх системи мотивів і цінностей [4; 10;  
16; 17];

– методичну – діяльність з проекту-
вання педагогічного процесу, його за-
безпечення наочністю і матеріально-
технічними засобами; обґрунтування 
ефективних прийомів, способів, мето-
дів, методик та технологій викладання 
навчального матеріалу та ін. [4; 9; 10; 
11; 16; 17];

– організаційну, яка пов’язана з ор-
ганізацією навчальної, методичної, ви-
ховної роботи, забезпеченням умов для 
ефективного опанування учнями май-
бутньої професії [3; 9; 13; 17; 19];

– управлінську – управління розви-
тком, навчанням й вихованням учнів та 
колективом учнів; управління навчаль-
но-виробничим процесом [3; 16; 19];

– діагностичну – розробка засобів 
діагностики та критеріїв оцінювання на-
вчальних досягнень учнів, проведення 
різних видів оцінювання їх професійних 
знань та умінь [9].

Викладач професійного навчання у 
професійно-технічних закладах освіти 
здійснює такі види професійно-вироб-
ничої діяльності:

– конструкторську – конструювання 
технічних приладів, пристосувань, для 
виробничого навчання; удосконалення 
конструкцій та інструменту; виконання 
розрахунково-аналітичних робіт; роз-
робка технічної документації; технічний 
аналіз конструктивних нововведень в 
об’єктах передового досвіду новаторів 
[2; 8; 13; 20];

– технічну, яка пов’язана з організаці-
єю продуктивної праці учнів в майстер-
нях і на виробництві, а саме їх навчання 
прийомам робітничої праці, технологіям 
обробки матеріалів, технологіям вироб-
ництва та ін. [6; 10];

– технологічну – проектування техно-
логій виготовлення конструкцій та дета-
лей, оптимальний підбір обладнання та 
пристосувань, розробка технологічної 
документації, підготовка та налаштуван-
ня обладнання, аналіз і прогнозування 
технологічних причин браку, аналіз тех-
нологічного аспекту передового досвіду 
новаторів, вивчення трудового процесу 
під час реалізації технології виготовлен-
ня та ін. [2; 13; 16];

– організаційно-підготовчу – осна-
щення майстерень відповідним облад-
нанням, інструментом, сировиною, до-
поміжним матеріалом; складання заявок 
на сировину, матеріали, інструмент; 
розробка заходів щодо їх раціонального 
використання; виготовлення зразків де-
талей, настройка, налагодження, ремонт 
обладнання; здійснення перспективного 
планування і прогнозування можливих 
результатів; забезпечення матеріально-
технічного оснащення [2; 6; 9; 11; 16];

– організаційно-економічну – практич-
на оцінка технічних можливостей, шля-
хів та засобів досягнення мети, розробка 
виробничого плану; вибір раціональних 
форм організації навчально-виробничого 
процесу, розробка економічних показни-
ків виробничої діяльності; встановлення 
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учнівських норм часу на виконання за-
вдань різної категорії складності; плану-
вання та перепланування майстерень, ви-
явлення резервів зростання навчального 
виробництва, складання графіку перемі-
щення учнів по робочих місцях; встанов-
лення кошторису витрат; удосконалення 
системи заходів, що забезпечують безпе-
ку праці при виконанні навчально-вироб-
ничих робіт [2];

– управлінську – управління вироб-
ничим процесом та кадрами, колективом 
робітників; використання різноманітних 
форм і методів управління виробничо-
технологічним процесом з урахуванням 
впливу різноманітних чинників вну-
трішнього та зовнішнього середовища 
[2; 10];

– контролювальну – контроль вико-
нання встановлених вимог, діючих норм, 
правил і стандартів [17].

Інженер-педагог у вищих навчаль-
них закладах здійснює такі види про-
фесійно-педагогічної діяльності: 

– навчальну – передача студентам 
професійних знань, умінь і навичок з 
використанням відповідних для цього 
технологій навчання та навчально-мето-
дичного забезпечення [15];

– методичну – розробка педагогічних 
та технічних проектів, відбір і структу-
рувати навчальної інформації, конструю-
вання застосування нових педагогічних 
технологій, методик і методів навчання; 
методичне супроводження навчального 
процесу [6; 15]; 

– виховну – діагностика особистості 
та колективу студентів, формування за-
гальної та професійної культури особис-
тості, особистого досвіду майбутнього 
фахівця; планування виховної роботи; 
організація роботи за всіма напрямками 
виховання студентів (розумового, мо-
рального, естетичного, правового, фі-
зичного, екологічного, трудового) [19];

– розвивальну – формує всі компо-
ненти особистості майбутнього фахівця 
та поступово розвиває професійно-зна-
чущі якості його особистості [11];

– методичну – відбір та структуруван-
ня змісту навчального матеріалу, форм 
та методів проведення занять; розробка 
власної методики викладання предметів, 
навчально-методичного забезпечення, 
методичних вказівок, дидактичних ма-
теріалів з навчальних дисциплін [11];

– науково-дослідницьку – розробка 
і використання в навчально-виховному 
процесі сучасних інформаційних тех-
нологій, нових форм і засобів навчання; 
публікація статей, проведення науко-
вих досліджень; удосконалення власної 
професійно-педагогічної майстерності 
на основі передового педагогічного до-
свіду, наукової теорії, емпіричних до-
сліджень проблем професійної освіти 
з метою підвищення якості навчально- 
виховного процесу в навчальному закла-
ді тощо [1; 2; 19];

– управлінську – управління розви-
тком, навчанням й вихованням студен-
тів, колективом студентів; організація 
ефективної навчальної діяльності та 
управління нею; оцінювання ступеня 
відповідності реалізованого навчально-
го процесу його моделі з метою внесен-
ня корекції або повної зміни [2; 19];

– контролювальну – здійснення 
контролю за виконанням студентами на-
вчально-практичних завдань та коригу-
вання послідовності їх здійснення, оцін-
ка теоретичної й практичної успішності 
в опануванні майбутнім фахом [11];

Інженер-педагог у вищих навчальних 
закладах здійснює такі види професій-
но-інженерної діяльності: 

– інженерну – конструювання, про-
ектування та виробництво техніки, об-
ладнання, виробів певної галузі вироб-
ництва [6];
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– науково-дослідницька – сприяння 
впровадженню у виробництво досяг-
нень науки і техніки, прогресивних і без-
печних технологій [5; 10; 13];

– контрольно-діагностична – контр-
оль за дотриманням законодавства та 
нормативно-правовнх актів [8];

– управлінська – керівництвом уста-
новою або її підрозділом, колективом 
робітників [18].

Можливість успішного здійснення 
професійної діяльності інженера-педа-
гога знаходиться в прямій залежності 
від змісту й організації його професійної 
підготовки у закладі освіти. 

У дослідженні ми додержуємося ви-
значення, яке подає А. Джантіміров, 
щодо професійної підготовки інженера-
педагога – це спеціально організований 
процес спільної діяльності викладачів 
і студентів, спрямований на створення 
раціональних навчальних умов для під-
готовки педагогів різних освітніх рівнів 
і профілів, спроможних здійснювати со-
ціально-професійну і виробничо-техно-
логічну діяльність у вищих навчальних 
закладах різних рівнів акредитації, а та-
кож у професійно-технічних навчальних 
закладах, навчально-курсових комбіна-
тах, центрах і на виробництві [8, с. 112].

Відповідно до схарактеризованих 
функцій професійна підготовка майбут-
ніх інженерів-педагогів спрямована на 
формування в них професійно-педаго-
гічної та професійно-виробничої ком-
петентностей. Ця інтегрована підготов-
ка включає дві рівноцінні інтегровані 
складові – педагогічну (гуманітарно-со-
ціальна) й виробничу (техніко-техноло-
гічна, інженерна, спеціальна, галузева) 
[4; 6; 15; 17]. 

На рівноцінності педагогічної й ви-
робничої складових у підготовці май-
бутнього інженера-педагога наполягає 
З. Болтаєва, зазначаючи, що обидва ком-

понента діяльності цього фахівця важ-
ливі та значущі, без виділення будь-яких 
пріоритетів [4]; Л. Тархан – «як частини 
єдиного цілого, як сплав» [15, с. 176].

Важливість обох видів професійної 
підготовки майбутнього інженера-пе-
дагога підкреслюють автори концепції 
розвитку інженерно-педагогічної освіти 
в Україні О. Коваленко, Н. Брюханова, 
О. Мельниченко. Наявність інженерного 
компоненту дозволяє фахівцеві працю-
вати у сфері промислового виробництва, 
а використання педагогічної діяльності 
зводиться до організації і реалізації на-
вчально-виховного процесу у професій-
них закладах освіти і це дає йому соці-
альну захищеність [14].

Крім того, професійно-виробнича 
підготовка майбутніх інженерів-педаго-
гів певного профілю має низку особли-
востей, пов’язаних із вимогами галузі 
(технологічне обладнання та технології, 
реконструкція і модернізація виробни-
цтва, підвищення якості продукції, еко-
номія сировини, матеріалів та енергії). 

Висновки. Таким чином, інженер- 
педагог – фахівець з вищою інтегро-
ваною професійною освітою, який 
здійснює педагогічну (у закладах про-
фесійної освіти) та виробничу (на під-
приємствах певної галузі) діяльність 
й управління цими видами діяльності 
з метою професійної підготовки май-
бутніх фахівців в одній з галузей вироб-
ництва в системі професійної освіти, а 
також кваліфікованих робітників на ви-
робництві. 

У професійній діяльності цей фахі-
вець має бути спроможний реалізову-
вати інноваційні проекти, здійснювати 
пошук найбільш раціональних та ефек-
тивних методів і форм організації на-
вчання й виховання, вирішувати комп-
лекс виробничих проблемі проблем 
розвитку навчальної установи.
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Перспективи подальших розробок 
вбачаємо у визначенні особливостей 

управлінської діяльності майбутніх ін-
женерів-педагогів.
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ПРОГНОСТИЧНИЙ АНАЛІЗ «ВІДКРИТОЇ 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ» У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ 

ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ

Анотація: У статті представлено прогностичний аналіз періоду «відкритої психологічної 
кризи» у розвитку сучасної історико-психологічної науки в Україні, зокрема в контексті по-
стнеокласичної парадигми. Здійснено аналіз теоретичних джерел. Автор схиляється до дум-
ки про те, що розвиток української психології неможливий без осмислення та узагальнення 
великого історичного спадку вітчизняної психологічної науки. Представлено ідеї українських 
вчених – істориків психології, Сформульовано висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Вважаємо, що методологію прогностичного аналізу доцільно реалізовувати врахову-
ючи циклічність, інтегруючи в єдиний процес нормативність і пошук, що дозволяє взаємно 
уточнювати історичний розвиток майбутнього та шляхи його досягнення в розвитку сучасної 
історико-психологічної науки в постнеокласичній парадигмі.

Аннотация: В статье представлен прогностический анализ периода «открытого психо-
логического кризиса» в развитии современной историко-психологической науки в Украине, 
в частности в контексте постнеокласической парадигмы. Осуществлен анализ теоретиче-
ских источников. Автор склоняются к мысли о том, что развитие украинской психологии не-
возможно без осмысления и обобщения большого исторического наследия отечественной 
психологической науки. Представлены идеи украинских ученых – историков психологии, 
сформулированы выводы и перспективы дальнейших исследований. Автор считает, что ме-
тодологию прогностического анализа целесообразно реализовывать учитывая цикличность, 
интегрируя в единый процесс нормативность и поиск, что позволяет взаимно уточнять исто-
рическое развитие будущего и пути его достижения в развитии современной историко-пси-
хологической науки в постнеокласичний парадигме.

Summary: The paper presents an analysis of prognostic “open period of psychological crisi”s 
in modern history of psychological science in Ukraine, particularly in the context postneoklasycal 
paradigm. The analysis of theoretical sources. Authors tend to believe that the development of 
Ukrainian psychology is impossible without understanding and synthesis of great historical legacy 
of national psychology. Submitted ideas Ukrainian scientists – historians of psychology, formulated 
conclusions and recommendations for further research. We believe that predictive analysis meth-
odology advisable to implement given the cyclical process of integrating into a single normative and 
search, allowing mutually clarify the historical development of the future and ways to achieve the 
development of modern historical-psychological science postneoklasycal paradigm.

Постановка проблеми. Неможливо 
об’єктивно відображати становлення 
психологічних проблем, гіпотез, концеп-
цій, абстрагуючись від розвитку приро-
дознавчого знання та соціологічної дум-
ки, а також ігноруючи загальні галузі 
практики, пов’язаними з їхнім впливом 
на людину. Використання методу про-
гностичного аналізу у дослідженні роз-
витку сучасної історико-психологічної 

науки в Україні передбачає врахування 
методики прогнозування, а саме: 

1) використання моделей історично-
го майбутнього психологічної науки і 
шляхів його досягнення (прогностику, 
з’ясування ступеня відповідності істо-
ричного смислу через здійснення ана-
лізу у майбутньому, тобто у історичній 
перспективі), що включає в себе два під-
види: перший – нормативний прогнос-
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тичний аналіз, коли задається майбутній 
стан історичного майбутнього та спосо-
би його досягнення в межах досліджен-
ня та другий  – пошуковий прогноз (який 
ми будемо використовувати у нашому 
докторському дослідженні), при якому 
за допомогою побудови концептуальних 
моделей психологічних шкіл періоду 
відкритої кризи визначається ситуація 
посткризового історичного майбутнього 
[10; 11];

 2) у історико-психологічному дослі-
дженні майбутнє є одночасно явищем 
буття і небуття, з одного боку воно збе-
рігає спадкоємність з минулим (спадко-
ємність ідей психологів періоду кризи з 
сучасниками), з іншого принципово від-
різняється від нього [3; 4];

3) узагальнений прогностичний ана-
ліз у зв’язку з даними твердженнями 
припускає наступні процедури: вияв-
лення в минулому і теперішньому часі 
прецедентів майбутнього, його зарод-
ків, одні з яких розвинуться в основи 
майбутнього, а інші не сягнуть розви-
тку лишаючись у контексті минулого, 
оцінка їх перспективності: а) визначен-
ня незмінних (сталих) характеристик 
(тенденцій) історичного смислу періоду 
відкритої кризи у психологічній науці; 
б) аналіз процесу становлення сучасної 
психологічної науки в період відкри-
тої психологічної кризи; в) аналіз подій 
процесу становлення психології в межах 
конкретного історичного періоду; г) пе-
ревірка та уточнення прогностичної мо-
делі розвитку історико-психологічного 
знання [17].

Слід зазначити факт впливу минулого 
на сьогодення, що прослідковується че-
рез погляди представників психологіч-
них шкіл до та після кризового періоду. 
Одна з причин – це те, про що згадува-
лось раніше: багато питань, над якими 
вчені розмірковували сотні років назад, 

актуальні й сьогодні; в психології – на 
відміну від інших наук – очевидна по-
слідовність предметів та методів до-
слідження. Це означає, що психологія 
має більш відчутний та живий зв’язок з 
особистим минулим, дослідження якого 
психологи вважають за необхідне.

Методи пошукового і нормативного 
прогнозування у відомому значенні про-
тилежні. При нормативному прогнозу-
ванні на підставі історико-психологічної 
моделі майбутнього визначаються шля-
хи її досягнення, використання можли-
востей суспільства [17].

Пошукове (пріоритетне у історико-
психологічному дослідженні) прогно-
зування, ґрунтуючись на попередніх 
методах (тлумаченні та прогнозуванні, 
категоріального аналізу, історико-гене-
тичного та історико-функціональному 
методах) визначає зміст подальшого пе-
ребігу майбутнього [6; 7].

Пошуковість і нормативність у іс-
торико-психологічному прогнозуванні 
припускають наступність та перехід-
ність один одного, забезпечуючи своє-
рідні точки опори аналізу. Тому, методо-
логію прогностичного аналізу доцільно 
реалізовувати враховуючи циклічність, 
інтегруючи в єдиний процес норма-
тивність і пошук, що дозволяє взаємно 
уточнювати історичний розвиток май-
бутнього та шляхи його досягнення [8].

Отже, враховуючи критерії прогно-
зування та комплексний підхід істори-
ко-психологічного дослідження, сту-
пінь відповідності історичного смислу 
передбачає детальний аналіз тенденцій 
розвитку періоду відкритої кризи з ура-
хуванням тлумачення та прогнозування 
основних тенденцій розвитку психоло-
гічної науки.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій здійснено на основі праць вітчиз-
няних учених-істориків психології пері-
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оду «відкритої психологічної кризи», що 
відображають погляди таких вчених як 
Л. С. Виготський [3; 4], С.Л. Рубінштейн 
[10; 11], В.А. Роменець [9], Г.І. Челпанов 
[15; 16], та сучасних українських психо-
логів: В.А. Татенко [12; 13], Т.М. Тита-
ренко [14] та ін.

Формулювання цілей статті. Осно-
вною ціллю статті є  здійснення про-
гностичного аналізу «відкритої пси-
хологічної кризи» у розвитку сучасної 
історико-психологічної науки в Україні 
в межах постнеокласичної парадигми.

Виклад основного матеріалу до-
слідження з новим обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Щоб 
продемонструвати етапи становлення 
психологічного знання в Західній Укра-
їні останньої чверті XIX – першої по-
ловини XX століття, розкрити зв’язок 
історії психологічної думки з історією 
людської культури, доцільно використо-
вувати вчинковий принцип. «Саме через 
структуру вчинку, як він тлумачиться в 
історичному ключі, відкривається мож-
ливість, – стверджує В.А. Роменець, – 
показати справжні зв’язки психології з 
іншими дисциплінами, евристичну вза-
ємодію між ними. Вчинок,  виступає 
також загальним феноменом людської 
культури» [9, с.26].

Розкрити механізм вчинку – це те 
саме, що й розкрити творчий механізм 
психічного розвитку. Вчинок є справж-
ньою творчістю нових форм та якостей 
психічного насамперед тоді, коли він 
має моральне значення. Маючи на увазі 
повну структуру вчинку, можна розпіз-
нати численні модифікації: вчинки роз-
горнуті й редуковані; ті, що зароджу-
ються, й ті, що відмирають. Найбільше 
до вчинку можна застосувати таке ви-
значення: це процес, який залежить від 
ситуативних і мотиваційних метамор-
фоз [9, с. 717].

Психологічну основу вчинку стано-
вить дія встановлення або розриву пев-
них зв’язків людини із середовищем. 
На цій підставі з’являються нові аспекти 
вчинку. Його можна розуміти також як 
дійсне вираження конфлікту між сус-
пільною нормою поведінки та певною 
психологічною спрямованістю люди-
ни. Усі вчинки за формою їх здійснення 
можна віднести до двох великих груп: 
ті, що виражають духовне зростання, і 
ті, що свідчать про духовну деградацію 
особистості. Значна трудність у дослі-
дженні вчинків полягає у неможливості 
чітко показати необхідність історичного 
переходу від ситуації до мотивації та від 
останньої до самого вчинку.

Психологічна теорія розвивається 
на базі тих даних, які накопичуються 
у експериментальних та прикладних до-
слідженням (саме цими дослідженнями  
обумовлений період відкритої кризи у 
психології). Постаючи для теорії не-
вичерпним джерелом інформації, вони 
слугують і засобом перевірки її істинос-
ті [12].

Застосовуючи історико-генетичний 
метод та аналіз теоретичних джерел у 
дисертаційному дослідженні, слід від-
значити три групи умов, в контексті яких 
виник та розвивався період «відкритої 
психологічної кризи» у психології: пер-
ша група умов – суспільно-історичні, зо-
крема культурно-історичні умови; друга 
група умов – умови, які зумовлені за-
гальними тенденціями у філософії і в на-
уці; третя група умов – загальна ситуа-
ція у психології (внутрішні процеси, які 
призвели до періоду кризи) [3; 4; 5; 15].

Отже, на початку XX століття сфор-
мувалися основні течії, провідні пошуки 
у психології, пов’язані з ідеєю інтеріо-
ризації. Принципового значення понят-
тя інтеріоризації набуло в культурно-іс-
торичній теорії Л.С. Виготського. Одне 
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із основних тверджень цієї теорії поля-
гає в тому, що будь-яка справді людська 
форма психіки початково складається як 
зовнішня, соціальна форма спілкування 
між людьми й лише потім, у результаті 
інтеріоризації, стає психічним процесом 
окремого індивіда [4].

Історизм, конкретність та системність 
аналізу постають передумовами адек-
ватного розвитку еволюції наукових ідей 
(пріоду відкритої кризи), ключем для 
розуміння причин тих уявлень, якими 
оперує сучасний психолог. Глобальна, 
позаконтекстна оцінка різних гіпотез, 
концепції, методологічних установок 
перешкоджає розумінню їх справжньо-
го смислу та функцій у межах накового 
прогресу.

Розмежування психології, на дум-
ку Л.С. Виготського [3] підтверджува-
ло його положення про те, що «єдиної 
психології немає, а в сутності ніколи 
не було. Одна базується на матеріаліс-
тичній основі, інша – на ідеалістичній». 
При цьому, забігаючи наперед (підтвер-
джуючи прогностичнісить докторського 
дослідження), Л. С. Виготський розумів, 
що загально філософські критерії мате-
ріалізму та ідеалізму необхідно «психо-
логічно конкретизувати», тобто, знайти 
спосіб їх реалізації в аналізі самих пси-
хологічних теорій, вирішуючи їх за ана-
логією [4].

Зростання ролі практики та приклад-
них досліджень, які були реалізовані 
в період 30-60(70)-х рр. XX ст. слугу-
вало розвитком у пошуці важливих де-
термінант психіки, функцією якої, саме 
практична діяльність людини постає  
у дослідженні свідомості [14].

Таким чином, за допомогою аналізу 
ми виявляємо в минулому і теперішньо-
му часі прецеденти майбутнього, його 
зародків через розвиток таких напрямків 
психології як інженерна, психологія осо-

бистості, культурно-історична психо-
логія, психотерапія з її численними на-
прямками, як наслідок потужний розквіт 
психологічної служби на теренах по-
страдянського простору (90-рр. XX ст.) 
та зарубіжної психологічної науки [8].

Прогностичний аналіз розвитку при-
кладних галузей психології у нашо-
му дослідженні лише підтверджує той 
факт, що у історико-психологічному до-
слідженні майбутнє є одночасно явищем 
буття і небуття, з одного боку воно збе-
рігає спадкоємність з минулим (спадко-
ємність ідей психологів періоду кризи 
з сучасниками), з іншого принципово 
відрізняється від нього [15; 17].

Досліджуючи визначення сталих 
тенденцій історичного смислу періоду 
відкритої кризи у психологічній науці 
встановлено незмінність структурно-ге-
нетичного підходу минулого (у працях 
А. Валлона) та сьогодення (В.А. Роме-
нець з удосконаленням генетико-мо-
делюючого підходу) [9]; діяльністний 
підхід Л.С. Виготського [4] та його ак-
туальністю у працях К. Альбаханової-
Славської [17], що демонструє сталість 
тенденцій протягом історичного часу.

Заглиблюючись до аналізу психо-
логічної кризи постає необхідність у 
зіставленні подібності та відмінності 
в прогнозах вчених, які згодом стали 
провідними психологами СРСР. Робо-
ти Л.С. Виготського і С.Л. Рубінштейна  
прийнято вважати, фундаментальними. 
Методологічні позиції Л.С. Виготського 
найбільш виразно сформульовані у кни-
зі «Історичний сенс психологічної кри-
зи». Значною мірою це так. Але правда і 
те, що Виготський був насамперед і «до 
кінця послідовним методологом» (якщо 
скористатися його власним виразом з 
іншого приводу). Тому доцільно розгля-
нути методологічні пошуки Виготського 
більш широко [4; 9].
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Рубінштейн прогнозує появу зв’язків 
психології з етикою, чим феномено-
логічно наповнює істинним змістом 
психологічне дослідження. Оскільки 
психологічні знання поряд зі спеціаль-
но науковими, були розгорнуті також у 
філософській, художній, дійово-прак-
тичній (народні вірування та звичай) 
формах. Рубінштейн говорить про фі-
лософські, художні та інші антецеденти 
(передбачення) науково-психологічного 
відкриття як такого [10].

Питання історії психології розгляда-
ються Рубінштейном спеціально у книзі 
«Принципи і шляхи розвитку психоло-
гії». Тут висвітлено три групи істори-
ко-психологічних питань. Перша група 
присвячена внеску К. Маркса, В.І. Ле-
ніна, І.М. Сєченова, І.П. Павлова в роз-
робку провідних методологічних засад 
психології. Зокрема, мова йде про ран-
ні рукописи Маркса, в яких розроблено 
психологічні проблеми людини, її пред-
метної діяльності [10, с. 898].

Друга група методологічних студій 
Рубінштейна присвячується спеціально 
І.М. Сєченову – стосовно значення його 
рефлекторної теорії в історії радянської 
психології, а також стосовно провідних 
проблем – свідомості та діяльност. Третя 
група зачіпає історію зарубіжної психо-
логії. Тут піднято питання «кризи пси-
хології» у зв’язку з ідеологією махізму, 
біхевіоризму, прагматизму, семантики, 
«соціального» біхевіоризму та необіхе-
віоризму Е. Томлена [6].

Таким чином, проблеми, підняті 
С.Л. Рубінштейном у цій збірці праць 
(«Принципи і шляхи розвитку психо-
логії») приводять його до центрально-
го пункту – проблеми людини. З нею 
пов’язується майбутнє психології. При 
вирішенні проблеми формування люди-
ни психологія має найтіснішим чином 
поєднатися з етикою, як вона поєднуєть-

ся з теорією пізнання. Лише у всебічно-
му вияві людини через істотні зв’язки 
зі світом стане можливим зрозуміти її 
справжню сутність і місце у світі [11].

Отже, завдяки дослідженням 
С.Л. Рубінштейна в психології постала 
єдина, узагальнююча проблема – люд-
ського вчинку як логічного осередку, 
що дає можливість завдяки своєрідному 
чарівному акту побачити також зв’язок 
психологічної системи як такої і самої 
історії психології, – реалізація знаме-
нитого принципу єдності логічного та 
історичного, до якого так упевнено під-
ходив у своїх визнаних працях сам Ру-
бінштейн [11].

Особливо важливим є співвіднесення 
його методологічних міркуваннь 1924 
(Передмова до книги А.Ф. Лазурський), 
аналіз психологічної кризи в рукописі 
«Історичний сенс психологічної кри-
зи» (1927) і методологічні вишукування 
1931 [39] (Передмова до книги А.Н. Ле-
онтьєва. Є підстави вважати, що у своїх 
ранніх роботах (рукопис про Гамлета) 
Виготський виходив з містичної концеп-
ції душі, хоча зовсім «не був зайнятий 
питаннями психології. «З одного боку, 
успіхи фізіологічної думки, що прони-
кла методами точного природознавства 
в самі складні і важкі області вищої нер-
вової діяльності, з іншого, зростаюча 
опозиція всередині самої психологічної 
науки по відношенню до традиційних 
систем емпіричної психології зумовили 
і визначили собою цю кризу» [3].

У працях Л.С. Виготського органічно 
поєднуються теорія та історія психоло-
гії. У цьому слід бачити ключ до розу-
міння солідних знахідок Виготського 
у самій теорії психології. Його праці 
за формою переважно історико-теоре-
тичні. Виготський досліджує такі про-
блеми, пов’язані з історією психології, 
як характер психологічних систем, іс-
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торичний смисл «психологічної кри-
зи». Останню проблему він опрацював 
у фундаментальному дослідженні «Іс-
торичний смисл психологічної кризи», 
яке було написане 1927 року, а вперше 
опубліковане тільки у 1982 році [4].

Л.С. Виготський вперше (1927 р.) ви-
сунув положення про те, що історичний 
підхід повинен стати провідним прин-
ципом побудови психології людини. Він 
дав теоретичну критику біологічних, на-
туралістичних концепцій людини, про-
тиставивши їм свою теорію культурно-
історичного розвитку. Виготський подав 
ретельний аналіз історичного руху пев-
ної системи психології – від її зароджен-
ня та логічних кульмінацій (перетворен-
ня у світоглядну систему) до наступного 
її вичерпання. Проте рух цього історико-
психологічного осередку триває в історії 
дисципліни й сьогодні [4].

Л.С. Виготський писав, що в ході он-
тогенезу вся своєрідність переходу від 
однієї системи активності (тваринною) 
до іншої (людської), скоєного дитиною, 
полягає в тому, що одна система не 
просто змінює іншу , але обидві систе-
ми розвиваються одночасно і спільно: 
факт, що не має собі подібних ні в істо-
рії розвитку тварин, ні в історії розвитку 
людства. Відповідно до гіпотези інтер-
іоризації, психічна діяльність спочатку 
відбувається з зовнішньої діяльності 
шляхом інтеріоризації  і зберігає най-
важливіші її риси, до яких відносяться 
соціальність. Л.С. Виготський писав, що 
все внутрішнє у вищих формах спочат-
ку було зовнішнім, тобто було для інших 
тим, ніж нині є для себе. Всяка вища 
психічна функція обов’язково проходить 
через зовнішню стадію розвитку.

Л.С. Виготський відштовхується від 
стану, в якому перебуває психологія, до-
ходить до висновку, що цен стан кризи, 
і працює над рукописом «Смысл исто-

рического кризиса», де висуває ідею за-
гальної, на основі філософії марксизму, 
психології, покликаної слугувати доро-
говказом конкретних досліджень люд-
ської психіки [3].

Складність і суперечливість соціаль-
ної ситуації періоду відкритої кризи в 
історії психології призвели до розча-
рування в колишніх моральних нормах 
призводячи до помилкових уявлень про 
особу, до невір’я в духовні цінності, 
до думку про панування біологічного 
начала в людині. Протиріччя між осо-
бистістю і суспільством розумілися як 
несумісність дикої природи людини 
з моральними вимогами суспільства. 
Це вело до виправдування соціальної 
несправедливості, злочинів, конфліктів, 
воєн, до висновку про неможливість 
встановлення нормальних взаємин [12].

Після ґрунтовних виступів С.Л. Ру-
бінштейна [10] та Л.С. Виготського [3] 
в історії психології постала потреба від-
гуку, аналізу та оцінки самого матеріалу 
цієї історії: постатей, течій, напрямів, 
багатовікових шкіл тощо – велика за об-
сягом буденна робота теоретичного та 
архівно-практичного змісту.

Завдяки дослідженням С.Л. Рубін- 
штейна в психології постала єдина, уза-
гальнююча проблема – людського вчин-
ку як логічного осередку, що дає мож-
ливість завдяки своєрідному чарівному 
акту побачили також зв’язок психологіч-
ної системи як такої і самої історії пси-
хології, – реалізація знаменитого прин-
ципу єдності логічного та історичного, 
до якого так упевнено підходив у своїх 
визначних працях сам Рубінштейн [11].

Зокрема, у одному з розділів «Всту-
пу до психології» (1969) М.С. Роговін 
виклав структуру сучасної психології, 
схарактеризувавши спершу психологію 
початку XX століття, а далі психологію 
середини 60-х років. Розглянуто про-
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блеми схематизації у психології, взаємо-
відношення в ній галузей дослідження, 
розкрито сфери пізнання, які визнача-
ють основне спрямування психологічної 
теорії.

Роговін розрізняє «зовнішню» і «вну-
трішню» сторони розвитку психології. 
Першу складають факти історії науки, 
другу – зміни у змісті психологічних 
понять і динаміка факторів, що зумов-
люють ці зміни. Порівнюючи зазначе-
ні зміни від початку століття до серед-
ини 60-х років, автор зазначає зростання 
частки прикладної психології, питань 
організації психологічних досліджень, 
застосування математичних методів. 
Учення про вищу нервову діяльність, за-
певняє він, увійшло в психологію міцним 
шаром. Зросла роль соціальних проблем 
як предмета психологічних досліджень.

Виходячи із своїх принципових засад 
Роговін виділяє з історії психології дона-
укову, невіддільну від практичної діяль-
ності та спілкування людей. Наступним 
великим періодом є розвиток філософ-
ської психології, нарешті – наукової  
(сучасної) психології.

Зв’язок досліджень в історії психо-
логії складає історіографію психології. 
Ярошевський. як і переважна більшість 
інших істориків психології, вважає, що 
Арістотель здійснив перший огляд ми-
нулих досліджень про психіку. Слід, 
проте, думати, що в Індії, Китаї також 
зверталися до історіографії психології. 
Ярошевський твердить про розпад шкіл, 
концепцій, теорій у психології; наводя-
чи думку М. Ланге про те, що психологи 
виявилися у становищі «Пріама на руї-
нах Трої». Теорії відмирають, а факти 
залишаються. Тоді збагачення предме-
та психології уможливлюється за допо-
могою категоріального «дерева», неви-
димого за теоретичною формою, в якій 
освоювалася психіка. Саме це дерево 

закарбовує у своїй живій тканині те, що 
здобуто представниками різних шкіл і 
напрямів [2; 17].

Застосувавши прогностичний істо-
рико-психологічний аналіз не складно 
побачити циклічність подій у розвитку 
психологічної науки, ситуація в психо-
логії в черговий раз повторюється. Не 
може виявитися продуктивним перехід 
від природничої орієнтації до орієнтації 
герменевтичної. Тим більше неможливо 
їх просте об’єднання: ніякий системний 
підхід не в змозі виконати цю роботу. 
Предмет психологічної науки повинен 
бути осмислений таким чином, щоб 
психічна реальність, стаючи психологіч-
ною, не втрачала своєї багато вимірності.

Висновки. Якщо психологія хоче 
знайти вихід з кризи, то вона повинна 
робити для цього певні кроки, повинна 
проробити певну методологічну роботу 
з осмислення свого предмета. Причому, 
що особливо важливо підкреслити, має 
виконати сама, самостійно. Ніяка філо-
софія цієї роботи не проробить, оскіль-
ки не має для цього адекватних засобів. 
Це – внутрішня справа самої психології 
та її найактуальніше завдання [3].

Відповідно, дія і післядія (що харак-
терно для періоду «відкритої психоло-
гічної кризи») визначаються В.А. Ро-
менцем як тлумачні принципи психології 
XX ст. Сцієнтистське мислення визначає 
психіку як засіб. Гуманістична психо-
логія наполягає на тлумаченні психіки, 
яка має мету в собі самій. Засіб і мета 
є першими вихідними поняттями вчин-
кової дії (неофрейдизм, гуманістичні 
напрями). Післядія відкриває у нашому 
дисертаційному дослідженні нову цари-
ну людського духу в історико-психоло-
гічному контексті. Людина переживає 
те, що сама здійснила, здійснює нове. 
І  саме на грунті рефлексії постає справ-
жня рефлексія людини.
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Для післядії характерні інтенсивний 
анамнез (категоріальний аналіз, дослі-
дження першоджерел), підсумування 
скоєного (прогностичний аналіз), закру-
чування на цьому грунті нової вчинкової 
спіралі (значення ролі «відкритої психо-
логічної кризи» у становленні психоло-
гічної науки в Україні) [9, с.29].

Дослідження ролі «відкритої психо-
логічної кризи» у становленні психо-
логічної науки в Україні зумовлене тим 
фактом, що «Психологія ще має сказати 
щодо цього своє слово» (вислів В.А. Ро-
менця). У цій короткій фразі – глибо-

кий смисл, який намагається вгледіти 
сакральне значення психологічна еліта 
сучасності. Післядійовий компонент 
учинкової дії розгортає суперечнос-
ті зворотного зв’язку з його загальним 
коригуванням учинку, виробленням 
стратегії поведінки на підставі дійового 
вторгнення людини у світ.

Перспективним напрямком по-
дальших досліджень постане розвиток 
вітчизняної історико-психологічної на-
уки у вчинковому підході В.А. Роменця 
з урахуванням контексту постнеокла-
сичної парадигми.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 

ДО АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ  
ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Анотація: У статті представлені та описані етапи проведення педагогічного експеріменту 
з формування готовності до анімаційної діяльності майбутніх фахівців з туризму в процесі ви-
вчення фахових дисциплін.

Аннотация: В статье представлены и описанны этапы проведения педагогического экс-
перимента по формированию готовности к анимационно деятельности будущих специали-
стов по туризму в процессе изучения специальных дисциплин.

Summary: The article presents and described the stages of the pedagogical experiment on for-
mation of readiness for the entertainment activities of future specialists in tourism in the course of 
studying of special disciplines.

З метою перевірки ефективності ви-
значених організаційно-педагогічних 
умов та побудованої структурної моделі 
формування готовності до анімаційної 
діяльності майбутніх фахівців з туризму 
в процесі вивчення фахових дисциплін 
нами було здійснено педагогічний екс-
перимент.

Як зазначає Ю.З. Кушнер, існує багато 
визначень поняття «педагогічний експе-
римент». З латинського experimentum – 
«проба», «опыт», «испытание». На дум-
ку автора, педагогічний експеримент – це 
активне втручання дослідника у педаго-
гічне явище яке він вивчає, з метою від-
криття закономірностей та змін існуючої 
практики [1, с. 24].

Автор І.П. Підласий визначає поняття 
«педагогічний експеримент», як науково 
поставлений досвід перетворення педа-
гогічного процесу в чітко визначених 
умовах [2, с. 184]

Узагальнюючи ці твердження, мож-
на сказати, що «педагогічний експери-
мент» є науково обгрунтована система 

організації педагогічного процесу, яка 
спрямована на відкриття нового знання, 
перевірки та обгрунтування наукових 
припущень, гипотез.

Педагогічний експеримент здійсню-
вався впродовж 2014-2017 навчальних 
років. Програма педагогічного експе-
рименту поєднуваля три етапи дослі-
дження, які було визначено на підставі 
педагогічної традиції щодо організації 
та проведення педагогічного експери-
менту, які описані у працях О.І. Гури [3], 
І.П. Підласого [2], В.В. Ягупова [4].

За Т.Ф. Ефремовою, поняття «етап» 
визначається, як проміжок часу, період, 
відзначений якою-небудь подією або 
стадія, ступінь розвитку чого-небудь. 
Також, автор розглядає поняття «етап», 
як окрему частину, відрізок якого-небудь 
шляху [5] .

Етапи педагогічного дослідження – 
це складові частини дослідження, які 
виконуються за визначний проміжок 
часу і закінчуються якісним або/чи кіль-
кісним результатом. Послідовність та 
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співмірність етапів є показником техно-
логічності дослідження [6]

Кожен з етапів дослідження був поді-
лений на підетапи.

Теоретико-диагностичний етап (під 
час якого вивчались питання педагогіч-
ної теорії та практики у реальному часі) 
складався з 5 підєтапів, а саме: 1) визна-
чення актуальності, мети, завдання та 
педагогічних умов дослідження (описа-
но у вступі та § 2.1); 2) характеристика 
базових понять дослідження (описано 
у § 1.1); 3) визначення проблеми фор-
мування готовності до анімаційної ді-
яльності майбутніх фахівців з туризму 
в процесі вивчення фахових дисциплін 
(описано у § 1.2.); 4) визначеня сутнос-
ті і структури готовності до анімаційної 
діялбності майбутніх фахівців з туризму 
в процесі вивчення фахових дисциплін 
(описано у § 1.3); 5) визначеня сучасного 
стану формування готовності до аніма-
ційної діяльності майбутніх фахівців з ту-
ризму у вищах України (описано у § 2.1).

Константувальний етап (під час 
якого констатуються нові педагогічні 
технології, такі як, впровадження ново-
го змісту, форм, методів освіти) дослі-
дження складався з 3 підетапів, а саме: 
1) розробка структурної моделі фор-
мування готовності до анімаційної ді-
яльності майбутніх фахівців з туризму 
в процесі вивчення фахових дисциплін 
(описано у § 2.2.); 2) визначення змісту, 
форм та методів формування готовнос-
ті до анімаційної діяльності майбутніх 
фахівців з туризму в процесі вивчення 
фахових дисциплін (описано у § 2.3 та 
§ 2.4); 3) визначеня критеріїв та рівнів 
готовності майбутніх фахівців з туриз-
му до анімаційної діяльності в процесі 
вивчення фахових дисциплін, виділеня 
контрольної та експериментальної груп, 
проведеня константувальних зрізів (опи-
сано у § 1.3 та § 3.1).

Експеріментально-узагальнювальний 
епап (завершальний, метою якого, є пе-
ревірка отриманих результатів та розро-
бленої методики у масовій педагогічній 
практиці) складався з 2 підетапів, а саме: 
1) перевірка ефективності розробленої 
структурної моделі формування готов-
ності до анімаційної діяльності май-
бутніх фахівців з туризму в процесі ви-
вчення фахових дисциплін; 2) оцінка та 
узагальнення результатів дослідження.

На константувальному етапі педа-
гогічного експеріменту було виділено 
контрольну групу, до складу якої ввій-
шли студенти Національного універ-
ситету фізичного виховання та спорту 
України (n=25 осіб), та експеріменталь-
ну групу, до якої ввійшли студенти  
Запорізького національного університе-
ту (n=45 осіб) факультету фізичного ви-
ховання, напрям підготовки «Туризм».

Контрольна група студентів здійсню-
вала процес навчання за традиційних 
умов професійної підготовки, експері-
ментальна група здійснювала навчаль-
ний процес відповідно до розроблених 
нами організаційно-педагогічних умов 
формування готовності до анімаційної 
діяльності майбутніх фахівців з туризму 
в процесі вивчення фахових дисциплін.

У досліджені були використані ме-
тодики визначеня та оцінки рівня сфор-
мованості готовності до анімаційної ді-
яльності майбутніх фахівців з турмзму 
в процесі вивчення фахових дисциплін, 
а саме: тест А.А. Реана і В.О. Якуніна 
(для визначення рівня сформованості 
мотиваційного компонента), тестові за-
вдання для визначення рівня сформо-
ваності когнітивного компонента, роз-
роблені автором. Картка для визначення 
рівня сформованості діяльнісного ком-
понента майбутніх фахівців з туризму до 
анімаційної діяльності. Методика оцінки 
рівня сформованості самооцінного ком-
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поненту «Визначення своєї самооцінки» 
Г.М. Казанцевої. Також, нами були вико-
ристані тести для оцінки рівня фізичної 
підготовленості.

Обробку результатів тестування ви-
конували за допомогою компьютерної 
програми «Програмно-тестувальний 
комплекс «ANIMATEST»: моніторінг 
формування готовності до анімаційної 
діяльності майбутніх фахівців з туризму 

в процесі вивчення фахових дисциплін», 
розробленої для оцінки рівнів сформо-
ваності компонентів готовності до ані-
маційної діяльності майбутніх фахівців 
з туризму в процесі вивчення фахових 
дисциплін.

Програма розрахована для тестуван-
ня груп студентів до 200 осіб. Для ро-
боти з програмою слід запустити файл 
“animatest”, який знаходиться у робочій 
папці.

Одразу після запуску з’являється ві-
кно завантаження програми (рис. 1). 
Через 2-3 секунди в залежності від тех-
нічного забезпечення ЕОМ відкриваєть-
ся головне вікно програми. Робоча зона 
програми знаходиться ліворуч. Для по-
чатку тестування у відповідних блоках 
необхідно ввести прізвище, ім’я та по-
батькові студента.

 

Рис. 2. Тест оцінки рівня сформованості когнітивного компоненту

 
Рис. 3. Оцінка рівня сформованості когнітивного компонента

 

Рис. 1. Головне вікно програмно- 
тестувального комплексу «RTEST»
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Далі потрібно обрати один з запро-
понованих тестів, яких у програмі чо-
тири, відповідно до чотирьох компонен- 
тів готовності. Кожен з студентів пови-
нен пройти усі чотири тести. Порядок за 
яким студент обирае тести, не має зна-
чення.

Тест оцінки рівня сформованості ког-
нітивного компоненту включає в себе 
21 питання з трьома варіантами відпові-
ді кожне. Студент має обрати той варіант 
відповіді, який вважають вірним. На ви-
конання тестового завдання, студент має 
15 хвилин часу (рис. 2). 

Після проходженя тесту програма ви-
дає рівень сформованості компоненту 
(рис. 3).

Тест оцінки рівня сформованості  
діяльнісного компонентуподається у ви-
гляді картки для заповненя. Студент має 
поставити оцінку за 5-ти бальною шако-
лою напроти кожного запропановоного 
уміння (рис. 4). 

Кожна оцінка відповідає визначеному 
рівню сформованості умінь.

Після проходження тесту програма 
видає результат – рівень сформованості 
діяльнісного компонента (рис. 5).

Для оцінки рівня сформованості  
мотиваційного компоненту студент має 
заповнити картку, поставити оцінку 
кожнону з запропанованих мотивів від-
повідно до їх значущості (рис. 6). 

Після проходження тесту програма 
видає результат – рівень сформованості 
мотиваційнго компонента (рис. 7).

Для оцінки рівня сформованості са-
мооцінного компоненту студентам мав 

 

Рис. 4. Тест оцінки рівня сформованості діяльнісного компонента

 

Рис. 7. Оцінка рівня сформованості 
мотиваційного компонента

 

Рис. 5. Оцінка рівня сформованості 
діяльнісного компонента
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заповнити картку для оцінки рівня сфор-
мованості самооцінного компоненту.

Методика пропонує певну кількість 
тверджень, навпроти яких ставиться 
один з трьох варіантів відповідей: «так» 
(+), «ні» (-), «не знаю» (?), які відповіда-
ють власній поведінці в аналогічній си-
туації (рис. 8).

 

Рис. 6. Тест оцінки рівня сформованості мотиваційного компонета

Рис. 8. Тест оцінки рівня сформованості самооцінного компонента
 

 
Рис. 9. Оцінка рівня сформованості 

самооцінного компонента
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Наприкінці тесту програма видає ре-
зультат – рівень сформованості само-
оцінного компонента (рис. 9).

Після закінчення опитування за кож-
ним з тестів, програма автоматично за-
носить результати до загальної таблиці 
результатів тестування. Продивитись ре-
зультати тестування усієї виборки мож-
на у будь-який час (рис. 10).

Таким чином, розроблена нами у 
співавторстві комп’ютерна програма 
«Програмно-тестувальний комплекс 
«ANIMATEST»: моніторінг формуван-
ня готовності до анімаційної діяльності 
майбутніх фахівців з туризму в процесі 
вивчення фахових дисциплін» дозво-
лила здійснити тестування майбутніх 
з туризму та сприяти впровадженню ін-
формаційно-комунікативних технологій 
в навчально-виховний процес у вищому 
навчальному закладі. 

Перевірка однорідності груп, які бра-
ли участь у педагогічному експерименті, 

Рис. 10. Звітність за результатами тестування по всій виборці
 

а також правильності вибірки, була здій-
снена за допомогою t-критерію Стью-
дента [7].

Висновки. Відповідно до вимог 
експериментальної роботи педагогіч-
не дослідження здійснювалося у три 
етапи: 1) теоретико-диагностичний, 
мета якого – формування готовності до 
анімаційної діяльності майбутніх фа-
хівців з туризму в процесі вивчення 
фахових дисциплін на теоретично та 
емпіричному рівнях, планування про-
грами дослідження, здійснення пілот-
ного експеріменту дослідження; 2) кон-
стантувального етапу, що передбачав 
проведення константувальних зрізів, 
розробку комплексу методичного та діа-
гностичного матеріалу; 3) експерімен-
тально-узагальнювальний, який  був 
спрямований на впровадження органі-
заційно-педагогічних умов, здійснення 
повторної діагностики рівней сформова-
ності компонентів готовності студентів 
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до анімаційної діяльності за результа-
тами реалізації формувальних заходів; 

оцінка та узагальнення отриманих ре-
зультатів.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО 
НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ 

КУРСАНТІВ ЮРИДИЧНОГО ВНЗ МВС УКРАЇНИ

Анотація: У статті розглядаються особливості теорії і технології контекстного навчання, 
можливості їх впровадження в навчально-виховний процес у ВНЗ МВС України. Також є пев-
ний досвід викладання української та англійської мов для майбутніх офіцерів-правоохоронців 
за контекстною моделлю навчання, що дозволяє поліпшити якість їх підготовки і виховання.

Аннотация:  В статье рассматриваются особенности теории и технологии контекстного 
обучения, возможности их внедрения в учебно-воспитательный процесс в вузе МВД Украи-
ны. Также приводится некоторый опыт преподавания украинского и английского языков для 
будущих офицеров-правоохранителей по контекстной модели обучения, что позволяет улуч-
шить качество их подготовки и воспитания.

Summary: The article deals with the peculiarities of theory and technologies of contextual 
teaching, possibilities of their introduction into the process of training and upbringing of cadets in a 
higher aducational establishment of MIA of Ukraine. Also some experience of teaching Ukrainiang 
and English for future law enforeces according to the contextual model of teaching is given; it helps 
to improve the quality of their training and upbringing.

Постановка проблеми. Національ-
на доктрина освіти передбачає приско-
рений інноваційний розвиток освіти, 
а також створення умов для розвитку, 
самоствердження та самореалізації осо-
бистості протягом життя [1, с. 7].

Забезпечити життєво необхідне ба-
жання людей – навчити їх працювати, 
тобто підготувати їх до здійснення май-
бутньої професійної діяльності з обраної 
спеціальності – ось що є лейтмотивом 
навчання у вищій школі, ось в чому по-
лягає призначення вищої, так і будь-якої 
професійної школи [2, с. 40]. 

Одним з пріоритетних напрямків ре-
формировния сучасної вищої освіти є 
впровадження інноваційних навчальних 
технологій, орієнтованих на формування 
готовності до діяльнісного перетворення 
дійсності шляхом розвитку таких якос-
тей інноваційної особистості як комуні-
кативність і компетентність. Інноваційні 

технології, на відміну від традиційних 
навчальних технологій, є більш ціле-
спрямованими і інтенсивними процеса-
ми (технічними, соціальними та органі-
заційно-управлінськими), які сприяють 
формуванню кращих за своїми якостями 
і властивостями знань, умінь завдяки 
практичному використанню нових ідей.

Педагогічна технологія відображає 
тактику реалізації освітнього процесу в 
певних умовах навчання незалежно від 
навчального предмета, а технологія на-
вчання – «шлях освоєння конкретного 
навчального матеріалу в межах визначе-
ного предмета» [3, с. 24].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Теоретико-методологічні засади 
професійної підготовки фахівців ОВС 
висвітлено у фундаментальних працях 
М. Ануфрієва, О. Бандурки, В. Барка, 
В. Дьяченка, О. Столяренка, О. Федо-
ренко, Г. Яворської та ін.
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Проблемам мовної освіти присвячено 
наукові студії вітчизняних учених, як-от: 
Д. Алинкіна, Н. Бабич,  В. Бадер, О. Бі-
ляєв, С. Вдович, Н. Гавриш, О. Горошкі-
на, Ю. Гапон, Р. Гришкова, С. Караман, 
І. Лопушинський, Л. Мацько, В. Мель-
ничайко, В. Пасинок, Е. Палихата, 
М. Пентилюк, К. Плиско, Т. Симоненко, 
Е. Ханина та ін. 

Питання мовної підготовки майбут-
ніх фахівців немовних спеціальностей 
у ВНЗ розкрито в роботах таких на-
уковців, як Л. Богатікова, Є. Векшин, 
І. Герасимов, О. Григоренко, Р. Гриш-
кова, Т. Гриценко, Т. Камаєва, Т. Кучма, 
Л. Котлярова, Т. Лєсохіна, Ю. Маслова, 
А. Мирзоян, О. Мирошникова, М. Озе-
рова, Т. Салтикова, А. Токарська, Л. Ши-
лак та ін. 

Предметом уваги вітчизняних на-
уковців є різні аспекти організації мов-
ної освіти у вищих навчальних закладах 
МВС України (В. Вертегел, Л. Гріднє-
ва, Т. Гороховська, О. Зеленська та ін.). 
Методичні засади підготовки майбутніх 
правоохоронців до професійної комуні-
кативної діяльності представлено в сту-
діях В. Барковського, Н. Берестецької, 
М. Ісаєнко та ін. Окремі аспекти форму-
вання комунікативної компетентності, 
зокрема працівників правоохоронних 
органів, досліджували Н. Артикуца, 
Б. Олешко, Ю. Прадід, А. Токарська та ін. 

Одним з пріоритетних напрямків 
в оновленні освіти визначається сьо-
годні професійно-спрямоване навчан-
ня. В останні роки на пострадянському 
просторі з’явився ряд наукових та на-
уково-методичних праць, автори яких 
підкреслюють необхідність забезпечен-
ня професійної спрямованості мовної 
підготовки майбутніх фахівців нефіло-
логічного профілю у внз (Л. Богатикова, 
Тобто Векшин, В. Герасимов, О. Григо-
ренко, Р. Гришкова, Т. Кучма, Т. Лесохи-

на, Ю. Маслова, А Мірзоян, М. Озерова, 
Т. Салтикова, Л. Шилак та ін). У них за-
значається, що мовна підготовка пови-
нна стати компонентом загальнопрофе-
сійної підготовки майбутніх фахівців і 
бути спрямованою на вирішення профе-
сійних завдань.

Метою даної статті є розгляд осо-
бливостей професійно-спрямованого на-
вчання української та англійської мови в 
юридичному ВНЗ МВС України за кон-
текстною моделлю.

Виклад основного матеріалу. Служ-
ба офіцерів поліції проходить в постій-
ному контакті з людьми. Високий рівень 
мовної культури є показником професій-
ної майстерності працівника правоохо-
ронних органів. Обумовлені сучасними 
реаліями практичні потреби професій-
ної комунікації в цій сфері вимагають 
від правоохоронців уміння вільно та 
професійно-компетентно спілкувати-
ся державною та іноземними мовами.  
По-перше, після проголошення неза-
лежності держави і прийняття Консти-
туції України, стаття 10 якої закріпила 
за українською мовою статус державної, 
невід’ємним компонентом готовності 
правоохоронців до виконання службо-
вих обов’язків стало володіння ними 
державною мовою як основною мовою 
професійного спілкування. По-друге, ак-
тивізація транснаціональної злочиннос-
ті, інтенсифікація співпраці української 
поліції з Європолом та Інтерполом, ак-
тивна участь співробітників МВС в ми-
ротворчих місіях ООН істотно посилили 
значення іншомовної підготовки право-
охоронців.

Все це актуалізує необхідність пошу-
ків таких перспективних технологій ор-
ганізації навчання державної та інозем-
них мов у ВНЗ МВС України, які були б 
максимально спрямовані на професійно-
практичні інтереси майбутніх фахівців.
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На наш погляд, підхід, який спираєть-
ся на теорію і технології знаково-контек-
стного (контекстного) навчання, є одним 
з найбільш перспективних для підви-
щення якості професійної освіти, в тому 
числі і мовної, оскільки мова є знаково-
символічною системою.

У педагогіці існує цілий ряд робіт, 
присвячених різним моделям навчання 
(А. Вербицького, В. Зимньої, В. Сері-
кова, В. Якіманської, Н. Геза, Р. Китай-
городської, А. Леонтьєва, Є. Пассова, 
Р. Рогової та ін).

Навчання, в якому за допомогою сис-
теми дидактичний форм, методів і засо-
бів послідовно моделюється зміст май-
бутньої професійної діяльності фахівця, 
задаються її предметний і соціальний 
контексти, названо А. Вербицьким кон-
текстним [4].

Засвоєні в процесі такого навчання 
знання є не самоціллю, а засобом регу-
лювання студентом базових форм ді-
яльності: власне навчальної, навчаль-
но-професійної, фахової, які послідовно 
замінюють одна одну. Щоб отримати 
статус знання, інформація з самого по-
чатку повинна «примірюватися» до дії, 
засвоюватися в її контексті. Це напо-
внює процес навчання особистим зміс-
том, створює можливості для формуван-
ня і реалізації мети, діяльності руху від 
минулого через теперішнє в майбутнє, 
від навчання до праці, до професії [4].

Проектуючи і реалізуючи модель 
контекстного навчання української та 
іноземної мови, ми виходили з необхід-
ності створення дидактичних умов, що 
сприяють породженню і розвитку піз-
навальної мотивації та її трансформації 
в професійну.

Розроблена нами контекстна модель 
професійно-спрямованого навчання ук- 
раїнської та іноземної мов ґрунтується 
на таких загальних принципах [4, с. 53]: 

– забезпечення особистісного вклю-
чення студента (курсанта) в процес на-
вчання;

– моделювання змісту і умов профе-
сійної діяльності у процесі формування 
професійної компетентності;

– проблемність змісту навчання і його 
розгортання в освітньому процесі;

– адекватність форм навчальної ді-
яльності студентів (курсантів) цілям і 
змісту освіти; 

– провідна роль спільної діяльності, 
міжособистісної взаємодії та діалогічно-
го спілкування суб’єктів освітнього про-
цесу;

– обґрунтоване поєднання нових 
і  традиційних педагогічних технологій;

– єдність навчання і виховання осо-
бистості фахівця.

При реалізації контекстної моделі 
професійно-спрямованої мовної під-
готовки майбутніх правоохоронців 
основну увагу ми акцентуємо на зміст 
навчального матеріалу, використання 
в навчальному процесі рольових і діло-
вих ігор, упровадження сучасних муль-
тимедійних технологій. Зміст навчально-
го матеріалу з української та англійської 
мов узгоджується з представниками 
базових юридичних кафедр інституту. 
Курсанти вивчають стилістичні вимоги 
до юридичних текстів українською мо-
вою, етикет наукового стилю, правила 
бібліографічного оформлення; вони та-
кож вчаться правильно оформляти різні 
види службових документів державною 
мовою, вести допит, розмову і т. д.

На заняттях з англійської мови ви-
вчаються теми: «Підготовка кадрів для 
поліції», «Держава і демократія», «Суть 
закону, види права», «Поліція Велико-
британії та США», «Типологія право-
порушень». Основними дидактичними 
матеріалами є професійно-спрямова-
ні юридичні тексти і блоки завдань до 
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них, що відображають професійний і 
соціальний контексти діяльності офіце-
ра-правоохоронця. Навчання курсантів 
другого курсу проводиться за спеціалі-
зацією факультетів.

Так, навчальний посібник «Англій-
ська мова за професійним спрямуван-
ням «для курсантів другого курсу слід-
чо-криміналістичного факультету» [5] 
складається з трьох спеціалізованих роз-
ділів: «Судово-експертна діяльність», 
«Методи розслідування злочинів», 
«Ідентифікація особистості». Курсанти 
на заняттях з англійської мови знайом-
ляться з досвідом роботи відповідних 
спеціальних підрозділів поліції Велико-
британії і США, порівнюють їх зі своєю 
майбутньою професійною діяльністю, 
обговорюють особливості проведен-
ня різних видів експертиз, обстеження 
місця злочину, встановлення особи за 
відбитками пальців, параметрам тіла, 
аналізу крові і ДНК. Крім традиційних 
завдань, курсантам також пропонують-
ся творчі: описати англійською мовою 
типи візерунків на пальцях своїх і свого 
товариша, описати послідовність огляду 
місця злочину, зміст набору спецінстру-
ментів для проведення експертизи і т. д. 
Такі матеріали сприяють розвитку про-
фесійної мотивації, розширенню круго-
зору, формуванню цілеспрямованості, 
старанності та високої працездатності 
курсантів.

Великі можливості поліпшення пізна-
вального інтересу курсантів до мовних 
дисциплін мають ігрові технології кон-
текстного навчання, такі як рольова та 
ділова гра, які обираются в залежності 
від етапу, мети і змісту навчання. На від-
міну від рольової, в діловій грі є також 
імітаційна модель майбутньої професій-
ної діяльності; ділова гра спрямована на 
розвиток як соціально-комунікативної, 
так і професійної компетенції майбут-

нього правоохоронця. Заняття-ігри до-
цільно проводити на етапах повторення, 
узагальнення і систематизації матеріа-
лу, в позааудиторній роботі, а ігрові за-
вдання можна використовувати на будь-
якому етапі вивчення матеріалу.

Під час вивчення теми «Зовнішність» 
курсантам пропонується ситуація, що 
викликає комунікативний намір. Слід 
описати жертву злочину з позиції: а) по-
ліцейського, б) лікаря, в) перехожого. 
У ситуаціях курсант може реально асо-
ціювати себе з конкретною дійовою осо-
бою, роль якої він виконує, а це збагачує 
його життєвий досвід, допомагає при-
дбати деякі практичні навички за спе-
ціальністю і розвинути комунікативні 
вміння і творче мислення.

Під час занять курсанти з великим ін-
тересом беруть участь в ділових іграх, 
пов’язаних з аспектами діяльності май-
бутнього фахівця: «Поліція в місті», 
«Допит підозрюваного», «Огляд місця 
злочину», «Перевірка документів водія», 
«Огляд технічного стану автомобіля».

На заняттях з української мови кур-
сантам пропонується участь у таких ді-
лових іграх: «Оформлення на роботу», 
«Бесіда з підозрюваним», «Дозвіл по-
бутового конфлікту», «Профілактична 
бесіда зі школярами». Ігрові технології 
сприяють підвищенню ефективності 
підготовки фахівців.

Широке використання комп’ютерів 
у всіх сферах професійної діяльності су-
часного фахівця змінило характер самої 
діяльності і відкрило нові можливості. 
Нові інформаційні технології, в основі 
яких є можливості комп’ютера, допо-
магають вирішувати педагогічні пробле-
ми навчання рідної та іноземної мови. 
Використання комп’ютера дозволяє 
успішно залучати учнів до навчального 
процесу, підвищити рівень пізнавальної 
активності курсантів на практичних за-
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няттях і в позааудиторний час і розкрити 
їхні творчі можливості.

Одним із засобів стимулювання про-
цесу пізнання і підвищення інтересу 
до вивчення рідної та іноземної мови є 
використання мультимедійних техноло-
гій, які розширюють можливості пред-
ставлення навчальної інформації. Вико-
ристання кольору, графіки, звуку, відео 
дозволяють моделювати динамічне се-
редовище навчання.

Курсанти активно і творчо викорис-
товують свої знання інформатики і ста-
ють співавторами з викладачами під час 
створення навчальних комп’ютерних 
програм з конкретних тем для практич-
них занять. Таким чином, курсанти за-
ймаються вивченням мов не тільки в ау-
диторне час, але і в процесі самостійної 
роботи у позанавчальний час, готуючи 
презентації за темами: «Поліція Вели-
кобританії», «Поліція США», «Поліція 
України», «Види права», «Класифікація 
злочинів» та ін.

У процесі розробки презентації ство-
рюються умови для розвитку мотивації 
до вивчення мов, розширюється круго-
зір, фонові знання курсантів, формується 
вміння пошуку і роботи з інформацією.

Ефективність впливу навчального 
матеріалу на курсантів в значній мірі 
залежить від новизни змісту запропо-
нованого матеріалу. Естетика його по-
дання, концентрація уваги аудиторії до 
обговорюваної теми сприяють інтенси-
фікації процесу навчання. Презентації 
впливають на декілька видів пам’яті: зо-
рову, слухову і емоційну, а також форму-
ють і розвивають вміння монологічного 
висловлювання. Однак, використання 
мультимедіа має бути обґрунтованим, 
вирішувати поставлені навчальні за-
вдання і займати виправдане за часом 
місце в процесі мовної підготовки кур-
сантів.

Висновки. Мови в сучасному світі 
сьогодні служать не тільки інструмен-
том комунікації, а й засобом пізнання. 
Як і всяка інша, комунікативна діяль-
ність викликається цілком певними по-
требами і мотивами. Вона може бути са-
мостійним видом або засобом реалізації 
якої-небудь іншої, в нашому випадку – 
майбутньої професійної діяльності кур-
санта, що передбачає необхідність воло-
діння професійною лексикою і досить 
певними уявленнями про зміст, ситуаці-
ях і технології професійної діяльності.
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САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ  
В ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

ТЕОРЕТИЧНО-ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Анотація: У статті розглядається умови досягнення учнем самореалізації. Зазначаєть-
ся, що необхідними є наявність високих духовного, морального і особистісного потенціалів.  
Виокремлюються якості, що блокують самореалізацію: мотивація уникнення невдач, певні не-
вротичні відхилення, а саме: чутливість погроз щодо «я», формування невпевненості у собі. 
Також вказується на дефіцитарність, яка визначається як переживання дефіциту в задово-
ленні базових потреб. Емпірично підтверджується, що заперечує блокаду самореалізації 
інтернальність у сфері досягнень, конструктивна світоглядна самодетермінація, автономна 
каузальна орієнтація, висока організація сім’ї, інтерналізація вищих цінностей. Навпаки, по-
силюють блокаду самореалізації: безособова каузальна орієнтація, амотивувальна мотива-
ція, тобто мотивація, спрямована поза діяльності (термін Р. Райана і Е. Десі), превалювання 
зовнішньої мотивації (престиж, першість, матеріальна винагорода).

Аннотация: В статье рассматриваются условия достижения учеником самореализации. 
Для этого личность должна обладать высокими потенциалами: духовным, моральным, лич-
ностным, самореализационным. Выделяются качества, которые блокируют самореализа-
цию, такие как мотивация избегания неудач, различные невротические отклонения лично-
сти, например: чувствительность к угрозам личностного «я», развитие неуверенности в себе. 
Среди факторов блокады самореализации отмечается и такое явление, как дефицитарность. 
Эмпирическим путём определены качества, уменьшающие блокаду самореализации (интер-
нальность в области достижений, конструктивность мировоззренческой смодетерминации, 
автономная каузальная ориентация, высокая семейная организация, интернализация выс-
ших семейных ценностей). По данным факторного анализа, усиливают блокаду самореа-
лизации безличностная каузальная ориентация, амотивирующая мотивация (мотивация, 
дезорганизовывающая деятельность); преобладание внешней мотивации (престиж, первен-
ство, материальное поощрение) – терминология Р. Райана и Э. Деси.

Summary: On the basis of the theoretical review, it is concluded that self-realization of the per-
sonality presages self-determination (self-causality and self-directedness), after which self-reali-
zation is realized, and, finally, self-development of the personality as a productive developmental 
effect of self-realization. It indicates the criteria for self-determination: a sense of freedom, inde-
pendence in choice, spontaneity, creativity, passion for business. For this, a person must have high 
potentials: spiritual, moral, personal, self-fulfilling. Qualities that block self-realization, such as the 
motivation for avoiding failures, different neurotic deviations of the personality are singled out, for 
example: sensitivity to threats of the personal “I”, development of self-doubt. Among the factors of 
blockade of self-realization, there is also such a phenomenon as scarcity, defined as experiencing 
a deficit while satisfying the basic needs of the individual. Empirically defined are the qualities that 
reduce the blockade of self-realization (internality in the field of achievements, constructivism of 
worldview moderating, autonomous causal orientation, high family organization, internalization of 
higher family values). According to the factor analysis, the blockade of student self-realization in 
the process of learning and cognitive activity impersonal causal orientation, amotivating motivation 
(motivation, disorganizing activity); the predominance of external motivation (prestige, primacy, ma-
terial encouragement) is the terminology of R. Ryan and E. Desi.
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Актуальність. Набуття самореалі-
зації учня в процесі навчання, а саме –  
діяльнісної самореалізації – ця про-
блема залишається актуальною як для 
педагогів, які намагаються досягти ви-
сокої успішності своїх учнів, так і для 
психологів, які займаються науковими 
розробками, оскільки проблема само-
реалізації залишається не вивченою до 
кінця. Існує багато теорій, теоретичних 
і прикладних розробок, але й досі по-
стають нерозв’язаними питання, як по-
бороти невпевненість, внутрішню за-
гальмованість і блокаду саморозкриття 
здібностей, як досягати вміння прояви-
ти свої таланти, розкрити повністю свій 
творчий потенціал.

Психологічна розробка проблеми. 
Самореалізація пов’язана із самотранс-
ценденцією, із самодетермінацією, са-
моздійсненням особистості. Саморе-
алізація особистості спирається на її 
потенціал, можливості і здібності. Гли-
бинні умови самореалізації – це і мож-
ливості, і позитивні риси. Для саморе-
алізації є необхідними: потреба в ній і 
адекватне самоставлення. Самореаліза-
ція має змістові, процесуальні і резуль-
тативні складові. Вона передбачає ціліс-
ність особистості і її високі досягнення. 
Самореалізація вимагає від особистості 
суб’єктності і активності. Визначальний 
мотив при самореалізації – це досягнен-
ня (Леонтьєв Д.О., 1994) [13, с. 156-176]. 
Самореалізація перебуває у диспозиції 
із квазісамореалізацією. Вона характе-
ризується розвитковим ефектом. Важли-
вим для самореалізації є пізнання і піз-
навальна активність. Визначаються дві 
форми самореалізації: персоналізація і 
культуралізація. Дослідниками вказуєть-
ся і на самореалізаційний потенціал осо-
бистості, який складається з таких скла-
дових: активність, розвиток, інтеграція, 
самодетермінація, саморегуляція, само-

вдосконалення, цілісність. Крім само-
реалізаційного потенціалу дослідники 
виокремлюють особистісний потенціал, 
до складу якого відносять самодетермі-
націю, самовизначення, накопичення 
досвіду. Інші розширюють структуру 
особистісного потенціалу і пропону-
ють такий набір його складових: відпо-
відальність, допитливість, товарись-
кість, працьовитість, наполегливість, 
ініціативність, ерудиція, креативність. 
Виокремлюється дві форми самореа-
лізації: внутрішня і зовнішня, а також 
три її види: діяльнісна, особистісна, 
соціальна. Діяльнісна самореалізація 
характеризується досягненням компе-
тентності як мінімум. При соціальній 
самореалізації відбувається гуманітарна 
місія особистості. При особистісній са-
мореалізації відбувається саморозкриття 
особистісного потенціалу, самовдоско-
налення, досягнення особистісного зрос-
тання (Кудінов С.І., 2007) [11, с. 337-346].  
Рівні самореалізації є такими: індиві-
дуально-виконавський, соціально-ро-
льовий та рівень досягнення сутнісної 
автентичності. За іншою класифікацією 
рівнів зазначається, що рівні самореа-
лізації обумовлюються різними ціннос-
тями, сформованістю або відсутністю 
самодетермінації. Смисли детермінують 
самореалізацію репродуктивно-адап-
тивного рівня, а цінності – продуктивно-
зверхадаптивного рівня. Визначаються 
такі показники професійно-діяльністної 
самореалізації педагога: а) пізнавальна 
активність, само детермінація, сформо-
ваність образу світу; б) взаємодія з коле-
гами, соціально-професійна активність; 
в) відкритість, зростання і самозба-
гачення досвіду (Галажинський Е.В., 
2008) [1]. Термін самодетермінація на-
буває значення самоспричинення, а са-
мореалізація має смисл самоздійснен-
ня, самовтілення особистісного буття. 
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Перед самореалізацією особистості має 
здійснитися самодетермінація – само-
спричинення, потім – самореалізація 
і, насамкінець, – особистісний само-
розвиток. Формами саморозвитку є са-
мовдосконалення, самоактуалізація і 
самореалізація. Критеріями самодетер-
мінації визначаються: відчуття свобо-
ди, самостійність вибору, спонтанність, 
креативність, зацікавленість. За умови 
досягнення особистістю статусу творчої 
індивідуальності відбувається генера-
лізація самореалізації у різних сферах 
діяльності (Куценко-Лада Г.В., 2013) 
[12, с. 69-110]. Готовність до саморе-
алізації включає в себе усвідомлення 
власних можливостей, спрямованість 
на самореалізацію, творчі здібності, 
операційну базу самореалізації, а та-
кож – досвід, настанови, диспозиції. 
Виокремлюються такі етапи самореалі-
зації: потреба в самореалізації, загаль-
на чутливість до проблем і знайдення 
протиріч, здатність до знайдення про-
блем, активність, результат (успіх, ви-
сокі досягнення) (Горностай П.П., 2004) 
[2, с. 105-110]. Самореалізація забезпе-
чується: прагненням до саморозвитку; 
прагненням до саморозкриття власного 
потенціалу; оцінкою власних ресурсів; 
наявністю життєвих цілей та їх реа-
лістичністю (Гупаловська В.А., 2002.)  
[3, с. 100-110]. Визначається така струк-
тура особистісної самореалізації: цілі, 
цінності, смисли, усвідомлення життєво-
го шляху, перспектива майбутнього, мо-
тивація самореалізації, самоставлення 
особистості, самоефективність та авто-
номія, розуміння свого потенціалу, віра 
в свої можливості, здатність до контро-
лю і до оцінки своїх досягнень і перспек-
тив, соціальна активність (Сердюк Л.З., 
Шамич О.М., 2017) [24, с. 164-173].

Психологічна структура самодетермі-
нації складається з таких компонентів: 

оцінно-смисловий, рефлексивний, са-
мореалізаційний. Самодетермінація пе-
редбачає: потребу в досягненні, почуття 
вираженої індивідуальності, самосприй-
няття, самовизначення. (Капустюк О.М., 
Пастушенко В.С., 2013) [9, с. 111-135]. 

Визначаються такі вияви особистісної 
самореалізації: уміння критично оціню-
вати себе, довільно керувати вчинками, 
дотримуватися соціальних і особистіс-
них норм. Без сформованості особистіс-
ної самореалізації неможливо досягти 
стану творчої індивідуальності (Пень-
кова О.І., 2017) [20, с. 121-128]. Сус-
пільній самореалізації для її здійснення 
допомагають пізнання і освіта і потре-
ба бути потрібним суспільству (Шатир-
ко Л.О., 2013) [27, с. 185-214]. Змінні 
діяльнісної самореалізації у підлітків є 
такі: мотиваційно-цінністна складова, 
локус контролю, спрямованість, атрибу-
тивність, самоставлення, самоефектив-
ність, емоційне самопочуття в успіш-
ності та референтності, ефективність 
діяльності, залежність від усвідомлення 
ступеня самореалізації (Дзюбко Л.В., 
2017) [6, с. 136-137]. До того, виокрем-
люються якості, що блокують самореалі-
зацію будь-якого виду. Зокрема, вказуєть-
ся на дефіцитарність, яка визначається 
як переживання дефіциту в задоволенні 
базових потреб (Луньов В.Є., та співав-
тори) [7]. Суперечливість уявлень про 
діяльність і неспівпадіння цих уявлень і 
справжнього змісту діяльності блокують 
самореалізацію професіонала, зокрема – 
військового (Невмержицький В.М., 2009) 
[19, с. 144-147]. Невротичні відхилення 
також блокують самореалізацію: моти-
вація уникнення невдач, певні невротич-
ні утворення: чутливість погроз щодо 
«я», формування невпевненості у собі 
(Терещенко Л.А., 2017) [26, с. 116-117].

Проаналізувавши психологічну на-
укову літературу з проблеми само-
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реалізації, та здійснивши пілотажне 
дослідження самореалізації учня в  
навчально-пізнавальній діяльності, ми 
пропонуємо таку психологічну модель 
дослідження структурних компонентів 
самореалізації особистості учня. 1. Мо-
тиваційний компонент самореалізації 
(потреба в самореалізації, спрямованість 
на самореалізацію; готовність до само-
реалізації; сформованість пізнавальної 
потреби і пізнавальних мотивів). Мо-
тиваційний компонент самореалізації 
може вимірюватись за допомогою таких 
методик: методика «Потреба в досягнен-
ні» (автор Ю.М. Орлов); опитувальник 
на виявлення мотивів відповідальної 
поведінки, (автор М.В. Савченко) [23]. 
2. Операційний компонент самореалі-
зації (сформовані пізнавальні процеси, 
пізнавальні здібності). Вивчення опера-
ційного компоненту самореалізації може 
здійснюватись за допомогою методики: 
опитувальник Ховарда Гардієра «Влас-
тивості мислення (інтелектуальні проце-
си)» та інших тестів на інтелектуальні і 
пізнавальні здібності [5]. 3. Креативний 
компонент самореалізації (наявні творчі 
здібності, прагнення до творчих досяг-
нень). Для вивчення цього компоненту 
можливо використати методику: «Тест 
на діагностику креативності (автор – 
Тунік Е.Е.)» та інші методики на креа-
тивність учня [5]. 4. Саморегуляційний 
компонент самореалізації учня у пізна-
вальній діяльності – самодетермінація, 
як вищий рівень саморегуляції; особис-
тісне психологічне здоров’я, перевага 
мотивації успіху в порівнянні з мотива-
цією невдач. Визначення саморегуляцій-
ного компоненту діяльнісної самореалі-
зації може здійснюватися за допомогою 
наступних методик: методика «Види ка-
узальної орієнтації» Р. Райана і Е.мДесі; 
методика експрес-діагностики неврозу 
(К. Хека і Х. Хеса) [7, с. 232-234]; анкета 

на визначення самодетермінації «Світо-
глядна самодетермінація особистості 
учня та її деструкції» «Внутрішні умови 
самодетермінації учня у пізнавальній ді-
яльності». «Зовнішні умови самодетер-
мінації учня» (Мар’яненко Л.В., 2012) 
[15, с. 390-403]. Можна застосовувати 
особистісні опитувальники (Кеттела, 
Леонгарда-Шмішека, а саме – застосо-
вувати ті шкали, які визначають психо-
логічне здоров’я, дивлячись, щоб був 
не порушений вольовий компонент, 
відсутні сильно виражені акцентуації 
та психопатії) (Калітєєвська О.Р, 1997) 
[8, с. 231-238]. 5. Особистісний компо-
нент самореалізації учня (особистісний 
потенціал, тобто якості, що сприяють 
досягненню самореалізації: духовність, 
моральність, вольові якості) Методика 
«Потенціал особистості» [14, с. 94-97], 
а також методики: «САТ», «САМОАЛ» 
[10]. 6. Результативний компонент само-
реалізації учня (досягнення визнання і 
успіху – середнього, високого або видат-
ного рівня – по шкалі: неуспіх, низький 
успіх (квазісамореалізація), середній 
успіх, високий успіх (елементи само-
реалізації, творчі досягнення, суспільне 
визнання), видатний успіх (суспільне 
схвалення)). Цей компонент вивчається 
за допомогою загальних і спеціальних 
методик: приміром, методика «Самоо-
цінка розвитку пізнавальної діяльності» 
та методики експертних оцінок на ви-
мір успішності в навчанні, рівня розви-
тку навчально-пізнавальної діяльності 
(Мар’яненко Л.В., 2016) [18, с. 264-273]. 

Слід зазначити, що для досліджен-
ня самореалізації учня в пізнавальній 
діяльності можна підбирати не тільки 
запропоновані, але й інші, аналогічні 
методики, але вони мають відповідати 
змісту компонентів психологічної струк-
тури самореалізації. Результати високого 
і середнього рівнів за цими методиками 
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засвідчують про сформованість діяль-
нісної самореалізації і учня в навчально-
пізнавальній діяльності.

Як вже неодноразово зазначалося, 
самодетермінація відіграє найголовні-
шу роль у проявах самореалізації. Під 
самодетермінацією ми розуміємо такий 
психологічний глибинний феномен осо-
бистості, який вбирає в себе внутрішній 
світ особистості, внутрішні стани і риси 
характеру, через що особистість регулює 
у собі прояви автономності, активності, 
креативності з позиції найвищих, саме 
для цієї особистості, ціннісних і духо-
вних орієнтацій [16, с. 199–220]. 

В мотиві діяльнісної самореалізації 
є планування на зміни, напрямок, на ін-
тенсивність діяльності. Діяльнісна само-
реалізація має такі стадії розгортання: 

1) актуалізація можливостей, виді-
лення «Я-образу», усвідомлення інтер-
есу, самооцінка зусиль, мети, потреб; 

2) розгортання діяльності (індивідуа-
лізація) – безпосередній процес діяння з 
допомогою самовираження; 

3) розв’язання проблеми, її оформ-
лення у вигляді результату, доступного 
оточенню для ознайомлення. (соціалі-
зація, культуралізація). Самореалізація 
оцінюється к критеріальній системі: 
успіх-неуспіх; визнання-критика.

Самореалізація учня в пізнавальній 
діяльності полягає в тому, що у навчаль-
ному і позанавчальному пізнанні учень 
проявляє себе у якісному виконанні на-
вчально-пізнавальних завдань. Його піз-
навальна діяльність при цьому досягає 
не тільки рівня сумісної з учителем на-
вчальної діяльності, але й, здебільшого, 
самостійного і творчого рівнів. Таким 
чином, щоб досягти розвитку і станов-
лення пізнавальної діяльності, щоб ця 
пізнавальна діяльність розвивалась і 
надалі, і навіть досягала саморозвитку, 
її необхідно перевести в синергетичне 

поле самореалізації. З іншого боку, чим 
більш глибшою, більш самостійною і 
творчою стає навчально-пізнавальна ді-
яльність учня, тим більшою й виразні-
шою, більш усвідомленою стає і потреба 
учня в самореалізації. Для досягнення 
самореалізації у пізнавальній діяльнос-
ті в учня обов’язково має бути розви-
нута потреба в творчості і відповідний 
комплекс креативних рис мислення: са-
мостійність, оригінальність, швидкість, 
проблемність тощо.

Самореалізація учня в процесі піз-
навальної діяльності відбувається в са-
мостійній постановці учнем цілі пізна-
вальної діяльності, і в досягненні ним 
результату, причому успішного, навіть 
видатного, такого, що визнається ото-
ченням як досягнення успіху. Саморе-
алізація учня в навчально-пізнавальній 
діяльності включає в себе задум і втілен-
ня. Отже, в основу діяльнісної саморе-
алізації покладається творча навчально-
пізнавальна діяльність.

Вплив вищих світоглядних цінностей 
на пізнавальну діяльність зумовлюється 
світоглядом, картиною і образом світу. 
Прояв само детермінації особистості 
поставляють діяльність на самостійний 
і творчий рівень. Цінностями самодетер-
мінованої пізнавальної діяльності є мо-
тиви істини, краси, добра (пізнавальні, 
естетичні і етичні потреби, тобто – цін-
ності самоактуалізації). Самодетерміна-
ція сприяє самореалізації у пізнавальній 
діяльності завдяки глибинній ціннісній 
мотивації і духовному началу, які діють 
у поєднанні [17, с. 234-264].

Ми визначили два види самодетер-
мінації: морально-етичний (душевний 
(безпосередність, простість) та етикет-
ний (світська вихованість)) і світогляд-
ний (духовний або моральний). Види 
можуть поєднуватися і бути притаманні 
одній людині у складному варіанті. Та-
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кож, на основі аналізу одержаних емпі-
ричних та анкетних даних з проблеми 
самодетермінації, нами було описано 
4 рівні розвитку самодетермінації піз-
навальної діяльності: високий (духо-
вність, мораль) середній (матеріаліс-
тичний, етикет), низький (відсутність 
світогляду) і деструктивний (окультний, 
деструкції світогляду). На нашу думку, 
високий рівень самодетермінації вміщує 
православний релігійний світогляд, а та-
кож православні образ і картину світу. 
При ньому учень усвідомлює і рефлек-
сує вплив власних духовних (релігійних) 
цінностей на свою навчально-пізнаваль-
ну діяльність. Вищі духовні цінності 
(світоглядно-релігійні) впливають також 
і на креативний компонент пізнавальної 
діяльності, на вибір інформації, знань, 
їх запам’ятовування і застосування при 
вирішенні навчально-пізнавальних і на-
вчально-творчих завдань. При цьому, пе-
ревагу в значимості одержують духовні 
цінності (любов до Бога, релігійна віра, 
релігійне пізнання). Душевні цінності 
(наука, любов, дружба, пізнання, спіл-
кування) підпорядковуються духовним 
цінностям. А матеріальні цінності (пре-
стиж, статок, робота) займають в ієрархії 
цінностей підпорядковане місце. Отже, 
світоглядна самодетермінація пізнаваль-
ної діяльності впливає на самореаліза-
цію в ній таким чином, що досягається 
духовний, самоактуалізаційний рівень 
самореалізації. За таких внутрішніх 
умов досягається саморозкриття потен-
ціалів, талантів, особистісних здібнос-
тей, досягнення високих результатів.

Підсумок теоретичної частини. Са-
мореалізація, при відсутності самодетер-
мінації, має репродуктивно-адаптивний 
рівень, при наявності самодетермінації – 
продуктивно-понаднормативний рівень 
(за дослідженням Галажинського Е.В.). 
Самодетермінація – це такий психоло-

гічний глибинний феномен особистості, 
який вбирає в себе її внутрішній світ, 
внутрішні стани і риси характеру, через 
що особистість регулює у собі прояви 
автономності, активності, креативності 
з позиції найвищих для неї ціннісних і 
духовних орієнтацій. Необхідним є роз-
гляд внутрішніх чинників блокади са-
мореалізації, особливо – виникнення 
мотивації уникнення невдач, яка при 
значному вираженні, – блокує діяльніс-
ну самореалізацію.

Експериментальний майданчик та 
емпіричне дослідження

Емпіричне дослідження відбува-
лося в ЗОШ №36 м. Києва, протягом  
2015-2016 рр. Учні 8-9 класів, вчитель – 
Жилкіна О.В. Представимо експеримен-
тальний майданчик нашого емпіричного 
дослідження, до якого увійшли наступні 
методики.

Діагностичні методики досліджен-
ня: авторські анкети «Самодетермінація 
особистісного пізнання», «Світоглядна 
самодетермінація та її деструкції». По-
казники: «самодетермінація пізнаваль-
ної діяльності», «конструктивна світо-
глядна самодетермінації», «деструкції 
світоглядної самодетермінації». Мето-
дика: «Самооцінка учнем рівня розви-
тку пізнавальної діяльності». Показни-
ки: мотиваційний, операційний, творчий 
компоненти пізнавальної діяльності, 
«світоглядна самодетермінація», «мо-
рально-етична самодетермінація», «са-
мореалізація в пізнавальній діяльності». 

Опитувальник «Внутрішні умови 
розвитку самодетермінації учня у на-
вчально-пізнавальній діяльності». До 
методики увійшли шкали стандартизо-
ваних методик: «САМОАЛ», та «Карта 
парціальної готовності старшокласників 
до саморозвитку у професіональній ді-
яльності»: «цінності самоактуалізації» 
та «мотиваційний компонент парціаль-



70

№ 12 / 2017 р.
♦

ної готовності старшокласників до само-
розвитку у професіональній діяльності». 
Методика має два показника: сприятли-
ві і несприятливі внутрішні умови само 
детермінації. Опитувальник «Зовнішні 
умови розвитку самодетермінації учнів 
у навчально-пізнавальній діяльності». 
Методика-опитувальник скомбінована 
з шкал: «сімейна ідентифікація» (мето-
дика О. Угрин) і шкала: «Позитивний 
інтерес до дитини з боку батьків» (опи-
тувальник Є. Шаффера «Ставлення бать-
ків до дітей і ставлення дітей до батьків 
у сім’ї». Показники методики: сприят-
ливі зовнішні умови само детермінації і 
несприятливі зовнішні умови [28].

Стандартизовані методики: «Мето-
дика РСК (метод дослідження рівня 
суб’єктивного контролю)». Показники 
методики: загальна інтернальність, ін-
тернальність в галузі досягнень, інтер-
нальність в галузі невдач, інтернальність 
у сім’ї, інтернальність стосовно здоров’я 
і хвороб. Методика: «Види каузальний 
орієнтацій Р. Райана і Є. Десі». Показ-
ники методики: Внутрішня, зовнішня, 
безособова каузальні орієнтації [1]. Ме-
тодика: «Вияв стилю саморегуляції ді-
яльності» (автор – Паригін В.С.). Показ-
ники методики: автономний і залежний 
стилі саморегуляції діяльності [22]. 

Психологічний аналіз одержаних 
даних

Психологічний аналіз статистич-
ної обробки одержаних емпіричних 
даних за вищеописаними методиками 
проводився на основі як кореляційого 
аналізу, так і факторного. Як засвідчує 
кореляційний аналіз, показник саморе-
алізації учня у пізнавальній діяльності 
має позитивний кореляційний зв’язок 
із показником мотиваційного компо-
ненту пізнавальної діяльності (+0,54), 
операційного компоненту пізнавальної 
діяльності (+0,51) та творчого її компо-

ненту (+0,36), а також – із показника-
ми морально-етичної самодетермінації 
(+0,43) та світоглядної смодетермінації 
у пізнавальній діяльності (+0,31). Слід 
зазначити, що показник внутрішньої 
блокади самодетермінації має негатив-
ний кореляційний зв’язок із самореалі-
зацією учня в пізнавальній діяльності 
(-0,36), в той час як сприятливі внутріш-
ні умови смодетермінації позитивно 
впливають на самореалізацію учня у 
пізнавальній діяльності (+0,37). Пози-
тивний кореляційний зв’язок із самореа-
лізацією учня в пізнавальній діяльності 
має також інтерналізація цінностей (за 
Р. Райаном і Е. Десі), тобто розуміння 
і прийняття учнем вищих цінностей у 
саморегуляцію своєї поведінки (+0,40). 
Слід зазначити, що негативно впливає 
на самореалізацію показник деструкції 
світоглядної самодетермінації (-0,66), 
в той час, як показник конструктивної 
світоглядної самодетермінації має із 
самореалізацією учня у пізнавальній 
діяльності позитивний кореляційний 
зв’язок (+0,45). Хочемо відмітити, що 
показник інтернальності учбової ді-
яльності пов’язаний із самореалізацією 
учня у пізнавальній діяльності зворот-
нім зв’язком (-0,43). Можемо пояснити 
це тим, що надто сильний суб’єктивний 
локус контролю (методика РСК) може 
блокувати самореалізацію учня як са-
мовиявлення здібностей за умови до-
сягнення визнання і успіхів. Хоч цей 
показник (як засвідчують наші попере-
дні дослідження) [17, с. 234-264.] пози-
тивно пов’язаний із самодетермінацією, 
оскільки сприяє рефлексії різних нюан-
сів того, що відбувається навколо піз-
навальної діяльності у навчанні. В ре-
зультаті факторного аналізу, визначено 
фактор, який можна назвати «Блокада 
самореалізації учня в пізнавальній ді-
яльності» (-0,81), де визначаються як 



71

Київський науково-педагогічний вісник
♦

сприятливі, так і несприятливі для са-
мореалізації учня феномени, а саме: ін-
тернальність навчальної діяльності ви-
значається, як психологічний аспект, що 
сприяє самореалізації і знаходиться у 
диспозиції з блокадою (+0,72). Отже, ін-
тернальність може заважати зовнішньо-
му вияву самореалізації (про що йшлося 
дещо вище), але вона усуває внутрішню 
блокаду самореалізації, сприяє розви-
тку і становленню самої самореалізації. 
Також, заперечує блокаді самореалізації 
конструктивна світоглядна самодетер-
мінація (+0,62). Показник каузальної 
автономної орієнтації (за методикою 
Р. Райана і Е. Десі) також має пози-
тивний зв’язок із самореалізацію учня 
в пізнавальній діяльності (+0,52). Висо-
ка організація сім’ї розвиває самореалі-
зацію учня (+0,31). Це пояснюємо тим, 
що усвідомлена і планомірна спрямова-
ність батьків на розвиток дитини у сім’ї 
сприяє тому, що учнем набагато легше 

досягається самореалізація у навчанні 
(+0,36). Негативно на самореалізацію 
учня в пізнавальній діяльності впливає: 
безособова каузальна орієнтація (за ме-
тодикою Р. Райана і Е. Десі в адаптації 
Дергачової О.Є.) (-0,61). Це можна пояс-
нити тим, що несформованість внутріш-
нього стержня, ціннісних переконань, 
тобто відсутність самодетермінації як 
особистісної автономії, сприяє тому, що 
блокується і самореалізація учня. Нега-
тивний зв’язок із самореалізацією учня 
має амотивувальна мотивація (за термі-
нологією Р. Райана і Е. Десі (методика 
експертної оцінки)) (-0,47). Крім того, 
обернений зв’язок виявляє із самореалі-
зацією і показник зовнішньої мотивації 
(престиж, першість, матеріальна вина-
города) (-0,40). Інтерналізація ціннос-
тей самоактуалізації, тобто прийняття 
цих цінностей як своїх власних, сприяє 
розвитку самореалізації учня у пізна-
вальній діяльності (+0,40).
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ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТЕОРІЇ  

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Анотація: У статті обґрунтовано предметно-тематичну класифікацію термінології теорії 
фізичного виховання й охарактеризовано загальні поняття теорії фізичного виховання, понят-
тя та терміни, що стосуються засобів та методів фізичного виховання, поняття та терміни, що 
стосуються фізичних якостей та рухових здібностей людини.

Аннотация: В статье обоснована предметно-тематическая классификация терминологии 
теории физического воспитания и охарактеризованы общие понятия теории физического 
воспитания, понятия и термины, касающиеся средств и методов физического воспитания, 
понятия и термины, касающиеся физических качеств и двигательных способностей человека.

Summary: The article grounds the subject-thematic classification of the terminology of the the-
ory of physical education and describes the general concepts of the theory of physical education, 
concepts and terms relating to the means and methods of physical education, concepts and terms 
relating to the physical qualities and motor abilities of man.

На сучасному етапі спостерігається 
бурхливий розвиток теоретичного зна-
ння в галузі фізичного виховання, що 
призводить до масштабного збагачення 
й інтенсивного оновлення педагогічної 
термінології. В цих умовах виникає по-
треба в систематизації й упорядкуванні 
понятійно-термінологічного апарату, що 
дозволить глибше зрозуміти терміноло-
гічну ситуацію в сучасній теорії фізич-
ного виховання, дослідити зв’язки між 
поняттями та термінами, більш корек-
тно вирішувати питання про їх співвід-
ношення.

Проблеми формування понятійно-
категорійного апарату фізичного вихо-
вання та спорту розглядались в роботах 
узагальнюючого характеру з теорії й 
методики фізичного виховання (Б. Аш-
марін, О. Безкопильний, Е. Вільчков-
ський, І. Еркомайшвілі, Є. Іванченко, 
В. Іващенко, О. Курок, Л. Матавеєв, 
А. Новіков, C. Присяжнюк, О. Худолій, 
Ю. Шкребтій, Б. Шиян та ін.) в словни-
ково-довідковій літературі (Ю. Васьков, 

С. Войтенко, Д. Димовський, В. Наум- 
чук, Л. Совик, В. Федюк та ін.), в дисер- 
таційних роботах, виконаних пред-
ставниками різних наукових галузей  
(О. Боровська Л. Карпець, М. Паночко, 
І. Янків).

Здійснений аналіз наукових джерел 
свідчить, що дослідники зосереджують-
ся на розкритті сутності ключових по-
нять та термінів, або ж наданні тлума-
чення  широкому спектру термінів, які 
подавались ними, як правило, в алфавіт-
ному порядку. При цьому недостатньо 
вивченими залишаються питання щодо 
класифікації термінології фізичного ви-
ховання та її системної організації, що 
негативно позначається на концептуалі-
зації наукових досліджень у цій галузі.

Мета статті – обґрунтувати предмет-
но-тематичну класифікацію понять та 
термінів теорії фізичного виховання.

Зауважимо, що структура предмет-
но-тематичного змісту є структурно 
організованою, представленою та зу-
мовленою тематичним планом тексту 
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системою ключових лексичних оди-
ниць, які відображають провідні понят-
тя, в їхніх зв’язках на парадигмальному 
рівні [4, с. 167].

Реалізуючи означену мету, ми будемо 
спиратися, перш за все, на систематиза-
цію педагогічних термінів, запропонова-
ну Б. Комаровським, та врахуємо спроби 
тематичного розділення термінів фізич-
ного виховання, зроблені І. Кругликом, 
В. Лукяненко, Л. Сергієнко, О. Худолієм 
та іншими вченими. 

Як відомо, Б. Комаровський розріз-
няв педагогічну термінологію як лінг-
вістичну й предметно-тематичну сис-
тему і надав відповідно лінгвістичну 
й предметно-тематичну класифікацію 
педагогічних термінів. Підставою для 
предметно-тематичної класифікації пе-
дагогічних термінів він обрав логіку й 
елементи системи педагогічної науки і 
включив до неї наступні групи термінів: 
а) загальнопедагогічні терміни; б) тер-
міни теорії виховання; в) терміни теорії 
загальної й політехнічної освіти й на-
вчання; г) терміни організації народної 
освіти й управління шкільною справою; 
д) терміни історії педагогіки [1, с. 27–33].

Як уже підкреслювалось, проблема 
термінології фізичного виховання ши-
роко представлена в науковій літературі. 
Зокрема вона була докладно розглянута 
Л. Сергієнко, який розробив навчальний 
план і підготував навчальний посібник 
з навчальної дисципліни «Терміни і по-
няття у фізичній культурі». Автором 
було викладено основи методології ви-
значення понять і термінів у фізичній 
культурі, подано їх тлумачення. Слід 
звернути увагу на те, що Л. Сергієнко 
зробив спробу систематизувати поняття 
й терміни, поділивши їх на певні групи. 
Спираючись на класифікацію А. Несте-
рова, до складу термінологічного апа-
рату фізичного виховання і спорту, він 

включив: наукову термінологію (тер-
міни фізіології, анатомії, біомеханіки і 
т.п.); технічну термінологію (викорис-
товується при описі спортивних спо-
руд, комплексів тренажерів, спортивних 
снарядів, екіпіровки спортсменів); тер-
мінологію вимірювальних систем (спор-
тивної метрології); номенклатурні назви  
(ті, що характеризують види спорту); 
терміни-команди (дають змогу управ-
ляти діяльністю тих, хто займається фі-
зичними вправами); терміни методики 
навчання і тренування; терміни, що про-
гнозують результати навчально-трену-
вального процесу та спортивних змагань 
та інші [5, с. 6].

Розкриваючи зміст понять та термінів 
фізичної культури, Л. Сергієнко розділяє 
їх на три великі групи: 1) терміни і по-
няття навчальних і наукових дисциплін 
псхолого-педагогічного циклу; 2) тер-
міни і поняття навчальних і наукових 
дисциплін медико-біологічного циклу; 
3) терміни і поняття практичних дис-
циплін. До першої групи були віднесені 
основні терміни й поняття теорії й ме-
тодики фізичного виховання (фізичне 
виховання, фізична культура, фізичний 
розвиток, фізичне вдосконалення, сис-
тема фізичного виховання та суміжні 
поняття), спортивної педагогіки (силові 
здібності, швидкісні здібності, коорди-
наційні здібності, здібності до витри-
валості, здібності до гнучкості), теорії 
спорту (спорт, підготовка спортсмена, 
спортивне тренування, фізична підго-
товка, спортивна форма, фізична пра-
цездатність, спортивні ігри, спортивний 
відбір, тренувальне завдання, номенкла-
турні поняття). Друга група охоплювала 
поняття й терміни фізичної реабіліта-
ції, адаптивного фізичного виховання 
й спортивної генетики. До третьої гру-
пи було віднесено поняття й терміни 
практичних дисциплін, які вивчаються 
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студентами спеціальності «фізичне ви-
ховання і спорт»: спортивна гімнастика, 
силові види спорту, спортивні ігри.

У підручнику Б. Ашмаріна було на-
дано характеристику основним понят-
тям радянської системи фізичного ви-
ховання («фізична культура», «спорт», 
«фізичне виховання») та запропоновано 
тематичний ряд понять та термінів прак-
тично для кожного з розділів теорії й ме-
тодики фізичного виховання, тобто зро-
блено спробу їх предметного розділення 
[6, с. 8]. 

О. Худолій також не обмежився ха-
рактеристикою основних понять та 
термінів фізичного виховання, а пре-
зентував термінологію відповідно до 
структури курсу «Загальні основи теорії 
і методики фізичного виховання», який 
було поділено на чотири частини. У пер-
шій частині «Фізичне виховання в сис-
темі освіти» було представлено основні 
поняття системи фізичного виховання. 
У другій частині, яка має назву «Засо-
би і методи фізичного виховання», по-
дано тлумачення понять та термінів, що 
стосуються відповідно засобів і методів 
фізичного виховання. У частині третій 
«Теорія і методика розвитку рухових зді-
бностей» було розкрито поняття «рухові 
здібності», «прудкість», «координація 
рухів», «силові здібності», «рухова ви-
тривалість», «гнучкість». У частині чет-
вертій «Теорія і методика навчання ру-
ховим діям» характеризувались поняття 
стосовно теоретичних основ навчання 
фізичним вправам та технологій навчан-
ня руховим діям [7].

У короткому словнику термінів з те-
орії і методики фізичного виховання 
І. Круглика поняття й терміни представ-
лені не за алфавітом а за темами, тобто 
запропоновано їх певне предметне розді-
лення. Розглянуто основний понятійний 
апарат теорії фізичної культури, зокрема 

розкрито сутність понять «культура», 
«фізична культура», «виховання», «фі-
зичне виховання», «спорт», «фізичний 
розвиток», «підготовленість», «фізична 
підготовка», «фізична підготовленість». 
Охарактеризовано також поняття й тер-
міни, що стосуються: предмету теорії 
фізичного виховання; засобів фізичного 
виховання; методів навчання у фізично-
му вихованні; системи фізичного вихо-
вання; методичних принципів навчання; 
навчання рухам у фізичному вихованні; 
фізичних якостей; засобів організації 
тих, хто займається фізичною культу-
рою [2].

Найбільш ґрунтовною роботою з тер-
мінологічної проблематики є моно-
графія В. Лук’яненка, в якій зроблено 
спробу осмислити наявну термінологіч-
ну ситуацію в галузі фізичної культури 
з загальнонаукових та загальнодидак-
тичних методологічних позицій. Автор, 
як і деякі інші дослідники, констатує 
наявність термінологічної кризи, що ви-
являється в змішанні понять та термінів, 
появі величезної кількості різноманіт-
них тлумачень термінів в теорії і прак-
тиці фізичної культури, безладному, не-
обґрунтованому введенні нових понять. 
Масштаби термінотворення, на його 
думку, вже ніяк не вкладаються в рамки 
здорового плюралізму думок і, як наслі-
док, істотно стримують розвиток науки 
в галузі фізичного виховання, утруд-
няють взаєморозуміння, змістовність і 
об’єктивність інтерпретацій результатів 
окремих досліджень, визначення магі-
стральних шляхів подальшого розвитку 
науки [3, с. 9]. 

В. Лук’яненко, визначаючи направ-
леність дослідження термінології, заго-
стрює увагу на трьох моментах. 

По-перше, він виходить з того, що 
для будь-якої галузі наукового знання 
найважливішим є вирішення питання 
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стосовно провідних понять, оскільки 
розробка базового понятійного апарату 
є найважливішою умовою забезпечення 
коректності досліджень, дозволяє більш 
точно визначитися в концептуальних 
орієнтирах, необхідних для змістовних 
теоретичних побудов. З огляду на ви-
щезазначене в монографії розглядається 
сутність і співвідношення базових кате-
горій педагогіки і фізичної культури. 

По-друге, не менш важливим є вияв-
лення сутності і співвідношення понять, 
що характеризують процес передачі і за-
своєння соціального досвіду в процесі 
педагогічної діяльності в галузі фізичної 
культури. Саме педагогічна діяльність 
визначає успішність і ефективність вирі-
шення проблеми досягнення необхідно-
го рівня фізичного розвитку як окремої 
особистості, так  і всього суспільства. 

По-третє, не можна обійти стороною 
термінологічні аспекти, пов’язані з до-
слідженням проблеми рухових здібнос-
тей, оскільки їх ефективний розвиток 
як раз і є однією з найважливіших цілей 
системи фізичної культури. Однак тер-
мінологічні аспекти саме цієї проблеми 
є найменш дослідженими і найбільш за-
плутаними [3, с. 9-10].

Слід зауважити, що автор спеціально 
не вдається до класифікації понять та 
термінів теорії фізичної культури, однак 
намагається їх певним чином розділити. 

Окремий розділ монографії присвяче-
но аналізу категорії «фізична культура», 
оскільки, на його думку, зміст саме цьо-
го поняття багато в чому визначає зміст і 
співвідношення всіх інших.

В окрему групу виділено поняття, 
що характеризують процес передачі і 
засвоєння соціального досвіду стосов-
но педагогічної діяльності в сфері фі-
зичної культури. Було здійснено аналіз 
сутності понять «навчання», «освіта», 
«виховання», «розвиток», виявлено осо-

бливості взаємозв’язків і співвідношен-
ня між ними, схарактеризовано  їх зміст 
стосовно сфери фізичної культури. Так, 
спираючись на загально дидактичне ви-
значення поняття «навчання», автор роз-
криває сутність понять «рухове (мото-
рне) навчання», «когнітивне навчання», 
аналіз категорії «освіта» дозволив роз-
крити сутність понять «фізична освіта», 
«фізкультурна освіта», «освіта в сфері 
фізичної культури» та інших. На осно-
ві загально педагогічного тлумачення 
категорії «виховання» в широкому та у 
вузькому розумінні визначено поняття 
«фізичне виховання» та «фізкультурне 
виховання».

Особливу увагу В. Лук’яненко при-
ділив аналізу категорії «розвиток» та 
інтерпретації її змісту стосовно сфери 
фізичної культури. Він стверджує, що 
в порівнянні з іншими навчальними дис-
циплінами, які викладаються в навчаль-
них закладах, по відношенню до фізич-
ної культури ця категорія має подвійний 
сенс. Спрощеною і однобокою є думка 
про те, що в процесі занять фізичною 
культурою здійснюється цілеспрямова-
ний вплив лише на розвиток фізичних 
якостей, фізичний розвиток, вдоскона-
лення функціональних можливостей 
організму, а вивчення інших загально-
освітніх навчальних дисциплін забезпе-
чує інтелектуальний розвиток. Навчаль-
ний предмет «фізична культура», поряд 
зі своїми вузькими функціями, вирішує 
і загальноосвітні функції і сприяє реа-
лізації завдань розвиваючого навчання 
не тільки в суто фізичному, руховому, а 
й в  інтелектуальному сенсі [3, с. 42-67].

Окремою групою В. Лук’яненко пред-
ставляє поняття, які характеризують 
процес загальної освіти в галузі фізич-
ної культури. Ґрунтуючись на загально 
дидактичних підходах, від дає тлума-
чення терміну «загальна освіта в сфері 
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фізичної культури», який розглядається 
як процес і результат формування інте-
лектуального компонента фізичної куль-
тури особистості, розкриває сутність 
поняття «навчальний предмет «Фізична 
культура»». Було зроблено також автор-
ське узагальнення стосовно співвідно-
шення понять «загальна освіта в сфері 
фізичної культури», «навчальний пред-
мет «Фізична культура»». та «фізичне 
виховання школярів» [3, с. 89-107].

Ще одна група понять та термінів 
стосується рухових здібностей людини. 
Перш за все В. Лук’яненко розкриває за-
гальні поняття, які є близькими за зміс-
том, але мають певну специфіку – «фі-
зичні якості», «фізичні кондиції», «рухові 
здібності». У науковій літературі під фі-
зичними якостями розуміють певну со-
ціально зумовлену сукупність біологіч-
них і психічних властивостей людини, 
які виражають її готовність здійснювати 
активну рухову діяльність. Фізичні кон-
диції розглядаються як такий стан фі-
зичної дієздатності організму, що харак-
теризується  певним ступенем розвитку 
його основних фізичних якостей. Рухові 
здібності – це, перш за все, індивідуаль-
ні особливості, що визначають рівень ру-
хових можливостей людини. При цьому 
їх основу складають вроджені передумо-
ви – задатки [3, с. 109-110].

Наведені варіанти предметно-тема-
тичного розділення понять і термінів 
фізичного виховання є певною мірою 
стихійним і різноплановими, оскільки 
авторами не були чітко визначені ознаки, 
за якими це розділення здійснювалось.

Підставою для предметно-тематичної 
класифікації термінології буде доречним 
обрати логіку та загальну структуру тео-
рії фізичного виховання як галузі науко-
вого знання. Враховуючи вищезазначе-
не, можна виділити три групи понять та 
термінів теорії фізичного виховання: 

1) загальні поняття теорії фізичного 
виховання;

2) поняття та терміни, що стосуються 
засобів та методів фізичного виховання;

3) поняття та терміни, що стосуються 
фізичних якостей та рухових здібностей 
людини.

Першу групу складають гранично 
загальні, фундаментальні поняття, що 
відображають найбільш істотні, зако-
номірні зв’язки і відносини реальної 
дійсності та пізнання (в філософії ці по-
няття називають категоріями). На нашу 
думку, статус категорій у теорії фізич-
ного виховання мають такі поняття, як 
«фізична культура», «фізичне вихован-
ня», «фізична освіта», «фізичний розви-
ток» та деякі інші, бо вони є найбільш 
ємними і загальними, такими, що відо-
бражають сутність, завдання і зміст цієї 
наукової галузі та зв’язують її в цілісну 
систему.

До другої групи ми відносимо понят-
тя та терміни, які відображають засоби 
та методи фізичного виховання. Для по-
значення засобів фізичного виховання 
використовуються терміни, що харак-
теризують  рухову активність людини 
(фізичні вправи, техніка, ритм, темп 
фізичних вправ, народні ігри тощо), 
оздоровчі сили природи (сонце, вода, 
повітря, оздоровлення, загартування 
та ін.) та гігієнічних факторів (режим, 
харчування, громадська та особисто гі-
гієна та ін.). Розкриття сутності методів 
фізичного виховання пов’язане з вико-
ристанням таких термінів, як ігровий 
метод, змагальний метод, словесні ме-
тоди (бесіда, інструктаж, команда, по-
яснення, розбір, коментар, указівка та 
ін.), наочні методи (метод безпосеред-
ньої наочності або показ, метод опосе-
редкованої наочності та ін.). 

І, нарешті, третю групу складають 
поняття та терміни, що стосуються 
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результату фізичного виховання – фі-
зичних якостей та рухових здібностей 
людини. Як підкреслювалось раніше, 
серед науковців немає одностайності 
щодо співвідношення фізичних якостей 
та рухових здібностей. Ми будемо вихо-
дити з того, що фізичні якості людини 
як генетично успадковані якості, завдя-
ки яким є можливою фізична актив-
ність людини, позначаються щонаймен-
ше п’ятьма термінами: сила, швидкість, 
витривалість, спритність, гнучкість. 
А для позначення рухових здібностей 
як індивідуальних особливостей, що 
визначають рівень рухових можливос-
тей людини, використовуються терміни 
силові здібності, швидкісні здібності, 
швидкісно-силові здібності, рухово- 
координаційні здібності, загальна та 
специфічна витривалість, а також тер-
міни щодо форм прояву рухових зді-
бностей – рухові вміння та навички, ру-
хова дія та інші. 

Таким чином, подолання терміноло-
гічної кризи в теорії фізичного вихован-
ня, підвищення рівня концептуалізації 
наукових досліджень у цій галузі немож-
ливі без систематизації понять та тер-
мінів. Педагогічна термінологія теорії 
фізичного виховання як предметно-тема-
тична система з урахуванням її логіки та 
загальної структури як специфічної галу-
зі педагогічної науки включає три групи 
понять та термінів, а саме: загальні по-
няття теорії фізичного виховання; понят-
тя та терміни, що стосуються засобів та 
методів фізичного виховання; поняття та 
терміни, що стосуються фізичних якос-
тей та рухових здібностей людини.

Подальшого наукового вивчення по-
требують окремі групи понять та термі-
нів, чинники, що зумовлюють ситуацію 
термінологічної невизначеності в теорії 
фізичного виховання, особливості тер-
мінотворення в теорії фізичного вихо-
вання в різні історичні періоди.
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ЕСТЕТИКО-ВИХОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ  
ВЗАЄМОДІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК СИСТЕМА  
ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ

Анотація: У статті розглянуто питання, що пов’язане із дослідженням впливу створеного 
естетико-виховного середовища як системи взаємодії загальноосвітніх та позашкільних на-
вчальних закладів в естетичному вихованні підлітків.

Аннотация: В статье рассмотрены особенности, которые связаны с исследованием вли-
яния созданной эстетико-воспитательной среды как системы взаимодействия общеобразо-
вательных и внешкольных учебных заведений в эстетическом воспитании подростков.

Summary: In the article deals with the issue connected with the research of the influence of 
the created systems or aesthetic-educational environment of the interaction of secondary and out- 
of-school education in the aesthetic education of teenagers.

Постановка проблеми у загально-
му вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завдан-
нями. Проблема естетичного виховання 
підлітків все більше привертає до себе 
увагу вчених і практиків нашої країни. 
Питання естетичного виховання розгля-
даються педагогами, соціологами, пси-
хологами, психотерапевтами. 

Удосконалення механізмів взаємодії 
загальноосвітніх та позашкільних на-
вчальних закладів в естетичному ви-
хованні підлітків вимагає створення 
сприятливого освітньо-виховного серед-
овища або системи взаємодії загально-
освітніх та позашкільних навчальних 
закладів. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій, у яких започатковано 
розв’язання проблеми. У Національ-
ній стратегії розвитку освіти в Украї-
ні на 2012–2021 рр. зазначено, що си-
нергетичний підхід до середовищних 
можливостей навчання та виховання є 
інновацією, що полягає у взаємодопов-

ненні суміжних середовищ: особистіс-
ного, етнокультурного, ІКТ-середовища 
[1]. Відповідно до зазначеного, проб- 
лема створення ефективного внутріш-
нього (локального) та зовнішнього (міс-
цевого, регіонального) освітньо-вихов-
ного простору (середовища) як ЗНЗ, так 
і ПНЗ є наразі актуальною. Робота щодо 
її розв’язання відповідає сучасним ви-
могам суспільного розвитку та спрямо-
вана не лише на забезпечення умов для 
творчого розвитку та самореалізації під-
літків, а й на підвищення рівня їхньої 
духовної, моральної, правової та інфор-
маційної культури; виховання толерант-
ного ставлення до інших. 

З метою пошуку актуальності естети-
ко-виховного середовища в естетичному 
вихованні підлітків нами здійснено ана-
ліз наукових праць Т. К. Мурманцевої 
[2], яка обґрунтувала процес створення 
культурно-естетичного середовища в 
освітній системі та впроваджувала це як 
засіб естетичного виховання в загально-
освітньому навчальному закладі з по-
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глибленим вивченням предметів худож-
ньо-естетичного циклу. 

Вивчення джерельної бази дослі-
дження, яке складається з різнопланових 
за змістом та характером джерел, умож-
ливило визначення основних дефініцій 
дослідження естетико-виховного серед-
овища. Науковці, педагоги, психологи-
практики В.В. Давидов, М.В. Кларін, 
В.І. Слободчиков, В.А. Петровский та 
ін. акцентували увагу на філософському 
аспекті поняття «освітньо-виховне се-
редовище», прийомах і технологіях його 
проектування, конструювання.

У ході дослідження розглядалася 
велика кількість публікацій, у яких до-
сліджувалися освітнє естетичне серед-
овище та його компоненти, зокрема, 
організації естетичного компонента, 
архітектурі навчальних закладів, органі-
зації внутрішнього простору, інтер’єру, 
естетизації уроку, естетиці зовнішнього 
вигляду педагогів та вихованців, етиці 
та естетиці взаємовідносин у навчально-
виховному процесі тощо, це уможливило 
розгляд естетико-виховного середовища 
як системи взаємодії загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів в ес-
тетичному вихованні підлітків.

Формулювання цілей статті (поста- 
новка завдання). Виходячи з вище ви-
кладеного, метою статті є розгляд есте-
тико-виховного середовища взаємодії 
загальноосвітніх та позашкільних на-
вчальних закладів на предмет можли-
вості трактування його як системи (що 
відображена в структурній багатовек-
торній моделі, технології) взаємодії 
загальноосвітніх та позашкільних на-
вчальних закладів в естетичному вихо-
ванні підлітків. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження з новим обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. 
Усвідомлення проблеми формування ес-

тетико-виховного середовища як куль-
турно-освітнього феномену з’явилося в 
педагогічних дослідженнях В.В. Зень-
ковського, П.Ф. Каптерєва, в практич-
ній діяльності й теоретичному аналі-
зі С.Т. Шацького, у працях з естетики 
загальноосвітніх навчальних закладів 
Б.Т. Лихачова та інших дослідників.

На основі узагальнення концептуаль-
них міркувань зазначених учених, освіт-
нє середовище визначається як система 
впливів та умов формування особистос-
ті за заданим зразком, а також можли-
востей для її розвитку, які є змістовним 
компонентом у соціальному та пред-
метно-просторовому оточенні. Естети-
ка, при цьому, розглядається як наука, 
що вивчає сферу естетичного як специ-
фічного прояву ціннісних відносин між 
людиною та світом, а також як частину 
художньої діяльності людини [3]. 

Оскільки науковці вважають серед-
овище «системою впливів» [3], можемо 
вибудовувати систему взаємодії загаль-
ноосвітніх та позашкільних навчальних 
закладів в естетичному вихованні під-
літків.

Л.П. Дубовик виділяє у структурі 
естетичного ставлення до архітектур-
но-предметного середовища навчаль-
ного закладу такі складові: естетичне 
сприймання, естетичну оцінку й есте-
тичну діяльність [4, с. 21]. Це дає змогу 
розширити коло естетико-виховного се-
редовища і поглянути на нього з точки 
зору системи взаємодії загальноосвітніх 
та позашкільних навчальних закладів. 
Створення системи зумовлюється також 
новітніми підходами до активізації шля-
хів оновлення виховання, бо є необхід-
ним «реформування змісту виховання, 
наповнення його культурно-історични-
ми надбаннями українського народу; 
упровадження нових підходів, виховних 
систем, форм і методів виховання, які 
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відповідали б потребам розвитку осо-
бистості, сприяли розкриттю її талан-
тів» [5, с. 24].

Дотичним до взаємодії загальноосвіт-
ніх та позашкільних навчальних закла-
дів в естетичному вихованні підлітків є 
створення рефлексивного середовища, 
концептуальним положенням, на яке 
воно спирається, є особистісно-комуні-
кативна зумовленість рефлексії, а осно-
ва існування середовища – організація, 
функціонування й відтворення рефлек-
сивності, здійснюване у взаємодії носі-
їв організованої та стихійної рефлексії. 
Носіями організованої рефлексії мають 
виступати педагоги, рефлектренери, 
професіонали. Джерелами організованої 
рефлексії є навчальні дисципліни, спец-
курси, діагностичні засоби. Носіями 
стихійної рефлексії будуть, звичайно, 
учні, вихованці [6, c. 195-197].

Розвиваюча ситуація як ключова 
складова естетико-виховного середови-
ща є моментом життя особи, органічно 
вписується в контекст її буття, містить 
в собі потенціал розвитку взаємин осо-
бистості. «Розвиваюча ситуація мусить 
містити мінімум стихійності, розбіж-
ностей, умов середовища і прагнень 
особистості та максимум змістовності 
й чутливості до можливих інноваційних 
змін і, що особливо важливо, повинна 
допомогти людині опановувати своїм 
життям, сприяти розширенню простору 
самоздійснення, новому розумінню жит-
тя. У цьому аспекті середовищний під-
хід дуже тісно пов’язаний із соціокуль-
турним». У взаємодії загальноосвітніх 
та позашкільних навчальних закладів в 
естетичному вихованні підлітків одним 
із видів розвиваючої ситуації є проблем-
но-конфліктна. У цьому аспекті рефлек-
сивно-середовищний підхід подібний 
ідеям проблемного навчання, яке тради-
ційно розглядається як основний засіб 

формування творчої особистості. Поло-
ження про єдність системи естетичного 
виховання й естетичного середовища де-
термінує той факт, «що характер серед-
овища, його властивості значною мірою 
визначають характер функціонування 
й особливості розвитку системи. Осно-
вною ознакою такого середовища є його 
рефлексивність». «Основною психоло-
го-педагогічною установкою освітнього 
процесу, що відбувається в рефлексивно-
му середовищі, є зближення власного та 
професійного досвіду педагога. Звідси 
процес рефлексії включає нарощування 
фахової культури через переосмислення 
особистісного та професійного досвіду. 
Організація й функціонування рефлек-
сивного середовища є головною умовою 
культивування рефлексії, обов’язкове 
введення її до навчально-виховного про-
цесу, яка забезпечує активізацію про-
цесів особистісного та професійного»  
(з художньо-естетичних дисциплін) са-
мовизначення [6, с. 58].

«Необхідною функціональною влас-
тивістю середовища рефлексії є мож-
ливість реалізації в ній розвиваючих 
взаємодій» загальноосвітніх та поза-
шкільних навчальних закладів в есте-
тичному вихованні підлітків, єдності 
таких складових: змісту (бажано про-
фесійно-творчого); розвиваючих ситу-
ацій; процесів ВЗ; способів організації 
та реалізації цих ВЗ; «готовності до ВЗ 
та внутрішньо-особистісних умов його 
продуктивної реалізації; результатів ВЗ» 
(саморозвиток підлітків та їх ЕВ) «як 
внутрішньо-особистісного перетворен-
ня його змісту. Вибір характеру та зміс-
ту ВЗ, а отже, і формованих відношень 
повинен здійснюватися з урахуванням, 
з одного боку, соціального замовлення 
на вироблення певного особистісного 
і предметного змісту, а з іншого – вну-
трішньої логіки» [6, с. 59].
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«Творчо-інноваційна взаємодія по-
требує відмежування продуктивного від 
репродуктивного, пошук нових можли-
востей його розвитку та способів актуа-
лізації різних сутностей можливе через 
адекватне програмування й планування 
навчального процесу. Занурення учас-
ників ВЗ у рефлексивну розвиваючу ВЗ 
є однією з головних умов його продук-
тивності». Щоб особистість сприйняла 
рефлексивно-інноваційні ВЗ в середови-
щі як цінності, «необхідно актуалізувати 
його шляхом доведення, що середовище 
містить те, що раніше намагалася знайти 
особа, але воно ще не актуалізувалося, 
бо було тільки бажане, утім недоступне, 
передчувалося як необхідне, але не було 
набуте». Л.І. Міщик виділяє принципи 
розробки й реалізації рефлексивно-інно-
ваційного середовища, що визначаємо 
дотичними до нашого дослідження:

– динаміка від цілого до часткового 
відбувається через актуалізацію в якості 
основи одного з найбільш цілісних влас-
тивостей явища, а всі інші розглядають-
ся як елементи, необхідні складові цієї 
цілісності;

– принцип компресивності реалізу-
ється шляхом створення в ході однієї 
формуючої взаємодії умов для розвитку 
інших;

– монадологічний принцип полягає 
в акцентуванні процесі будь-якої вза-
ємодії на зв’язках із попередні тобто на-
вмисно підкреслюється взаємозв’язок 
взаємообумовленість усіх її аспектів;

– принцип культивування рефлексії 
через звернене до символіко-культурних 
аналогів [6, с. 60].

Доповнення змістовної і процедурної 
складових навчального процесу осо-
бистісною проблематикою дозволяє не 
«формувати» творчість, а «культивува-
ти» її в спеціально створеному для цьо-
го діяльнісному й ігровому середовищі. 

Передумовою, а отже, і можливістю 
розвитку суб’єктів у культурно-рефлек-
сивному середовищі є факт існування 
творчості в структурі особи (як одна 
з цінностей, хоча б як засіб досягнен-
ня певної мети). У процесі розв’язання 
творчих завдань, полілогу суб’єктів вза-
ємодії формуються різні аспекти само-
свідомості [6, с. 62].

Відмічаючи значну виховну роль се-
редовища, К. Д. Ушинський зосереджує 
увагу на тому, що середовище значно 
коректує процес адаптації індивідуума 
в соціумі, впливає на ціннісні орієнтації 
людини, активізує механізми самореф-
лексії, тому «під естетичним середови-
щем навчального закладу… розуміють 
його навчально-виховну, побутову сфе-
ри» [7].

Зважаючи на те, що в теорії естетич-
ного виховання естетико-виховне се-
редовище переважно розглядається як 
стихійний елемент естетико-виховного 
процесу, а функція естетико-виховно-
го середовища – сприяти виникненню 
в особистості потреби в естетичному 
розвитку, дає підстави здійснювати взає-
модію загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів як систему.

У дослідницькому пошуку спирає-
мось на визначенні системи (від грець. 
systema – ціле) як об’єднання деякого 
різноманіття в єдине й чітко розмежова-
не ціле, елементи якого, відносячись до 
цілого та інших частин, займають відпо-
відні ним місця» [8, с. 416], «планомірно 
розташовані і з’єднані єдиною метою за-
гальними цілеспрямованими правилами 
кореляційних узаємозв’язків» [9, с. 1320].

У розробленні системи взаємодії 
загальноосвітніх та позашкільних на-
вчальних закладів в естетичному вихо-
ванні підлітків ураховуємо закономір-
ні ознаки теоретичного моделювання: 
об’єктивність відображення складної 
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конструкції щодо дійсних характеристик 
досліджуваного феномену; цілісність 
виокремлених компонентів і зв’язків у 
структурі естетичного виховання під-
літків; адекватність змісту складників і 
відношень істотним ознакам дефініцій 
базових понять. Принципово важливою 
є позиція щодо характерного розмеж-
ування навчально-виховного процесу 
загальноосвітнього та позашкільно-
го навчального закладу та об’єднання 
означеного процесу в систему взаємодії 
загальноосвітнього та позашкільного 
навчального закладів в естетичному ви-
хованні підлітків.

Висновки, зроблені в результа-
ті дослідження, і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрям-
ку. Визначені аспекти підтверджують 

логіку дослідницького пошуку сто-
совно цілісного процесу естетичного 
виховання підлітків, одночасної вза-
ємодії загальноосвітніх та позашкіль-
них навчальних закладів у естетико- 
виховному середовищі та диференці-
ації чуттєво-емоційного, інформацій-
ного та комунікативного компонентів 
естетичної вихованості підлітків й уви-
разнюють розуміння системи взаємодії 
загальноосвітніх та позашкільних на-
вчальних закладів в естетичному ви-
хованні підлітків як відкритого для зо-
внішніх впливів складного утворення, 
що відображає цілісність процесу, може 
бути деталізоване складовими концеп-
туального, методологічного, процесу-
ального й діагностичного блоків дослі-
дження означеної взаємодії.
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ДОВІРЧА БЕСІДА ЯК ІНСТРУМЕНТ КУРАТОРА 
СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ 

ЗДОРОВОГО МОРАЛЬНОГО КЛІМАТУ В КОЛЕКТИВІ

Анотація: У статті розглянуто питання, пов’язані із застосуванням кураторами груп у ви-
щій школі педагогічного прийому «довірча бесіда». Проведено огляд наукової літератури з цієї 
проблеми, дано практичні рекомендації.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с применением кураторами групп 
в высшей школе педагогического приема «доверительная беседа». Проведен обзор научной 
литературы по этой проблеме, даны практические рекомендации.

Summary: The article deals with the questions connected with the use of such pedagogical 
reception as “confidential conversation” by curators of groups in the higher school. A review of the 
scientific literature on this problem is made, practical recommendations are given.

Постановка проблеми. Вступ до 
вищого навчального закладу, пристосу-
вання до нового колективу (академічної 
групи) – складний психологічний етап у 
житті молодої людини. Тому допомога 
педагога, куратора групи часто має ви-
рішальне значення. Ця стаття присвя-
чена проблемам, які можуть виникнути 
в студентському колективі й одному із 
провідних інструментів куратора групи 
для підтримання морального клімату 
в колективі – довірчій бесіді.

Огляд досліджень і публікацій по 
темі. Психологія студентської групи від-
різняється тим, що формується «з нуля». 
Одним із найскладніших і найвідпові-
дальніших етапів у історії студентського 
колективу й у житті кожного окремого 
студента є початковий період навчання у 
виші (зазвичай 2-4 семестри). Студенти 
звикають до нових умов вишу, склада-
ють свої перші іспити [1; 2]. У цей час 
студенти ще слабо орієнтується в умо-
вах життя і навчання у вищому навчаль-

ному закладі, погано вміють взаємодіяти 
один з одним. Це призводить до великих 
витрат сил, викликає втому і породжує 
спотворене уявлення про складнощі на-
вчання. Однак і після завершення «пері-
оду звикання» проблема підтримки здо-
рового морального клімату в колективі 
не зникає.

Час навчання у виші збігається з 
другим періодом юності або першим 
періодом зрілості, який відрізняється 
складністю становлення особистісних 
рис. У цьому віці посилюються свідомі 
мотиви поведінки, підвищується інтерес 
до моральних проблем – способу життя, 
обов’язку, любові, вірності тощо. Разом 
із тим, здатність людини до свідомої ре-
гуляції своєї поведінки в цей період роз-
винута ще не повною мірою [3; 4].

Юність – пора самооцінок. Молода 
людина намагається зрозуміти, чи від-
повідає вона тому образу, який вважає 
правильним. Але «правильні» образи 
ще не вивірені й часто випадкові. А своє 
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справжнє, реальне «Я» людина оцінює 
однобічно. Результат – у молодої люди-
ни в такому разі формується невпевне-
ність у собі. Іноді це супроводжується 
зовнішньою агресивністю. Нерідкі не-
вмотивований ризик, невміння передба-
чити наслідки своїх учинків.

На цьому тлі одні студенти стають 
лідерами. Інші не претендують на лі-
дерську роль і спілкуються переважно 
один з одним, а іноді входять в угрупо-
вання лідерів. Треті відчувають трудно-
щі у спілкуванні в колективі, переходять 
в розряд так званих «аутсайдерів». Якщо 
такі студенти не знаходять собі товари-
шів усередині навчальної групи, то вони 
можуть компенсувати свій низький ста-
тус спілкуванням зі знайомими поза гру-
пою (або й поза вишем) [5; 6; 7].

Унаслідок розшарування студен-
тів усередині колективу утворюються 
мікрогрупи по 3-5 осіб. Кожна мікро-
група відносно відособлена, має свій 
соціально-психологічний клімат, осо-
бливий стиль відносин у залежності від 
індивідуально-психологічних особли-
востей своїх членів. Студенти, що вхо-
дять у мікрогрупи, підтримують один 
одного, прагнуть проводити разом час. 
З іншого боку, встановлюються різно-
го роду відносини між мікрогрупами. 
Вони можуть бути як товариськими, 
так і конфліктними [8].

Труднощі у взаємодії, які можуть 
вести до конфліктів, нерідко виникають 
також між студентами і викладачами. 
Найбільш поширена причина конфлік-
тів – об’єктивне або суб’єктивне уяв-
лення студентів про «неадекватність 
оцінки» їхніх знань. Студенти часто на-
рікають на «несправедливість» тих чи 
інших викладачів, на відсутність у них 
чітких критеріїв оцінювання. З іншо-
го боку, педагоги часто відзначають у 
студентів «невихованість», «безвідпові-

дальність», «прагнення отримати хоро-
шу оцінку за допомогою хитрощів».

Наслідком таких конфліктів може 
бути емоційне відчуження студентів від 
викладачів. Дослідники фіксують і край-
ні форми студентської реакції – скарги 
у навчальну частину, в ректорат, вимоги 
прибрати когось із викладачів і замінити 
його іншим [9].

Цілі статті. Необхідність адаптації 
до навчання у виші, входження в новий 
колектив, особливості юнацької пси-
хології, завищена або занижена само-
оцінка студентів, відмінності в їхньому 
соціальному статусі можуть суттєво 
вплинути на моральний клімат у колек-
тиві, породжувати різні конфліктні ситу-
ації. 

Мета цієї статті – охарактеризувати 
довірчу бесіду як важливий інструмент 
налагодження морального клімату в ко-
лективі та запропонувати деякі прийоми, 
що застосовуються під час такої бесіди.

Основний матеріал дослідження. 
Більшість людей вважають, що кон-
флікт – це явище, чого обов’язково по-
трібно уникати. Але якщо більш вдумли-
во поставитися до цього явища, то стає 
очевидним, що конфлікт має не тільки 
неминучий, але й необхідний характер. 
Адже пошук сприятливого і позитив-
ного його завершення передбачає інте-
лектуальні зусилля, пов’язані з аналізом 
причин його виникнення, його приводів, 
а також шляхів подолання суперечнос-
тей, що склалися між людьми. Звичай-
но ж, неправильний вихід із конфліктної 
ситуації у виші може негативно впли-
нути на моральний клімат у колективі, 
бути причиною формування почуття не-
задоволеності навчальною діяльністю, 
негативно позначатися на успішності 
й навіть стані здоров’я студента [10].

За правильний вихід із конфлікту від-
повідають усі його сторони. Але кон-



87

Київський науково-педагогічний вісник
♦

флікт між кількома студентами часто 
негативно позначається на моральному 
кліматі групи в цілому, та на успішності 
групи. Тоді він перестає бути «особис-
тою справою» двох чи трьох студентів. 
Місія залагодження конфлікту, при-
мирення сторін, усунення негативних 
чинників що впливають на навчання за-
звичай лежить на викладачеві, переду-
сім – на кураторі групи. 

В арсеналі кожного викладача є свої 
напрацювання гасіння конфліктних 
ситуацій у колективі. Нам здається 
дуже ефективним метод довірчої бесі-
ди з представниками сторін конфлікту. 
В ідеалі така бесіда здійснюється при 
особистій зустрічі наодинці. Але не 
можна виключати також бесід у малих 
групах однодумців або по телефону.

Під час розмови викладачеві: 
– не можна використовувати заляку-

вання й образи, які провокують і далі ді-
яти деструктивним чином; 

– неприпустимо пригнічувати – ні си-
лою, ні авторитетом, ні знаннями, ні 
вміннями, ні віком; 

– слід критикувати дії студента, а не 
його самого; 

– потрібно показати студентові, що 
куратор – на його боці, а не проти нього; 

– треба наголосити, що педагог у змо-
зі допомогти студенту у розв’язанні його 
проблем [1].

Позитивні результати дає так званий 
«принцип виходу почуттів». За спо-
стереженням видного психотерапевта 
ХХ століття Карла Роджерса, якщо лю-
дині дати безперешкодно висловити 
свої негативні емоції, то поступово вони 
«самі собою» змінюються позитивними. 
Викладач надає по черзі кожному з учас-
ників конфлікту можливість висловити 
все, що він думає про свого «ворога», 
навіть жахливо образливі і несправедли-
ві речі. Монолог триває іноді годину й 

більше. Але після цього студент починає 
згадувати й хороше, що все-таки є в його 
суперника.

Реалізація такого принципу вимагає 
від викладача професійного терпіння та 
здатності емоційно підтримувати спів-
розмовника. Здавалося б, немає нічого 
складного в тому, щоб куратор вислухав 
нарікання студентки М. на студентку Д., 
щоб він просто мовчав і час від часу кив-
ком голови підтверджував: «Розумію, 
уважно слухаю». Але викладач часто не 
витримує, обриває М., поправляє, закли-
кає до логіки, до совісті тощо. З іншого 
боку, все це слід було б просто відкласти 
на годину або на іншу зустріч. І тоді М., 
трохи заспокоєна за рахунок виходу по-
чуттів, легше сприйняла б розумні і лю-
дяні доводи педагога [11].

Наступний важливий принцип – 
«принцип емоційного відшкодування». 
Студент, який звертається до викладача 
з наріканнями на свого недруга, пови-
нен розглядатися як постраждала особа. 
Нехай викладачеві абсолютно ясно, що 
насправді постраждалим є не він, а саме 
його супротивник. Але внутрішня карти-
на ситуації, що склалася у студента-спів-
розмовника, виставляє страждальцем 
саме його. І чим більше він не правий, 
тим активніше він вигороджує себе пе-
ред власною совістю в ролі «мученика» 
і «жертви».

Зі стражданням слід рахуватися, на-
віть якщо для нього й немає підстав. По-
казавши, що викладач зважає на це, він 
уже «емоційно відшкодовує» пригніче-
ний душевний стан співрозмовника. До-
речно вставити в бесіду слово похвали: 
«Чи знаєте ви старовинну мудрість: із 
двох сторін визнає себе неправим той, 
хто розумніший? А вас, до речі, всі вва-
жають розумною людиною». Не слід, 
однак, під час бесіди лестити. Адже лес-
тощі легко розпізнаються, а підлесник 



88

№ 12 / 2017 р.
♦

викликає відкрите чи таємне презирство 
співрозмовника. Треба сказати про те 
хороше, що в людині дійсно є [11; 12].

Принцип «авторитетного третього». 
Стан конфлікту робить сторони один до 
одного дуже тенденційними. Студент-
ка М., перебуваючи в затяжний сварці 
з однокурсницею Д., вже нездатна при-
йняти від неї мимовільну похвалу, не-
сподіване схвалення. М. в цьому чує 
приховане знущання або ввижається 
хитрий задум Д.: завдати нового удару 
по самолюбству! Людей примиряє, коли 
добра думка одного з супротивників про 
другого передається через третю особу, 
авторитетну для обох (наприклад, кура-
тора) [11]. 

Викладач 99% свого спілкування з М. 
має присвятити темам, які для них взаєм-
но цікаві, і лише один відсоток – «удар-
ній» репліці, що звучить побіжно і ніби 

випадково вирвалася: «До речі, Д. вва-
жає, що твоя відповідь на біології була 
найкращою в групі!» Для скривдженої 
людини позитивне судження про неї з 
боку кривдника – це поштовх її власним 
думкам до пошуку компромісу.

Висновок. Прийомів, які застосову-
ються під час довірчої бесіди, може бути 
багато. У цій статті ми зупинилися тіль-
ки на кількох із них. Але головне в про-
веденні довірчої бесіди – це ставлення 
педагога до студента, з яким він спілку-
ється. Надати психологічну підтримку 
студенту, що перебуває в скрутному ста-
новищі, – означає зняти занепокоєння. 
Тільки заспокоєна людина може аналі-
зувати і правильно оцінювати ситуацію, 
що склалася. А отже, здоровий мораль-
ний клімат у студентській групі напряму 
залежить від уміння куратора правильно 
побудувати довірчу бесіду зі студентами.
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 Національної академії педагогічних наук України

ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ НАВЧАННЯ В АВСТРАЛІЇ  
ЗА ДОПОМОГОЮ РАДІО ТА ТБ

Анотація: У статті дається стисла історія дистанційного навчання в Австралії за допомо-
гою традиційних електронних ЗМІ. Розповідається про дві традиції навчання: інтерактивне та 
неінтерактивне. Також ми торкаємося питання освіти малочисельних народів країни.

Аннотация: В статье приводится сжатая история дистанционного обучения в Австралии 
при помощи традиционных электронных СМИ. Рассказывается про две традиции обучения: 
интерактивную и неинтерактивную. Также мы касаемся вопросов малочисленных народов 
страны. 

Summary: A brief history of distance learning in Australia with the help of traditional electronic 
media are examined in the article. Two traditions of teaching: interactive and non-interactive are told 
about. We also consider the issue of education of small nations of the country.

Постановка проблеми. Австралія – 
лідер застосування технологій зв’язку, 
там діє ефективна поштова система, 
телефонна і радіомережа, широко вико-
ристовуються супутникові комунікації. 
Держава є одним зі світових лідерів у 
застосуванні дистанційного навчання. 
Для цілей навчання і широкої освіти ви-
користовують як нові (інтернет та су-
путниковий зв’язок), так і більш тради-
ційні засоби (радіо й ТБ). Проблемами 
дистанційного, програмованого навчан-
ня (зокрема і в Австралії), включаючи 
теленавчання, займалися В.В. Олійнік, 
О.В. Фьодоров, А.А. Новікова, Н.Г. Нич-
кало, П.В. Стефаненко, Ф.Л. Ратнер, 
П. Грінвей, Р. Куін [3; 4; 5; 9; 11].

Мета нашого дослідження – дати 
стислу характеристику розвитку дистан-
ційного навчання в Австралії за допомо-
гою електронних ЗМІ: ТБ і радіо.

Основний виклад. Дистанційне на-
вчання з’явилося в Австралії в 1911 р., 
коли розпочалося дистанційне викла-
дання курсів в Квінслендському уні-
верситеті. У 1914 р. було організовано 
поштово-кореспондентське навчання 

за програмою початкової школи для ді-
тей з віддалених місцевостей. Студен-
ти педагогічного коледжу в Мельбурні 
опановували навчальний матеріал, ви-
користовуючи пошту. Подібна практика 
незабаром поширилася на середні шко-
ли і технічні училища.

Дистанційна освіта в країні існує в двох 
варіантах – без зворотного зв’язку (в не-
інтерактивному режимі), зі зворотним 
зв’язком (інтерактивне) по спеціальних 
каналах. Для розуміння цих відміннос- 
тей потрібно звернутися до історії радіо.

Перше публічне радіомовлення було в 
1923 р. Були дві комерційні станції в Сід-
неї: 2SB (пізніше 2BL, потім ABC 702) 
та 2FC. В середині 1928 р. Королівська 
комісія бездротового мовлення створи-
ла Національну Мовну службу (National 
Broadcasting Service), пізніше Австралій-
ська мовна компанія (ABC) – державне 
радіо. Станції мережі NBC отримува-
ли ліцензію класу «А» (2BL, 2FC, 3AR, 
3LO, 7ZL, 5CL, 6WF і ін.), Комерційні 
станції мали ліцензію класу «В» (2BE, 
2EU, 5DN і ін.). Уряд в 1929 р. націоналі-
зує передавачі. Станції типу «А» перехо-
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дять під контроль уряду. З 1 липня 1932 р. 
прем’єр-міністр Джозеф Лайонс відкрив 
фінансовану урядом Австралійську мов-
ну комісію ABC – Australian Broadcasting 
Commission (ABC). ABC спочатку конт- 
ролює 12 станцій, які раніше були в скла-
ді NBC з розміщенням в Сіднеї, Мель-
бурні, Брісбені, Аделаїді, Перті, Хобар-
ті, Ньюкаслі, Corowa, Рокхемптоні та 
Крістал Бруці. У такому вигляді компа-
нія проіснує до 1950-х рр. Саме на АВС 
з 1935 р. починаються радіоуроки для 
шкіл. З 1941 р. стартувала пізнавальна 
програма для дітей «Клуб Аргонавтів». 
До 1950 р. було 50000 членів клубу. Ви-
ходила передача «Дитячий сад в ефірі» 
(Kindergarten of the Air)  з Рут Феннер  
з історіями та співом  (1940-ті рр.) [8].

Були і просвітницькі передачі про  
науку. У 1975 р. вийшла науково-попу-
лярна програма The Science Show з веду-
чим Робіном Вільямсом.

На початку 1970-х вводять ліцензію 
типу «Е» – для навчально-освітніх стан-
цій. Згодом ці станції сформували «Асо-
ціацію суспільного мовлення» – радіо 
освітнього та просвітницького спряму-
вання. Асоціація утворилася в 1974 р. і 
включає майже 40 станцій, в тому числі 
багато радіомовних станцій навчальних 
закладів. У 1970 р. запрацювала перша 
університетська радіостанція TUNE! FM.  
Відома освітня станція в Сіднеї 2SER 
(Sydney Educational Radio). Володіють 
нею Університет Макуайра і Техноло-
гічний інституту в Сіднеї. До перших 
спроб поширення передач для студен-
тів по радіо мала відношення Kalkadoon 
State High School, пізніше там виходили 
й телепередачі.

У 1956 р. в Австралії почало працюва-
ти телебачення. АВС стало ретранслю-
вати уроки для шкіл. Ці програми вико-
ристовувалися педагогами для освоєння 
нового інформаційного та дидактичного 

досвіду; для демонстрації дослідів не-
доступних в школі. У віддалених шко-
лах телеуроки були використані там де 
бракувало досвідчених викладачів. Осо-
бливий акцент в телеуроках робився на 
математику та природничі науки. Досвід 
мовлення шкільних занять по ТБ склав-
ся в 1960–1970-і рр. У 1972 р. 90% шкіл 
використовували записи телевізійних 
уроків [11, p. 5]. У 2005 р. в країні було 
зареєстровано 15 ефірних шкіл. Нині 
їх телевізійну складову транслюють по 
спеціалізованим супутниково-кабель-
них каналах [13].

Після закінчення Другої світової ві-
йни, спостерігалося значне зростання 
числа приїжджих в Австралію. У період 
з 1945 до 1975 рр. Австралія прийняла 
чотири мільйони мігрантів. Такі пересе-
ленці або не знали англійської, або знали 
її недостатньо. Тому традиційніше ТБ і 
радіо їх не задовольняло. У 1975 р. дві не-
великі радіостанції – 2EA в Сіднеї і 3EA 
в Мельбурні – розпочав мовлення чотири 
години на день на семи та восьми мовах 
відповідно. Ці програми були націлені на 
мігрантів, ідея була в тому, щоб знайомити 
їх з австралійської соціальною системою, 
особливо з системою охорони здоров’я. 
У 1977 р. Закон про радіомовлення і те-
лебачення був змінений так, щоб забез-
печити створення національної Спеціаль-
ної мовної служби (Special Broadcasting 
Service, SBS) з багатомовним радіо- і те-
лебаченням [6]. У перші дні, SBS радіо 
передавало 42 години програм на восьми 
мовах щотижня. Сьогодні вже 650 годин 
програмування на 68 мовах щотижня. 
У березні 1981 р. ABC Radio організувало 
аборигенне мовлення. Воно сприяло збе-
реженню мов корінних народів. У цьому 
ж напрямку працює і мультимовне теле-
мовлення SBS 1, SВS 2 – суспільне теле-
бачення, запущене 24 жовтня 1980 р. Там 
ведеться мовлення мовами національних 
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меншин, є й NITV – Національне або-
ригенне телебачення Австралії (National 
Indigenous Television NITV). Велика роль 
SBS в навчанні. Курси англійської, а також 
освітні передачі адаптують іммігрантів до 
життя – це важлива частина роботи теле-
служби. У структурі суспільного теле-
мовлення АВС передбачений спеціаль-
ний канал ABC Kids для дітей та молоді, 
що містить і навчально-освітні програми. 
У структурі радіо АВС працює канал куль-
тури – ABC Classic FM. Найвідоміша пе-
редача про мистецтво Limelight (з 1976 р).

Ще у 1929 р. Альфред Трегер з Адела-
їди винайшов перше радіо, засноване на 
педальній передачі. Педалі були з’єднані 
з динамо-машиною і служили джерелом 
енергії для радіостанцій у віддалених 
регіонах, де були не доступні батарейки, 
стаціонарне живлення тощо. Користува-
чі могли перемовлятися з обох сторін. 
По радіо можна було отримати консуль-
тацію лікаря чи викликати санітарний 
літак. Ізольовані ферми, віддалені місі-
онерські станції і громади аборигенів – 
скористалися цим винаходом. Педальне 
радіо допомогло створити дві дуже важ-
ливі австралійські установи: Королів-
ську медичну повітряну службу і Шко-
лу по радіо. Аделаїда Миткі (Adelaide 
Miethke), віце-президент Королівської 
медичної повітряної служби зрозуміла, 
що радіо, яким користувалася Служба, 
могло також допомогти дітям в спілку-
ванні на відстані зі своїми викладачами. 
Служба в м. Аліс-Спрінгс почала тран-
слювати двосторонні уроки в 1948 р. 
«Школа по радіо» була офіційно орга-
нізована через кілька років. Така школа 
працює за окремим радіоканалах по сю 
пору в інтересах віддалених поселень. 
Школярі та педагоги можуть вільно спіл-
куватися в ефірі в реальному часі. Зрозу-
міло дітям надавали і друковані матеріа-
ли, що розсилалися поштою або іншим 

способом [1, с. 42]. Це заклало основи 
інтерактивної служби навчання [2; 12].

Дистанційна освіта в Австралії за-
безпечується в трьох різних секторах: 
Шкільний сектор (початкова і середня 
освіта), Технічний сектор і сектор По-
дальшої Освіти (TAFE), а також сек-
тор вищої освіти. Останній складається 
з університетів і традиційних Коледжів 
Викладачів, які стали Коледжами Після-
дипломної Освіти (Colleges of Advanced 
Education, CAE) в 1960-х рр. До кінця 
80-х років в Австралії з’явилася велика 
кількість навчальних закладів, що пропо-
нують дистанційні освітні послуги. Уряд 
вирішив укрупнити їх. Так з’явилися 
великі центри дистанційної освіти – ві-
сім Центрів дистанційної освіти [12]: 
Університетській Коледж Центрального 
Квінсленда, Університетський коледж 
Південного Квінсленда, Університет Но-
вої Англії, Університет Чарльза Стурта, 
Університет в Монаше, Університет в 
Декіні, Університет Південної Австралії, 
Університет Консорціуму дистанційного 
освіти Західної Австралії. У країні діє 
консорціум дев’яти традиційних універ-
ситетів – відкритого навчання Австралії 
(Open Learning Australia – OLA). Навчан-
ня здійснюється за 150 дисциплінам з 
програми вищої школи, що охоплює со-
ціальні науки і бізнес, з використанням 
як друкованих матеріалів надісланих 
студентам поштою, так і телебачення, 
радіо, аудіо- і відеозаписів. Однак пере-
гляд телепрограм і прослуховування ра-
діолекцій не є обов’язковим, тому що 
всі матеріали дублюються друковани-
ми виданнями. У OLA використовува-
лися нові технології: дані на оптичних 
носіях, інтернет, телевідеоконференції 
(ефірні та супутникові), супутникові 
радіотрансляції. Приблизно до 2005 р. 
країна була лідером в галузі дистанцій-
ного навчання, але поступилася Китаю 
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і Півд. Кореї. Ще в 1990-х рр. універси-
тети впровадили мережу для шкіл на 
основі інтеренет – Австралійську тери-
торіальну інформаційну мережу [7] [9].

Австралія і медіаосвіта (Media 
Studies Viewing). Медіаосвіта в країні – 
це вивчення медіа, покликане допомог-
ти школярам і студентам краще адап-
туватися в світі медіакультури, освоїти 
мову засобів масової інформації, вміти 
аналізувати медіатексти, передбачається 
шкільними навчальними планами всіх 
австралійських штатів. Діячі медіаосві-
ти в Австралії об’єднані в професійну 
асоціацію – АТОМ (Australian Teachers 
of Media), яка випускає щоквартальний 
журнал METRO [14, p. 316–317]. Кожна 
дитина в країні повинна вчитися в школі 
до 15 річного віку. 70% школярів про-

довжують своє навчання і до 17 років 
[14, p. 191]. При цьому медіаосвіта здій-
снюється в основному в старших класах, 
хоча зачіпає і початкову школу. У стар-
ших класах існують автономні курси під 
назвою Media Studies, але медіаосвіта 
також інтегрована в дисципліни «Ан-
глійська мова», «Мистецтва», «Техноло-
гії» [10, p. 187].

Висновки. Австралія – один з дав-
ніх лідерів дистанційного навчання. Там 
історично склалися тенденції надання 
освітніх послуг за допомогою радіо та 
ТБ в інтерактивній та неінтерактивних 
формах. Поруч з традиційною освітою 
ми бачимо адаптаційні програми для мі-
грантів та малочисельних народів. Цей 
досвід заслуговує на увагу та буде ко-
рисний і в нашій державі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ ОТОЧУЮЧОГО 
СЕРЕДОВИЩА НА ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК 
ДОШЛЮБНИХ СТОСУНКІВ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Анотація: У статті розглянуті основні чинники оточуючого середовища молоді та особли-
вості їхнього впливу на виникнення та розвиток дошлюбних стосунків.

Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы окружающей среды молодежи и 
особенности их влияния на возникновение и развитие добрачных отношений.

Summary: The article describes the main factors of the environment of youth and especially 
their impact on the emergence and development of premarital relationships.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими нау-
ковими чи практичними завданнями. 
Аналіз науково-психологічної літера-
тури та дослідження соціологів дозво-
ляють стверджувати, що у віці ранньої 
дорослості людина активно включається 
в усі види соціальної активності. Під час 
цього життєвого етапу молодь піддаєть-
ся впливу різних оточуючих її чинників, 
які безпосередньо або опосередковано 
відіграють важливу роль у прийняття 
нею життєво важливих рішень таких, як 
вибір професії, відхід від батьківської 
сім’ї, пошук супутника життя, прийнят-
тя рішення про вступ у шлюб і створен-
ня власної сім’ї.

Найскладнішим, в психолого-педа-
гогічному ракурсі, для молодих людей 
є дошлюбний період відносин. Даний 
період характеризується виникненням 
емоційного тяжіння в парі, виявлен-
ням подібності цінностей, орієнтацій, 
з’ясуванням очікувань і домагань щодо 
майбутнього спільного життя. На цьому 
етапі відносин молодої пари вирішують-
ся психологічні проблеми особистісної 
ідентичності, досягнення емоційної та 
фінансової незалежності від батьків, ви-
значення власного соціального статусу.

Дошлюбні стосунки – це фундамент 
майбутнього щастя або нещастя сім’ї. 
Дослідження проблеми особливостей 
впливу чинників оточуючого середови-
ща на виникнення та розвиток стосун-
ків молоді під час дошлюбного періоду 
є дуже актуальним у наш час, оскільки 
саме у цьому періоді необхідно усвідо-
мити чи сумісні партнери, чи можуть 
вони знаходити взаєморозуміння один з 
одним, чи збігаються їхні уявлення про 
майбутнє подружнє життя.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій, у яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які 
опирається автор, виділення невирі-
шених раніше частин загальної про-
блеми, котрим присвячується дана 
стаття. Дошлюбні стосунки чоловіків 
та жінок займають одне з перших місць 
в дослідженнях соціального життя лю-
дей. Проблеми сім’ї завжди були в центрі 
уваги педагогів, психологів, соціологів. 
Психологічні особливості дошлюбних 
стосунків досліджувалась у роботах 
Т. Андрєєвої, Дж. Брауна, Є. Вовк, В. Во-
ловика, Л. Гозман, А. Добровича, Е. Ей-
деміллера, А. Захарова, С. Ковальова, 
Д. Колларда, І. Кона, Т. Коростєлєвої, 
Д. Крістенсена, Т. Лісовського, Т. Міши-
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ної, К. М’ягера, Е. Новікової, Б. Торнда, 
П. Ферстенберга, В. Юстицькиса та ін.

Також, теоретичну модель співвід-
ношення процесів міжособистісного 
сприйняття та динаміки дошлюбних від-
носин дослідила М. Абалакіна, поетап-
ний розвиток стосунків між чоловіком 
та жінкою описувала Т. Василець, шлюб-
но-сімейні відносини досліджувала 
Л. Шнейдер, трансформацію соціально-
моральних установок молоді по відно-
шенню до шлюбу та дошлюбних інтим-
них стосунків вивчав С. Голод [2; 3; 4; 7].

Формулювання цілей статті (по-
становка завдання). Завданням статті є 
теоретичний аналіз та психодіагностич-
не дослідження особливостей впливу 
таких чинників оточуючого середовища 
як сім’я, друзі, знайомі, викладачі та ін., 
на виникнення та розвиток дошлюбних 
стосунків молоді. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження з новим обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. До-
шлюбний період – дуже приємний час, 
багатий на позитивні та емоційно на-
сичені враження, який має велику пси-
хологічну значимість для благополуччя 
майбутнього подружжя [1, с. 37].

На нашу думку, до особливостей до-
шлюбного періоду відноситься весь жит-
тєвий сценарій людини від народження 
до шлюбу. Тому, до цього життєвого ета-
пу необхідно досягти часткової психоло-
гічної та матеріальної незалежності від 
батьківської сім’ї, набути досвіду спіл-
кування з протилежною статтю, обра-
ти шлюбного партнера, набути досвіду 
емоційного і ділового спілкування з ним. 

Молодь відрізняється від інших ві-
кових груп, насамперед, підвищеною 
соціальною активністю. Це підвищен-
ня пов’язане з тим, що молода людина 
ніби «приміряє» на себе різні соціальні 
ролі, різновиди і способи громадської 

діяльності, різні форми суспільної сві-
домості. Вона активно входить в життя. 
У 18-25 років такі поняття, як трудова 
діяльність, подружжя, виховання зі сфе-
ри теорії переходять в практику.

У деяких молодих людей цей період 
надмірно затягується. Вони можуть уни-
кати вступу в шлюб з причин, які кри-
ються всередині їх батьківської сім’ї. 
Але точно так само, намагаючись звіль-
нитися від заплутаних і обмежуючих 
стосунків з батьками, вони можуть праг-
нути і до передчасного шлюбу.

Ще в свій час К. Г. Юнг наголошував 
на тому, що «уявлення, яке складається в 
людини про світ, являється образом того, 
що вона називає світом. Саме на цей об-
раз, виходячи з його особливостей, лю-
дина орієнтується в своїй адаптації» 
[8, с. 118]. Так само несвідомо або сві-
домо створюються і певні уявлення та 
установки про сімейне життя, образ май-
бутнього чоловіка/дружини, на форму-
вання яких здійснюють вплив оточуючі. 
І якщо ці уявлення виявляться занадто 
ідеалістичними, і до того ж ригідними 
вони можуть бути значною перешкодою 
на шляху розуміння один одного.

Тому, саме під час дошлюбного періо- 
ду стосунків молодій людині потрібно 
сформувати реалістичне бачення партне-
ра і прийняти його з усіма позитивними 
сторонами та недоліками, накопичити 
спільні переживання та враження, пізнати 
один одного, перевірити правильність рі-
шення одружитись саме із цією людиною.

Як зазначають вчені, провідними де-
термінантами вибору партнера для ство-
рення дошлюбних стосунків, а, потім, і 
вступу у шлюб стають духовна близь-
кість, кохання, єдність цінностей та сві-
тосприймання [6; 7].

Дошлюбний період молодої пари за-
лежить від двох чинників: фактору часу 
і фактору ризику. Існує певний віковий 
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період, протягом якого молода людина 
навчається залицятись, і чим довший 
даний процес, тим ближче до перифе-
рії цей індивід. У нього послаблюється 
(сповільнюється) розвиток соціальних, 
фізіологічних реакцій. Фактор ризику 
пов’язаний з вибірковим і полімотиво-
ваним характером дошлюбної поведінки 
[2, c. 39].

Основне психологічне завдання до-
шлюбного періоду стосунків, яке вирі-
шує кожна молода людина, полягає в не-
обхідності фактично відокремити себе 
від батьківської сім’ї і разом з тим продо-
вжувати залишатися пов’язаним з нею.

Психологічні особливості батьків-
ської сім’ї є умовами формування ета-
лонних образів майбутнього подружжя, 
створення власних моделей поведінки 
в ролі чоловіка/дружини, матері/батька, 
тещі/тестя, свекра/свекрухи та ін. Це се-
редовище, в якому ми набуваємо навичок 
сімейного спілкування та виробляємо 
стиль взаємин з іншими членами сім’ї.

Вплив стосунків з батьками та інши-
ми членами батьківської сім’ї проявля-
ється в тому, що несприятливі, особливо 
конфліктні стосунки з батьками, можуть 
призводити до появи мотиву укладення 
шлюбу з метою виходу з батьківської 
сім’ї, а надмірна психологічна залежність 
від батьків стає перешкодою для само-
стійного відповідального вибору парт-
нера, освоєння нових соціальних ролей 
чоловіка/дружини та батька/матері [5].

Науковими дослідженнями ще не 
підтверджено, але повсякденний досвід 
свідчить: як чоловік ставиться до своєї 
матері, так він буде ставитися до своєї 
дружини. Це може бути пояснене дією 
психологічних механізмів формуван-
ня моделей і стилів сімейної поведінки 
в батьківській сім’ї. І підтверджується 
встановленим фактом формування об-
разу жінки-матері-дружини відповідно 

до того, якою була мати чоловіка в його 
батьківській сім’ї.

З метою виявлення чинників, які здій-
снюють вплив на виникнення та розви-
ток дошлюбних стосунків у молоді нами 
було проведене дослідження, учасника-
ми якого були 30 студентів (23 дівчини 
і 7 хлопців) віком від 18 до 23 років, які 
навчаються за спеціальністю «Психоло-
гія» у Хмельницькому національному 
університеті.

Враховуючи особливості віку респон-
дентів, для психодіагностичного дослі-
дження нами була використана анкета 
«Чи готові Ви до сімейного життя?», побу-
дована на основі вивченої нами літерату-
ри, спостережень та бесід із студентами, 
які перебували на дошлюбному періоді 
відносин й шукали супутника життя.

Після обробки результатів тестування 
ми отримали наступні показники:

• 76,7% студентської молоді читали 
спеціальну літературу про статеве жит-
тя, 46, 7% – про материнство та 40% – 
про сімейне життя;

• знання з психології та сексології 
63,3% опитаних одержали від викладачів, 
50% – від батьків, 46,7% – із спеціальної 
літератури, 40% – від друзів та знайомих, 
33,3% – від фахівців (психологів, лікарів 
та ін.) та 16,7% – від учителів (рис. 1);

• респонденти вважають, що у моло-
дого подружжя можуть виникнути такі 
проблеми та труднощі, як: притирання 
характерів в побуті (33,3%), конфлікти 
на особистому та побутовому підґрун-
тях (23,3%), фінансові труднощі (13,3%), 
розподіл обов’язків між партнерами 
(13,3%), впертість у вирішанні питань 
(13,3%), рання вагітність й неготовність 
до батьківства (6,7%), руйнування ілю-
зій (6,7%), недостатність власного до-
свіду (6,7%), ревнощі (6,7%), недовіра 
(6,7%), розподіл ролей між партнерами 
(3,3%), розбіжності у інтересах й захо-
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пленнях (3,3%) та недослухання до дум-
ки батьків (3,3%) (рис. 2);

• узагальнивши відповіді студентів 
на запитання: «У якій послідовності, на 
Вашу думку, наступні питання повинні 
обговорювати партнери в процесі до-
шлюбного спілкування?» ми отримали 
наступні результати:

1) розподіл ролей у сім’ї (60%);
2) планування й бюджет сім’ї (40%);
3) робота (навчання) (26,7%) та про-

ведення дозвілля (26,7%);
4) проведення дозвілля (36,7%) та 

відносини з родичами, друзями (30%);
5) робота (навчання) (43,3%);
6) явища громадського життя (50%);
7) кіно, театр (63,3%);
8) мода (73,3%);
• найпоширенішими думками серед 

опитаних про шлюб та сім’ю стали: 
– «У родині ми знаходимо опору у 

важкі хвилини життя: при невдачах, хво-
робах, краху планів» (70%);

– «Я хочу мати дітей, виховувати їх» 
(63,3%);

– «У шлюбі я шукаю любові, розумін-
ня й уваги» (46,7%);

• 43,3% респондентів визнали себе 
готовими до сімейного життя, пояснюю-
чи це тим, що вони набули досвіду спів-

 

 

Рис. 2. Проблеми та труднощі,  
які на думку досліджених, можуть  
виникнути у молодого подружжя

 

Рис. 3. Аналіз пояснень готовності  
до сімейного життя досліджених

 

Рис. 4. Аналіз готовності студентської 
молоді до сімейного життя

Рис. 1. Джерела інформації  
з психології та сексології  

студентської молоді

життя з партнером (10%), усвідомили 
його важливість та необхідність (3,3%), 
вважають себе морально готовими до 
цього кроку (3,3%), навчились проявля-
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ти гнучкість у стосунках із партнером 
(3,3%) та займаються пошуком партнера 
(3,3%) (рис. 3);

• 30% опитаних вважають себе не до-
статньо готовими до сімейного життя 
пояснюючи це тим, що у них недостат-
ньо початкового капіталу (6,7%), їм по-
трібно вдосконалювати знання хазяйки 
(3,3%), вони поки що не готові приділя-
ти достатньо часу та відповідальності, 
яких потребуватиме сім’я (3,3%), у них 
відсутнє власне житло (3,3%) та вони ще 
не достатньо розуміють, чого, дійсно, 
хочуть від сімейного життя (3,3%);

• 26,7% студентів – не готові до сімей-
ного життя тому, що вважають себе за-
молодими для цього (6,7%) та, що їм ще 
зарано його створювати (10%) (рис. 4).

Таким чином, виходячи із вище опи-
саних результатів, ми з’ясували, що до-
сліджувана нами молодь є достатньо 
освіченою у питаннях сексології, психо-
логії відносин між партнерами та мате-
ринства. Джерелами цих знань і, відпо-
відно, основними чинниками впливу на 
виникнення та розвиток їхніх дошлюб-
них стосунків, є викладачі, батьки, спе-
ціальна література, друзі та знайомі.

Висновки, зроблені в результаті до-
слідження, і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Синте-

зуючи усі вивчені нами думки, визна-
ченням дошлюбного періоду є таке: це 
період, який триває весь життєвий сце-
нарій людини від народження до шлюбу, 
багатий на позитивні й емоційно насиче-
ні враження та має велику психологічну 
значимість для благополуччя майбут-
нього подружжя. Він являє собою най-
важливіший та найскладніший етап по-
дружнього життя. Адже, саме на даному 
етапі молодь вирішує психологічні про-
блеми особистісної ідентичності, дося-
гає емоційної та фінансової незалежнос-
ті від батьків, визначається із власним 
соціальним статусом, набуває досвіду 
спілкування з протилежною статтю. 

За результатами проведеного нами 
дослідження ми з’ясували, що найбільш 
значимими для  молоді під час дошлюб-
ного періоду є думки викладачів, бать-
ків, друзів, знайомих знання набуті із 
спеціальної літератури, що є закономір-
ним враховуючи їх вікові особливості.

Надалі ми плануємо досліди особли-
вості впливу на виникнення та розвиток 
дошлюбних стосунків молоді внутріш-
ніх (особистісних) чинників людини як 
невід’ємної складової даних стосунків, 
щоб у повному обсязі з’ясувати весь 
спектр складників дошлюбної взаємодії 
молодої пари.
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОКОНСУЛЬТАТИВНОЇ РОБОТИ  
З БАТЬКАМИ, ЩО ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ  

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Анотація: У статті описуються проблеми, які обумовлені народженням у сім’ї дитини 
з особливими потребами. Наголошується на важливості нагальності їх вирішення та окрес-
люються основні етапи проведення психоконсультативної  роботи з батьками, що виховують 
таких дітей. Стверджується, що надання спеціальної психологічної допомоги сім’ям  дозволяє 
створити сприятливий психологічний клімат для повноцінного розвитку дитини з інвалідністю, 
надати батькам певний об’єм знань щодо правильного спілкування та виховання.

Аннотация: В статье описываются проблемы, которые обусловлены рождением в се-
мье ребенка с особыми потребностями. Отмечается важность и неотложность их решения 
и определяются основные этапы проведения психоконсультативной работы с родителями, 
которые воспитывают таких детей. Утверждается, что предоставление специальной психо-
логической помощи семьям позволяет создать благоприятный психологический климат для 
полноценного развития ребенка с инвалидностью, предоставить родителям определёный 
объем знаний по правильному общения и воспитания.

Summary: This article describes the problems caused by the birth of a child who has special 
needs in the family. The importance and urgency of their solution are emphasized and the main 
stages of conducting a psycho-counseling work with parents who bring up such kind of children 
are outlined. Providing a special psycological help for families is affirmed to allow them to create 
a favourable atmosphere for the full development of a disabled child and to provide parents with a 
certain amount of knowledge about proper communication and upbringing.

Постановка проблеми. Народжен-
ня дитини з інвалідністю є, безумов-
но, стресовою ситуацією для її бать-
ків. Нерідко батьки не усвідомлюють 
хворобливого походження змін в пове-
дінці дитини, намагаються знайти їй-
раціональне пояснення, не розуміють 
необхідності звернення до фахівця. Це 
відсуває терміни діагностики, кваліфі-
кованого медичного втручання і, як на-
слідок, знижує ефективність лікування. 
Діагноз психічного розладу виявляється 
для батьків психотравмуючою подією. 
Батьки дитини, особливо матері, відчу-
вають фрустрацію, почуття провини пе-
ред дитиною, часто змішане з почуттям 
ворожості і сорому за неї [1]. Непооди-
нокими наслідками психічного розладу 
у дитини стають погіршення взаємин в 

родині, зниження матеріального благо-
получчя і порушення контактів зі звич-
ним соціальним оточенням.

Роль батьків у стабілізації перебігу 
захворювання, вторинної профілакти-
ки та реабілітації дитини надзвичайно 
велика. Так само істотні і наслідки не-
адекватного ставлення в сім’ї до захво-
рювання. Нерозуміння батьками сутнос-
ті психічного розладу і хворобливого 
характеру відхилень у поведінці дитини 
з порушеннями розвитку, пред’явлення 
їй вимог, які не відповідають можливос-
тям, може призводити до формування у 
дитини вторинних психічних порушень 
і декомпенсації стану [2].

Так, наприклад, стурбованість батьків 
станом дитини часто змушує їх обмежува-
ти її активність, що ще більш ускладнює 
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адаптацію, перешкоджає формуванню со-
ціальних навичок, створює передумови 
для стигматизації та самостигматизації. 
Дослідники відзначають, що таке ставлен-
ня властиве не тільки сім’ям, які вихову-
ють дитину з важким, інвалідизуючим за-
хворюванням: часто сім’ю дезадаптують 
навіть незначні відхилення в емоційно-
вольовій сфері дитини, невелика затрим-
ка в інтелектуальному і мовному розви-
тку, порушення здатності до навчання [6].

До характерних несприятливих на-
слідків необізнаності батьків про специ-
фіку захворювання у дитини і неадекват-
ного ставлення до нього можна віднести 
також відмови від госпіталізації і спеці-
алізованого лікування, ігнорування лі-
карських і психолого-педагогічних реко-
мендацій. Актуальність даної проблеми, 
як правило, усвідомлюється лікарями-
фахівцями та клінічними психологами, 
які працюють з відповідним континген-
том дітей. Разом з тим психосоціальні 
фактори і механізми формування поді-
бних тенденцій в структурі ставлення 
батьків до захворювання у дитини поки 
недостатньо вивчені.

Крім того, незважаючи на визнання 
лікарським співтовариством необхід-
ності розробки та реалізації програм 
психологічного супроводу сім’ї хворої 
дитини, відповідна робота проводиться 
поки що тільки в рамках амбулаторних 
служб і кризових центрів. В стаціонарах, 
де батьки часто вперше змушені визна-
ти хворобливість стану дитини, служба 
психологічної допомоги сім’ї розвинена 
недостатньо [3].

Особливості розуміння батьками спе-
цифіки стану дитини, що має особливі 
потреби, характер зміни системи їх від-
носин у зв’язку з їїзахворюванням, пере-
живання, пов’язані з госпіталізацією, їх 
установки щодо лікування, як правило, 
залишаються поза увагою фахівців. Од-

нак вони виступають в якості факторів, що 
роблять істотний вплив на ефективність 
лікувальних і реабілітаційних заходів.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідження, присвячені науко-
вому обґрунтуванню напрямів і змісту 
консультативної та псіхокорекційної ро-
боти з батьками дітей з інвалідністю не-
численні. Ще менше робіт, що описують 
специфіку психологічних труднощів і 
принципів супроводу в психіатричному 
стаціонарі сімей дітей з різними форма-
ми інвалідності.

В контексті нашого дослідження де-
які вчені розглядають сім’ю як об’єкт, 
що сам по собі вимагає психологічної 
допомоги через стрес, викликаний поя-
вою в сім’ї особливої дитини: життєвий 
цикл сім’ї (А. Турнбалл); рівні емоцій-
ної адаптації сімї до проблем інвалід-
ності дитини (Н. Голан, Т. Іллященко, 
К. О’Хаган, А. Обухівська, О. Романен-
ко, Н. Скрипка); теорія й методика со-
ціально-психологічної роботи з сімєю, 
яка виховує дитину з обмеженими мож-
ливостями (І. Іванова, І. Коробейников, 
А. Маллєр, І. Мамайчук, В. Мартинов, 
О. Мастюкова, Г. Мішина, Н. Фінні, 
Л. Ханзерук та ін.).

З іншого боку, сім’ю розглядають як 
середовище, в якому росте і розвиваєть-
ся особлива дитина, що допомагає або 
перешкоджає її адаптації та соціалізації. 
У цьому аспекті досліджуються: функції 
і структура сім’ї, де виховується дити-
на з особливими потребами, внутрішні 
та зовнішні стратегії сімейного життя 
(О. Безпалько, Г. Воронін, С. Ковалев, 
О. Мастюков, О. Холостов, П. Шептен-
ко); формування психологічного кліма-
ту сім’ї та його вплив на процес соціа-
лізації дитини з особливими потребами 
(Л. Виготський, В. Гарбузов, А. Захаров, 
І. Звєрєв, І. Іванов, Д. Ісаєв, Л. Коваль, 
Г. Мішина, С. Хлєбік).
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Традиційно проблеми сімей, які ви-
ховують дітей з особливими потребами, 
розглядають винятково через призму 
проблем малюка. У більшості випадків 
допомога обмежується консультаціями з 
питань навчання та виховання, але при 
цьому випускається з поля зору дуже 
серйозний аспект – емоційний стан  са-
мих батьків [4]. 

Простежуючи переживання батьками 
трагедії народження неповносправної 
дитини, різні дослідники (Райт, Дукан, 
Дрокар) дійшли висновку про законо-
мірну зміну їхніх емоційних станів на 
шляху до адаптації. 

Формулювання цілей статті. Викла-
дене вище визначило мету дослідження, 
яка полягає в тому щоб проаналізувати-
проблеми, які обумовлені народженням 
у сім’ї дитини з особливими потребами 
та окреслити основні етапи проведення 
психоконсультативної  роботи з батька-
ми, що виховують таких дітей.

Виклад основного матеріалу. Люди 
з особливими потребами є чи не най-
вразливішою категорією у суспільстві. 
Це особи, які потребують специфічних 
методів обстеження, навчання, взаємо-
дії, реабілітації. Вони найчастіше є неза-
хищеними у соціальному плані і мають 
підвищені вимоги до процесу адаптації у 
середовищі. Дуже часто трапляється ви-
ключеність таких людей із суспільства. 
Це спостерігається і тому, що вони дуже 
часто є залишені батьками, не залучені 
до шкільного навчання, не мають мож-
ливості повноцінно взаємодіяти з оточу-
ючими, здобувати професійну освіту та 
працевлаштовуватися. 

Сьогодні стає зрозумілим, що осо-
бливості розвитку дитини з особливими 
потребами визначаються саме серед-
овищними факторами, у яких визна-
чальну роль відіграє інститут сім’ї та 
педагогічні умови. Особливі умови до-

помагають звільнити дитину від регресії 
і розвинути активну діяльність, зацікав-
леність, мотивацію, гармонійний розви-
ток пізнавальних процесів. Відсутність 
таких сприятливих умов, що враховують 
специфічні особливості розвитку, обу-
мовлені фізичними вадами, призводить 
довиникнення вторинних (психічних) 
відхилень [8].

При народженні у сім’ї дитини із від-
хиленнями у розвитку  виникає пробле-
ма із сприйняттям батьками особистості 
новонародженого та формування пози-
тивного ставлення до нього. Особливос-
тями таких сімей є: 

– неприйняття батьками новонаро-
дженого.

– надміра опіка, яка гальмує повно-
цінний розвиток, формування самостій-
ної, активної, впевненої в собі особис-
тості.

– більша потреба в матеріальній до-
помозі, духовних та фізичних ресурсах.

– проблема у процесі соціалізації ди-
тини та її прийняття навколишніми.

Надання спеціальної психологічної 
допомоги такій сім’ї  дозволяє створити 
сприятливий психологічний клімат для 
повноцінного розвитку дитини, надати 
батькам певного обсягу знань щодо пра-
вильного спілкування та виховання ди-
тини, її потреб і можливостей. Завдання 
психолога  у роботі з батьками полягає  у 
тому, щоб допомогти прийняти дитину, 
розвинути почуття батьківської любові, 
побачити перспективу розвитку та ство-
рити гармонійні стосунки у сім’ї [7]. 

Проаналізувавши проблему може-
мо виділити такі напрямки роботи із 
сім’ями, що виховують дітей з особли-
вими потребами:

– корекція психологічного стану  
батьків;

– гармонізація відносин батько-мати 
та батьки-дитина, що передбачають вза-
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ємну підтримку подружжя, правильний 
розподіл обов’язків та поглядів на про-
цес виховання;

– корекція психологічного стану ма-
тері;

– адекватна оцінка можливостей ди-
тини;

– проведення просвітницької роботи  
з питань особливостей розвитку дитини 
з конкретними відхиленнями;

– навчання батьків спеціальним ви-
ховним прийомам;

– навчання батьків корекційним і ме-
тодичним прийомам роботи з дитиною.

– оптимізація процесу навчання  
у школі та взаємодії з однолітками

Консультативна робота з батьками по-
винна бути спрямована на вміння ними 
виявити та оцінити задатки дитини, її 
ставлення до дефекту, бажання контак-
тувати з навколишнім середовищем. 
Знаючи здібності та бажання, батьки до-
помагають дитині максимально саморе-
алізуватися, розвинути почуття власної 
значущості, соціально адаптуватися [5].

Процес надання консультативної до-
помоги можна поділити на такі етапи: 

– знайомство, встановлення контакту, 
зняття напруги, створення довірливих 
відносин та взаєморозуміння між пси-
хологом та клієнтом;  аналіз внутрішньо 
сімейних відносин та ставлення батьків 
до дитини;

– визначення та аналіз проблеми. 
Бесіда з батьками, яка передбачає роз-
повідь клієнта та уточнюючі запитання 
психолога. Індивідуальна розмова з кож-
ним з батьків та іншими членами сім’ї, 
збір інформації про сім’ю, анамнестич-
них даних про дитину;

– знайомство із дитиною, вивчення її 
психофізіологічних особливостей роз-
витку. Це містить у собі діагностику 
особистісних особливостей, емоційно-
вольової сфери, інтелектуальних зді-

бностей, розвитку психічних процесів 
відповідно до вікових нормативів, задат-
ків та можливостей до навчання, аналіз 
відносин з оточуючими;

– визначення психологом  актуальних 
проблем, складання поетапного плану 
подолання проблем. Це важливий етап 
консультування, який визначає характер 
відносин батьків з дитиною, викорис-
товувану модель та стиль виховання. 
У подальшому обговорюються отримані 
результати дослідження, визначені пси-
хологом існуючі проблеми;

– підбір засобів та методів,за допо-
могою яких можна вирішити поставле-
ні питання: налагодження відносин між 
членами сім’ї, вибір стилю виховання, 
програми навчання у школі, навчання 
батьків методам ефективної роботи з ді-
тьми вдома;

– аналіз результатів, підведення під-
сумків.

Висновки. Як бачимо процес кон-
сультування включає не тільки рекомен-
дації психолога, але й вивчення психо-
логічного клімату сім’ї, відносин між її 
членами, психологічних особливостей 
особистості дитини з особливими по-
требами. Також можна проводити кон-
сультативну роботу у груповій формі. Її 
перевагою є взаємна підтримка людей, 
які стикнулися з такою ж проблемою, 
здобуття практичних навичок у взаємо-
дії та вихованні дитини.

Правильна організація життя у сім’ї, 
яка виховує дитину з особливими потре-
бами, дає змогу побачити перспективи 
розвитку дитину та створити для цього 
найбільш сприятливий психологічний 
клімат, налаштувати батьківсько-дитя-
чі відносини, визначити роль батьків у 
процесі психолого-педагогічного супро-
воду дитини, що дозволить оптимізува-
ти її подальший інтелектуальний і осо-
бистісний розвиток.
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УЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ 
И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ НЕРОДНОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы, которые влияют на процесс обуче-
ния неродному языку на начальном этапе обучения. Внимание акцентируется на индивиду-
ально-психологических особенностях и этнокультурных различиях изучающих русский язык 
как иностранный на подготовительных факультетах и их учёте в методике обучения неродно-
му языку.

Анотація: У статті розглянуто основні фактори, що впливають на процес вивчення нерід-
ної мови на початковому етапі навчання. Увага акцентується на індивідуально-психологічних 
особливостях та етнокультурних відмінностях тих, хто вивчає російську мову як іноземну на 
підготовчих факультетах, та їх урахуванні в методиці викладання нерідної мови.

Summary: In the article the basic factors of the process of learning foreign language at the 
preparatory course. There are individual psychological and cultural features of foreign students who 
studies Russian as a foreign language.

Постановка проблемы. Государ-
ственная национальная программа 
«Освіта: Україна ХХІ століття» одним 
из главных направлений укрепления и 
развития международных связей нашей 
страны в сфере образования определя-
ет совершенствование подготовки спе-
циалистов для зарубежных стран. Все 
они являются представителями разных 
стран, соответственно – носителями 
разных культур. И это является нема-
ловажным фактором, который должен 
учитываться при организации обучения 
иностранных студентов в Украине, по-
скольку рейтинг высших учебных заве-
дений нашей страны во многом зависит 
от уровня подготовки иностранцев, ко-
торые получили здесь образование.

Анализ последних исследований. 
Учёт индивидуально-типологических 
и этнокультурных факторов в процессе 
изучения русского языка как иностран-
ного (РКИ) стал объектом серьёзных 

исследований в работах С.В. Алёхи-
ной, М.Н. Бондарчук, С.В. Вятчаниной, 
Л.В. Задорожней, Т.А. Кассиной, Е.В. Ко-
ролёвой, Л.А. Марюковой, Н.С. Минчен-
ко, И.Я. Никулиной, Г.Е. Присовской, 
Т.Е. Процко, М.И. Ситковской, А.И. Су-
рыгина, Н.В. Филимонцевой, В.Г. Юфи-
менко и многих других.

Постановка задания. Общеиз-
вестно, что контингент студентов под-
готовительного факультета имеет ряд 
специфических особенностей, которые 
влияют на процесс обучения неродному 
языку. Среди них можно выделить сле-
дующие особенности: возрастные, на-
циональные (обусловленные бытовыми 
и национальными традициями), обра-
зовательный уровень и индивидуально-
психологические особенности обучае-
мого. Учёт этих факторов при обучении 
РКИ на начальном этапе играет важную 
роль в повышении эффективности учеб-
ного процесса, усиливая мотивацию 
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учащихся к учебной деятельности и 
способствуя лучшему восприятию ими 
учебного материала.

Изложение основного материа-
ла. На подготовительном факультете 
обычно обучаются студенты в возрас-
те 18-24 лет. Человек, принадлежащий 
к данной возрастной группе, является 
взрослым и в биологическом, и в со-
циальном плане. Для иностранных сту-
дентов этого возраста характерны 
более развитое самосознание и само-
стоятельность, политическая и духов-
ная зрелость. Этот возраст в целом яв-
ляется благоприятным для овладения 
иностранным языком, но требует учёта 
возрастных особенностей и использова-
ния особых методов обучения, так назы-
ваемых сознательных методов обучения. 

Взрослые, в отличие от детей, эмо-
ционально устойчивее, более собраны, 
усидчивы, самостоятельны, настойчи-
вы. Они умеют контролировать свои 
действия. У них выше порог утомляемо-
сти. Они быстрее включаются в работу, 
более внимательны. Но, в силу своей 
взрослости и повышенной стеснитель-
ности, некоторые студенты, особенно 
старшего возраста, а студенты из Китая, 
Кореи, Вьетнама, в силу своей этнокуль-
туры, неохотно выполняют задания, ре-
ализующие коммуникативные цели об-
учения. Поэтому с первого дня занятий 
преподаватель должен объяснять сту-
дентам значимость таких упражнений и 
не демонстрировать, а доброжелательно 
объяснять им их ошибки и максималь-
но поощрять их. Преподаватель должен 
проявлять много такта, чтобы не задеть 
самолюбие взрослых учащихся, особен-
но в разновозрастных мусульманских 
группах и в группах разных этнокультур.

Учащиеся подготовительного фа-
культета больше ориентированы на са-
мостоятельную работу, поэтому препо-

давателю нужно активно использовать 
возможности самообучения, отбирая 
для домашней работы задания не только 
на повторение, но и задания, развиваю-
щие языковую догадку, а с учётом обще-
образовательного уровня – и задания по-
знавательного характера. 

Чтобы повысить мотивацию взрослых 
учащихся к учебному процессу, необхо-
димо при отборе текстового и языкового 
материала учитывать их профессиональ-
ные интересы и потребности. Например, 
для групп инженерно-технического про-
филя следует подбирать сюжетные тек-
сты научно-технического характера, а 
для будущих медиков – тексты медицин-
ского характера. Для обеих групп будут 
интересны и художественные тексты 
проблемно-нравственного характера, 
располагающие к дискуссии и стимули-
рующие воображение. 

Взрослые учащиеся более внима-
тельны: они могут воспринимать одно-
временно до 6 различных объектов и со-
средотачиваться на учебном материале 
в течение долгого времени. У большин-
ства из них зрительная память развита 
лучше, чем слуховая (особенно у китай-
ских студентов), поэтому желательно 
для лучшего запоминания учебного ма-
териала опираться на зрительные ком-
поненты, то есть активно использовать и 
чтение, и письмо, и грамматические та-
блицы, и иллюстративную наглядность.

Большое внимание на подготовитель-
ном факультете следует уделять фонети-
ческому аспекту в обучении иностранно-
му языку, поскольку процесс овладения 
фонетическими навыками проходит у 
взрослых с большими трудностями, чем 
у детей. Преподаватель должен очень 
тактично, а иногда и с юмором, преодо-
левая стеснительность и учитывая рече-
вые особенности обучаемых, обучать их 
русскому произношению.
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Кроме учёта возрастного фактора, на 
эффективность обучения языку оказыва-
ют влияние и такие факторы, как обще-
образовательный уровень учащихся и 
наличие у них лингвистического опыта.

Учёными неоднократно было доказа-
но то, чем выше уровень общего образо-
вания индивида – тем успешнее он овла-
девает иностранным языком. Кроме того, 
имеет большое значение и длительность 
перерыва в обучении: чем меньше этот 
перерыв – тем успешнее студент овладе-
вает программным учебным материалом.

Лингвистический опыт учащихся 
тоже немаловажен: студенты, имеющие 
знания о системе родного или какого-
либо иностранного языка и владеющие 
простейшими лингвистическими терми-
нами (инфинитив, императив и т.п.), бы-
стрее овладевают русским языком, чем 
студенты, которые не имеют подобной 
базы. А студенты, владеющие несколь-
кими языками, усваивают русский язык 
быстрее, чем студенты, говорящие толь-
ко на одном языке. Учитывая эти момен-
ты, преподаватель не должен выделять и 
часто хвалить таких студентов, чтобы не 
ущемлять самолюбие одноязычных уча-
щихся, а, наоборот, привлекать первых к 
дружелюбному отношению ко вторым, 
к проявлению помощи последним, объ-
ясняя важную роль лингвистического 
опыта в изучении иностранных языков. 

На начальном этапе обучения интерес 
иностранных студентов к изучению язы-
ка в целом достаточно высок, поскольку 
он обусловлен их потребностями обще-
ния в русской языковой среде. Но за-
тем, по мере овладения начальными 
основами языка, мотивация значитель-
но снижается. Особенно это относится 
к студентам более младшего возраста. 
Поэтому преподаватель должен учиты-
вать и этот немаловажный фактор и под-
бирать такие задания и формы работы, 

которые повышают мотивацию к изуче-
нию языка.

Таким образом, на процесс обучения 
неродному языку влияют возраст уча-
щегося, его лингвистический опыт и 
его общеобразовательный уровень. Эти 
факторы настолько важны, что, по мне-
нию некоторых методистов, их следует 
учитывать при комплектовании учебных 
групп: учащиеся разного возраста, обла-
дающие разным общеобразовательным 
уровнем и разным лингвистическим 
опытом, требуют дифференцированного 
обучения. Но даже в таких группах на-
блюдаются различия в овладении нерод-
ным языком. Эти различия обусловлены 
психологическими и индивидуально-
типологическими особенностями ино-
странных студентов.

Л.А. Марюкова отмечает, что различ-
ными авторами были проведены иссле-
дования, которые «позволяют выделить 
характерные особенности студентов 
разных национальностей и составить 
обобщённый портрет студентов, предста-
вителей различных культур. Такой реги-
ональный способ классификации может 
вызывать внутренний протест, т.к. он 
может повлечь за собой создание у пре-
подавателей нежелательных стереотипов 
по отношению к студентам» [1, с. 40-41]. 
Поэтому, подчёркивает автор, преподава-
тели должны иметь знания о националь-
ных особенностях учащихся. Эти знания 
помогут определить то, что преподавате-
ли не могут и не должны делать. А это, 
в свою очередь, позволит избежать недо-
разумений и создать благожелательную 
обстановку в учебной группе.

Подробнее остановимся на некото-
рых национальных особенностях ино-
странных студентов, которые приезжа-
ют на обучение в Украину.

Так, африканские студенты отлича-
ются сложностью этнического состава, 
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отмечает Л.А. Марюкова [1, с. 41]. Од-
нако можно выделить определённые 
поведенческие и ментальные черты, 
присущие всем африканцам: это вер-
ность национальным традициям (они 
чувствуют себя представителями своего 
народа и продолжателями дела предков) 
и сильная связь с прошлым. Они отлича-
ются медлительностью, поэтому препо-
давателю нужно не проявлять признаков 
нетерпения при работе с африканцами. 
Замкнуты, эмоционально неустойчивы, 
их настроение изменчиво.

Исследователь Е.Ф. Изотова приходит 
к выводу о том, что успешность учебной 
деятельности африканских студентов во 
многом определяется их трудолюбием. 
Однако трудолюбие не заменяет умение 
организовать свой труд. Африканские 
студенты много работают самостоятель-
но, но бессистемно, не планируя свою де-
ятельность и не анализируя её [2, с. 17].

Этим студентам присуща высокая 
тревожность, что может повлечь за собой 
низкую мотивацию учения, неуверен-
ность в себе, заниженную самооценку. 
По данным Е.Ф. Изотовой, африканцы 
имеют более низкий показатель невер-
бального интеллекта, чем арабы и лати-
ноамериканцы [2, с. 17].

Представление преподавателей об 
арабских студентах носит в большей 
мере отрицательный характер. Особен-
ностью арабских студентов, по мнению 
преподавателей, являются недисципли-
нированность, склонность пропускать 
занятия без уважительных причин. Эти 
студенты зачастую ведут праздный об-
раз жизни в течение семестра, а во время 
сессии день и ночь готовятся к экзаме-
нам. Во многом это связано с принятой 
в арабских странах системой свободного 
посещения занятий.

Задача преподавателя при сотрудниче-
стве с такими студентами – ознакомить 

их с требованиями украинской высшей 
школы и организовать их на целенаправ-
ленную работу по формированию навы-
ков серьёзного систематического труда.

У арабских студентов часто бывает 
завышенная самооценка. Они пытаются 
конфликтовать с преподавателями из-за 
оценок, так как не всегда умеют адекватно 
оценить уровень своих знаний и умений.

Как положительные качества араб-
ских студентов преподаватели отмечают 
их доброжелательность, гостеприим-
ство, стремление наладить хорошие от-
ношения, хотя и не всегда бескорыстно.

Работа преподавателей с китайскими 
студентами на подготовительном фа-
культете всё больше убеждает, «что од-
ного года обучения на подготовительном 
отделении для студентов из Китая явно 
недостаточно. Оптимальный срок под-
готовительного курса – 2 года» [3, с. 9]. 

Поскольку русский и китайский язы-
ки – это разносистемные языки, из-за их 
существенных фонетических различий 
у китайских студентов навыки говоре-
ния формируются крайне медленно. 
Они, как правило, имеют плохое произ-
ношение. Поэтому основное внимание 
на начальном этапе их обучения отво-
дится постановке и коррекции звуков.

При обучении китайских студентов 
письму не возникает особенных труд-
ностей, так как большинство изучаю-
щих русский язык китайцев обладают 
хорошей зрительной памятью, которая 
развивается при изучении иероглифов 
родного языка.

В процессе сотрудничества с китай-
скими студентами преподавателю сле-
дует учитывать такую особенность ки-
тайского менталитета, как скрытность 
эмоций и замкнутость. Поэтому, как ут-
верждают Е. Боброва, И. Вялых и Е. То-
кайская, задачей преподавателя является 
установление доверительных отноше-
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ний со студентами из Китая, эффектив-
ное управление их познавательной и 
креативной деятельностью [3, с. 11].

Что касается студентов из Турции, 
С.В. Алёхина и М.Н. Бондарчук отме-
чают, что они в своём поведении сдер-
жаны, обходительны, не любят излиш-
ней болтливости [4, с. 12]. Этикетные 
формулы приветствия, добрые пожела-
ния и другие проявления подчёркнутой 
вежливости играют большую роль в ту-
рецком разговоре. Внешне турки несу-
етливы, спокойны, но если есть причи-
на для гнева, им с трудом удаётся себя 
сдерживать. 

Студенты из Турции предпочитают 
коммуникативный тип овладения языком, 
предусматривающий обучение речевой 
деятельности в процессе сотрудничества, 
когда формируются коммуникативные 
навыки и умения чтения, письма, говоре-
ния, слушания, а также готовность к ин-
терактивным методам общения.

Иранские студенты, как отмечает 
Т.Е. Процко, наделены высокоразвитым 
чувством национальной гордости, само-
любия и самоуважения, большой само-
стоятельностью, активностью, настой-
чивостью в достижении поставленных 
целей, подчёркнутым вниманием и ува-
жением к старшим по возрасту, социаль-
ному положению, достаточно высоким 
образовательным уровнем [5, с. 113].

Обладая достаточно хорошими органи-
заторскими способностями, коммуника-
бельными качествами, они стремятся стать 
неформальными лидерами коллектива.

Любой разговор персов сопрово-
ждается обязательной жестикуляцией 
и мимикой. Согласие выражается кив-
ком, а отрицание и несогласие – обрат-
ным движением головы – снизу вверх  
[6, с. 170-171]. Чем выше степень уваже-
ния к собеседнику, тем больше расстоя-
ние между коммуникантами.

Проанализировав вышеизложенную 
информацию, приходим к выводу о том, 
что существует два психологических ти- 
па обучающихся неродному языку: ком-
муникативный и некоммуникативный.

Студенты коммуникативного типа лег-
ко усваивают язык в процессе речевого 
общения и во многих случаях не нужда-
ются в теоретических объяснениях. Они 
охотно выполняют упражнения коммуни-
кативного характера, принимают актив-
ное участие в ролевых играх на занятиях, 
легче адаптируются в условиях примене-
ния интуитивных методов обучения.

Студенты некоммуникативного типа 
легче усваивают язык сознательным пу-
тём: им необходимо тщательно осмысли-
вать все особенности нового языкового 
материала, а предпочтение они отдают 
языковым упражнениям. Но на начальном 
этапе обучения у них медленнее формиру-
ются речевые навыки, особенно в области 
говорения, они с трудом преодолевают 
психологический барьер при общении. 
Для таких студентов больше подходят со-
знательные методы обучения языку.

Важно знать, что у студентов комму-
никативного типа, которые быстро на-
чинают говорить на иностранном языке, 
долго формируется умение самоконтро-
ля, тогда как у студентов некоммуника-
тивного типа самоконтроль формируется 
быстрее, но свободно говорить на ино-
странном языке они начинают позднее.

Наблюдения показывают, что комму-
никативный тип в наибольшей степени 
выражен у испанцев, итальянцев, латино-
американцев, турков, арабских и у боль-
шинства иранских студентов, а неком-
муникативный тип – у немцев, англичан, 
шведов, китайцев, корейцев, монголов. 

Иностранные студенты являются но-
сителями разных культур, которые по 
своим характеристикам значительно 
отличаются от русской или украинской 
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культур. Это является причиной труд-
ностей, возникающих в общении сту-
дентов разных национальных культур 
между собой и в их общении с русскими 
или украинскими людьми.

Этнокультурные различия оказывают 
влияние и на процесс овладения ино-
странцами русским языком. Многим 
студентам трудно приспосабливаться к 
учебным требованиям, если стиль обу-
чения не совпадает с учебными стилями 
в их родной стране. Наиболее ярко это 
проявляется у китайских студентов, у 
которых в процессе школьного образо-
вания формируется особый тип учебной 
деятельности, опирающийся в большей 
степени на механическую память, чем 
на осмысление материала. Китайские 
педагоги требуют от своих учеников 
дословного знания учебных текстов и 
умения их воспроизводить. Поэтому 
преподавателям подготовительного фа-
культета следует стараться трансформи-
ровать механическую память китайских 
студентов в логическую при помощи 
определённых заданий, опираясь на 
наглядность и используя проблемные 

творческие задания. А при обучении фо-
нетике – проводить занятия в лингафон-
ных кабинетах с первого дня обучения. 
Осознающий свою задачу преподава-
тель должен уметь адаптировать учеб-
ный процесс к учебным стилям разных 
учащихся. 

Выводы. Таким образом, инди-
видуальные стили овладения языком 
обусловлены биологическими и со-
циальными факторами, то есть: пси-
хофизиологическими особенностями 
личности студента; национальными ди-
дактическими традициями, в частности 
ориентацией школьного обучения на 
овладение основами наук либо на прак-
тическую деятельность; общеобразова-
тельным уровнем и лингвистическим 
опытом учащихся; этнокультурными 
традициями последних. Эти факторы, 
в основном, и определяют характер по-
знавательных процессов у иностранных 
студентов. Знание характеристик кон-
тингента иностранных учащихся оказы-
вает большое влияние на процесс обуче-
ния, и преподаватель должен учитывать 
их в своей деятельности. 
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СУТНІСТЬ МИСТЕЦЬКОЇ ОБРАЗОТВОРЧОСТІ ЯК 
ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ШКОЛИ

Анотація: У статті розглянуто питання становлення та функціонування творчої школи  
та художньої творчості митців; проаналізовано окремі аспекти форм і методів реалізації,  
вдосконалення і розвитку соціокультурних тенденцій мистецької образотворчості. 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности становления и функционирования твор-
ческой школы и художественного творчества мастеров; проанализировано отдельные аспек-
ты форм и методов реализации, совершенствования и развития социокультурных тенденций 
в изобразительном искусстве.

Summary: Becoming and functioning specialities of Art School and Art masters’ work were en-
visaged in the article; special aspects of forms and implementation, perfectibility and developing 
methods of fine arts sociocultural tendencies were decomposed.

Останнім часом у педагогічній науці 
викликає інтерес проблема формування 
(становлення і розвитку) творчої живо-
писної школи. Оскільки осмислення іс-
торичної спадщини мистецької освіти 
та її культурної цінності може слугувати 
основною передумовою для створення 
сучасних моделей художньо-мистецьких 
реформ, важливо враховувати історичні 
періоди та педагогічні ознаки.

Проблемою сучасної художньої осві-
ти педагога є недостатньо висвітлений 
досвід творчих шкіл, що функціону-
ють на теренах України, неусталеність 
алгоритму модернізації нового укра-
їнського художнього простору, який 
би враховував кращі здобутки україн-
ських митців та інноваційні технології 
формування художньої культури. Осо-
бливого значення в розв’язанні цієї 
проблеми набуває активізація науко-
во-дослідницької діяльності в цьому 
напрямі. Не випадково потреба у гли-
бинно-пластових дослідженнях твор-
чих шкіл академічної художньої освіти 
в Україні та за її межами має беззапере-
чне значення для митців-професіона-
лів, студентів, майбутніх художників, 

викладачів образотворчого мистецтва 
та мистецтвознавців.

Побіжно свої праці присвятили цій 
тематиці чимало вчених. Так, Д. Поло-
вець розглядає вплив художньої спад-
щини Т. Шевченка на мистецьку освіту 
другої половини ХІХ – початку ХХ сто-
ліття. В. Старченко досліджує народне 
малярство в контексті творчості митців 
України ХІХ – початку ХХ століття. 
М. Фомічовою враховано регіональну 
специфіку при дослідженні формування 
професійно-мистецьких шкіл в Україні. 
Р. Шмагало визначено художні позиції 
мистецької освіти в Україні в середині 
ХІХ – середині ХХ століття [1].

Мета статті – в систематизації тео-
ретичних ідей формування мистецької 
образотворчості й узагальненні досві-
ду діяльності творчих шкіл художників 
у національній художній освіті.

Формування поняття творчої школи. 
На конкретнонауковому рівні методо-
логії творчості сутність художньої осві-
ти полягає у здатності образотворчого 
мистецтва формувати гармонійну осо-
бистість, надавати їй можливість пере-
творювати цінності суспільного досві-
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ду через сприйняття творів мистецтва 
в особистий досвід у процесі здійснен-
ня творчого акту. Встановлено, що «ху-
дожня освіта» визначається як процес 
професійної підготовки майстрів обра-
зотворчого, декоративно-прикладного і 
промислового мистецтва, архітекторів, 
мистецтвознавців, художників-педаго-
гів. На основі праць сучасних представ-
ників мистецької освіти з’ясовано, що 
поняття «мистецька школа» вживається 
для трактування умовних узагальне-
них рис образно-пластичної мови, яка 
притаманна певному осередку, регіону 
окремо взятої нації (національна школа) 
або навчальному закладу, майстру-мит-
цю. Водночас поняття «художня шко-
ла» вживається для визначення напряму 
в мистецтві, що побудований на засадах 
організаційно-творчих принципів, по-
глядів, традицій [2].

Образотворче мистецтво є резуль-
татом творчої діяльності людини, здо-
бутком творчих об’єктів, результатом 
діяльності творчих шкіл різного часу. 
У зв’язку з цим поняття «творча шко-
ла» включає в себе різноманітні відтін-
ки мистецького різнобарв’я в системі 
педагогічної освіти і забезпечує гармо-
нізацію виховання художньо-стильових 
напрямів у царині архітектури, скуль-
птури, живопису, графіки, декоратив-
но-прикладного мистецтва, відображає 
його мистецьку, художню або іншу зміс-
тову форму.

У науковій літературі «творчі шко-
ли» представлені як спільноти однодум-
ців, які мають об’єднавчі уявлення про 
формалізацію образотворчості, та вира-
жають її в конкретному стильовому чи 
просторовому вигляді, що відповідає на-
явному національному, глобальному або 
місцевому усталеному образу. Оскіль-
ки існування творчих шкіл пов’язано з 
часовим розвитком суспільства, вони 

досягають різного рівня розвитку, про-
те отримують свій неповторний досвід. 
Цей досвід стає джерелом самоіден-
тифікації етносів, народів, історичних 
епох, культурних регіонів. Тому можна 
з упевненістю стверджувати, що термін 
«художній» краще відображає багатоас-
пектність «школи» [3].

У контексті питання, що розглядаєть-
ся, особливої уваги заслуговує загальне 
поняття мистецької школи – «національ-
на художня школа». Проте на теренах 
національної української держави ство-
рюються і живуть творчі школи, що 
пов’язані з іменами місцевих видатних 
художників, скульпторів, живописців, 
графіків, прихильників народно-при-
кладного мистецтва. 

Автентичність творчих шкіл – їх від-
мітна ознака. Наприклад, при розгляді 
розвитку регіональної художньої освіти 
Закарпаття, як зазначає А. Волощук, ре-
гіональні особливості становлять: «по-
єднання здобутків місцевої художньої 
школи з педагогічним досвідом, напра-
цьованим в умовах українських регіонів 
та європейських мистецько-педагогіч-
них традицій; потяг суспільства до духо-
вно-мистецьких цінностей в атмосфері 
національно-культурного відродження; 
збереження традиції народної культури 
та мистецтва» [4].

Натомість І. Красюк розглядає творчі 
школи й аналізує чинники розвитку ху-
дожньої освіти Лівобережної України, 
відзначає таку її специфіку: «перепле-
тіння академічних підходів і традицій 
професійної підготовки в межах худож-
ньо-ремісничої і промислової освіти», 
«геополітичні, географічні фактори, які 
визначили своєрідність національного 
та етнічного складу, станового розподі-
лу населення», а також «генетично спо-
ріднені традиції способу життя, матері-
ального виробництва й мистецтва» [5]. 
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Узагальнюючи вищевикладене, мож-
на визначити, що ключове значення для 
розвитку творчих шкіл регіональної ху-
дожньої освіти мають місцеві коріння, 
а саме – загальнокультурні, традиційні, 
географічні чинники з суттєвим впли-
вом внутрішньої трансформації місце-
вого укладу життя. Проте в кожному 
з випадків пріоритетною є наявність ко-
горти митців, педагогів, які своїм впли-
вом, розумінням мистецьких традицій 
в образотворчому мистецтві вкладають 
у регіональну художню освіту свій мис-
тецький потенціал. У такий спосіб скар-
би художньої етноспадщини переходять 
із покоління до покоління, збагачують 
емоційно-естетичний досвід нащад-
ків, стверджують ціннісне ставлення 
до виховання патріотичних почуттів і 
громадянської позиції, забезпечують 
національний колорит і автентичність 
розвитку творчих шкіл у системі худож-
ньої освіти [6].

Варто зазначити, що на характер роз-
витку сучасних творчих шкіл у системі 
художньої освіти впливають нові соціо-
культурні тенденції, тому художня осві-
та вимагає нині нових форм і методів 
для їх самореалізації, самовдосконален-
ня, динамічного розвитку. 

Становлення національної художньої 
освіти в мистецькій образотворчості. 
Проведений науковий пошук показує, 
що вся напружена діяльність в організа-
ції художньо-промислової освіти кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. поступово набуває 
обрисів єдиної системи, яка має вивести 
мистецько-ремісничий рух на якісно но-
вий рівень.

Від початку 80-х років ХІХ століття 
більш упевнено утверджується думка, 
що мистецтво є потужною рушійною 
силою, яка здатна вплинути на  розвиток 
промисловості, особливо в галузі випус-
ку художніх виробів і виробів широко-

го вжитку. На перший план об’єктивно 
виступає невідкладна справа налаго-
дження професійної художньої освіти. 
У такий спосіб формуються тісні вза-
ємовпливи поміж творчими шуканнями 
митців і кожною з ділянок ужиткового 
мистецтва. Створені за різних умов і 
обставин мистецькі навчальні заклади 
в містах Києві, Львові та Празі тривалий 
час підтримують розвиток українсько-
го образотворчого мистецтва, готують 
підґрунтя для формування національної 
системи мистецької освіти. Проте істо-
рія доводить неспроможність довготри-
валого і повноцінного функціонування 
мистецької освіти лише на меценатській 
основі без підтримки держави.

У цей час художня освіта сприйма-
ється також як засіб для широкої про-
світницької діяльності на базі загально-
освітніх і спеціалізованих шкіл, музеїв, 
курсів. Методологічний підхід, в основу 
якого покладена національна духовна 
культура, поступово породжує специ-
фічні форми художньої освіти, яка об-
стоює традиції народного і професійного 
мистецтва. Разом із тим, через ремесла і 
декоративно-ужиткове мистецтво про-
лягає шлях самопізнання й усвідомлен-
ня своєрідності національної культури, 
відбувається самовизначення моделі на-
ціональної мистецької освіти. Остання у 
взаємодії з музеями, мистецькими і ре-
місничими товариствами, торгівельни-
ми організаціями сприяє становленню 
нових форм розвитку мистецтва і худож-
ніх промислів як визначальних склад-
ників розвитку національної культури 
загалом.

У ході аналізу наукової літератури 
було встановлено, що процес закладан-
ня підвалин української мистецької шко-
ли від 1918 р. супроводжується пильною 
увагою як до проблем історії і теорії 
мистецтв, так і до принципових питань 
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методології мистецької освіти. Чільною 
проблемою вважають потребу в перепід-
готовці мистецької когорти педагогів, які 
мають забезпечити новий етап розвитку 
мистецької освіти. Характерний момент 
при цьому – пересторога до насаджуван-
ня якогось конкретного методу, що не-
властивий природнім процесам творчос-
ті. Відповідно до отриманих висновків, 
реформа професійно-художньої освіти 
має розпочатися шляхом заснування 
факультетів спеціальної мистецько-пе-
дагогічної підготовки і перепідготовки 
кадрів при художніх вищих навчальних 
закладах. На практиці такі факультети 
мають виховувати педагогів, художни-
ків-енциклопедистів, які здатні забезпе-
чити поєднання різних видів мистецтва. 
Сформовані раніше традиції вищих на-
вчальних закладів із тенденцією до об-
разотворчості не можуть змінити запро-
ваджені нові теоретичні курси з увагою 
до прикладних та індустріальних форм.

На початку минулого століття діяль-
ність професійних митців-педагогів у 
ланці традиційних художніх промислів, 
з поглядом на них як на сферу виключно 
економічної діяльності, поступово при-
водить до негативних наслідків. У цей 
час порушуються не лише відпрацьовані 
поколіннями ремісничі технології й на-
вички, але й самі основи народного розу-
міння краси і національного світосприй-
няття. Як наслідок, підпорядкування 
мистецької творчості ідеології панівного 
політичного режиму поступово зводить 
нанівець різноманітність мистецькоос-
вітніх процесів 1910–1920-х рр. Якщо 
на початку розглянутого періоду акти-
візується позитивний процес творення 
ряду перспективних моделей мистецької 
освіти, що базується на методологічно-
му плюралізмі та об’єднується спільною 
метою розвитку національного мисте-
цтва, то згодом більшовицькі ідеологи 

руйнують саме ці досягнення. Позитив-
ним надбанням 1920-х років варто ви-
значити періодичні з’їзди і конференції 
мистецькоосвітніх діячів, на яких кон-
центрується цінний колективний до-
свід, розуміння регіональної та багато-
рівневої специфіки навчання мистецтву.  
На цих з’їздах і конференціях виробле-
но стратегію і тактику мистецькоосвіт-
нього руху, закладено основи для теоре-
тичної, методологічної й дослідницької 
роботи [7].

Аналіз історичного досвіду приво-
дить до висновку про доцільність ко-
ординації всіх сфер і рівнів мистецької 
освіти в загальній структурі національ-
ної художньої освіти.

Композиція, колір і форма в методоло-
гії української художньої освіти. Мето-
дика викладання основних мистецьких 
дисциплін розробляється в атмосфері 
зіткнення нових прагнень із традицій-
ними ідеологічними і методологічними 
засадами художньої освіти і мистецтва 
в цілому. Становлення самостійних спе-
ціальних дисциплін в художніх навчаль-
них закладах, зокрема рисунку, виразно 
позначене чи не найпершою методико-
теоретичною працею «Про малярство», 
що датована 1826 р. Поступово накопи-
чуваний досвід трактування композиції, 
її закономірностей, правил чи засобів із 
навчальною метою відображено в лек-
ціях, програмах, різних посібниках,  те-
оретичних нотатках, висловлюваннях 
митців-педагогів.

Протягом ХХ століття прослідкову-
ються еволюційні й революційні харак-
теристики композиції – від позбавлено-
го наукового визначення розуміння її як 
допоміжного засобу організації твору до 
оформлення в чітко регламентовану сис-
тему правил методичних прийомів як 
центральної категорії мистецтва. При-
чому недооцінювання ролі композиції 
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в навчальному процесі могло мати такі 
самі негативні наслідки, як і занадто 
жорстка регламентація, що іноді супере-
чить самій сутності мистецтва. Розвиток 
творчого методу в рамках шкіл худож-
ньо-промислового спрямування часто і 
динамічно змінюється впродовж майже 
кожного десятиліття минулого століття, 
оскільки декоративно-ужиткове мисте-
цтво завжди тісно пов’язується з еконо-
мічними, політичними й соціальними 
чинниками життя суспільства. Ці чин-
ники повсякчас стають визначальними, 
впливають на завдання шкіл художньо-
промислового профілю.

Визначальними особливостями мето-
дики творчих шкіл, що підпадають під 
статус фахових, стають цілеспрямоване 
вивчення й використання традицій на-
родного мистецтва в галузі того ремес-
ла, на основі якого визначається фах 
школи. В основі теоретичних підходів 
до методик ведення композиції одним із 
наріжних уважається процес виховання 
естетичного смаку, здібності учнів до 
розуміння, оцінювання й диференціації 
естетичних явищ. Формуванням і розви-
тком естетичного смаку практично на-
сичений увесь навчальний процес у всіх 
без винятку мистецьких школах, вклю-
чаючи період модернізму. Прикладом 
цього може слугувати лекційний курс 
загальної естетики, авторства докто-
ра філософії Віденського Університету 
І. Мірчука. З І. Мірчуком на еміграцій-
ному ґрунті беруться до уваги мисте-
цтвознавчі праці В. Січинського, Д. Ан-
тоновича, а також психолого-педагогічні 
теоретичні праці С. Русової. Професо-
ри Б. Варнеке, К. Гомоляч, В. Пальмов, 
М. Жук, В. Кричевський, В. Крицін-
ський закладають естетичне підґрунтя 
для розв’язання проблем композиції.

Глибокі філософські, теоретичні за-
сади викладання композиції прослідко-

вуються у творчо-педагогічній практиці 
видатних митців-педагогів, представни-
ків мистецтва України першої половини 
ХХ ст. В. Кричевського і  В. Крицінсько-
го. Протягом 1920-х років композиція 
як сутність, і рідше – як навчальний 
предмет, викристалізовується в багатьох 
навчальних закладах у всеохоплюючу 
інтегровану дисципліну з першочер-
говою визначальною роллю у процесі 
формування митців декоративно-ужит-
кового і монументально-декоративного 
мистецтва. Найсміливішим методичним 
досягненням 1920-х рр. стає введення  
в навчальний процес Київського ху-
дожнього інституту практично всіх 
курсів і факультетів так званих «фор-
мально-технічних дисциплін» (форте-
ху). Головна мета композиції як науки і 
навчального предмета визначається до-
сягненням цілісності мистецького твору 
через єдність усіх засобів виразності та 
логічної функції.

Потрібно зазначити, що пленерні сту-
дії живопису і рисунку на той час стають 
одним із чільних складників у методиці 
викладання мистецьких дисциплін шкіл 
різних типів. Західноєвропейська тради-
ція поваги до творчого самовираження 
учнів особливо ревно культивується ви-
кладачами мистецьких шкіл української 
еміграції 20-х – 40-х рр. На цьому тлі 
найбільшою мірою індивідуалізму ви-
різняється творчість і методичні підходи 
до викладання найяскравішого новатора 
Української студії пластичного мисте-
цтва у Празі, професора живопису та її 
багатолітнього директора І. Кулеця. Свої 
судження про простір і його живописне 
трактування І. Кулець розвиває пара-
лельно з ідеями О. Архипенка в скуль-
птурі та Ле Корбюзьє – в архітектурі.

Методика О. Архипенка виключає 
утилітарний підхід пошуку нових форм 
заради самої новизни, оскільки його ці-
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кавить ідеологія самого творчого про-
цесу. Скульптура і живопис для нього 
є матеріалізацією особливих формоут-
ворювальних законів природи. Згодом 
теорія і методика О. Архипенка, І. Куле-
ця, І. Мірчука та інших митців-педагогів 
спричиняє активний розвиток різнома-
нітних граничних станів мистецтва по-
між образотворчим, декоративно-ужит- 
ковим мистецтвом, архітектурою і ди-
зайном, сприяє їх інтеграції в художніх 
школах. Традиційні (академічні) і модер-
ністичні категорії композиції й колорис-
тичної грамоти синтезуються еволюцій-
но, відповідно до успадкованих методів 
конкретної школи й особистого творчого 
потенціалу провідних митців-педагогів.

Нове українське мистецтво і на-
вчально-творча практика. Художні 
особливості виробів, що створені в 
ХІХ – ХХ ст. у навчальних закладах і 
промислах, відзначаються органічним 
зв’язком із художнім досвідом і тра-
диціями. Мистецькі навчальні заклади 
стають своєрідною експериментальною 
базою для теоретичного і практично-
го розв’язання проблеми поєднання 
домашнього промислу, організованих 
промислів і професійного мистецтва. 
В контексті питання, що досліджується, 
важливо з’ясувати проблеми постійної 
і нероздільної взаємодії форм і методів 
навчання декоративно-ужитковому та 
образотворчому мистецтву, взаємодія 
яких яскраво відслідковується вже почи-
наючи з базових навчальних предметів: 
рисунку, живопису, композиції.

Історію художньої освіти не можна 
збагнути, виходячи лише з абстрактної 
історії художніх стилів. Важливіше при 
цьому віднайти джерела стилістичних 
правил і схем мистецьких форм, тлума-
чення цих абстракцій апологетами мис-
тецькоосвітніх методик. Найбільш пра-
вильним індикатором мистецької якості 

освітнього процесу є «плоди», – насам-
перед, навчально-творчі роботи учнів, 
що сукупно з творами митців-педагогів 
ілюструють ті чи ті художні позиції. Ві-
дображення цих позицій розглядається в 
такій послідовності: прикладна і книж-
ково-журнальна графіка; монументаль-
но-декоративна скульптура і живопис; 
художня кераміка; художній метал (ко-
вальство, емальєрство і фалеристика); 
килимарство і ткацтво; художні вироби 
з дерева та меблі [8].

Просторово-композиційні структури 
металу, кераміки, меблів і дерев’яних ар-
хітектурних елементів інтер’єру присто-
совуються до стилістичних реалій істо-
ричної архітектури з метою досягнення 
єдності художнього образу середовища, 
яке водночас розвивається відповідно до 
нових потреб. Серед закономірностей 
цієї інтеграції слід виділити вплив ідей-
но-естетичних прагнень суспільства до 
формування українського, гуцульського, 
закопанського стилів як локальних відга-
лужень загальноєвропейської стилісти-
ки модерну, а також пошуків локальних 
образів Ар Деко. Багатоваріантність об-
разів і якостей інтер’єрів та екстер’єрів, 
що породжені інтеграцією декоративно-
ужиткових і монументальних мистецтв, 
об’єднані близькістю мети їх формуван-
ня, у підсумку оформилася в єдине, хоча 
й багатогранне мистецьке явище.

З цією метою в навчальних закладах 
розробляються основи методів узаємодії 
мистецтв і архітектури в естетичному 
формуванні міського середовища. Для 
кожного виду мистецтва застосовується 
певний творчий підхід, що відрізняється 
від інших ступенем його творчого розви-
тку. В кінцевому результаті формується 
органічна інтеграція на основі програм-
ної ідеї тих чи тих стилістичних пошуків 
залежно від характеру і потреб кожного 
історичного етапу [9].
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Отже, в ХІХ – ХХ ст. у навчальних 
закладах і промислах прослідковується 
органічний зв’язок із художнім досві-
дом і традиціями. Мистецькі навчальні 
заклади стають своєрідною експеримен-
тальною базою для теоретичного і прак-
тичного розв’язання проблеми поєднан-
ня домашнього промислу, організованих 
промислів і професійного мистецтва. 
Традиційні (академічні) і модерністич-
ні категорії композиції й колористичної 
грамоти синтезуються еволюційно, від-
повідно до успадкованих методів кон-
кретної школи й особистого творчого 
потенціалу провідних митців-педагогів. 
В кінцевому результаті формується ор-

ганічна інтеграція на основі програмної 
ідеї тих чи тих стилістичних пошуків [8].

Висновки. Історико-педагогічний 
аналіз проблеми, проведений у статті, 
дозволяє об’єктивно розкрити ті осно-
ви, на яких розвивається образотворче 
мистецтво та формуються художні шко-
ли митців України, і створює нові умо-
ви для майбутнього їх удосконалення 
й  розвитку. 

У подальшому дослідження потребує 
вирішення ряду пріоритетних питань, 
зокрема більш глибокого розкриття спе-
цифіки становлення і розвитку творчих 
шкіл художників впродовж другої поло-
вини ХХ – початку ХХІ ст.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація: У статті розглядаються теоретичні аспекти формування пізнавальної діяльності 
у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку (ЗПР). Звертається увага на систе-
му організації пізнавальної діяльності яка включає: корекційно-розвивальну роботу, що спри-
ятиме розвитку розумової діяльності; організацію розвиваючого середовища у дошкільному 
закладі; та роботу з батьками. 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования познава-
тельной деятельности у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 
(ЗПР). Обращается внимание на систему организации познавательной деятельности кото-
рая включает: коррекционно-развивающую работу, что будет способствовать развитию ум-
ственной деятельности; организацию развивающей среды в дошкольном учреждении; и ра-
боту с родителями.

Summary: The article deals with theoretical aspects of the formation of cognitive activity in pre-
school children with mental retardation. Attention is paid to the system of organization of cognitive 
activity which includes: correctional and developmental work, which will promote the development 
of mental activity; organization of the developmental environment in a preschool institution; and 
work with parents.

В умовах фундаментальної перебу-
дови системи освіти в Україні посилена 
увага приділяється проблемі виховання 
і розвитку дітей з особливими потре-
бами. На законодавчому рівні це закрі-
плено у низці державних законодавчих 
актів таких як, Базовий компонент до-
шкільної освіти в Україні, Закон Украї-
ни «Про дошкільну освіту», Національ-
ній доктрині розвитку освіти в Україні 
в XXI столітті. Актуального значення 
набуває питання готовності дітей до 
навчання в школі, що забезпечить їм 
сприятливі умови для нового виду ді-
яльності – навчання у школі. 

Аналіз психолого-педагогічної літе-
ратури показав, що в педагогіці та пси-
хології представлені різні трактування 
поняття пізнавальної активності. Дана 
категорія розглядається різноаспек-
тно: як «якість діяльності» (Т. Шамо-
ва); «прояв інтелектуальної ініціативи» 

(Д. Богоявленська); «готовність до піз-
нання» (М. Лісіна, Д. Вількеєв); «енер-
гійна мисленнєва діяльність» (М. Дани-
лов, Н. Половнікова); «риса особистості» 
(Л. Лозова) тощо. Г. Щукіна розглядала 
пізнавальну активність як «особистісне 
утворення, яке виражає індивідуальний 
відгук на процес пізнання, живу участь, 
розумово-емоційну чуйність дитини 
в пізнавальному процесі». 

Пізнавальна активність допомагає 
особистості у вирішені пізнавальних 
завдань у процесі навчання, виконува-
ти конструктивні дії в спілкуванні, на-
вчанні, взаємодії з оточуючими. Проте 
дослідниками у галузі спеціальної пе-
дагогіки встановлено, що у даної кате-
горії дітей спостерігається недостатня 
її сформованість, яка негативно впли-
ває на становлення особистості та зни-
ження успішності й результативності 
в навчанні. 
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Найбільш точне, на нашу думку, ви-
значення пізнавальної активності, за-
пропоноване Л. І. Лозовою: «Пізнаваль-
на активність – це риса особистості, 
яка виявляється у її ставленні до пізна-
вальної діяльності, що передбачає стан 
готовності, прагнення до самостійної 
діяльності, спрямованої на засвоєння 
індивідом соціального досвіду, накопи-
чених людством знань і способів діяль-
ності» [4, с. 10-47].

В свою чергу пізнавальна діяль-
ність – це свідома діяльність, спрямова-
на на пізнання довколишньої дійсності 
за допомогою таких психічних проце-
сів, як сприйняття, мислення, пам’ять, 
увага, мова. Л.С. Виготський писав, що 
розумовий розвиток виражає те нове, 
що виконується самостійно шляхом но-
воутворення нових якостей розуму і пе-
рекладає психічні функції з нижчого на 
вищий рівень розвитку по лінії довіль-
ності і усвідомленості [2, с. 463]. До-
цільним є розглядати пізнавальну актив-
ність комплексно, тобто як особистісне 
утворення, що формується у зв’язку з 
пізнавальною діяльністю [6, с. 55-46]. 
Дослідження Л. В. Запорожця, Н. Н. По-
дьякова, С. Л. Новоселової вказують на 
важливість врахування під час навчаль-
но-виховного процесу пізнавальної ак-
тивності дитини [2, с. 465].

Проблему пізнавального інтер-
есу широко досліджували в психології 
Б. Г. Ананьєв, М. Ф. Бєляєв, Л. І. Божо-
вич, Л. А. Гордон, С.Л. Рубінштейн, в 
педагогічній літературі Г. І. Щукіна, 
Н. Г. Морозова. Над проблемою форму-
вання пізнавальної активності у дітей 
старшого дошкільного віку в психології 
працювали Б. Г. Ананьєв, М. Ф. Бєляєв, 
Л. І. Божович, Л.А. Гордон, С. Л. Ру-
бінштейн, Г. І. Щукіна, Н. І. Рейнвальд, 
Г. М. Морозова та інші. Питання роз-
витку пізнавальної активності у різних 

аспектах широко відображена в працях 
психологів та педагогів (К. Альбухано-
ва-Славська, Д. Богоявленська, Л. Божо-
вич, Л. Виготський, Г. Костюк, А. Ма-
тюшкін, С. Рубінштейн та інших). 

Серед досліджень ХХІ століття да-
ній проблемі присвячені роботи І. Лит-
виненко, С. Ладивір, Л. Мар’яненко, 
Т. Ткачук Л. І. Лозової та інших. 

Варто відзначити, що, незважаю-
чи на достатню кількість досліджень, 
пов’язаних з формуванням та розвитком 
пізнавальної активності у старших до-
шкільників із затримкою психічного роз-
витку, ще багато питань щодо напрямків 
дослідження, рівнів сформованості та 
компонентів пізнавальної діяльності за-
лишаються не розкритими повністю до 
сьогоднішнього часу. Проблема пізна-
вальної активності дошкільників – одна 
з найактуальніших у теорії психологіч-
ної науки та у практиці дошкільних на-
вчальних закладів, оскільки активність 
є необхідною умовою формування ро-
зумових якостей дітей, їх самостійності, 
ініціативності. 

Постановка проблеми. Встановле-
но що дітям із затримкою психічного 
розвитку властива низька пізнавальна 
активність, так як у них із запізненням 
формуються всі пізнавальні процеси, що 
має негативний вплив на розвиток, на-
вчання та соціалізацію дитини. Своєчас-
на і цілеспрямована корекційна робота 
з розвитку пізнавальної діяльності буде 
сприяти розвитку розумової діяльності, 
кращому засвоєнню матеріалу у проце-
сі навчальної діяльності, поліпшенню 
спілкування та соціальної адаптації ді-
тей, що в свою чергу попередить мож-
ливі труднощі шкільного навчання. 

Для вирішення зазначеної проблеми 
потрібно розробити систему організа-
ції навчання і виховання в дошкільних 
установах, що забезпечить активізацію 
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пізнавальної діяльності дітей із затрим-
кою психічного розвитку. 

Мета дослідження – теоретично об-
ґрунтувати систему організації пізна-
вальної діяльності у дітей старшого до-
шкільного віку із затримкою психічного 
розвитку.

Для реалізації зазначеної мети були 
окреслені такі завдання: 

– проаналізувати загальну і спеціаль-
ну психолого-педагогічну літературу з 
проблеми дослідження;

– здійснити теоретичний аналіз осо-
бливостей пізнавальної діяльності дітей 
дошкільного віку із ЗПР;

– теоретично обґрунтувати систему 
організації пізнавальної діяльності у до-
шкільників із затримкою психічного 
розвитку.

Виклад основного матеріалу. Удо-
сконалення системи навчання дітей із 
затримкою психічного розвитку вимагає 
більш глибокого вивчення стану готов-
ності цієї категорії дітей до шкільного 
навчання. Оскільки дошкільний вік є 
підготовчим етапом до навчання в школі 
це викликає необхідність цілеспрямо-
ваного корекційного впливу в цілісній 
системі комплексної роботи з дітьми із 
ЗПР. Перед педагогічним колективом 
дошкільних закладів поставлені відпо-
відальні завдання, адже як відомо зміст 
шкільного навчання висуває певні вимо-
ги до рівня розумового та мовленнєвого 
розвитку дитини її соціальної зрілості. 
Тому підготовка дітей до школи є склад-
ною комплексною задачею, що охоплює 
всі сфери життя дитини.

Однією з важливих умов формування 
самостійності дитини із ЗПР – це ціле-
спрямована організація різних форм її 
життєдіяльності – самообслуговування, 
гри, праці, рухливої діяльності. Лише 
з набуттям певного життєвого досвіду 
дитина стає ініціативнішою та само-

стійнішою (О. Долинна, О. Низковська). 
Т. Поніманська визначає, що будь-яка 
організована діяльність характеризуєть-
ся тим, що педагог заздалегідь продумує 
мету, час, місце, умови, хід проведен-
ня тієї чи іншої форми роботи, потріб-
ний для цього матеріал, обладнання, її 
зв’язок з іншими формами організації 
життєдіяльності, а також передбачає 
можливі дії дітей, форми впливу на них 
та очікувані результати. 

За сучасним трактуванням (О. Конон-
ко), організована діяльність ґрунтується 
на засадах партнерства, співробітництва 
педагога з колективом вихованців, під-
групою та окремою дитиною, а також 
дітей між собою з урахуванням їхніх ві-
кових, індивідуальних можливостей та 
потреб розвитку.

Отже, це доводить необхідність та 
важливість розроблення системи орга-
нізації пізнавальної діяльності дітей до-
шкільного віку із затримкою психічного 
розвитку. 

Спираючись на проведений нами тео-
ретичний аналіз загальної та спеціальної 
літератури нами була розроблена систе-
ма організації пізнавальної діяльності 
дітей старшого дошкільного віку із ЗПР, 
яка включає:

1) корекційно-розвивальну роботу, 
що включає в себе роботу з розвитку 
всіх психічних процесів, та корекцію 
вторинних порушень;

2) організацію розвиваючого серед-
овища;

3)  роботу з батьками. 
 Затримка психічного розвитку – одна 

з найбільш поширених форм психічних 
порушень. Термін «затримка» підкрес-
лює тимчасовий характер порушення, 
тобто рівень психофізичного розви-
тку в цілому не відповідає віку дитини 
[3, с. 10-12]. Поведінка цих дітей від-
повідає більш молодшому віку (менш 
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активні, безініціативні, у них слабо 
виражені пізнавальні інтереси). Ігро-
ва діяльність у них теж ще не досить 
сформована, характерним є порушення 
емоційно-вольової сфери, яке проявля-
ється у примітивності емоцій і їх нестій-
кості: діти легко переходять від сміху до 
сліз і навпаки. Мовлення характеризу-
ється обмеженості словникового запасу, 
недостатньої сформованості граматич-
ного ладу, а також у низькій мовленнєвій 
активності [5, с. 14]. Для них характер-
ними є труднощі в у сприйнятті розта-
шування окремих елементів у складних 
зображеннях. Труднощі сприйняття 
пов’язані не з первинними сенсорними 
дефектами, а виступають на рівні склад-
них сенсорно-перцептивних функцій, 
тобто є наслідком несформованості ана-
літико-синтетичної діяльності в зоровій 
системі, і особливо в тих випадках, коли 
в зоровому сприйнятті беруть участь 
інші аналізатори, перш за все руховий. 
Саме тому найчастіше це проявляється 
у порушенні просторового орієнтування 
[3, с. 25-26]. 

 Недоліки організації уваги поясню-
ються слабким розвитком інтелектуаль-
ної активності дітей, недосконалістю на-
вичок і умінь самоконтролю, недостатнім 
розвитком відчуття відповідальності та 
інтересу до навчання. Спостерігаються 
недоліки аналізу при виконанні завдань 
в умовах підвищеної швидкості сприй-
няття матеріалу, коли диференціювання 
схожих подразників стає складним. У ді-
тей із ЗПР спостерігаються порушення 
у розвитку пам’яті. Характерним є зни-
ження продуктивності запам’ятовування 
і його нестійкість; низький рівень само-
контролю в процесі заучування і відтво-
рення, невміння організовувати свою 
роботу; недостатній об’єм і точність 
запам’ятовування; низький рівень опо-
середкованого запам’ятовування; пере-

важання механічного запам’ятовування 
над словесно-логічним [8, с. 24-28].

Виражене відставання і своєрідність 
виявляється і в розвитку форм мислен-
ня – наочно-дієвого і наочно-образно-
го. Діти можуть успішно класифікувати 
предмети за такими наочними ознаками, 
як колір і форма, проте важко виділя-
ють загальні ознаки матеріал і величину 
предметів. При аналізі предмету або яви-
ща діти називають лише поверхневі, не-
істотні якості з недостатньою повнотою і 
точністю. В результаті діти із затримкою 
психічного розвитку виділяють в зобра-
женні майже удвічі менше ознак, чим їх 
однолітки з типовим розвитком. У дітей 
знижена потреба в спілкуванні як з одно-
літками, так і з дорослими. У більшості 
з них виявляється підвищена тривож-
ність по відношенню до дорослих. Діти 
майже не прагнуть отримати від дорос-
лих оцінку своїх якостей в розгорненій 
формі, зазвичай їх задовольняє оцінка у 
вигляді недиференційованих визначень 
(«хороший хлопчик»), так само безпо-
середнє емоційне схвалення (усмішка, 
погладжування тощо). 

Діти із затримкою психічного розви-
тку – це особлива категорія дітей з пору-
шеннями нервово-психічних процесів, 
що зумовлюють уповільненість темпу 
розвитку психіки дитини. Особливе за-
гострення цих проблем відбувається 
у старшому дошкільному віці, що пояс-
нюється нестійкістю нервової системи 
в період оволодіння новими знаннями. 

Тому корекційно-розвивальна робо-
та у спеціальному дошкільному закла-
ді передбачає проведення корекційних 
занять, з розвитку всіх психічних про-
цесів та корекції вторинних порушень. 
Головними завданнями яких є: розви-
ток концентрації та обсягу уваги із су-
путнім удосконаленням здатності до 
переключення та розподілу уваги; роз-
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виток довільної уваги; розвиток пам’яті; 
розвиток слухового зосередження та 
фонематичного слуху; розвиток мис-
лення, швидкості мислення, розумових 
операцій (аналіз, синтез, порівняння, 
узагальнення, класифікація); розвиток 
дрібної моторики пальців рук; розвиток 
дисциплінованості, організованості, во-
льової регуляції, уміння діяти за зразком 
[7, с. 27-33]. 

Для ефективної реалізації постав-
лених завдань педагоги дошкільного 
навчального закладу мають створити 
необхідні умови для реалізації комп-
лексного корекційного впливу, одним 
з яких є створення розвиваючого се-
редовища. Створення розвивального 
середовища в дошкільних навчальних 
закладах є важливим напрямком рефор-
ми дошкільної освіти. Тобто створити 
сприятливий розвивальний простір, у 
якому дитина живе, активно діє, спіл-
кується, отримує знання, розвиває свої 
уміння, навички, проявляє емоції та по-
чуття. Для створення середовища, яке 
було би розвивальним, педагогічним 
працівникам дошкільного навчального 
закладу необхідно підібрати різне об-
ладнання, продумати його оптималь-
не розміщення та визначити кількість. 
Важливо пам’ятати, що розвивальний 
простір створюють не для зручності 
педагога, а для того, щоб дитина могла 
вільно, відповідно до своїх смаків і на-
строю, обирати той чи інший осередок. 

У психолого-педагогічній літерату-
рі значна увага приділяється вивчен-
ню середовища: предметного, ігрового, 
творчого (М.Я. Басов, П.П. Блонський, 
Д.Н. Узнадзе, Л.С. Виготський, Д.Б. Ель-
конін та ін.). Ці дослідники доводять, що 
середовище – це оточуючі соціально-по-
бутові, суспільні, матеріальні та духо-
вні умови існування дитини. Предмет-
но – розвивальне середовище виконує 

відповідну функцію – спонукає до гри, 
формує уяву. Ця функція нібито є мате-
ріальним середовищем думки дитини. 

Основними структурними компонен-
тами предметно-розвивального серед-
овища є: архітектурно-ландшафтні та 
природно-екологічні об’єкти; ігрові та 
спортивні майданчики та їхнє оснащен-
ня; тематичні набори іграшок, посібни-
ків; аудіовізуальні та інформаційні засо-
би навчання. 

Створюючи розвивальний простір у 
дошкільному навчальному закладі, пе-
дагогічним працівникам слід дотримува-
тися певних принципів, зокрема таких, 
як: безпечність, урахування закономір-
ностей розвитку дітей, раціональність, 
динамічність, активність, комфортність 
кожної дитини, позитивно-емоційне на-
вантаження. Працівникам дошкільного 
навчального закладу необхідно також 
уникати конфліктів, бути спокійними, 
уважними. Своєю поведінкою та ді-
ями вони мають позитивно впливати на 
розвиток психічних процесів у дітей. 
Загальна тональність мовлення педаго-
гічних працівників має бути домірною, 
зауваження – спокійними, доцільними 
та коректними. Оформлення групи слід 
розглядати як засіб навчання, при цьому 
всі елементи розвивального середовища 
функціональні, відіграють важливу роль 
і призначені для створення освітнього 
процесу. 

Ще одним складовим компонентом 
від якого залежить розвиток пізнаваль-
ної активності дитини із ЗПР є співп-
раця і взаєморозуміння між педагогами 
дошкільного навчального закладу і чле-
нами сім’ї дитини. 

Основними напрямками в роботі пе-
дагогів дошкільного навчального закла-
ду з сім’єю є такі:

• вивчення особливостей сімейного 
виховання дитини; 
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• розроблення і реалізація разом з 
сім’єю індивідуальної програми допо-
моги дитині; 

• просвітницька робота з батьками з 
метою розширення уявлення про осо-
бливості розвитку дитини із ЗПР, про 
прийоми і методи корекційно-розви-
вальної роботи з нею; 

• розроблення на диференційованій 
основі системи взаємодії із сім’ями ви-
хованців з метою корекції взаємодії «ди-
тина-батьки».

Педагоги спеціального дошкільно-
го закладу повинні допомогти батькам 
зрозуміти особливості психофізичного 
розвитку дитини при затримці психічно-
го розвитку, особливості вікового й осо-
бистісного розвитку їхніх дітей. Бать-
ки, найближчі дорослі, педагоги мають 
пам’ятати, що дитина з особливостями 
у розвитку потребує поваги до себе, 
вона часто вразливіша, і беззахисна. 
Найменший прояв недоброзичливості 
глибоко ранить її, нервова система стає 
слабкішою, нестійка психічна рівновага 
порушується, вона звикає до постійних 
докорів, стає замкнутою, що ускладнює 
її фізичні і психічні проблеми і сприяє 
патологічному розвитку особистості. 
Адже дитина по-справжньому щаслива, 
коли відчуває турботу, увагу й любов 
найближчих людей. 

Висновки. Провівши аналіз теоре-
тичних даних щодо пізнавальної діяль-
ності дітей дошкільного віку, можна 
стверджувати, що процес розвитку даної 

«риси особистості» у них є несформова-
ним. Діти із затримкою психічного роз-
витку – це особлива категорія дітей з по-
рушеннями нервово-психічних процесів, 
що зумовлюють уповільненість темпу 
розвитку психіки дитини, що проявля-
ється в недостатності загального запасу 
знань, нестійкості уваги, поверховості 
сприймання, ослабленій пам’яті, недо-
розвиненні мовлення, швидкій втомлю-
ваності під час пізнавальної діяльності. 

Результати теоретичного досліджен-
ня показали, що цілеспрямований роз-
виток пізнавальної діяльності дітей з із 
ЗПР повинен здійснюватись вже в до-
шкільному віці, який має включати в 
себе корекційно-розвивальну роботу, що 
включає в себе роботу з розвитку всіх 
психічних процесів та корекцію вторин-
них порушень; створення розвиваючого 
середовища, що сприятиме активізації 
пізнавальної діяльності та співпрацю 
педагогічного колективу з батьками. 

Отже, зважаючи на те, що на сьогодні 
немає загальноприйнятої системи кри-
теріїв і показників сформованості пізна-
вальної активності дітей із ЗПР, це обу-
мовлює подальші перспективи пошуку 
напрямків дослідження, рівнів сфор-
мованості та компонентів пізнаваль-
ної діяльності, розробці діагностичної 
методики, визначенні критеріїв її діа-
гностики, що дозволить нам виявити по-
трібні психолого-педагогічні умови, які 
будуть сприяти поліпшенню навчальної 
діяльності дітей із ЗПР.
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РОЛЬ ДИДАКТИКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ  
У ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ НІМЕЦЬКОЇ 

УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 

Анотація: У статті розглядається питання про роль дидактики вищої школи як академіч-
ної дисципліни і складової частини педагогічної науки в ході модернізації сфери вищої освіти  
Німеччини. Автор указує на той факт, що німецькі університети ще не домоглися істотного 
підвищення якості освіти й наукових досліджень, котре дозволило б їм зайняти ведучі позиції 
в міжнародних рейтингах вищих навчальних закладів. Автор припускає, що деякі з невиріше-
них у цій сфері проблем пов’язані зі звуженням сфери діяльності дидактики й педагогіки ви-
щої школи і відкритим ігноруванням їхньої ролі як у ході перетворень, так і в повсякденній ді-
яльності вишів. Автор зазначає, що пошук оптимального рішення актуальних завдань системи 
вищої освіти не може обійтися без більш широкого застосування наукових даних та досвіду 
дидактики й педагогіки вищої школи в ході Болонської реформи. Воно є умовою успішного 
формування не тільки ключових компетенцій, але і широкого наукового кругозору й особис-
тості молодих фахівців.

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о роли дидактики высшей школы как академи-
ческой дисциплины и составной части педагогической науки в ходе модернизации сферы 
высшего образования Германии. Автор указывает на достижение успеха в реформирования 
немецкой системы высшего образования, правда, но, прежде всего, в области структурных 
преобразований. По данным автора, немецкие университеты еще не добились необходимого 
повышения качества образования и научных исследований. Автор предполагает, что многие 
из нерешённых в этой сфере проблем связаны с сужением сферы деятельности дидактики и 
педагогики высшей школы и открытым игнорированием их роли как в ходе преобразований, 
так и в повседневной деятельности вузов. Автор делает вывод о том, что поиск оптимального 
решения стоящих перед сферой высшего образования задач не может обойтись без более 
широкого применения данных дидактики и педагогики высшей школы в ходе реформирова-
ния высшего образования как условия формирования не только ключевых компетенций, но и 
широкого научного кругозора и личности молодых специалистов.

Summary: This article concerns the modern stage of reforming German higher education sys-
tem and the role of didactics and pedagogic in this process. The author concludes that, despite 
of sharp struggle of ideas, Germany successfully carries out modernization of higher education 
sphere. This success indicates an achievement of the compromise between the basic participants 
of political debates. As a matter of fact the success has been achieved mostly in the field of structur-
al transformations. German universities have not yet reached a so high level of education and scien-
tific research quality which would allow them to occupy leading positions in the international ratings 
of higher schools. The purpose of the given article consists in reflecting an enough actual and com-
plicated problem which concerns determining an optimum way of academic education develop-
ment. In our opinion, this way should be result of the compromise between three stage structure of 
higher education, drive to applied character of education within the framework of a bachelor degree, 
formation of scientific elite, that is realization of a principle «training through research» within the 
framework of a magistracy and postgraduate study. A wider penetration of didactics and pedagogic 
into the field of higher education is a condition of forming not only key qualifications, but also broad 
scientific visions and responsibility of young experts.
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Постановка проблеми. Очевидність 
істотного зниження якості освіти в умо-
вах масового університету призвела до 
розуміння необхідності реформування 
німецької системи вищої освіти. У ба-
ченні шляхів реформування цієї сфери 
дотепер існують істотні розбіжності між 
представниками декількох політичних 
напрямків. Одне з них відстоює ідеї по-
вернення до ідеалу університету В. фон 
Гумбольдта, обґрунтовуючи свою пози-
цію тим, що реалізації цієї ідеї постійно 
заважають представники дидактики ви-
щої школи, які намагаються перетвори-
ти університет у звичайну школу шля-
хом «дидактизації» й «педагогізації» 
навчального процесу. На думку «гум-
больдтіанців», це неминуче призведе до 
загибелі університету. Представники ди-
дактики вищої школи переконані у тому, 
що «масовість» університетської освіти 
й глобальні процеси в сфері освіти зму-
шують проводити у сфері академічної 
освіти корінні реформи, котрі неминуче 
висувають на передній план процесів 
реформування дидактику як складо-
ву педагогіки. Представники третього 
угруповання більше за все побоюються 
елітарності вищої освіти, котру можуть 
реалізувати як гумбольдтіанці, так і при-
хильники впровадження трьохрівневої 
системи вищої освіти (бакалавріат, магі-
стратура й аспірантура). 

Незважаючи на гостру боротьбу ідей, 
Німеччина успішно здійснює модерні-
зацію сфери вищої освіти. Цього успі-
ху, щоправда, вдалося досягти в галузі 
структурних перетворень. Німецькі уні-
верситети ще не досягли такого рівня 
якості освіти й наукових досліджень, 
котрий забезпечив би зайняття цими ви-
шами ведучих позицій у міжнародних 
рейтингах вишів. Правда, німецькі виші 
як і раніше користуються міжнародною 
популярністю, але в першу чергу через 

відсутність плати за навчання для сту-
дентів державних вишів.

Відображення проблеми в актуаль-
них наукових дослідженнях. Гострота 
дискусій у сфері німецької вищої освіти 
знайшла своє віддзеркалення в числен-
них публікаціях, котрі містять викладен-
ня різноманітних і часто діаметрально 
протилежних точок зору на німецьку по-
літику в галузі вищої освіти. Найбільш 
цікавими з них є роботи Б. Берендт [1], 
Х. Брінкманна [2], М. Бюлов-Шрамм [3], 
Кімміха Д. [6], Рейнманн Г. [8], Тумфар-
та А. [6], Д. Фаллона [4], Г. Финная [10], 
Й. Шрадера [9] і багатьох інших. 

Ціль статті. Ціль даної статті поля-
гає у відображенні досить актуальної й 
складної проблеми, котра пов’язана з 
визначенням оптимального шляху роз-
витку німецької університетської освіти. 
На нашу думку, тематика дискусій у ні-
мецькому університетському середови-
щі є цікавою для українських фахівців 
на тлі докорінних перетворень у сфері 
вищої освіти України з урахуванням ви-
мог Болонського процесу. 

Виклад основного матеріалу. Про-
тягом останніх років Юрген Міттель-
штрасс, відомий німецький філософ у 
галузі теорії освіти, багаторазово висту-
пав із критикою дидактики вищої школи. 
Його різкі висловлення й оцінки стали 
об’єктом різкої критики колег і привер-
нули до нього як особистості і як авто-
ритетного вченого значну увагу колег. 
У своїй статті «Про тяжке положення 
дидактики вищої школи» [7] він викла-
дає історію цієї відносно нової дисци-
пліни. На відміну від М. Бюлов-Шрамм 
[3] Міттельштрасс викладає цю історію 
не як історію розвитку, а як «історію 
страждань» [7, с. 59]. Філософ міркує 
про незадовільний стан справ у дидак-
тиці й викладає своє бачення проблем у 
вигляді п’яти тез, котрі були спростовані 
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Людвігом Хубером незабаром після пу-
блікації даної статті. 

Л. Хубер, авторитетний представ-
ник німецької дидактики вищої школи, 
послідовно захищає дидактику вищої 
школи як наукову дисципліну від різно-
го роду нападок уже протягом декіль-
кох десятиліть. Вимоги Міттельштрасса 
щодо вилучення дидактики, а разом із 
нею й педагогіки з університетського пе-
реліку дисциплін повторюють такі ж ви-
моги, котрі лунають менш категорично в 
університетському середовищі протягом 
тривалого часу. 

У своїй першій тезі Ю. Міттель-
штрасс наполягає на тому, що дидактика 
перетворює ідею організаційної рево-
люції всіх університетських відносин у 
педагогічний захід і позиціонує себе як 
«помста педагогіки університетові за 
утрату нею своєї наукової значимості» 
[7, с. 60]. Інституціоналізація дидакти-
ки вищої школи як спосіб подолання 
незадовільного стану справ у німець-
ких університетах призвела, у розумінні 
Ю. Міттельштрасса, до «приручення» 
(«одомашнювання») реформування ви-
щої школи. Воно, як відомо, почалося 
в 1960-і рр. і поступово припинилося в 
середині 1970-і рр., коли дослідження 
в галузі дидактики вищої школи стали 
частиною університетських «буднів». 

У своїй другій тезі Ю. Міттельштрасс 
характеризує дидактику вищої школи як 
«відповідь на інституціональне бажання 
здійснення реформ у сфері вищої осві-
ти» [7, с. 62] і як дидактику ремонту в 
будинку вищої школи. Її завдання зна-
ходить своє обґрунтування не в успіш-
ній, а в невдалій практиці, тому дидак-
тика сприяє невдачі тієї самої практики. 
Структурні умови навчання фізично 
застаріли й стали анахронізмом. У ре-
зультаті проникнення дидактики в уні-
верситетський навчальний процес від-

бувається перетворення університету 
в школу, тому що структурні дефіцити 
повинні бути ліквідовані шляхом вико-
ристання педагогічних концепцій. Саме 
в таких умовах дидактика вищої шко-
ли перетворюється, на думку Міттель-
штрасса, у «дидактику ремонту», котра 
повинна привести «виші у той стан, у 
якому вони дійсно можуть виконувати 
свої навчальні функції» [7, с. 63]. Однак 
дидактика не обмежується виконанням 
цього завдання й ідентифікує себе «як 
науковий процес; задача ремонту в її 
самосвідомості перетворюється в само-
ціль» [там же]. 

На думку М. Гейнріха, Ю. Міттель-
штрасс бачить у дидактиці неприпус-
тиме перетворення абстрактного педа-
гогічного завдання університету в щось 
реальне. Він посилається на традицій-
ний гумбольдтівський топос «єдності 
дослідження і навчання» і підкреслює 
науковий характер університету як до-
слідницького й навчального закладу, ко-
трий здійснює «наукове дослідження» 
й «наукове навчання». Для здійснення 
«наукового навчання» університет «ке-
рується законами, що відмінні від тих, 
котрими, як правило, керується педаго-
гіка. Мова йде про закони науки <...>» 
[там же]. 

Ю. Міттельштрасс переконаний у 
тому, що дидактика вищої школи, під 
яким би ім’ям вона не функціонувала, 
сприймає університет тільки як школу і 
не рахується з тим, що школа, котра за-
ймається дослідженням, не є звичайною 
школою [7, с. 64]. Ю. Міттельштрасс 
погоджується з тим, що загальні умови 
функціонування університетів, як і всіх 
інших німецьких вишів, істотно зміни-
лися. Неадекватність цим новим умовам 
навчальних планів і програм, котрі ви-
користовуються й досі в університетах, 
призвела до того, що ідеал «навчання 
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через дослідження» не втілюється в уні-
верситетську дійсність. Дидактика ви-
щої школи як академічна дисципліна, за 
визнанням Міттельштрасса, набула усе 
більшого значення на тлі втрати універ-
ситетом здатності організувати навчання 
за допомогою дослідження. Дидактика 
набуває усе більшого поширення в на-
уковому навчанні і витісняє досліджен-
ня з його традиційної сфери і «збільшує 
хворобу, лікуванням якої вона нібито за-
ймається» [7, с. 64]. 

У своїй третій тезі Ю. Міттельштрасс 
заявляє про погрозу загибелі «ідеї уні-
верситету як наукового вишу <...> у вирі 
зростаючої педагогізації» [так само], 
називає дидактику вищої школи «на-
уковим козлом, що стає дидактичним 
садівником» і попереджає, що «педаго-
гічне знищення навчання знищує сам 
університет» [так само]. Міттельштрасс 
розглядає педагогізацію вишів як абсо-
лютно не ефективну відповідь на зне-
особлювання навчання через зниження 
рівня укладання навчальних програм і 
планів. Педагогіка нібито функціонує 
в університетах у вигляді масової ди-
дактики чи дидактики мас, а «науковий 
процес самоосвіти перетворюється в ре-
гламентований дидактикою процес ви-
кладання» [7, с. 65]. Використання форм 
викладання, нав’язаних дидактикою ви-
щої школи, призводить, на думку Міт-
тельштрасса, до деградації університет-
ської освіти. Ця деградація посилюється 
«дидактизацію, тобто тривіалізацією 
наукових процесів навчання й викладан-
ня» [так само]. 

Четверта теза Ю. Міттельштрасса 
містить констатацію факту перетворен-
ня дидактики вищої школи в наукову 
теорію, що, на його думку, одночасно 
призводить до зникнення її як науки. 
Цей процес Міттельштрасс називає 
«філософським і науково-теоретичним 

туманом, котрий постійно виникає між 
претензіями дидактики вищої школи й 
досягнутими нею результатами й при-
криває при цьому її власну науково-тео-
ретичну наготу» [7, с. 68]. 

Спроби перетворення дидактики ви-
щої школи в наукову дидактику також 
відкидаються Ю. Міттельштрассом, 
оскільки там «де нічого немає чи є дуже 
мало, мусить бути компенсовано ви-
суненням великих претензій. Наукова 
дидактика, котра є результатом обла-
городжування дидактики вищої школи 
до рівня наукової теорії, являє приклад 
того, як це відбувається і не вдається в 
принципі» [7, с. 71]. 

У своїй п’ятій тезі Ю. Міттельштрасс 
указує на те, що «майбутнє науково-
го дослідження й навчання визначає не 
дидактика вищої школи чи наукова ди-
дактика, а кращий учений. Справжнім 
нещастям для університету виступає не 
дидактичне безладдя, а дидактичний 
порядок, якщо він займає місце вчено-
го» [7, с. 71]. Міттельштрасс ототож-
нює при цьому логіку дослідження й 
логіку навчання у виші. Проникнення 
раціональності в загальний дослідниць-
кий процес, на його думку, гарантує й 
раціональність викладання. Позитив-
ні результати в дослідженні й навчан-
ні стануть, виходячи з цієї точки зору, 
двома сторонами того самого процесу. 
На думку Ю. Міттельштрасса, принци-
пами науковості і наукового досліджен-
ня є мовна (понятійна) ясність, можли-
вості верифікації даних і обов’язкова 
їх обґрунтованість. Вони є водночас 
компонентами науково орієнтованого 
навчання й науково орієнтованого учін-
ня. Виходячи з цього, Міттельштрасс 
робить висновок про відсутність «по-
треби в особливій дидактиці» [7, с. 71]. 

Зрештою, Ю. Міттельштрасс виклю-
чає дидактику вищої школи з кола уні-
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верситетських наук і для цього наводить 
своє науково-теоретичне обґрунтування 
у вигляді формулювання свого кредо. 
Воно полягає в тому, що він, як і рані-
ше, навіть в умовах масового вишу, ко-
трим є сучасний університет, вірить у 
силу дисциплінарної науки. Ця наука 
об’єднає дослідницькі процеси з про-
цесами викладання без допомоги будь 
якої наукової дидактики. Тому в зовніш-
ній особливій техніці викладання, котра 
завжди буде залишатися за межами на-
уки, відпаде всяка необхідність. У будь-
якому випадку рішення буде знайдено не 
дидактиком, а вченим [7, с. 72].

Ю. Міттельштрасс полемізує з при-
хильниками дидактики вищої школи, 
знаходячи при цьому науково-теоретич-
ні обґрунтування своєї позиції у дусі 
діалектики Просвітництва, указуючи 
на емпірично недостатньо перевірені і 
науково не перевірені явища. Міттель-
штрасс завершує свій виклад «апока-
ліпсичним» коментарем у буквальному 
значенні цього слова: «Пекло (сучасний 
стан справ у вищій школі) не стає більш 
стерпним при заміні чортів на дидакти-
ків» [7, с. 73]. 

У своїй статті про «ідеї й перспекти-
ви дидактики вищої школи» Л. Хубер [5] 
сформулював «промову в захист» дидак-
тики вищої школи. Л. Хубер нагадує, що 
на адресу дидактики вищої школи до-
тепер звучать обвинувачення в тому, що 
вона нібито є «інструментом чи зброєю 
педагогіки» [5, с. 26]. У той же час іні-
ціаторами створення «наукової дидакти-
ки» чи «дидактики вищої школи» спо-
чатку були інженери, медики, соціологи, 
філософи й представники інших наук, 
але не самі педагоги. Педагоги, за да-
ними Л. Хубера, складають зараз тільки  
10% із числа всіх професійних дидак-
тиків вищої школи. Сама ж «дидактика 
вищої школи не була визнана в академіч-

ному середовищі ні старої, ні нової Фе-
деративної республіки як складова час-
тина педагогіки. Педагогіка не зробила 
навчання й учіння у виші предметом 
свого дослідження» [5, с. 27]. 

Розглядаючи статус дидактики ви-
щої школи в межах педагогіки, Л. Ху-
бер уважає, що педагогіка займає у 
сфері вишівського навчання абсолютно 
обґрунтоване місце, у чому сумнівається 
Ю. Міттельштрасс. Хубер указує на те, 
що у виші відбувається подальше ста-
новлення особистості молодих людей, у 
тому числі в рамках процесів навчання й 
учіння. Форми навчання й учіння, а та-
кож ситуації, у котрих вони відбувають-
ся в університеті, на його думку, припус-
кають ті самі констеляції факторів, що 
й в інших навчальних закладах. Ці кон-
стеляції можуть бути проаналізовані в 
категоріях, котрі для цього розробила 
педагогіка, тобто дидактика. 

Крім того, Л. Хубер наполягає на тому, 
що при розгляді процесів розвитку осо-
бистості студентів не можна спрощувати 
взаємини між викладачами й студентами 
в процесі навчання й учіння. Ці взаємини 
впливають на багато аспектів становлен-
ня молодого фахівця в ході навчального 
процесу. Невдачі під час екзаменаційної 
сесії призводять або до подовження тер-
мінів навчання окремих студентів, або 
до їх відрахування з університету, або до 
переводу на іншу спеціальність, викли-
кають у них психічні порушення, осо-
бистісні кризи і т.д. [5, с. 28]. 

У зв’язку з цим можна припустити, 
що така різна аргументація двох опонен-
тів пояснюється тим, що кожен із них 
виходить із перспектив своєї професій-
ної орієнтації. Аргументація Л. Хубера 
здається переконливої з педагогічної 
точки зору, але не з погляду філософа 
Міттельштрасса, який абсолютизує фі-
лософський підхід до інтерпретації суті 
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навчального процесу у вишах, сприймає 
педагогічну парадигму як неадекватну 
академічному середовищу. 

При всіх принципових розбіжнос-
тях у поглядах обох опонентів (тобто 
Ю. Міттельштрасса і Л. Хубера) від-
дзеркалюється усвідомлення двома 
опонентами нагальної потреби в ре-
формуванні сфери вищої освіти. Міт-
тельштрасс виступає за оптимізацію 
«навчання шляхом дослідження» як ба-
зовий принцип реформування універ-
ситетів. Проте така реформа передбача-
ла б створення таких умов керівництва 
дослідницькою діяльністю студентів 
із боку викладачів, котрі були, безсум-
нівно, актуальні ще в часи Гегеля. Але 
в умовах масового університету такий 
спосіб організації навчального проце-
су був би непосильний для бюджету 
німецьких університетів. Його можна 
було б здійснити тільки в окремій еліт-
ній групі студентів. На тлі сучасного 
реформування сфери вищої освіти така 
спроба була б відкинута через руй-
нування принципу демократичності 
спробою впровадження елементів не-
припустимої елітарності вищої освіти. 

На думку М. Гейнріха, університет 
дійсно відчуває потребу в капітальному 
ремонті. Цей факт знаходить своє під-
твердження в університетській дійснос-
ті. Дидактика вищої школи, котра сприяє 
цьому, діє не проти духу університету, як її 
обвинувачує в цьому Ю. Міттельштрасс, 
але в його дусі і разом із ним [5, с. 41]. 

Висновки. На нашу думку, усі ці 
дискусії, котрі відбуваються на тлі 
реалізації Болонської реформи у Ні-
меччині, не є суто теоретичними і не 
обмежуються національними рамка-
ми. Реформування сфери вищої освіти 
України, котре віддзеркалює загаль-
ноєвропейські підходи до вирішення 
проблем вищої освіти, супроводжу-
ється звуженням сфери дидактики й 
педагогіки й педагогічної освіти в ці-
лому. Поширюються заклики до змен-
шення набору педагогічних дисциплін 
і до скорочення термінів теоретичної 
й практичної підготовки педагогічних 
працівників, які лунають із боку пред-
ставників освітянської еліти й чинов-
ництва. Усі ці прояви зневаги до пе-
дагогіки та дидактики як її складової 
частини містять загрозу руйнації бага-
тьох національних надбань у цій сфері. 
Тому виникає потреба в обережному 
впровадженні іноземного досвіду ре-
форм і в широкому обговоренні шля-
хів реформування системи вищої осві-
ти України. Це реформування мусить 
бути спрямоване не на скорочення дер-
жавних витрат на потреби вищої осві-
ти, а на поліпшення якості підготовки 
фахівців і підвищення їхньої конку-
рентноздатності, на формування інте-
лектуальної й духовної еліти суспіль-
ства. Виконання цих складних завдань 
не означає відсторонення педагогіки й 
дидактики від процесів реформування 
й нехтування їх надбаннями. 
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Полтавського ДНЗ (ясла-садок) № 63 «Казка»

РОЗВИТОК ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДІТЕЙ  
РАННЬОГО ВІКУ ЗАСОБОМ БІНАРНИХ ЗАНЯТЬ

Анотація: У статі розкриваються основні принципи проведення бінарних занять в парі 
«психолог-вихователь» в групі дітей раннього віку. Аналізується можливість розвитку їх психіч-
них процесів за алгоритмом від наявної зони розвитку до перспективної, вимірюється ефек-
тивність такої форми роботи за допомогою тестової методики та педагогічного моніторингу. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные принципы проведения бинарных заня-
тий в паре «психолог-воспитатель» в группе детей раннего возраста. Анализируется возмож-
ность развития их психических процессов по алгоритму от наявной зоны развития к перспек-
тивной, измеряется эффективности такой формы работы с помощью тестовой методики и 
педагогического мониторинга. 

Summary: The article reveals the main principles of carrying out binary training in a couple of 
"psychologist-educator" in a group of young children. The possibility of developing their mental pro-
cesses by algorithm from the existing development zone to the perspective is analyzed, the effec-
tiveness of such a form of work is measured by means of test method and pedagogical monitoring.

Вступ. Підготовка та проведення бі-
нарних занять командою (педагог, пси-
холог) має на меті забезпечити психіч-
ний розвиток дитини раннього віку. Під 
час реалізації бінарних занять психолог 
забезпечує педагога об’єктивними по-
казниками розвитку дитини без відриву 
від загального педагогічного процесу та 
надає необхідні дані з приводу психоло-
гічних особливостей конкретно взятої 
дитини. Нашою проблемою є інтеграція 
психолого-педагогічної науки з метою 
оптимізації роботи дошкільного на-
вчального закладу.

Основна частина. Бінарне заняття 
це завжди результат співпраці двох пе-
дагогічних працівників, що переростає 
у творчий процес учасників педагогічної 
взаємодії [1]. Психологічний супровід 
під час бінарних занять в парі психолог-
вихователь забезпечує ефективність пе-
дагогічного процесу в цілому.

Методологічне обґрунтування між-
предметних зв’язків опрацювали такі 
вітчизняні вчені та вчителі: О. Аку-
ніна, В. Бевз, Н. Божко, Л. Вичорова, 

Є. Глінський, Т. Горзій, С. Гончаренко, 
О. Данилюк, О. Джулик, Л. Зеленська, 
І. Козловська, А. Коломиєць, К. Копняк, 
М. Лазарєв, Г. Максимова. На праці цих 
вчених та практиків ми спиралися під 
час підготовки бінарного заняття в групі 
дітей раннього віку. Нажаль, бінарне за-
няття в парі «психолог-педагог» не опи-
сане. Розкриттю цього питання і при-
свячений наш нарис. 

Підготовка до бінарних занять в 
групі дітей раннього віку в парі психо-
лог-педагог включала в себе 7 етапів, 
що ставили собі за мету вирішення та-
ких завдань: здійснити теоретичний 
аналіз психолого-педагогічної літе-
ратури; розробити проект бінарних 
занять; попередньо діагностувати 
рівень розвитку дітей раннього віку; 
втілити проект бінарних занять в 
групі дітей раннього віку; здійснити 
контрольний вимір розвитку дітей 
раннього віку використовуючи психо-
лого-педагогічні засоби; залучити до 
проекту батьків дітей раннього віку; 
проаналізувати розвиток психічних 



132

№ 12 / 2017 р.
♦

процесів дітей раннього віку на бінар-
них заняттях.

Робота була здійсненна на базі ПДНЗ 
№ 63 «Казка» в групі дітей раннього 
віку № 2. Кількість дітей, які приймали 
участь в проекті: 12 вихованців. Вік ді-
тей від 2-х до 4-х років. Дві групи дітей 
раннього віку виступали як контрольні. 
З цих груп випадковим чином було об-
рано по 12 дітей з метою здійснення 
аналізу ефективності бінарних занять. 
Ефективність проекту вимірювалась за 
допомогою психодіагностичної методи-
ки «Шкали оцінки психічного розвитку» 
[9] та педагогічного моніторингу. Далі 
описуємо етапи роботи: 

1. Теоретичний аналіз літератури. 
З аналізу психолого-педагогічної літера-
тури випливає, що ідея поєднати психо-
логію і педагогіку існує вже давно. Так, 
видатний російський вчений К. Ушин-
ський закликав педагогів враховувати 
психологічні особливості дітей. Сучас-
на Українська держава на рівні законо-
давчих актів проголосила особистісно-
зорієнтований підхід в дошкільному 
вихованні та навчанні [15]. Всі наявні 

педагогічні програми розвитку дітей до-
шкільного віку враховують психологіч-
ні особливості розвитку дітей раннього 
віку. Мета до якої повинен прагнути пе-
дагогічний колектив поставлена в «Ба-
зовому компоненті дошкільної освіти» 
в якому в окремий розділ винесена лінія 
особистісного розвитку [2]. Оскільки 
особистість – це міждисциплінарне по-
няття яке існує і в педагогіці і в психоло-
гії. Саме воно й послужило відправною 
точкою для побудови теоретичної моде-
лі бінарних занять [8]. 

2. Розробка проекту бінарних занять. 
Сучасне розуміння розвитку особис-
тості розкривається нам через набуття 
людиною в процесі виховання компе-
тентностей. Для виміру ефективності бі-
нарних занять нами був обраний сенсор-
но-пізнавальний розвиток [2; 6]. Отже, 
критерієм ефективності бінарних занять 
буде набуття дітьми компетентності по 
лінії сенсорно пізнавального розвитку. 
Обґрунтуванням даного вибору є те, що 
наявність або відсутність сенсорного 
навику можуть бути перевірені психо-
логом і педагогом з однаковою долею 

Таблиця 1

Назва Мета Орієнтовний 
час

Форма  
проведення

«Цікавий потяг»
Встановити емоційний контакт 

між психологом та групою дітей, 
через гру з кольорами.

10 хв. Підгрупи дітей

«Такі різні потяг»
Закріпити знання дітей про ко-

льори та форми, навчити їх 
диференціювати.

10 хв. Підгрупи дітей

«Великий та ма-
ленький потяг»

Сформувати уявлення про 
сенсорні еталони, навчити їх 

відрізняти.
10 хв. Підгрупи дітей

«Будуємо станції 
для потягів»

Закріпити знання про сенсорні ета-
лони, діагностувати рівень розвит-

ку дрібної моторики. 
10 хв. Підгрупи дітей

«Інтерв’ю  
з машиністом»

Оцінити якість засвоєння дітьми 
знань, що були подані в попередніх 

заняттях
20 хв. Індивідуальна 

робота
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достовірності. Навички сенсорно-пізна-
вального розвитку також можуть бути 
перевірені безпосередньо батьками без 
участі спеціалістів. Нами був розробле-
ний проект занять, що має назву: «Ве-
селий потяг»[8]. Перше заняття – вхід-
не, останнє – контрольне направлене на 
оцінку навичок, що здобули діти. Корот-
кий опис проекту представлений у та-
блиці 1.

3. Попередня діагностична робота 
в групах дітей раннього віку та вибір 
групи для здійснення проекту бінарних 
занять. 

Діагностична робота велася в двох 
напрямах: для психологічного супро-
воду та для з’ясування наявного рівня 
сенсорно-пізнавального розвитку. Нами 
була застосована шкала «Шкала оцінки 
психічного розвитку» [9]. Для аналізу 
вже наявних у дітей компетентності ми 
використали педагогічний моніторинг 
критерії взяли з програми «Дитина» [6]. 
Результати подані у порівняльній табли-
ці. Умовні позначення: Р.В. – розумовий 
вік; К.В. – календарний вік; К.Р. – кое-
фіцієнт розвитку; Н.Р. – низький рівень 
розвитку компетентності; Д.Р. – до-
статній розвиток компетентності, В.Р. – 
високий рівень розвитку. У висновку 
отримані результати зіставляються зі 
статистичними нормами вікового розви-
тку [9] (табл. 2).

4. Безпосереднє проведення бінар-
них занять в парі психолог – вихователь. 
Виникла необхідність в розподілі ролей 
учасників проекту виходячи з специфіки 
їх трудової діяльності.

Обов’язки під час занять було розпо-
ділено таким чином (табл. 3).

5. Контрольне вимірювання показни-
ків сенсомоторного розвитку дітей ран-
нього віку (табл. 4). 

Так як показники К.Р. (коефіцієнту 
розвитку) та педагогічного моніторингу 
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в експериментальній групі мають тен-
денцію до зростання, та при порівнян-
ні з контрольною групою, є вищими, то 
бінарні заняття в парі психолог-вихова-
тель є ефективною формою роботи. 

6. Залучення батьків до роботи та 
презентація проекту педагогічному ко-
лективу дитячого садка. Батькам всіх 
груп дітей раннього віку було запропо-
новано відвідати семінар із сенсорно-
пізнавального розвитку. Після семінару 
всі охочі могли скористатися нашим ди-
дактичним матеріалом та погратися вдо-
ма. Таку вимогу ставить перед нами про-
грама «Дитина» [6].

Педагогічному колективу було пре-
зентовано відеоматеріал одного бінарно-
го заняття та разом з ними проаналізова-
но слабкі та сильні сторони такого виду 
роботи. На бінарні заняття мають на 
меті розвиток всіх психічних процесів 
за алгоритмом від наявного рівня розви-
тку до перспективного. Така схема дає 
можливість не тільки діагностувати на-
явні психічні процеси а і формувати їх. 

7. Більш детально розглянемо алго-
ритм вдосконалення психічних процесів 
дітей раннього віку. 

Увага – її роль полягає у забезпечен-
ні психічних процесів, – пізнавальних, 
емоційних, вольових, вона забезпечує 
успішну роботу свідомості [13]. Увага є 
опорним психічним процесом для реалі-
зації бінарних занять. Тому перейдемо 
до розгляду особливостей функціону-

вання уваги в дітей раннього віку. Серед 
них виділяють: нетривалість зосеред-
ження, схильність до значних коливань, 
протягом короткого часу діти неоднора-
зову переходять від одного виду діяль-
ності до іншого, по кілька разів зміню-
ючи свій задум; піддатливість зовнішнім 
впливам, навіть незначний сторонній 
показник відволікає увагу дитини від ді-
яльності; увага залежить від цікавості 
занять, в середньому дитина раннього 
віку може витримати 5 хвилин [6]; не-
спроможність переключення на власний 
розсуд з одного об’єкту на інший за че-
рез відсутність довільної регуляції; за-
лежність від віку дітей, чим молодша 
дитина, тим менше вона може зосеред-
итися на словах дорослого, увагу при-
вертають яскраві, привабливі предмети 
слова лише супроводжують їх [13].

Оскільки в нас діти раннього віку то 
їх психічний розвиток визначають в мі-
сяцях. До характеристик уваги можна 
додати: поганий розподіл уваги (немож-
ливість одночасно виконувати два або 
більше видів діяльності), не великий об-
сяг (не спроможність утримувати багато 
об’єктів в ментальному полі за короткі 
проміжки часу). 

Отже, тривалість одного виду діяль-
ності не повинна перевищувати 5 хви-
лин. На заняттях доцільно використову-
вати яскраві привабливі предмети. 

Відчуття – це психічний процес ві-
дображення окремих властивостей 

Таблиця 3 
Вихователь Психолог

Передає суспільний досвід Діагностує індивідуальні особливості дітей
Керує дитячим колективом Спостерігає за змінами в дитячому колективі
Формує необхідні знання вміння  
та навички

Діагностує відповідність сформованих умінь 
віковим нормам

Проводить заняття з дітьми Допомагає дітям, що не встигають, рекомендує 
вихователю прийнятний для дітей темп занять

Оціню рівень виконання дитиною 
завдань Підтримує позитивну самооцінку дітей



135

Київський науково-педагогічний вісник
♦

предметів, якостей предметів та явищ 
об’єктивного світу, а також внутрішньо-
го стану організму при безпосередньому 
впливі на рецептори [13]. Як і увага, від-
чуття дитини раннього віку мають свої 
особливості, серед них: 

1. Починаючи з двох років, дитина 
починає розрізняти не тільки основні 
кольори а і відтінки. З кольорів це – чер-
воний, синій, зелений, жовтий; до них, 
після двох, додаються проміжні тони: 
помаранчовий, блакитний та фіолето-
вий. Нашим завданням є прив’язка ко-
льорів до конкретної назви. Висловлюю-
чись термінологією І. Павлова, – перехід 
від безпосереднього відчуття (першої 
сигнальної системи) до символічного 
замінника (слова, другої сигнальної сис-
теми) [14]. 

2. Активного розвитку зазнає і слухо-
ва чутливість. Дитина раннього віку вже 
впізнає всі звуки рідної мови та може 
відрізнити слова тональність слів та гуч-
ність голосу. Активно розвивається здат-
ність розпізнавати висоту звуку [13].

3. В ранньому дитинстві удоскона-
люються кінестетичні та тактильні від-
чуття. Прикладом цього є розпізнавання 
дитиною ваги предмета: можливість ди-
тини раннього віку відчути предмет на 
дотик (шершавий, плоский, м’який), роз-
пізнання предметів за формую на дотик 
(круглий, квадратний, довгий, тонкий). 

4. Розвиваються в ранньому дитин-
стві і здатність розрізняти запахи та 
смаки. Розвиток цієї групи відчуттів по-
чинається з контрастних об’єктів. солод-
ке-солоне, гірке-гостре [13]. 

Завданням бінарних занять в розви-
тку відчуттів є розрізнення дитиною ко-
льорів та відтінків. Поступовий перехід 
від предмета користуватися до його сим-
волічного замінника «слово» [14]. 

Сприймання – цілісне відображення 
предметів, ситуацій, явищ об’єктивного 
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світу у процесі їх безпосереднього впли-
ву на органи чуття [13]. Діти раннього 
віку мають такі особливості сприймання: 

1. Для того щоб почати сприймати 
предмет дитині раннього віку, необхідно 
залучити до роботи з ним якомога біль-
ше аналізаторів. Тобто, дитина раннього 
віку сприймає предмет через очі, руки та 
дотик. 

2. Сприйманню притаманна така по-
слідовність розвитку: спочатку дитина 
починає активно діяти з предметом, по-
тім сприймання поєднується з практич-
ною дією дитини з предметом та описом 
його. І тільки після проходження цих ста-
дій наступає справжнє сприймання [7]. 

3. В дитини раннього віку процес 
сприймання відбувається через систему 
прецептивних дій (структурні одиниці 
процесу сприймання у людини, які за-
безпечують свідоме перетворення сен-
сорної інформації, що забезпечує побу-
дову образу, адекватного предметного 
світу) [13]. 

4. Сприймання дітей раннього віку 
розвивається через активні дії з предме-
тами та через ігри маніпуляції [13].

5. Розвиток сприймання в дитини 
раннього віку відбувається через засво-
єння сенсорних еталонів [6]. 

Для розвитку цього психічного необ-
хідно, щоб дитина раннього віку на бі-
нарних заняттях мала змогу маніпулю-
вати дидактичним матеріалом. 

Мислення – процес опосередкова-
ного і узагальненого пізнання людиною 
предметів і явищ об’єктивної дійсності в 
їх істотних властивостях, зв’язках і від-
ношеннях. Основи мислення формують-
ся в ранньому дитинстві на базі наочно-
дійового. Розвивається наочно-образне 
мислення. Дитина раннього віку робить 
перші узагальнення, користуючись по-
переднім досвідом взаємодії з предмета-
ми [13]. Ми виділили такі особливості 

функціонування мислення в ранньому 
віці: 

1. Мислення дітей раннього віку роз-
вивається завдяки практичної діяльності 
з предметами навколишнього світу. 

2. Розвиток узагальнення, порівнян-
ня, причинно-наслідкових зв’язків тісно 
пов’язаний з розвитком мови дитини її 
пасивним та активним словником. 

3. Для розвитку мислення дитини їм 
необхідно давати просту інструкцію до 
дій. Вона повинна бути не обтяжена сло-
вами. Якщо дитина раннього віку не зро-
зуміла її – доцільно, зробити простішою. 

4. Дитина раннього віку інтеріори-
зує спільну діяльність з дорослим у свій 
внутрішній план. Тобто те що ви робили 
з нею разом через деякий час доцільно 
дати на самостійну роботу. Завдяки цьо-
му ми має змогу перевірити чи утворили-
ся в психіці дитини новоутворення [13]. 

Розвиток мислення дитини на бінар-
них заняттях відбувається завдяки сти-
мулюванню мови вихованців, спільній 
діяльності з ними та активних дослід-
ницьких діях самих дітей. При побудові 
структури заняття вище наведені компо-
ненти бажано враховувати. 

Пам’ять – психічний процес 
запам’ятовування, збереження, відтво-
рення та забування людиною власного 
досвіду [13]. В Енциклопедії «Освіта 
від А до Я», пам’ять названа провідним 
психічним процесом який є необхідним 
людині для здобуття освіти [12]. Ми 
частково приймаємо цю тезу і розгляне-
мо цей психічний процес більш деталь-
но. Поясню нашу точку зору. Від пам’яті 
залежить розширення кругозору, оволо-
діння знаннями, навичками та вміннями, 
ускладнення дитячої діяльності. Ми ціл-
ком згодні, що пам’ять є базовим необ-
хідним процесом для навчання та вихо-
вання дітей будь-якого віку та дорослих. 
Але завданням проголошеним в «Законі 
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про освіту» Україні є виховання усесто-
роннє розвиненої особистості [16]. Ви-
конання цієї шляхетної мети не можливо 
здійснити лише на основі пам’яті. Для 
сучасної освіти: дошкільної, шкільної, 
вищої, на наш погляд є не достатнім від-
творення фактів, ідей, формул. Сучасна 
людина перетворює світ, як матеріаль-
ний так і ментальний [11], а для творчо-
го перетворення дійсності, самої пам’яті 
не достатньо. Нам необхідно залучити 
до цього всі психічні процеси, і клю-
чову роль в цьому доручити мисленню. 
Повертаючись до аналізу пам’яті дити-
ни раннього віку, особливостями цього 
процесу в ранньому віці є: 

1. В дитини раннього віку домінують 
мимовільні процеси запам’ятовування, 
краще запам’ятовуються цікаві події, 
емоційні образи. 

2. Довільне запам’ятовування дитини 
раннього віку можливо розвивати через 
вивчення віршів короткого змісту. Для 
розвитку пам’яті дітей раннього віку 
доцільно використовувати повторення, 
слів, дій, інструкцій. 

3. Проводячи заняття з дітьми ранньо-
го віку потрібно пам’ятати, що джерелом 
їхньої пам’яті є інтерес до заняття. В те-
оретичній роботі Л. Божович, присвяче-
ній розвитку та становленню особистості 
дітей, наголошується, – що яскраві емо-
ційні враження, які запам’ятала дитини 
з часом трансформуються в мотив [3]. 

Отже, запам’ятовується матеріал по-
даний відповідним голосом та з доціль-
ним емоційним забарвленням.

Уява – психічний процес створення 
людиною уявлень, які в дійсності нею не 
сприймалися [13]. Уява дитини розвива-
ється поступово з набуттям нею досвіду. 
Усі образи уяви, якими б вони не були, 
ґрунтуються на уявленнях і враженнях, 
які людина отримує у реальному житті. В 
ранньому віці уява має такі особливості: 

1. Уява розвивається в процесі набут-
тя досвіду, через прослуховування казок, 
перегляд мультиків, розуміння сюжетної 
частини заняття. 

2. Уява дитини раннього віку має ми-
мовільний характер. Діти фантазують 
постійно, поштовхом до фантазування 
може послужити асоціація, емоційний 
стан, або навіть просто вільний час. 

3. Уява дитини раннього віку завжди 
супроводжує його пізнавальну актив-
ність. Пізнаючи світ діти без зупинку 
доповнюючи об’єктивні знання власни-
ми фантазіями. 

4. Уява як психічний процес є клю-
човим процесом для дитячої гри. Через 
уяву реалізується потреба у грі [13; 5]. 

Підсумовуючи короткий абзац про 
уяву дитини раннього віку, дозволимо 
собі поділитися досвідом заміни вихова-
теля в ясельній групі. Ми не пам’ятаємо 
жодного дня, який би пройшов без «ак-
тивного втручання» уяви дітей у на-
вчально-виховний процес. Коли дорослі 
були зайняті організаційними момен-
тами, діти раннього віку сформували 
зі стільців «паровозик» коли вони дорос-
лі закінчили, він вже набирав швидкість 
і мчав. 

Емоції – психічні стани і процеси, 
вираженні у формі безпосереднього пе-
реживання ставлення людини до світу. 
Емоції виникли, як засіб, що дає змогу 
живим організмам визначати біологічну 
значущість зовнішніх впливів та вну-
трішніх станів. Це узагальнена чуттєва 
реакція у відповідь на сигнали які зу-
мовлюють зміни у фізіології організму – 
у свідомості людини емоції постають як 
переживання. Всьому періоду дошкіль-
ного дитинства притаманний бурхливий 
емоційний фон [13; 5; 7]. Особливості 
емоцій дитини раннього віку такі: 

1. Швидкоплинність одна емоційна 
реакція швидко змінює іншій. 
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2. Безпосередність дитина ранньо-
го віку не вміє стримувати свої емоції. 
Якщо вже щось сталося можна побачити 
весь спектр емоцій. 

3. Відсутність логіки емоцій – дитина 
швидко переходить від сміху до плачу і 
навпаки. Як правило сама дитина не ви-
знає себе причиною своїх емоцій себе. 

4. Бурхливі емоції викликає новий 
яскравий об’єкт, який привертає увагу 
дітей раннього віку [13]. 

Бажано, щоб сюрпризний момент 
був емоційно насиченим та цікавим. Від 
цього залежить як пройде заняття в ціло-
му. Корегування емоційного стану дітей 
раннього віку доцільно здійснювати за-
собами психогімнастики. 

Почуття – форма відображення дій-
сності, у який виявляється ставлення лю-
дини до предметів і явищ, які вона пізнає 
і змінює відповідно до своїх потреб [13]. 
Почуття дитини раннього віку є, на нашу 
думку, достатньо вивченні в психологіч-
ній теорії та практиці. Ми пропонує по-
чуття дитини раннього віку роздивитися 
під кутом зору теорії прив’язаності. Тео-
ретично теорію прив’язаності обґрунту-
вав Дж. Боулбі [4]. Ми не будемо давати 
теорію в цілому, виберемо лише посту-
лати, які нам будуть корисні для роботи 
з дітьми раннього віку. Серед них саме 
поняття прив’язаність – емоційний 
зв’язок, який формується між дитиною 
та її мамою, або тим хто піклується про 
дитину. Цей перший зв’язок звичайно 
характеризується сильною взаємозалеж-
ністю, інтенсивними взаємними почут-
тями та життєво важливими емоційними 
зв’язками.

За нашими спостереженнями в яслах, 
коли мати віддає дитину до групи, буду-
чи сама знервованою, та поспішаючи, це 
негативно впливає на дитину, вона час-
то плаче та згадує матір. Якщо в мате-
рі з дитиною вироблений чіткій ритуал 

прощання: «Ти мені помахаєш через ві-
конечко, в мене робота і в тебе робота», 
дитина спокійна та готова працювати. І 
останній варіант який має ознаки «не-
вротичного ритуалу», що характеризу-
ється постійним поверненням знервова-
ної матері до дитини: вона ніби пішла, 
але через декілька хвилин повертається 
та знову починає обнімати дитину ніби 
відчуває провину за те, що відає її до 
садочка. Які ж наслідки має така пове-
дінка: дитина психологічно заражається 
знервованістю від матері та страждає на 
протязі всього дня, страждання йдуть 
по фазам. На підтвердження наших слів 
рекомендую ознайомитись з механізмом 
психологічного зараження, та механіз-
мом функціонування психологічного 
симбіозу, також значний вплив має на-
слідування. 

Наступним, не менш важливим по-
стулатом теорії прив’язаності, є поняття 
про те, що дитина використовує матір, 
як «надійну базу» для пізнання світу. 
Якщо з матір’ю встановлені надійний 
емоційний зв’язок, дитина готова без 
остраху досліджувати навколишній 
світ [4]. При вступі до дитячого садка, 
діти раннього віку переживають втра-
ту емоційного зв’язку з матір’ю, тому 
для нормального функціонування гру-
пи раннього віку є надзвичайно важли-
вим, щоб вихованці встановили такий 
зв’язок з вихователем. Така мета може 
бути реалізована через особистісно-зо-
рієнтований підхід на цьому: наполягає 
«Закон про дошкільну освіту» [15]. Ре-
алізувати його в бінарних заняттях, ми 
пропонуємо через анкетування та залу-
чення психолога, що дасть змогу дорос-
лим приділити більше необхідної уваги 
дітям. Поступовому розвитку перших 
прив’язаностей в свідоме ставлення, як 
регулюючій частині психіки присвячені 
праці В. Мясищева [10].
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Останнє, на що ми хочемо зверну-
ти увагу при роботі з почуттями дітьми 
раннього віку, це теза про те, що будь яку 
освітньо-виховну роботу з дітьми слід 
починати з батьків. Майже всі почуття 
дітей раннього віку детерміновані попе-
реднім досвідом життя в сім’ї. Ця дум-
ка не є особисто нашою вона є цілком 
обґрунтована програмою «Дитина» [6]. 

Воля – властивість психіки, регу-
ляція і організація людиною своєї по-
ведінки, діяльності (внутрішніх та 
зовнішніх дій), спрямованих на подо-
лання труднощів при досягненні мети. 
Передумови волі формуються з виник-
нення перших цілеспрямованих дій (ха-

пальні рухи, предметні дії) в поєднанні 
з мовленням [13]. 

Від цього психічного процесу зале-
жить вміння керувати емоціями, бажан-
нями, потребами та намірами. Мимо-
вільна поведінка базується на звичках і 
регулюється ситуацією, а довільна здій-
снюється в супереч звичкам і пов’язана 
з вольовими зусиллями. Індикатором , 
вольової поведінки який можна безпо-
середньо спостерігати в дітей ранньо-
го віку є елементи довільної поведінки. 
Розвиток довільної поведінки відбува-
ється за допомогою процесу наслідуван-
ня дорослого [5]. Процес розвитку волі 
дітей раннього віку включає такі етапи: 

Таблиця 5
Психолого-педагогічної інтеграції під час бінарних занять 

Частина  
заняття

Педагогічний засіб роз-
витку психічного процесу

Психічний 
процес

Психологічний прийом 
активації процесу

П
оч

ат
ок

  
за

ня
тт

я 

Організаційний момент Увага Ефект новизни

Сюрпризний момент Емоції –  
почуття Емпатія, персоніфікація, 

Постановка навчальних 
завдань Мислення

Побудова внутрішнього пла-
ну дій. На основі вербальної 

інструкції дорослого.

Х
ід

  
за

ня
тт

я Дидактична гра в підгрупах 
психолог, вихователь

Відчуття – 
сприймання

Перехід від безпосереднього 
відчуття окремих властивостей 
предмета до цілісного образу

Самостійна робота дітей Мислення – 
воля

Відтворення дій за зразком та по 
інструкції, ітеріорізація досвіду

П
си

хо
гі

мн
ас

ти
ка Елементи рольової гри Уява

Апеляція до минулого досвіду 
дітей з метою його подальшої 

творчої трансформації

Руховий момент Сприйняття – 
відчуття

Координування своїх дій 
відносно простору та перешкод.

Дихальні вправи Уява 
Релаксація на основі 

ідентифікації себе з об’єктом не 
живої природи.

За
кі

нч
ен

ня
  

за
ня

тт
я

Узагальнення зробленого 
на занятті. Підведення 

підсумків

Мислення – 
пам’ять

Асиміляція та акомодація нового 
досвіду.

Формування емоційно – 
ціннісного ставлення до 

своєї роботи 

Емоції –  
почуття

Формування позитивної 
самооцінки.
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попереднє орієнтування: у результа-
ті спостереження за діями дорослого, 
інших дітей, у вихованця формується 
образ необхідних дій; здійснення пока-
заних малюку рухів та доведення їх до 
певної досконалості. 

Успішність засвоєння довільних дій 
залежить від їх усвідомлення. Під час 
бінарних занять, для розвитку вольових 
процесів дітей раннього віку, нам необ-
хідно виконувати низьку вимог: давати 
дитині раннього віку зразок поведінки, 
що ми від неї очікуємо, тобто на початку 
завдання виконати це завдання самим. 
Давати просту зрозумілу інструкцію до 
дій, яка буде сприяти постановці мети, 
та створенню дитиною внутрішнього об-
разу дій; ні в якому випадку не перери-
вати цілеспрямовану діяльність дитини, 
навіть якщо час занять вже вичерпано.  
Це може негативно відбитися на розви-
тку її довільної діяльності. Давайте змо-
гу дітям виконувати поставленні вами 
завдання у своєму темпі. 

Ми з вами розглянули особливості 
психічних процесів дітей раннього віку 
та шляхи їх вдосконалення під час бі-
нарних занять. Розглянувши психічні 
процеси дитини раннього віку, які вдо-
сконалюються в процесі навчання, ми 
перейдемо до розгляду теоретичної та-
блиці, де ми узагальнимо, як, за раху-
нок чого, активуються психічні процеси 
дитини раннього віку. Між внутрішніми 
психічними процесами дитини та зо-

внішніми діями педагогів повинен бути 
перехідний місточок, який складається 
з психологічних ефектів (табл. 5).

Висновок. Психічні процеси дітей 
раннього віку умовно можна розділити 
на дві умовні групи: когнітивні, та емо-
ційно-вольові. Основною характеристи-
кою когнітивних процесів дітей раннього 
віку є їх нетривалість та мінливість. Ак-
тивізувати їх можливо лише за допомо-
гою емоційного враження, яке доцільно 
використовувати на сюрпризному момен-
ті Добре організований сюрпризний мо-
мент, що викликає живий інтерес у дітей 
раннього віку, є запорукою того, що все 
заняття пройде вдало. Емоційно-вольові 
процеси характеризується своєю насиче-
ністю, мінливість та швидкоплинністю. 
Довільність же виникає лише у випадку 
спільної діяльності дитини та дорослого. 
В таблиці психолого-педагогічного аналі-
зу заняття ми намагалися проілюструвати 
взаємозв’язок між педагогічною части-
ною заняття та психологічним процесом, 
який вона здатна активувати. Підсумову-
ючи вище сказане – бінарне заняття в парі 
«психолог-вихователь», є новою цікавою 
формую роботи з дітьми раннього віку, 
яка здатна забезпечити втілення у життя 
особистісно-зорієнтованого підходу в до-
шкільній освіті. Перспективним напря-
мом досліджень та майбутньою темою 
нашого наукового пошуку буде приклад-
не використання теорії прив’язаності  
в умовах дитячого садка. 
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Черкаської медичної академії

БЕЗПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА  
ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ  

СУЧАСНОГО МЕДИЧНОГО ФАХІВЦЯ
 
Анотація: В статті розглядаються актуальні питання сучасного розвитку медсестринської 

освіти в Україні. Обгрунтовано необхідність використання ступеневості в підготовці медсес-
тер як основоположного принципу функціонування безперервної системи освіти та виховання 
особистості. Підкреслюється вплив інноваційних технологій на покращення якості знань май-
бутніх фахівців.

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы медсестринского образования в Укра-
ине на современном этапе. Обосновано необходимость использования последовательности 
в подготовке медсестер как основоположного принципа функционирования непрерывной 
системы образования и воспитания личности. Подчеркивается влияние инновационных тех-
нологий на улучшение качества знаний будущих специалистов.

Summary: The problems of nursing education in Ukraine at the present stage are discussed in 
the article. The necessity of using the sequence in the training of nurses as a fundamental principle 
of functioning of the continuous system of education and upbringing of the personality is substanti-
ated. The influence of innovative technologies in the improvement of quality of knowledge of future 
specialists is underlined.

Однією із передумов для надання на-
селенню ефективної медичної допомоги 
є забезпечення практичної ланки охо-
рони здоров’я висококваліфікованими 
кадрами. Сьогодні від якості підготовки 
медичного фахівця, його професійної 
компетентності, гуманного ставлення 
до пацієнта залежать позитивні зміни 
у сфері медицини, а головне – надання 
якісної та своєчасної медичної допомо-
ги населенню. На перші позиції ціннос-
тей суспільства, важелів економіки країн 
світу стають та будуть затверджуватись 
у майбутньому не лише матеріальні речі, 
а й знання, відповідність часу та вміння 
швидко набувати нових знань, навичок, 
вміння вчитися новому. Двадцять пер-
ше століття з новими темпами потребує 
актуальних змін у світі, у тому числі і 
в професійній компетентності особис-
тості. У тренді спеціаліст, який швидко 
адаптується до нових умов, мобільний, 
уміючий творчо та креативно мислити, 

володіючий якісними знаннями, спро-
можній до самоудосконалення, постій-
ного підвищення кваліфікації.

Сучасні умови життя, соціальні та ге-
ополітичні зміни в світі потребують удо-
сконалення професійної компетентності 
медиків, що, в свою чергу, ставить нові 
задачі у сфері медичної освіти, зокрема 
у практичній підготовці медичних фа-
хівців середньої ланки. Отже для успіш-
ної професіональної діяльності вже не 
достатньо отримати ступінь бакалавра 
чи магістра. Конче потрібно поновлю-
вати та розширювати обсяг знань. Отже 
виникає необхідність у продовженні 
освіти.

Актуальним напрямом розвитку 
освітніх систем у світі є направленість 
на безперервність. Принципи безперерв-
ності освіти запроваджуються у системі 
освіти багатьох країн. Так країнами Єв-
росоюзу (ЄС) у 1991 р. була створена 
Мережа безперервної освіти Європей-
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ських університетів, до якої увійшли 
160 закладів вищої освіти з 27 країн  
[1; 2; 7]. Безперервність освіти, зокре-
ма медсестринської, є потребою сьо-
годення, оскільки неможливо забезпе- 
чити підвищення якості освіти без даної 
тенденції.

Огляд публікацій із теми. Незважа-
ючи на певне висвітлення даної теми у 
різних інформаційних джерелах, ще іс-
нують питання до фахової підготовки 
медичних працівників середньої ланки, 
які залишаються недостатньо вивчени-
ми [1-7]. 

Пригадуючи світову історію мед-
сестринства, слід відмітити значний 
вклад, який внесла у її розвиток Ф. На-
тінгейн. У своїй відомій праці «Запис-
ки про сестринську справу» (1859 р.), 
вона уперше сформувала комплексний 
медсестринський підхід по догляду за 
пацієнтами та розробила систему під-
готовки сестер милосердя. В основі її 
системи навчання лежав перелік профе-
сійних обов’язків медсестри, принципи 
якого актуальні й зараз. Концепцію се-
стринської справи Натінгейн позитивно 
сприйняли та тривалий час застосовува-
ли в країнах Європі та США. 

В Україні офіційне визнання професії 
медсестри стало найбільш актуальним 
лише у період Кримської війни (1853-
1856 рр.). На початку якої М. Пирогов 
організував загін медсестер милосердя 
для догляду за пораненими. 

Системна підготовка медичних сес-
тер в Україні розпочалася із другої по-
ловини ХІХ століття у Харкові (1874 р.) 
та Києві (1875 р.). У 50-х роках мину-
лого століття у СРСР був започаткова-
ний якісно новий підхід до підготовки 
медиків, зокрема й медичних сестер – 
«семашківська система медицини», яка 
була визнана ВООЗ, на той час, кращою 
у світі. 

На сьогодні існують різні сучасні мо-
делі підготовки медсестер, які змінюють-
ся від соціальних потреб різних країн. 
Проте, кращим, на сьогодні, є принцип 
сімейної медицини та модель сімейної 
медичної сестри. Відповідно до цього 
принципу змінюється роль медичної 
сестри, зростають вимоги до її обов’яз- 
ків, знань, вмінь та якості підготовки.

Поряд з цим слід пам’ятати, що на 
сьогодні дуже швидко змінюються тех-
нології, ідеї, наукові погляди, знання, 
отримані у професійному навчально-
му закладі, не будуть актуальними на 
все життя. З’являться нові вимоги, які 
будуть потребувати швидкої корекції 
знань, без яких фахівець не зможе кон-
курувати на ринку праці. Перед сучасни-
ми навчальними закладами стоїть голо-
вна задача  – навчити особу вчитися, при 
чому навчатися постійно, тому що по-
треба у здобутті знань стає актуальною 
у житті кожної сучасної людини [4; 5].

За рекомендацією ЮНЕСКО (Р. Даве) 
[6; 7] визначено, що: «Постійна, безпе-
рервна освіта – це процес особистісно-
го, соціального і професійного розвитку 
індивіда протягом його життя, здійсне-
ний з метою удосконалення  якості жит-
тя як окремого індивіда, так і суспіль-
ства. Це всеосяжна й об’єднуюча ідея, 
що охоплює формальне і неформальне 
навчання, здійснюване з метою досяг-
нення якнайкращого розвитку різно-
манітних сторін життя на різних його 
щаблях. Вона пов’язана як з розвитком 
особистості, так і з соціальним прогре-
сом». Визначено перелік ознак непере-
ривної освіти: 

– охоплення освітою всього життя 
людини;

– розуміння освітньої системи,  як ці-
лісної, яка охоплює всі види навчання;

– залучення в систему освіт, крім 
навчальних закладів і центрів перепід-
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готовки, формальних та неформальних 
форм освіти.

Отже, за вимогою часу та суспіль-
ства, актуальним та необхідним кро-
ком в удосконаленні медсестринської 
освіти в Україні є впровадження нових 
форм професійної підготовки фахівців. 
Стратегією розвитку медсестринської 
освіти на сьогодні в Україні є введення 
ступеневої безперервної освіти. Відо-
мо, що ефективність функціонування 
системи безперервної освіти забезпечу-
ється злагодженою взаємодією її скла-
дових. Важливим компонентом даної 
системи освіти є ступенева професійна 
підготовка, яка передбачає завершену і 
поступову підготовку фахівців. Ступе-
нева підготовка створює умови для по-
ступового виконання кожним ступенем 
певних задач та функцій, які поєднують-
ся у єдину систему знань. Разом з цим, 
реалізовується принцип завершеності 
освіти на кожному ступені професійної 
підготовки, тобто, забезпечується на-
лежний рівень фахової компетентнос-
ті, необхідний для активної трудової 
діяльності та створюється можливість 
для подальшого професійного удоско-
налення фахівця, враховуючи потреби 
певної особи [1; 2]. 

В Україні уже започаткована система 
ступеневої підготовки медичних сестер 
у ряді вищих навчальних закладів. Чер-
каська медична академія має досвід сту-
пеневої підготовки фахівців середньої 
ланки медицини, зокрема медичних сес-
тер, що проходить за ступеневою систе-
мою, яка включає в себе: І ступінь – під-
готовку дипломованої медичної сестри; 
ІІ ступінь – медичної сестри-бакалавра; 
ІІІ ступінь – медичної сестри-магістра. 

Відповідно до навчальних планів 
відбувається послідовна ступенева під-
готовка спеціалістів. Так, основним за-
вданням у програмі підготовки дипло-

мованої медичної медсестри є засвоєння 
знань та навичок, необхідних для ви-
конання найзагальніших професійних 
медсестринських маніпуляцій під керів-
ництвом лікаря, у той час, як головним 
завданням підготовки медсестри-ба-
калавра є поглиблення знань і вдоско-
налення професійних вмінь, а також 
оволодіння навичками управлінської 
діяльності й педагогічної майстерності; 
медсестра-магістр має оволодіти вищим 
рівнем знань та уже може займатись на-
уковою діяльністю. Науково-педагогіч-
ний колектив академії формує у студен-
тів на кожному етапі підготовки фахівців 
відповідний рівень знань, професійні 
уміння й навички та сприяє комплексно-
му розвитку майбутнього медичного фа-
хівця як особистості [3]. 

Мета дослідження: вивчення осно-
вних аспектів підготовки медичних сес-
тер у контексті неперервної ступеневої 
освіти, з’ясування ефективності засто-
сування інноваційних (неформальних)  
методів  навчання у навчально-виховно-
му процесі. 

Матеріали та методи. Предметом 
дослідження були основні складові сту-
пеневої професійної підготовки медич-
ного фахівця та їх апробація у Черкась-
кій медичній академії. У процесі роботи 
використані емпіричні, статистичні та 
аналітичні методи дослідження.

Результати та їх обговорення. До-
слідження проведено серед студентів 
різних курсів, які навчаються за спеці-
альністю 223 «Медсестринство». Для 
спостереження були визначені основна 
група студентів (кількість n=64 осіб) та 
контрольна (n=62) група. Під час прове-
дення навчального процесу у студентів 
основної групи застосовувались іннова-
ційні методи навчання; під час навчаль-
ного процесу у студентів контрольної 
групи використані традиційні (формаль-
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ні) методи. В усіх групах проведено ано-
німне анкетування, визначений початко-
вий та кінцевий рівень знань із основних 
дисциплін, проведені контрольні заміри 
виконання студентами практичних нави-
чок та вмінь на практичних заняттях.

В основній групі студентів виклада-
чами проведена комплексна робота, на-
правлена на формування якісно нового 
спеціаліста, здатного не лише здійсню-
вати фахову діяльність у рутинних стан-
дартних умовах, а й в екстремальних 
ситуаціях (для І ступеню освіти) та до-
слідної роботи й менеджменту у меди-
цині для бакалаврів та магістрів (ІІ та 
ІІІ ступінь). Студенти основної групи 
при проведенні перевірки якості знань 
показали вищі показники успішнос-
ті, порівняно з контрольною групою,  
(р < 0,001). Встановлено, що задля до-
сягнення високого рівня професійної 
підготовки медсестер, необхідно забез-
печити широку загальноосвітню під-
готовку ще на І рівні освіти, що сприя-
тиме формуванню мотивації та потреби 
у професійному самовдосконаленні.

Поряд із цим, встановлено, що пріо-
ритетними у формуванні майбутнього 
фахівця залишаються навички профе-
сійного клінічного мислення, для якого 
характерним є взаємозв’язок розумових 
процесів та практичних дій. Виявлено, 
що основною умовою у процесі отри-
мання знань є самодисципліна студента, 
яка суттєво впливає на їх якість, про що 
свідчить проведена перевірка теоретич-
них знань і практичних навичок студен-
тів основної та контрольної груп (вищі 
показники у основної групи, порівняно 
з контрольною (р < 0,03). 

За результатами проведеного дослі-
дження, підтверджені дані про те, що 
використання у навчальному процесі 
гнучких організаційних форм навчан-
ня, сучасних інформаційних та комуні-

каційних технологій посилює інтерес 
студентів до отримання знань, що при 
проведенні перевірки якості знань дало 
вищі показники в основній групі, порів-
няно із контрольною групою (р < 0,02). 
Виявлено, що практична робота у сфері 
практичної медицини при проходжен-
ні навчальної та виробничої практик 
формує мотивацію до отримання нових 
знань, професійного розвитку.

У той же час, встановлено, що важ-
ливу роль у формуванні пізнавальних 
потреб фахівця відіграють його індиві-
дуальні психологічні особливості, соці-
альні та сімейні чинники, про що свід-
чать проведенні перевірки якості знань 
студентів різних груп. Саме тому, безпе-
речно, велику увагу доцільно приділяти 
цілеспрямованій індивідуальній роботі 
зі студентами, здебільшого на І етапі на-
вчання.

В Черкаській медичній академії по-
стійно проходить пошук та впроваджен-
ня сучасних ефективних (неформаль-
них) методів та форм навчання. Так, 
основними із них ми бачимо: викладан-
ня на базі концепції проблемно-орієн-
тованого навчання з метою формування 
професійного мислення, застосування 
міждисциплінарного підходу та органі-
зація навчального процесу, орієнтовано-
го на особистість студента [3]. 

У навчальному закладі здійснюється 
на лише ступенева підготовка спеціа-
лістів нового типу, а й підвищення ква-
ліфікації кадрів середньої ланки меди-
цини та їх перепідготовка. Цей процес 
забезпечується та вдосконалюється при 
тісній взаємодії колективу академії із 
фахівцями закладів практичної охорони 
здоров’я.

Таким чином, результати апробації 
свідчать, що вдале практичне засто-
сування нових методів у навчально-
виховному процесі є ефективним та 
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доцільним. Взаємо збагачуючим є по-
єднання у навчальному закладі двох 
структурних складових до дипломної 
та післядипломної підготовки медич-
них працівників. Співпраця до диплом-
ної освіти (медична сестра; медична се-
стра-бакалавр; медична сестра-магістр) 
та післядипломної освіти (цикли тема-
тичного удосконалення та курси спеціа-
лізації медичних сестер) є плацдармом, 
на якому базуються основи безперерв-
ного професійного розвитку середніх 
медичних працівників та є дотриман-
ням парадигми – освіта протягом усьо-
го життя. 

Отже, базисом безперервної освіти є 
особиста мотивація до навчання і наяв-
ність різноманітних навчальних форм. 
В основі розвитку освіти впродовж жит-
тя доцільно триматися пріоритетів, які 
були визначені Меморандумом Євро-
пейської Комісії [6; 7] :

1. Визнання цінності знань (осмис-
лення важливості навчання, особливо 
неформального і спонтанного). 

2. Інформація, профорієнтація і кон-
сультування (систем безперервного до-
ступу до якісної інформації щодо мож-
ливостей навчання  впродовж всього 
життя).

3. Інвестиції в навчання (значне збіль-
шення рівня інвестицій в людські ресур-
си для розвитку найціннішого капіта-
лу – населення Європи).

4. Наближення можливостей навчан-
ня  до тих, хто навчається (розвиток дис-
танційного навчання).

5. Базові уміння (гарантія набуття і 
поступового оновлення умінь, необхід-
них для усталеної участі в житті сус-
пільства, заснованого на знаннях).

6. Інноваційна педагогіка (розробка 
ефективних методів навчання впродовж 
життя і всеосяжного навчання, яке охо-
плює формальне та неформальне на-
вчання).

Висновки. Основними складовими 
сучасної якісної підготовки медичного 
фахівця є ступеневість в отриманні осві-
ти, що створює оптимальні умови для 
послідовного удосконалення професій-
ної підготовки. 

Послідовність ступеневої освіти 
сприяє розвитку фахівця у різних аспек-
тах: здобутті вищого рівня компетенції, 
становленні особистості, зокрема фор-
муванні самодисципліни, професійного 
саморозвитку; потреби до постійного 
удосконалення професійних вмінь. 

Ступенева безперервна освіта вима-
гає від викладачів застосування як тради-
ційних (формальних) методів навчання, 
так і нових підходів у проведенні на-
вчально-виховної роботи, використання 
інноваційних педагогічних технологій 
(неформальних методів навчання), які 
підвищують якість підготовки фахівців. 

Встановлено, що у навчально-освіт-
ньому процесі пріоритетним питанням є 
формування у студента активної творчої 
позиції щодо професійної компетент-
ності. Отже, майбутньому медику, який 
буде працювати в умовах постійного 
оновлення інформаційного поля, слід 
прагнути до самовдосконалення, дотри-
муючись принципів безперервної послі-
довної освіти протягом життя. 

На нашу думку, з метою підвищення 
ефективності навчального процесу та 
удосконалення підготовки медичних ка-
дрів для практичної ланки системи охо-
рони здоров’я, доцільним є інтеграція до 
дипломного та післядипломного періо-
дів навчання медичних сестер у базові 
вищі медичні навчальні заклади.

Теоретичні та практичні засади на-
вчання майбутніх медичних фахівців та 
їх зв’язок із практичною ланкою охоро-
ни здоров’я у світлі медичної реформи 
в Україні та застосування інновацій сві-
тової медицини будить слугувати темою 
наших подальших досліджень.
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ВПЛИВ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР НА ФОРМУВАННЯ 
СУЇЦИДАЛЬНИХ НАМІРІВ У ПІДЛІТКІВ

Анотація: У статті розглянуто взаємозв’язок між формуванням суїцидального наміру  
й стереотипами молодіжної субкультури.

Аннотация: В статье рассмотрена взаимосвязь между формированием суицидального 
намерения и стереотипами молодежной субкультуры.

Summary: The correlation between the forming of suicidal intention and stereotypes of youth 
subculture is considered in the article.

Постановка проблеми. За останні 
45 років рівень самогубств зріс на 60%. 
До 2020 року, за прогнозами ЮНІСЕФ, 
суїцид вийде на друге місце в світі як 
причина смерті, обійшовши рак і по-
ступаючись тільки серцево-судинним 
захворюванням. За даними ВВС, само-
губства стали другою за поширеністю в 
світі причиною смерті у віковій групі від 
15 до 29 років, при тому, що на один за-
вершений суїцид підлітка нараховується 
близько 200 нереалізованих суїцидаль-
них спроб. 

Сьогодні Україна увійшла до групи 
країн із високим рівнем суїцидальної 
активності. Однією з причин такої си-
туації є постійні труднощі, які пережи-
ває людина. Адже вони послаблюють її 
адаптивні можливості. В першу чергу це 
позначається на підлітках як одній з най-
більш вразливій віковій групі.

Підлітковий вік вважається критич-
ним періодом у розвитку особистості, 
адже основним новоутворенням цього 
віку є почуття дорослості. Ніхто не за-
перечить, що ця пора є складною як для 
дитини, так і для її батьків, які не змогли 
вчасно налаштуватися на те, що підліток 
уже не дитина і вимагає до себе ставлен-
ня як до дорослого.

Перехід дитини в доросле життя су-
проводжується значними проблемами. 

Нерозуміння дорослих змушує підлітків 
віддалятися, об’єднуватися та заглиблю-
ватися у власний світ. У таких випадках 
вони часто починають групуватися з ро-
весниками, які мають однакові погляди 
на життя, ідеали, цінності, стиль пове-
дінки, починають долучатися до нефор-
мальних молодіжних об’єднань та суб-
культур, що акумулюють у собі досвід 
розв’язання життєвих проблем, зокрема 
позбавлення себе власного життя. 

Явище підліткового суїциду і парасу-
їцид набуває останнім часом тенденцію 
розвитку, що обумовлено як психофізі-
ологічними особливостями даного віку, 
так і впливом зовнішніх джерел (засобів 
масової інформації, культурних норм). 
Тому дуже важливо як можна глибше 
дослідити питання підліткової суїци-
дальності, займатися просвітою у сфері 
освіти, медицини, культури, щоб уник-
нути негативних наслідків.

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. За останні роки проблема мо-
лодіжних субкультур набула надзвичай-
ної актуальності як у нашій країні, так і 
за кордоном. Поняття молодіжних суб-
культур неодноразово висвітлювали у 
своїх працях такі дослідники, як І. Баєва, 
Е. Еріксон, С. Іконніков, Г. Коджаспіров, 
І. Кон, В. Лармін, С. Левікова, Ю. Лисен-
ко, Л. Мардахаєв, А. Мудрик, С. Паль-
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чевський, С. Сергєєв, В. Сорочинська, 
О. Столяренко, А. Шариков та ін. На 
сьогоднішній день у сучасній науці суб-
культуру прийнято розглядати як систему 
цінностей, установок, моделей поведінки 
і життєвого стилю певної соціальної гру-
пи (молоді), яка є цілісним утворенням 
у межах домінуючої культури [2, с. 46]. 

У понятті «субкультура» (з лат. sub – 
під і cultura – культура – підкультура) 
префікс «суб» розуміється як вторин-
ність, другорядність у порівнянні з тим, 
що створюється офіційною культурою. 

Вплив субкультури на формування 
особистості у підлітковому віці дослід- 
жували такі науковці, як В. Абраменко-
ва, Ю. Бусел, Г. Гикава, С. Небот, А. Му-
дрик, Т. Селецька, Т. Сливінська, М. Тит-
лей, С. Чернета, М. Шимановський та ін.

Метою статті є теоретичний аналіз 
взаємозв’язку між формуванням суїци-
дального наміру й стереотипами моло-
діжної субкультури.  

Виклад основного матеріалу. Одним 
із засобів соціалізації і самореалізації 
сучасних підлітків є їх приналежність 
до молодіжних субкультур. Підлітки, 
в плані свого віку є «опозиціонерами». 
Цей віковий етап характеризується пере-
ходом особистості від дитинства до пе-
ріоду дорослості. Відбуваються зміни як 
у фізіологічному плані розвитку дитини, 
так і в психічному. Найбільші трудно-
щі у цьому віці становлять відмова від 
«дитячої позиції» у відносинах з батька-
ми і здатністю батьків відгукнутися на 
такі зміни. Дитині досить важко знайти 
спільну мову з батьками в цей період, 
а розвиток особистості вимагає само-
визначення. Тому, ставши учасниками 
певної молодіжної субкультури, підліт-
ки забезпечують основну потребу в не-
формальному, довірливому спілкуванні, 
головною метою якого є розуміння й са-
морозкриття, відкриття свого внутріш-

нього світу, який може не співпадати із 
зовнішньою поведінкою.

Л. Радзіховський визначає нефор-
мальні молодіжні об’єднання як соціаль-
но-психологічне явище, що являє собою 
спробу адаптації молодих людей до тих 
проблем, з якими вони стикаються при 
входженні в самостійне життя в сучасних 
конкретно-історичних умовах [6; с. 16].

Інші дослідники (К. Ігошев, Г. Мінь-
ковський) розглядають неформальні 
об’єднання як спільноти, що складаєть-
ся  з підлітків та осіб молодого віку, і ха-
рактеризуються невід’ємними ознаками, 
які виникають на базі стихійного спіл-
кування в конкретних умовах соціальної 
ситуації.

Молодіжна субкультура виникає як 
спільнота «знедолених», «інших» лю-
дей, які не можуть або не хочуть впи-
суватися у встановлені основною куль-
турою нормативні рамки. Виникає вона 
як фіксація існуючого відторгнення. 
Субкультура – унікальний агент соціа-
лізації в суспільстві, що дозволяє реалі-
зовуватися «знедоленим» особистостям 
в іншому середовищі, надаючи їм нішу, 
можливість існувати в іншій культурній 
формі [3, с. 30].

Субкультура, як будь-яка терапевтична 
група, володіє механізмами, що забезпе-
чують її терапевтично: схожість проблем, 
вислуховування один одного, емоцій-
не відреагування, моральна підтримка, 
взаєморозуміння, сповіді, обмін життє-
вим досвідом, поради, вироблення аль-
тернативних сценаріїв поведінки тощо.

Говорячи про наслідки субкультурно-
го способу життя, не можна забувати про 
певну небезпеку, особливо, якщо мова 
йде про асоціальний та антисоціальний 
характер субкультури. Спробуємо класи-
фікувати основні молодіжні субкультури 
і розглянути їх зі сторони ідеології, між-
особистісних взаємин, суїциду [3, c. 67].
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Хіппі – це молодіжний рух, що виник 
ще в 60-х роках минулого століття в США. 
«Діти квітів» (так називали хіпі ЗМІ за їх 
ідеологію і любов до прикрас, а також  
розшитим квітковими візерунками одяг) 
пропагували вільне кохання і любов до 
всього живого, заперечували матеріальні 
цінності і виступали проти війн і будь-
якого насильства. Романтичний час 60-х 
в США і його внесок у світову культуру 
досі гідно неоцінений. Це і музика, що 
стала класикою рока (Dorth, Jenis Joplin) 
і художня література, і поезія. Сьогодні 
хіпі еволюціонували в культуру «раста-
манів», котрі пропагують безцінність ма-
теріальних речей, відхід у нірвану і роз-
слаблення (у тому числі за допомогою 
вживання легких наркотиків). Специфіка 
зовнішнього вигляду полягає в наявнос-
ті кісок, дредів, символіки червоно-жов-
то-зелених кольорів, безлічі прикрас, 
пірсингу. Пропаганда суїциду відсутня. 
Настрій групи флегматичний, з елемен-
тами оптимізму. Що стосується між-
особистісних взаємодій, то найчастіше 
відносини в субкультурі дружні, пропагу-
ється проміскуїтет. Ставлення до решти 
субкультур швидше байдуже [4, c.165].

Панки – течія, що виникла в 70-х ро-
ках в Англії. На відміну від інтелекту-
альних хіпі, з ідеологією у представни-
ків даної субкультури все більш складно. 
Мабуть тому, що по суті своїй панк не 
так рух, скільки форма вираження чого-
небудь. Першою відомою панк-групою 
стала англійська «Sex Pistols», яка про-
славилася виконанням пісні, що ображає 
англійську королеву. 

Нині панки в нашій країні – численна 
категорія молоді. Вони носять «косухи» 
та «ірокези». Що стосується ставлення 
до суїциду, то воно неоднозначне. Якщо 
звернутися до прикладу музикантів, що 
грають панк, нескладно помітити, що ба-
гато з них пішли з життя за нез’ясованих 

причин, або покінчили з собою (Янка 
Дягілєва, Курт Кобейн, Жан Сагадєєв).  
До того ж, панки вітають поступове 
умертвіння організму за допомогою 
вживання великої кількості алкоголю і 
наркотичних речовин.

Усередині субкультури присутня не-
прихована агресія, діяльність носить 
яскраво виражений деструктивний ха-
рактер. За своєю суттю панки анархіс-
ти, які прагнуть руйнувати всі моральні 
та культурні основи суспільства. Панки 
легко можуть смітити, псувати майно, 
вплутуватися в бійки, вживати наркоти-
ки і алкоголь. Це радикальна і агресивно 
налаштована субкультура [5, c. 132].

Емо – досить чисельна група. Вважа-
ється, що музичний стиль «емо» виник 
в середині 80-х, і вийшов він все з тої 
ж «панк-культури». Головна відмінність 
полягала в тому, що музика панків була 
політизованою, ідеологізованою і агре-
сивною. Пісні «емо» були про любов, 
страх, переживання – в цілому про емо-
ції. Звідси і назва. Стиль одягу «емо» 
сформувався набагато пізніше – близько 
2000 року. А після цього «емо-рух» про-
ник практично у всі країни світу і в усі 
сфери життя.

Емо – це молоді люди з фарбованим 
чорним волоссям і довгими постриже-
ними чубчиками. В одязі переважають 
чорні і отруйно-рожеві кольори. Нерідко 
зовнішній вигляд «емо» прикрашають 
пірсинг і моторошний макіяж. А одяг 
вони прикрашають значками з мультяш-
ними героями.

Вважається, що емо – це ті, які пи-
шуть вірші, проводять життя в Інтернеті 
(там вони розповідають про свої депре-
сії) і не вживають алкоголь та наркотики.

Головна ідея «емо» – не приховувати 
своїх емоцій. Ця субкультура викликала 
ряд скандалів, оскільки вважається, що 
вона пропагує підлітковий суїцид. Емо-
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ційна реакція представників субкультури 
носить яскраво виражений депресивний 
характер, тексти пісень, символіка, зо-
браження, присвячені смерті, нещасному 
коханню, знехтуванням, безвиході. Час-
то вимовляються фрази «мені набридло 
жити», «ненавиджу життя», «хочу по-
мерти». Причому вони виявляються не 
порожніми. Статистика показує, що піс-
ля широкого розповсюдження «емо-суб-
культури» в слов’янських країнах з по-
чатку 2000-х років відсоток підліткових 
самогубств зріс. Часто це був парний суї-
цид представників цієї субкультури.

Міжособистісні відносини досить 
згуртовані. Емо вважають себе відки-
нутими суспільством і тому знаходять 
друзів всередині субкультури. Вони 
протестують проти культурних засад, 
але агресію проявляти не схильні. Все 
своє невдоволення навколишнім світом 
і людьми вони висловлюють всередині 
культури [6, c. 86].

Готи – за своєю численністю готи по-
ступаються лише «емо». Як і випливає з 
назви – ці люди віддають перевагу про-
слуховуванню музики готичної спрямо-
ваності. Зовнішній вигляд готів – довге 
чорне волосся, підведені очі, бліде об-
личчя. Як правило готи досить інте-
лектуальні молоді люди, захоплюються 
«haunted house» – літературою про вам-
пірів, німецьким романтизмом, і навіть 
пишуть вірші і музику відповідної по-
хмурої спрямованості. Також серед готів 
поширена тофофілія – любов до кладо-
вищ. Вони цікавляться містикою, езо-
терикою, релігіями, семіотикою. Деякі 
течії готики культивують смерть.

У цій субкультурі питання суїциду не 
афішується. В основному готи аполітич-
ні, асоціальні, депресивно і меланхолій-
но налаштовані. Вони схильні до само-
критики і самоаналізу, із загостреним 
почуттям несправедливості і несхожості. 

Так, серед представників субкультури го-
тів зустрічалися випадки суїциду, досить 
сильно виражений парасуіцід, що ви-
кликано їх ідеалізацією смерті [7, c. 74].

Металісти – чисельна субкультура, 
пов’язана «важкою» музикою і появою її 
численних відгалужень.

Багатьма культурологами визнаєть-
ся елітарність цієї культури, оскільки 
складність музики за технічними вимо-
гами не поступається класиці, більшість 
текстів наповнені двозначністю і психо-
логізмом.

Деякі відгалуження «металу» про-
пагують явну агресію, жорстокість, на-
сильство. Деякі музиканти здійснювали 
вбивства (“Pantera”, “Burzum”). Таке від-
галуження як black-metal пропагує явну 
прихильність до сатанізму, схиляючись 
до спалювання церков, вандалізму і 
жертвопринесень.

Деякі музичні групи пропагують суї-
цид і садомазохізм, публічно розрізаючи 
себе на сцені. Наприклад, всі учасники 
групи «Suicide Silence» покінчили із со-
бою.

Відносини всередині субкультури до-
сить напружені. Багато представників 
різних відгалужень «металу» яскраво 
протиборствують. У загальному настрої 
часто виражена агресивність, ненависть 
до оточуючих, небажання підкорятися 
системі, опозиція засадам суспільства 
[5, c. 214].

Скінхеди. Цей рух зародився в Ан-
глії в 1968-1969 рр. Його представни-
ком була звичайна молодь з «низів», яка 
слухала «ска» та «реггі». Для тодішніх 
неформальних груп стиль одягу був не 
просто важливий, він був визначальним 
і не втратив цієї функції досі. 

Друга хвиля британських скінхедів 
припала на період економічної кризи, 
коли прем’єр-міністром була Маргарет 
Тетчер. У цей період безробіття охоплю-
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вало цілі графства, і одночасно з цим 
спостерігався приплив дешевої робочої 
сили: азіатів, африканців. Безробітна 
молодь звинувачувала в усьому не уряд, 
а іммігрантів, які «відняли» у них робочі 
місця. У скінхедів нової хвилі з’явилася 
своя музика в стилі «Ой!» (близька до 
post-pank), з текстами відверто нацист-
ського змісту. Їх одяг був максимально 
пристосованим до вуличних бійок і став 
класичним для всіх наступних скінхе-
дів: куртки без коміра («бомбери»), за 
які неможливо схопити, щільні джинси 
і незмінні важкі черевики з високими 
халявами. 

У своїй ідеології неофашисти де-
монструють неприховане насильство, 
агресію, жорстокість, бійки, вбивства, 
як до представників інших національ-
них меншин, так і до представників ін-
ших субкультур, представляючи собою 
пряму небезпеку для суспільства. Час-
то глибоко переконані скінхеди кажуть 
про суїцид як втілення великої ідеї і 
протесту, особливо про масовий суїцид, 
маючи тому яскравий приклад Єви Бра-
ун, Адольфа Гітлера та його близького 
оточення.

Субкультура вкрай агресивна. Нега-
тивно ставитися до представників інших 

культур та спільнот. Часто застосовуєть-
ся агресія і насильства. У колективі фор-
мується почуття згуртованості, лють, 
ненависть до оточуючих. Вона несе явну 
загрозу для суспільства [7, c. 128].

Як можна побачити з вище викладе-
ного матеріалу, ставлення різних суб-
культур до суїциду є досить різним. 
Зокрема, найбільш суїцидально небез-
печними субкультурами є емо, а най-
менш – хіппі. Відповідно, інтерес під-
літка до тої чи іншої субкультури може 
стати не лише підґрунтям до розвитку 
суїцидальних намірів, а й сигналом про 
те, що в дитини, можливо, вже наявні су-
їцидальні думки чи наміри. 

Висновок. Розглянувши основні мо-
лодіжні субкультури, стає зрозумілим 
те, що деякі з них, особливо панки, емо 
й металісти вимагають зосередження 
особливої уваги для працівників усіх 
сфер, що працюють з підлітками, і для їх 
батьків. Дуже важливо вивчати молодіж-
ні субкультури і за допомогою впливу 
через контекст субкультурної ідеології 
розв’язувати індивідуально-психологіч-
ні проблеми підлітка. Не завжди обрана 
підлітком субкультура зможе правильно 
стимулювати його розвиток і сформува-
ти з нього повноцінну особистість.
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ПОНЯТТЯ СІМ’Ї ТА ШЛЮБУ ЯК ОСНОВА  
ФОРМУВАННЯ МАТРИМОНІАЛЬНИХ НАСТАНОВ 

 У СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ

Анотація: Кожна особистість з самого дитинства уявляє свою майбутню сім’ю, вимальо-
вуючи у фантазіях власний ідеал. Та протягом перебування людини на різних вікових етапах 
чи під впливом «проживання» різних емоційних станів та життєвих ситуацій, погляди можуть 
кардинально змінюватись. Фундаментом формування матримоніальних настанов дитини є 
дорослі – батьки, вихователі, вчителі. У підлітковому віці вагомішою стає думка друзів, яка не 
завжди має позитивний характер. Тому, як вдома, так і в школі, слід приділяти більше уваги 
моральному та естетичному вихованню, оскільки саме від попередження негативних вчинків 
залежить «здоров’я нації».

Аннотация: Каждая личность с самого детства представляет свою будущую семью, вы-
рисовывая в фантазиях собственный идеал. И в течение пребывания человека на разных 
возрастных этапах или под влиянием «проживания» различных эмоциональных состояний и 
жизненных ситуаций, взгляды могут кардинально изменяться. Фундаментом формирования 
матримониальных установок ребенка являются взрослые – родители, воспитатели, учителя. 
В подростковом возрасте весомее становится мнение друзей, которое не всегда имеет по-
ложительный характер. Поэтому, как дома, так и в школе, следует уделять больше внимания 
нравственному и эстетическому воспитанию, поскольку именно от предупреждения негатив-
ных поступков зависит «здоровье нации».

Summary: Every person from the very childhood imagines his future family, depicting his own 
ideal in fantasies. But during the stay of a man at different age stages or under the influence of “res-
idence” of different emotional states and life situations, views can radically change. The foundation 
of the formation of matrimonial guidance are parents, educators, and teachers. In adolescence, the 
opinion of friends becomes more weighty, which is not always positive. Therefore, both at home and 
in schools, more attention should be paid to moral and aesthetic education, since it is precisely from 
the prevention of negative actions that the “health of the nation” depends.

Постановка проблеми. Сучасна 
школа не тільки збагачує і розвиває ро-
зумові та інтелектуальні здібності ді-
тей, а й виступає одним з найсильніших 
основоположників формування їх ма-
тримоніальної поведінки, що має велике 
значення в подальшому житті кожного 
учня. Та під впливом негативних тен-
денцій до швидкоплинних стосунків, які 
ні до чого не зобов’язують, дуже важко 
знайти потрібний підхід до формування 
«правильних» матримоніальних погля-
дів і поняття сім’ї. Саме поняття сім’ї 
часто перекривлюється і сприймається 
не так як слід, через недостатньо при-
ділену кількість уваги вихованню та на-

голошенні на цінності сімейного благо-
получчя. 

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. Формування, розвиток і функ-
ціонування сім’ї та шлюбно-сімейних 
відносин досліджує така галузь соціо-
логії, як соціологія смі’ї та шлюбу. Най-
відомішими спеціалістами даної галузі 
за кордоном є І. Най, Дж. Хілл, У. Гул 
(СІЛА), Ф. Мітель, А. Жірар, М. Бе-
комбо (Франція). У колишньому Радян-
ському Союзі соціологія шлюбу і сім’ї 
почала активно розвиватися лише у 
70–80-ті роки XX ст. Провідними вчени-
ми у цій галузі є А. Харчев, М. Мацков-
ський, А. Антонов, В. Сисенко, С. Голод, 
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Л. Чуйко, А. Пономарьов, Н. Лавринен-
ко, Ю. Якубова.

Сімейну проблематику сьогодення 
загалом, та в сучасній Україні зокрема, 
розглядають такі психологи і соціологи 
як Ю. Альошина («Соціально-психо-
логічні методи дослідження подружніх 
відносин», «Цикл розвитку сім’ї: дослі-
дження та проблеми»), Т. Буленко («Осо-
бливості формування психологічної го-
товності до сімейного життя у сучасної 
молоді»), Т. Вовчик-Блакитна (Підготов-
ка молоді до сучасного життя). С. Ак-
сьонова вивчає гендерні відмінності, як 
один з чинників, що вагомо впливає на 
демографічну поведінку, беручи до ува-
ги поняття «соціальні очікування», які 
широко використовуються психологами 
С. Скутнєвою, О. Васильченко. Дуже 
актуальну та вкрай важливу на сьогодні 
тему щодо ставлення підлітків до небез-
пеки ураження ВІЛ розкривають О. Че-
бикін та Л. Бутузова  («Психологія став-
лення підлітків до небезпеки ураження 
ВІЛ»). Психологію репродуктивної по-
ведінки особистості в своїй дисертації 
представляє О. Васильченко.

Мета статті. Головною метою цієї ро-
боти є аналіз поняття «сім’я» (як основи 
матримоніальних відносин), визначен-
ня понять «шлюб» та «матримоніальні 
настанови», виявлення можливих чин-
ників формування матримоніальної по-
ведінки у старших школярів. Також на-
дання рекомендацій щодо пробудження 
відповідальності за свої вчинки та дії на 
шляху до пошуку ідеального партнера.

Виклад основного матеріалу. У су-
часному суспільстві сім’я розглядається 
як інститут первинної соціалізації дити-
ни. Батьківство має соціокультурну при-
роду і характеризується системою на-
казаних культурою і суспільством норм 
і правил, що регулюють розподіл між 
батьками функцій догляду за дітьми та 

їх виховання в сім’ї: визначають зміст 
ролей, моделі рольової поведінки.

Cім’я впливає на всі сторони життя 
суспільства. В сім’ї закладаються гене-
тичні, біологічні основи здоров’я, звич-
ки, установки по відношенню до свого 
здоров’я. Сім’я виховує смаки і потреби; 
у молодшого покоління багато в чому 
визначає вибір професії, рівень духо-
вних цінностей. Саме в сім’ї заклада-
ються основи ставлення до старшого 
покоління. В сім’ї людина вперше сти-
кається з розподілом праці, з формами 
господарської діяльності [1, c. 53].

На думку Г. Харчева, сім’ю можна 
визначити як малу соціальну групу, що 
володіє історично визначеною органі-
зацією, члени якої пов’язані шлюбними 
чи родинними відносинами, спільністю 
побуту, взаємною моральною відпові-
дальністю і соціальною необхідністю, 
яка зумовлена потребою суспільства у 
фізичному і духовному відтворенні на-
селення [2, с. 57]. 

М. Шимін визначає сім’ю наступним 
чином: «Сім’я – це специфічна форма 
соціальної життєдіяльності людей, зу-
мовлена економічним ладом суспіль-
ства, заснована на шлюбі чи родиннос-
ті, включаючи всю сукупність відносин 
(між чоловіком і дружиною, батьками 
і дітьми, між різними поколіннями), 
що складаються на базі спільної різно-
сторонньої діяльності її членів, у якій 
реалізуються як потреби суспільства  
(у фізичному і духовному відтворенні 
людської особистості, в забезпеченні 
нормальної спільної життєдіяльнос-
ті людей у сфері особистого життя),  
так і потреби індивіда (в інтимних 
зв’язках, у сімейному особистому щас-
ті)» [3, c. 21].

Сім’я – об’єднання осіб, що природно 
формується в реальному житті, ґрунту-
ється на шлюбі, родинності, усиновлен-
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ні чи інших формах відносин між цими 
особами й характеризується спільністю 
духовного, матеріального життя й ін-
тересів, що забезпечують продовження 
роду і виховання дітей. 

О. Рузакова вважає, що сім’я – це 
союз осіб, заснований на шлюбі, а також 
фактичних шлюбних відносинах, родин-
ності, прийнятті дитини в сім’ю на ви-
ховання, що характеризується спільніс-
тю життя, інтересів, взаємною турботою 
[4, с. 8].

Сім’я є складнішим поняттям, ніж 
шлюб, адже поєднує в собі риси соціаль-
ного інституту і малої соціальної групи. 
Як соціальний інститут сім’я характе-
ризується сукупністю соціальних норм, 
санкцій і зразків поведінки, що регла-
ментують взаємини між чоловіком і дру-
жиною, батьками і дітьми тощо. Кожну 
конкретну сім’ю можна розглядати як 
засновану на шлюбі або кровній родин-
ності малу соціальну групу, члени якої 
поєднані спільністю побуту, взаємною 
моральною відповідальністю, взаємодо-
помогою тощо [2, c. 122].

Слово «шлюб» бере початок від 
давньослов’янського «сьлюб» – урочис-
та обіцянка. «Слюбитись» – означає до-
мовитись.

Поняття шлюбу, в порівнянні з понят-
тям сім’ї, має більш чіткі межі.

Шлюбом є сімейний союз жінки та 
чоловіка, зареєстрований у державному 
органі реєстрації актів цивільного ста-
ну. Проживання однією сім’єю жінки та 
чоловіка без шлюбу не є підставою для 
виникнення у них прав та обов’язків по-
дружжя. Релігійний обряд шлюбу не є 
підставою для виникнення у жінки та 
чоловіка прав та обов’язків подружжя, 
крім випадків, коли релігійний обряд 
шлюбу відбувся до створення або від-
новлення державних органів реєстрації 
актів цивільного стану [7].

Суть шлюбу визначається встановле-
ними суспільними відносинами. Шлюб 
здійснюється для утворення сім’ї, на-
родження дітей, спільного проживання і 
утворення спільної власності. 

Права і обов’язки людей, які всту-
пають в цивільний шлюб, закріплені у 
законодавстві, яке може бути дуже різ-
ним у різних країнах, і яке змінювалося 
впродовж епох. 

Шлюб – це соціальна форма відносин 
між чоловіком і жінкою, яка історично 
змінюється. Через шлюб суспільство 
впорядковує і санкціонує їх статеве жит-
тя, встановлює подружні і батьківські 
права й обов’язки.

Ведучи мову про юридичне регулю-
вання шлюбних відносин, важливо виді-
лити цілий комплекс норм, пов’язаних із 
розірванням шлюбу. Вони засновуються 
на юридичному регулюванні розлучен-
ня: встановленні юридичних підстав для 
скасування шлюбу, характеру процедури 
розлучення, правах і обов’язках колиш-
нього подружжя, пов’язані із утриман-
ням та вихованням дітей тощо [3, c. 15].

На відміну від писаних юридичних 
законів культурні норми є неписаними. 
Вони регулюють шлюбні відносини за 
допомогою моралі, традицій та звичаїв. 
До їх числа належать норми залицяння, 
шлюбного вибору, дошлюбної поведін-
ки, виховання дітей, розподілу влади та 
обов’язків між подружжям тощо.

Так як в перекладі з латинського 
matrimonium – шлюб, матримоніаль-
ні відносини – це відносини, що скла-
даються в процесі шлюбного життя та 
визначають схильність і бажання лю-
дини створити сім’ю, після досягнення 
шлюбного віку одружитися і продовжи-
ти сімейні традиції. Під матримоніаль-
ними відносинами розуміється система 
відносини, що породжує вступ в шлюбі 
і збереження шлюбу, особливості шлюб-
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ного відбору, шлюбні знайомства, став-
лення до реєстрації шлюбу [8].

В основі матримоніальної поведін-
ки кожного індивіда, тобто поведін-
ки, пов’язаної з вибором партнеру для 
шлюбу та побудови з ним серйозних 
відносин, лежить культура. Культура ма-
тримоніальної поведінки – складна, ба-
гаторівнева знакова система цінностей, 
стандартів та норм, що регулює поведін-
ку людей у сфері зародження та побудо-
ви відносин з партнером для шлюбу. 

Поняття сім’ї, шлюбу, формування 
любові до дітей закладається в людину 
з перших хвилин життя. Але в кожній 
сім’ї по-різному. У деяких дітей можна 
спостерігати прояви доброти та ніжнос-
ті по відношенню до ляльок чи домаш-
ніх улюбленців; хтось росте жорстоким, 
граючи у «війну», «розносячи» довкола 
всі уявні перешкоди. Та починаючи з 
підліткового віку, коли відбувається ста-
теве дозрівання, кожна людина починає 
проявляти свої почуття до протилежної 
статі, вже не граючи, а вкладаючи у сто-
сунки те, що було сформовано до цього 
вікового періоду. Можна спостерігати як 
підліток розуміє сенс культури матримо-
ніальної поведінки, яка була «закладе-
на» в нього раніше.

У сфері старших школярів існують 
різні можливості для реалізації важли-
вого етапу матримоніальної поведін-
ки – знайомства. Але як на знайомство, 
так і на подальший розвиток відносин, 
впливає багато факторів, які мають свої 
витоки і в сімейних традиціях, що при-
щеплюються з дитинства, і у впливі су-
часного оточення.

Основними чинниками впливу на 
формування матримоніальних настанов 
в такому віці є:

– особистісні мотиви (прагнення до са-
моствердження; бажання показати себе 
дорослішим, ніж є насправді; необхід-

ність довести іншим свою готовність до 
прийняття серйозних дорослих рішень); 

– сторонній вплив з боку ровесників, 
який може бути як позитивним, так і не-
гативним; 

– стосунки з батьками, які пришвид-
шують або уповільнюють бажання від-
окремитись і будувати власну ланку 
суспільства з потенційним партнером 
(погані стосунки з батьками можуть 
лише підштовхнути до дорослого життя 
та до такого кроку, як, приміром, від’їзд 
на навчання до іншого міста та пошуку 
потенційного партнера для побудови 
власної сім’ї);  

– релігійні переконання, як основа ма-
тримоніальних поглядів у глибоковірую-
чих сім’ях (залежно від віросповідання, 
що значною мірою впливає, наприклад, 
на кількість дітей в сім’ї); 

– походження та соціальний стан. 
Підлітковий вік є періодом посиле-

ного формування моральних почуттів. 
Завдяки їм, засвоєні підлітками норми 
поведінки стають ефективним керівни-
цтвом до дії. У цьому віці відбуваєть-
ся подальше становлення почуттів як 
узагальнених і відносно стійких пере-
живань (інтелектуальних, естетичних, 
моральних тощо). Проте в поведінці під-
літків  не завжди поєднуються слова, по-
чуття і справи. Розвиток самостійності є 
важливою передумовою для формуван-
ня у підлітків моральних переконань.

Із зростанням самостійності в учнів 
середнього шкільного віку з’являється 
потреба керуватися в своїй діяльності і 
поведінці особистими поглядами і прин-
ципами [9]. 

Основним видом провідної діяль-
ності підліткового віку є інтимно – осо-
бистісне спілкування з ровесниками. 
Це означає, що однією з основних за-
дач на даному етапі розвитку, підліток 
обирає для себе пошук симпатії серед 
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протилежної статі та самовираження, не 
тільки у проявах зовнішніх змін, а й у 
самоствердженні своєї індивідуальності 
через інтимні стосунки.

Провідною діяльністю для старшо-
класників виступає навчально-про-
фесійна діяльність. Але, так як фаза 
старших підлітків знаходиться на межі 
підліткового та юнацького періоду, вона 
поєднує в собі провідну діяльність обох 
цих періодів. 

Тобто, інтимно-особистісне спілку-
вання з ровесниками не відходить на за-
дній план. А ні батьки, а ні вчителі не 
можуть вплинути на процес статевого 
дозрівання, так як він є природнім; не 
можуть притупити почуття дитини і зро-
бити її невразливою. Але підтримувати, 
виховувати, застерігати і оберігати від 
негативних вчинків та їх наслідків, було 
б дуже доречно.

Юнацька сексуальність відрізняєть-
ся від сексуальності дорослої людини. 
Якщо зріла статева любов дорослих 
людей являє собою гармонійну єдність 
чуттєво-сексуального потягу і потреби в 
глибокому духовному спілкуванні і по-
розумінні люблячих людей, то в юності 
ці два потяги зріють неодночасно, і до 
того ж по-різному в дівчат та юнаків. 
Хоча дівчини раніше зріють фізіологіч-
но, у них спочатку потреба в романтич-
ному залицянні, ніжності, пестощах, 
емоційному теплі і порозумінні вираже-
на сильніше, ніж у фізичній близькості. 
У юнаків, навпаки, у більшості випадків 
раніше з’являється чуттєво-сексуаль-
ний потяг до фізичної близькості, і зна-
чно пізніше виникає потреба в духовній 
близькості, порозумінні. Потреба в ду-
шевному розумінні і сексуальні бажання 
дуже часто не збігаються і можуть бути 
спрямовані на різні об’єкти [9].

Також в підлітковому і юнацькому 
віці проявляється потреба у самовихо-

ванні. Самовиховання проходить пев-
ний шлях розвитку. Р.С. Немов (1995) 
виділяє такі рівні: вольове і фізичне 
самовдосконалення підлітка, моральне 
самовдосконалення та професійне само-
виховання [10, c.152]. 

При мінімальному, але правильному 
впливі на процес самовиховання під-
літка з боку дорослих, можна вплинути 
на його світогляд та допомогти йому са-
мостійно досягнути «золотої середини» 
стосовно життєвої позиції в цілому і ма-
тримоніальних поглядів зокрема.

У другій половині XX століття стали 
з’являтися теоретичні та емпіричні до-
слідження матримоніальної поведінки в 
соціологічному контексті, в яких цей фе-
номен розглядався як такий, що відчуває 
на собі вплив усіх соціальноекономіч-
них, політичних і соціокультурних змін, 
що відбуваються в суспільстві.

Так як час швидкоплинний і зміню-
ються не лише настрої, а й смаки та 
вподобання, моделі матримоніальної 
поведінки можуть дещо змінюватись, 
набуваючи іншого окрасу. Також може 
змінюватись відсоткове співвідношення 
в пріоритетності цих моделей.

В епоху розквіту новітніх технологій, 
Інтернету та телебачення, діти почина-
ють дорослішати дуже рано. Цей факт 
має як позитивні, так і негативні наслід-
ки. Завдячуючи науково – технічному 
прогресу, наше життя стає і легшим, і 
цікавішим. Але заборонені фільми чи 
передачі, нажаль, може подивитися ко-
жен, а не лише ті, хто досягнув дозво-
леного віку. Різноманітні ігри негативно 
впливають як на нервову систему, так і 
на хід начального процесу. Телефони 
часто відволікають дітей від виконання 
домашнього завдання, а процес сидіння 
за комп’ютером вже давно замінив рух-
ливі ігри на свіжому повітрі. Діти почи-
нають черпати інформацію про інтимні 
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подробиці сексуального життя в тому 
віці, коли основним їх завданням є сис-
тематичне відвідування уроків та якісна 
підготовка домашнього завдання. Всі ці 
«мінуси» мають величезний вплив на 
формування матримоніальної поведінки 
та на розуміння того, якою ж має бути 
сім’я, знецінюється поняття шлюбу. 
Тому все ж таки слід звертати увагу на 
те, чим захоплюється дитина і які на-
слідки може мати її захоплення.

До певного віку кожен знаходиться 
під пильною опікою обох, або одного з 
батьків, які виховують дитину, приви-
ваючи їй все світле і добре. Та пересту-
пивши поріг дитячого садочку, а згодом 
школи, у виховання та формування ма-
тримоніальних настанов, починається 
втручання стороннього впливу, який 
не завжди співпадає з поглядами бать-
ків. Тому постійний контакт батьків з 
працівниками навчального закладу є 
обов’язковою і невід’ємною частиною 
виховання дитини.

Стосовно дуже специфічного і ці-
кавого віку, який припадає на віковий 

період підлітків і юнаків, робота з при-
воду матримоніальної поведінки має 
проводитись ще детальніше. На цьому 
етапі, коли вже мова йде про вступ в 
сексуальний контакт, були б доречними 
проведення роз’яснювальних занять про 
можливі наслідки при необережності та 
халатності при статевому акті. 

Батькам важко впливати на дити-
ну самотужки, коли вона вважає себе 
дорослою, самостійною та такою, що 
вже знає все і не потребує сторонньої 
допомоги чи поради. Тому в ситуації 
статевого дозрівання акцент повинен 
бути на навчальному закладі, а саме 
на психологах, соціальних педагогах 
та кураторах, які кожного дня мають 
змогу спостерігати за зміною емоцій-
ного стану дитини, її вподобань тощо. 
Збираючи клас чи цілу паралель конче 
необхідно було б не лише проводити 
лекції про небезпеку різних венерич-
них захворювань, ВІЛ, СНІД, а й по-
казувати документальні фільми, які б 
застерігали школярів від необдуманих 
вчинків.
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