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Гришко Т. Г.
старший викладач 

Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу
імені І. Я. Франка

РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ШКОЛИ 
В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ 
ТА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Анотація: стаття присвячена проблемі створення та етапам становлення української пе-
рекладацької школи, її впливу на розвиток української та світової літератури. У своїй роботі 
автор розглядає історію українського та світового перекладу, представляє аналіз останніх до-
сліджень та публікацій по даному питанню.

Аннотация: статья посвящена проблеме создания и этапам становления украинской пе-
реводческой школы, ее влиянию на развитие украинской и мировой литературы. В своей ра-
боте автор рассматривает историю украинского и мирового перевода, представляет анализ 
последних исследований по данному вопросу.

Summary: The article is dedicated to the problem of creation and the stages of the establish-
ment of Ukrainian school of translation, its influence on the development of Ukrainian and world 
literature. The author of the article regards the history of Ukrainian and world translation, presents 
the analysis of current researches and publications about this problem.

Постановка проблеми. Переклади 
збагачують скарбницю світової літера-
тури. Світова література складається не 
лише з національних письменств. Це – 
нова якість, що виникає завдяки свідо-
мому обміну культурними цінностями 
між народами.

Без історії художнього перекладу не-
має історії світової культури і, отже, іс-
торії кожної нації. 

Українська перекладацька традиція – 
багатовікова. Саме тому перекладна лі-
тература, починаючи від старокиївської 
доби, відіграє надзвичайно важливу 
роль у нашому культурному житті і як 
зберігач духовних цінностей, і як вихов-
ний засіб, і як засіб самовиразу нації та 
збагачення спроможностей рідної мови.

Аналіз досліджень. Серед україн-
ських письменників було чимало тих, 
які успішно поєднували в одній особі 
дві грані обдарованості: видатного ори-

гінального письменника і перекладача. 
Таким прикладом був Михайло Ста-
рицький – видатний письменник і теа-
тральний діяч кінця XIX – початку XX ст.  
Він успішно переклав багато сторі-
нок сербського народного епосу, байки  
І. Крилова, поезії О. Пушкіна, М. Лер-
монтова, М. Некрасова, чимало пе-
реклав з лірики відомого польського 
поета-демократа середини XIX ст. Вла-
дислава Сирокомлі, а із західноєвропей-
ських літератур переклав: казки Г.-Х. Ан- 
дерсена, трагедію Шекспіра «Гамлет», 
поетичні твори Дж. Байрона і Г. Гейне. 
Талановитими перекладачами стали й 
відомі сучасні українські письменни-
ки: Максим Рильський, Микола Бажан, 
Павло Тичина, Леонід Первомайський, 
Дмитро Павличко. М. Рильський пере-
кладав твори Пушкіна (поему «Євге-
ній Онєгін») і з польської поезії – його 
переклад великої лірико-епічної поеми 
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Адама Міцкевича «Пан Тадеуш» вважа-
ється найкращим у світовій літературі.  
М. Бажан блискуче переклав з грузин-
ської мови поему Шота Руставелі «Ви-
тязь у тигровій шкурі», зробив чимало 
дуже вдалих перекладів у галузі поль-
ської романтичної поезії XIX – XX ст. 
П. Тичина, Дмитро Павличко більше 
перекладали з болгарської й польської 
романтичної поезії XIX ст. Значним 
внеском у розвиток лінгвістичної теорії 
перекладу є робота Л.С. Бархударова, в 
якій чітко розкриваються основні про-
блеми, що виникають при передачі в 
перекладі різноманітних типів значень 
мовних одиниць. 

Плідними для розвитку лінгвопе-
рекладацьких досліджень виявилися  
70-і роки XX сторіччя. На початку 1973 р.  
з'явилася книга В. Комісарова «Слово 
про переклад», головні положення якої 
знайшли подальший розвиток і уточ-
нення в наступній роботі «Лінгвістика 
перекладу» (М., 1980). У цих роботах 
робиться спроба звести різноманітні ас-
пекти лінгвістичного аналізу перекладу 
в єдину теоретичну концепцію.

Великий комплекс лінгвоперекла-
дацьких проблем розглядається в книзі 
А.Д. Швейцера «Переклад і лінгвістика» 
(М., 1973). Автор книги розглядає мож-
ливість використання при аналізі проце-
су перекладу методів семантики, а також 
компонентного аналізу.

Мета написання статті. Показа-
ти роль перекладу як вид людської ді-
яльності, історію перекладу на теренах 
України та світу. 

Виклад основного матеріалу. Знати 
багато мов – значить мати багато ключів 
до одного замка.

Вольтер. Саме переклад є однією з 
важливих форм міжкультурних взаємин. 
Окрім посередницької функції, пере-
кладні твори виконують і творчу, про-

дуктивну місію, бо завжди були важли-
вим стимулом розвитку національних 
мов, літератур, культур.

Періоди розвитку української пере-
кладацької школи.

Переклад – це відтворення оригіна-
лу засобами іншої мови із збереженням 
єдності змісту і форми. Ця єдність дося-
гається цілісним відтворенням ідейного 
змісту оригіналу в характерній для нього 
стилістичній своєрідності на іншій мов-
ній основі. Зіставлення засобів різних 
мов можливе лише шляхом зіставлення 
функцій, які виконують різні мовні засо-
би. Звідси точність перекладу полягає у 
функціональній, а не формальній відпо-
відності оригіналу.

Види художніх перекладів.
Прямий – здійснений з оригіналу. Не-

прямий – створений на основі допоміж-
них текстів (а не першоджерела). Повний –  
переклад усього обсягу тексту до най-
менших дрібниць. Неповний – відтворює 
лише основні положення тексту, його 
окремі частини й елементи. Точний –  
має на меті відтворення не лише змісту, 
а і формальних ознак першоджерела, дає 
повне уявлення про систему художніх 
засобів і стиль оригіналу. Неточний –  
має відхилення від змісту та форми ори-
гіналу.

Перші переклади датуються 3000 р. 
до нашої ери, часами Древнього Царства 
Єгипту. Українська історія перекладу 
на сьогоднішній день нараховує більш 
1000 років. Вона почалася відразу ж 
після прийняття християнства на Русі в  
Х сторіччі (988 р.) і продовжується сьо-
годні. Проте найперші переклади було 
зроблено ще задовго до цієї знаменної 
дати, точніше в 911 р., коли київський 
князь Олег підписав договір із Візанті-
єю, складений на двох мовах: грецькій 
і українській того часу. Перекладацька 
діяльність на Україні продовжувалася 
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майже безупинно протягом 250 років.  
У цей період (ХІ – ХІІІ сторіччя) пере-
кладу, насамперед, підлягали клерикаль-
ні твори: Біблія, житія святих і апосто-
лів. Водночас перекладаються багато 
грецьких авторів: афоризми і сентенції 
Плутарха, Платона, Сократа, Аристоте-
ля й інших видатних філософів; роман 
«Олександрія» про життя і діяння Олек-
сандра Великого, романи «Подвиги Ди-
деніса Акріта», «Акір Мудрий» та інші; 
збірник повідомлень про природу «Фізі-
олог».

 Значний внесок у розвиток перекладу 
зробив великий київський князь Ярос-
лав Мудрий (близько 983–1054 рр.). При 
дворі Ярослава Мудрого була заснована 
школа переписувачів книг із різних мов. 
До Києва були запрошені знавці різних 
мов, які ставали викладачами цієї шко-
ли. З поширенням друкарства на терито-
рії України значну кількість літератури 
перекладали не лише в монастирях, а й 
в університетах. Великий внесок у за-
лучення України до духовних здобутків 
світу здійснила Києво-Могилянська ака-
демія, заснована в 1636 р. У XIX – XX ст.  
перекладацькою діяльністю займалися 
такі українські письменники, як Іван 
Франко, Леся Українка, Пантелеймон 
Куліш, Марко Вовчок, Максим Риль-
ський, Микола Зеров, Михайло Драй-
Хмара, Микола Вороний та ін. Великий 
внесок у розвиток українського перекла-
дознавства зробили Борис Тен, Григорій 
Кочур, Микола Лукаш, Леонід Перво-
майський, Ірина Стешенко та ін. На по-
чатку XXI ст. українську перекладацьку 
скарбницю збагатили Андрій Содомора, 
Максим Стріха, Іван Бондаренко, Боже-
на Антоняк та ін.

 Історія перекладу ХХ сторіччя роз-
діляється на декілька періодів. Перший 
період – з 1917 по 1921 роки, часи укра-
їнської незалежності. Другий період 

охоплює 20–40-і роки, час, на який по-
трапляє діяльність найбільш видатного 
перекладача першої половини ХХ сто- 
річчя Миколи Зерова (1890–1937). Тре-
тій період українського перекладу почи-
нається наприкінці 50 – початку 60-х ро-
ків і відзначається загальним визнанням 
необхідності вищих стандартів художніх 
вимог до перекладу. Перше місце серед 
перекладачів цього періоду належить  
М. Рильському. Проте з'являється нове 
покоління перекладачів, що групуються 
навколо відродженого часопису «Всес-
віт» (1958), серед яких слід зазначити 
М. Лукаша і Григорія Кочура. М. Лукаш 
(1919–1988) відзначений перекладами 
«Фауста» Гете, «Декамерона» Боккаччо, 
«Пані Боварі» Флобера й інших творів. 

Переклади українських письмен-
ників від Античності до сучасності.

Саме завдяки талановитим перекла-
дам люди різних національностей ма-
ють змогу познайомитися з світовими 
шедеврами літератури різних епох: від 
Античності до сучасності. Одним з 
представників української перекладаць-
кої школи був Іван Франко. У творчому 
доробку Франка важливе місце посіда-
ють переклади з античних літератур. 
На його думку антична поезія є скарбни-
цею світової літератури, і він намагався 
збагатити нею українську культуру. Він 
переклав на українську мову Гомерів-
ські гімни, трагедії Софокла «Цар Едіп», 
«Сапфо і Алкей», «Піндар і Менандр», 
твори римських поетів Горація і Вергі-
лія. Переклади Івана Яковича з грецької 
точно передають як зміст, так і поетичні 
особливості оригіналу, мають ґрунтовні 
коментарі. 

Микола Зеров – автор оригінальних 
поезій, поет-перекладач, організатор пе-
рекладацького «Гуртка неокласиків», те-
оретик і дидактик перекладу. Микола Зе-
ров перекладав багато з різних мов, але 
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головними стали його переклади з анти-
чної літератури. Саме вони й увійшли 
до «Вибраних творів» – Овідій, Катулл, 
Марціал, Горацій, Вергілій.

Одним з перекладачів античної літера-
тури є Борис Тен (справжнє ім'я і прізви-
ще Микола Васильович Хомичевський).  
Перекладав твори Есхіла, Гете, Міцке-
вича, Шекспіра, Шиллера, Пушкіна… 
Упродовж 31 року працював над перекла-
дом «Одіссеї» та «Іліади» Гомера.

У XV – XVIII ст. з'явилися українські 
версії поезій Овідія (Іван Максимович, 
Феофан Прокопович, Григорій Сковоро-
да) і Горація (Григорій Сковорода).

В ХІ, ХІІ і ХІІІ століттях у Київській 
Русі, порівняно з іншими середньовіч-
ними європейськими і слов’янськими 
державами, перекладалося дуже багато 
творів. Як згадувалося вище, такі тво-
ри мали передусім релігійний характер. 
Важливу роль у розвитку літератури 
відіграли переклади візантійських літо-
писів, зокрема «Хроніка Георгія-монаха 
(Амартола)», «Хроніки Іоанна (Івана) 
Малали». У той самий час здійснювали-
ся і переклади нерелігійної літератури: 
«Повість про Акіра (Ахіакара) Прему-
дрого», «Повість про Варлаама і Іоса-
фа», своєрідний лицарський роман «По-
ема про Діґеніса».

Пантелеймон Куліш – один із пер-
ших, хто збагнув значення перекладу 
найкращих творів світової літератури 
як могутнього джерела духовного зба-
гачення української культури, здійснив 
перший повний переклад Біблії укра-
їнською мовою. Одним з перекладачів 

доби Відродження є Микола Лукаш – 
блискучий поет і лінгвіст, знавець 20-ти 
мов, який подарував українському чита-
чеві понад 1000 видатних творів світової 
літератури від 100 авторів. В 50-і – 70-і 
роки ХХ століття Микола Лукаш здій-
снює більшість своїх найкращих пере-
кладів – «Дон Кіхот» Мігеля Серванте-
са, «Декамерон» Джованні Боккаччо.

Період кінця ХІХ – початку ХХ сто-
річчя відзначається посиленням утиску 
на культурний розвиток України. Публі-
кація багатьох творів вітчизняних авто-
рів і українських перекладів здійснював-
ся тільки на Галичині. Велику спадщину 
залишила також Леся Українка, серед пе-
рекладів якої драма Гауптмана «Ткачі», 
вірші Гюго, Байрона й уривки з трагедії 
Шекспіра «Макбет». Серед найвідомі-
ших сучасних українських перекладоз-
навців, на працях яких ґрунтується сього-
денна теорія перекладу в нашій країні є: 
О. В. Федоров, В. Н. Комісаров, В. С. Ви- 
ноградов, І. С. Алексєєва, Р. К. Міньяр-
Білоручев, Я. Й. Рецкер, Л. С. Бархуда-
ров, М.К. Гарбовський, М. Стріха та ін.

Висновки. Без історії українсько-
го художнього перекладу немає історії 
української культури і, отже, історії укра-
їнської нації. Переклад художніх творів 
має в Україні давні традиції. Українська 
перекладацька школа формувалася за 
складних умов, адже сама українська 
мова зазнавала утиску і в царській Росії, 
і після Жовтневої революції. Однак, до-
лаючи перешкоди, українські письмен-
ники прагнули донести до читачів літе-
ратурні твори різних народів.

Література:
1. Россельс В. Переклад та національна своєрідність оригіналу / Питання художнього пе-

рекладу / В. Россельс – М., 1955. – 214 с.
2. Солодуб Ю.П. Альбрехт Ф.Б. Кузнєцов О.Ю. «Теорія і практика художнього перекладу»/ 

Ю.П. Солодуб – Академія, 2005. – 353 с.
3. Ткач Ю.В. Переклад в системі порівняльного літературознавства / Ю.В. Ткач. – М.: На-

ука, 2000. – 253 с.
4. Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http://ae-lib.narod.ru.
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Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені І. Я. Франка

ФОРМУВАННЯ АСТРОНОМІЧНИХ УЯВЛЕНЬ 
У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ЗАСОБОМ КОЛЕКТИВНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Анотація: У статті розкриті особливості технології впровадження психолого-педагогічно-
го проектування щодо організації систематичної педагогічної роботи та формування знань, 
умінь, навичок у дітей старшого дошкільного віку  шляхом цілеспрямованого впливу сім’ї та 
дошкільного навчального закладу з розділів « Природа планети Земля » і «Природа Космосу».

Аннотация: В статье раскрыты особенности технологии внедрения психолого-педагогич-
ского проэктирования относительно организации систематичской педагогической работы и 
формировании знаний, умений , навыков у детей старшего дошкольного возраста посред-
ством целенаправленного влияния семьи и дошкольного учебного заведения с разделов « 
Природа планеты Земля» и « Природа Космоса».

Summary: The article reveals the peculiarities of the technology of implementation of psycho-
logical and pedagogical designing for the organization of systematic pedagogical work and the for-
mation of knowledge, skills and abilities in children of the senior preschool age through the purpose-
ful influence of the family and preschool educational establishment from the section "Universe".

Постановка проблеми. Протягом остан-
ніх років відбуваються значні зміни у ві-
тчизняній освіті, зокрема у дошкіллі. Існує 
тенденція до пошуку нових підходів до ви-
ховання та навчання, реалізації інноваційних 
напрямків у діяльності освітніх закладів.

Саме на це спрямовують педагогіч-
них працівників державні нормативні 
акти, «Базовий компонент дошкільної 
освіти в Україні». Так, у Законі України 
«Про дошкільну освіту» зазначена необ-
хідність модернізації першої освітньої 
ланки, вдосконалення її змісту, осучас-
нення навчально-виховних технологій, 
приведення їх у відповідність до вимог 
життя нової епохи. В Коментарі до «Ба-
зового компонента дошкільної освіти в 
Україні» окреслені оновлена мета і прі-
оритети розвитку дошкільної освіти, а 
саме – «інноваційний характер освітньої 
діяльності, використання сучасних ви-
ховних та навчальних технологій».

З давньої давнини людей приваблюва-
ло все загадкове й недосяжне. Космос –  

одне з найбільш загадкових явищ, до 
якого весь час звертаються погляди до-
рослих людей, уже не кажучи про дітей, 
яких узагалі цікавить усе, що їх оточує.. 
З раннього віку їх ваблять загадки Всес-
віту. Однак дорослі часто вважають, що 
астрономічні знання – надто складні й 
незрозумілі для дошкільнят.

Звісно, якщо розповідати дітям про 
Космос з використанням безлічі цифр і 
термінів, то вони навряд чи щось зрозу-
міють. А якщо покласти наукові знання 
на зрозумілу дитині мову, то проблем із 
сприйняттям та усвідомленням не буде. 
Тож спробуймо перевести абстракції в 
конкретику, бо діти зрозуміють лише те, 
що вони можуть побачити, почути, по-
нюхати, скуштувати тощо, тобто треба 
більше експериментувати й моделювати, 
грати й виконувати практичні роботи.

А цікаві й незвичні факти, повідомле-
ні вихователем у процесі роботи, при-
вернуть увагу та інтерес дітей до таєм-
ниць Всесвіту.
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Проектна діяльність у роботі ДНЗ – 
вимога часу, спрямована на забезпечен-
ня адекватності навчально-виховного 
процесу та його результатів до сучасних 
вимог суспільства. Проектна діяльність 
стала стимулюючим чинником у розви-
тку дошкільної освіти. Через впрова-
дження проектного методу в діяльності 
дошкільного закладу реалізуються ак-
туальні завдання. Сучасний вихователь 
завжди знаходиться в пошуку нових, 
більш ефективних технологій, поклика-
них сприяти розвитку творчих здібнос-
тей дітей, формуванню навичок само-
розвитку і самоосвіти. У зв’язку з цим, 
метод проектів набуває більшої актуаль-
ності, оскільки покликаний скорегувати 
і збагатити навчальний проект.  Мета 
методу проекту – навчити застосову-
вати досліджувану теорію на практиці 
для розв’язання конкретних завдань в 
реальному житті. Таким чином, метод 
проектів – це педагогічна технологія, 
що містить сукупність дослідницьких, 
пошукових, проблемних методів та при-
йомів, творчих за суттю. Вміння корис-
туватися методом проектів – є показник 
високої кваліфікації. До застосування 
методу проекту екологічного спряму-
вання у професійній діяльності мають 
бути готові майбутні вихователі.

Зміни у змісті дошкільної освіти дик-
туються вимогами часу: інформаційні 
потоки, в яких відбувається формуван-
ня світогляду дитини, постійно розши-
рюються. Потреба в передачі освітньої 
інформації, що постійно оновлюється, 
витісняється необхідністю формування 
засобів і способів управління інформа-
ційними потоками, тобто питання сто-
їть не стільки про повідомлення знань, 
скільки про технологію формування на-
виків мислення і діяльності. У програмі 
виховання і навчання в дитячому саду 
позначені загальні завдання по ознайом-

ленню дошкільників з основами астро-
номії як науці про Всесвіт, про найближ-
чу зірку Сонце з позиції форми, розміру, 
віддаленості, про планети сонячної сис-
теми, про супутник землі – Місяць, а та-
кож деякі відомості про освоєння Кос-
мосу.

А у дитинстві формується особис-
тість людини і її світогляд, який, як ві-
домо, визначає відношення людини до 
зовнішнього світу і самого себе. 

Згідно з сучасною Концепцією еколо-
гічного виховання природа розглядаєть-
ся як єдність екосистеми планети Земля 
та найближчого Космосу – Сонячної 
системи. Це відповідає науковому світо-
баченню, і є основою для формування 
у дітей дошкільного віку картини світу. 
Картина світу у дошкільника розгляда-
ється як особистісна характеристика, 
результат світобачення, виражений в 
уявленнях про світ. Як показала прак-
тика, відсутність у дошкільному закладі 
системної педагогічної роботи з фор-
мування у дітей картини світу негатив-
но відображається на якості навчання 
й виховання. Їх уявлення про Всесвіт, 
Космос, зв’язки людини і світу мають 
стихійний обмежений характер. Просте-
жується наявність дуже низької підго-
товки з астрономії вихователів дошкіль-
них закладів, що теж впливає на якість 
освітньо-виховного процесу. У більшос-
ті дошкільних закладів відсутні матеріа-
ли та обладнання по темі «Космос», хоча 
наявність такої бази заявлена у Базовому 
компоненті дошкільної освіти в Україні. 

Аналіз сучасних досліджень та пу-
блікацій.

Проблема формування картини світу 
цікавила багатьох видатних вчених. Од-
нією з ідей цього напрямку були уявлен-
ня про те, що Людина – складова частина 
Природи, що їх не слід протиставляти, 
а необхідно розглядати в єдності, що 
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Людина й усе, що її оточує, – це частки 
єдиного Всесвіту. Виникла необхідність 
створення нової моральної основи взає-
модії Людини з Природою, зміни винят-
ково прагматичних принципів розвитку 
цивілізації. Був розроблений новий тип 
екологічної свідомості – система уяв-
лень про світ, для яких характерна орі-
єнтованість на екологічну доцільність, 
відсутність протистояння людини і при-
роди, суб'єктне сприйняття природи, ба-
ланс прагматичної і непрагматичної вза-
ємодії з нею. 

У наш час формування картини сві-
ту поки що не достатньо досліджене. 
У педагогічній науці очолююче місце 
займають роботи І. Куліковської та  
Р. Чумичової. Вони обґрунтували по-
няття картини світу, у тому числі і у ді-
тей старшого дошкільного віку, визна-
чили структуру цього психологічного 
утворення, запропонували сучасну ін-
новаційну технологію та методологію. 
В. Анісімова розробила зміст знань та 
уявлень про Космос для дітей різних ві-
кових груп, систему занять відповідної 
тематики.  Проблема формування карти-
ни світу цікавила багатьох видатних вче-
них. Однією з ідей цього напрямку були 
уявлення про те, що Людина – складова 
частина Природи, що їх не слід проти-
ставляти, а необхідно розглядати в єд-
ності, що Людина й усе, що її оточує, – 
це частки єдиного Всесвіту. 

Широко дослідили та проаналізували 
цю проблему К. Крутій та О. Каплунов-
ська, створивши у 2002 році програму та 
методичні рекомендації “Природа Кос-
мосу”, де до уваги вихователів були пред-
ставленні завдання з ознайомлення дітей 
різних вікових груп з Космосом та опти-
мальні шляхи вирішення цих завдань.

Метою написання статті – окреслен-
ня особливостей технології впровадження 
психолого-педагогічного проектування 

щодо організації систематичної педагогіч-
ної роботи та формування знань, умінь, на-
вичок у дітей старшого дошкільного віку 
про цілісну картину світу  шляхом ціле-
спрямованого впливу сім’ї та дошкільного 
навчального закладу з розділів « Природа 
планети Земля » і «Природа Космосу».

Виклад основного матеріалу. Астро-
номія захоплююча наука. Нею цікавляться 
навіть діти дошкільного віку. Сфера "При-
рода" є однією зі сфер життєдіяльності, 
що виокремлена в змісті Базового компо-
нента дошкільної освіти. У документі за-
значено, що компетентність дитини у цій 
сфері – неодмінна передумова становлен-
ня цілісної особистості. Визначено також 
загальні підходи у формуванні особистос-
ті через дану сферу, зокрема, це екологіч-
не спрямування; виховання різнобічної і 
гармонійної особистості, орієнтованої на 
відтворення екологічної культури суспіль-
ства; комплексний підхід, що передбачає 
розвиток чуттєвої сфери; засвоєння пев-
ного кола знань та вмінь.

Сфера "Природа" охоплює дві зміс-
тові лінії Базового компонента, а саме: 
"Природа планети Земля" і "Природа 
Космосу". Кожна з цих ліній передбачає 
певний обсяг знань, уявлень, які дитина 
отримує в процесі світосприймання, а 
також умінь, навичок, потреб, що вияв-
ляються в поведінці.

Так, компетентність у галузі "Приро-
да планети Земля" складають відомості 
про природне довкілля як цілісний орга-
нізм, в якому взаємодіють повітря, вода, 
грунт, рослини, тварини, люди в багато-
манітності її єдності, русі і мінливості.

Компетентність у галузі "Природа 
Космосу" становлять елементарні уяв-
лення про зорі (Сонце), планети, і в тому 
числі планету Земля та її супутник. 

З метою формування уявлень про ці-
лісу картину Всесвіту з дітьми старшої 
групи слід використовувати проектну 
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методику. Діяльність вихователя пови-
нна бути спрямована  на розвиток ро-
зумових, пізнавальних, комунікативних 
здібностей, які здійснюються через різні 
види дитячої діяльності. 

В ході реалізації проекту діти повині 
отримувати уявлення про планети Со-
нячної системи, про Землю як планету: 
форма, розмір, рух навколо Сонця і своєї 
осі. Проект сприяє логічному мисленню, 
розвитку творчої уяви, а також уміння 
дітей встановлювати причинно-наслід-
кові зв`язки об`єктів і явищ.

Методичний і дидактичний матеріа-
ли бажано комплектувати за принципом 
тематичного планування . Батькам про-
понуються рекомендації з проведення 
спостережень за небесними світилами, 
домашньому читанню дітям. Провед-
ння свят, дозвілля, вікторин не лише до-
помогають закріплювати знання дітей, 
але і дають можливість реалізувати ці 
астрономічні уявлення в іграх ( сюжет-
но-рольових, режисерських, рухливих).

Первинні уявлення про Всесвіт, про 
перший політ на Місяць, запуск супутника 
і учених-винахідників в доступній і захо-
плюючій формі, діти отримують вирушаю-
чи в космічні подорожі в процесі пізнаваль-
ної діяльності і сюжетно-рольових іграх. 
Великою популярністю серед дітей корис-
туються дитактичні ігри: «Зоряний шлях», 
«Підбери одяг для космонавтів», «Склади 
свою планету», «Різні картинки», «Не-
звичайні мешканці планет», мета яких –  
закріплення отриманих знань.

Велика кількість запитань дітей свід-
чить про високу їх сензитивність , спри-
яє задоволенню природної активності 
кожної дитини.

Для пізнавального розвитку та роз-
ширення уявлень про Всесвіт та цілісну 
картину світу з дітьми доцільно прово-
дити бесіди на теми: «Планети і зірки», 
«Які бувають космічні кораблі?», «Зірки 
і сузір`я», «Земля – наш будинок у Всес-
віті», «Сонце – джерело життя на Землі». 
Для формування культури ознайомлення 
з далекими об’єктами слід створювати 
зоряну кімнату, макети планет, літаль-
них апаратів, об’єктів Сонячної системи. 
Доречно відкрити міні-музей. В цьому 
музеї повині бути виставлені всі роботи, 
що готують родини дітей , присвяченій 
цій тематиці, а також  кращі конкурсні 
роботи дітей. 

Займаючись художньою діяльністю ді-
тям пропонується  ліпити з тіста, пластилі-
ну веселих марсіян, космонавтів, космічні 
кораблі і місяцеходи, робити аплікації з ко-
льорового паперу, тканини, фольги на тему 
«Зірки і комети», зображувати свої уявлен-
ня про політ в космос. Бажано створювати 
макети «Ракета на старті», макет «Сонячної 
системи», панно «Космічний колейдоскоп» 
і цими виробами поповнювати виставку 
відповідної тематики. Разом з дітьми до-
речно обговорювати цікаві наукові відкрит-
тя, пов’язані з Космосом, ті відкриття, які 
доступні дитячому сприйманню, мріяти та 
фантазувати про життя в далеких світах, 
складаючи оповідання, казки. 

Висновок. Впровадження інноваційної 
технології психолого-педагогічного проек-
тування, дослідницько-пошукова діяльність 
забезпечує результативність в освітньо-ви-
ховній роботі щодо формування елементар-
них уявлень про Космос, цілісну картиу Сві-
ту, екологічні компетенції дитини.

Література:
1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні – К; Ред. журналу «Дошкільне вихован-

ня», 1999 р.
2. К.Л. Крутій, О.М. Каплуновська «Природа космосу» , «Запоріжжя», ТОВ: «Літ Лтд» 1999 с. 50-55.
3. Каплуновська О. М. Дошколятам про Космос : програма та методичні рекомендації /  

О. М. Каплуновська.- Запоріжжя : ЛПС ЛТД, 2000. – 132 с.
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ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПТНЗ 
НА УРОКАХ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Анотація: Статтю присвячено висвітленню перспектив удосконалення естетичної культу-
ри учнів ПТНЗ на уроках фізичного виховання.

Доведена необхідність естетичної підготовки учнів у системі фізичного виховання. Учні, які 
отримали естетичну підготовку, мають більші можливості для неухильного освоєння всього 
різноманіття рухових навичок і вмінь з точки зору культури рухів. Розвинений естетичний смак 
дозволяють повніше проявляти не лише у сфері фізичної культури, але і в побутовій, громад-
ській діяльності. Особливість педагогічної діяльності полягає у багатосторонньому перетво-
ренні об'єкту свого впливу. Отже, вчитель фізичної культури постійно повинен розвивати у 
своїх вихованців потреби і здатності помічати і сприймати красу навколишньої дійсності, ана-
лізувати і оцінювати її.

Презентовано авторські гіпотези проблем естетичного виховання молоді та аналітичний 
аналіз діяльності вчителя фізичної культури в естетичному аспекті.

Аннотация: Статья посвящена презентации перспектив совершенствования эстетиче-
ской культуры учащихся ПТУ на уроках физического воспитания. Доказана необходимость 
эстетической подготовки учащихся в системе физического воспитания. 

Ученики, получившие эстетическую подготовку, имеют большие возможности для неу-
клонного освоения всего многообразия двигательных навыков и умений с точки зрения куль-
туры движений. Развит эстетический вкус позволяют полнее проявлять не только в сфере 
физической культуры, но и в бытовой, общественной деятельности. Особенность педагоги-
ческой деятельности заключается в многостороннем преобразовании объекта своего влия-
ния. Итак, учитель физической культуры постоянно должен развивать в своих воспитанников 
потребности и способности замечать и воспринимать красоту окружающей действительно-
сти, анализировать и оценивать ее. Представлен авторские гипотезы проблем эстетического 
воспитания молодежи и аналитический анализ деятельности учителя физической культуры в 
эстетическом аспекте.

Summary: The article is dedicated to the presentation of the analytics results of the research 
work which aim is to identify the problem of the developing of the emotional intelligence of future 
high school pedagogues.

Students’ acquirement of their pedagogical profession requires a certain level of formation of 
emotional intelligence, which is dictated by the general coherense of professional activity. For ex-
ample between human activities and the requirements of society, changes in occupational and emo-
tional reactions on subject,manifestations of emotions and the ability to keep them.

Appropriate level of readiness for pedagogical work provides knowledge and competences in 
addition also the presence of the psychological characteristics of the individual, among which is of 
high importance of emotional intelligence.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Уроки фізичною культури в ПТНЗ 
останнім часом набувають ознак стресо-
генності та естетичного занепаду. Про це 
свідчать численні факти порушень гігієни, 

санітарних норм педагогічної діяльності ви-
кладів та учнів, масштабне незадоволення 
спортивних педагогів умовами праці, зокре-
ма станом навчальних засобів, покриттям 
майданчиків, чистотою вікон та стін тощо.
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З огляду на те, що фізична культура 
має супроводжувати людину протягом 
усього життя, забезпечуючи морфоло-
гічне та функціональне удосконалення й 
підтримку організму, основних рухових 
якостей, умінь, навиків тощо – такий 
стан естетики є неприйнятним.

При цьому, економічний занепад 
України не є єдиною причиною такої си-
туації, адже певні кроки до поліпшення 
естетичного сприйняття уроків з фізич-
ного виховання можуть бути здійснені 
на рівні педагогічних колективів ПТНЗ 
та закладені під час професійної під-
готовки майбутніх фахівців з фізичної 
культури та спорту.

Метою даної статті є висвітлення 
перспектив удосконалення естетичної 
культури учнів ПТНЗ на уроках фізич-
ного виховання.

Результати власних досліджень. 
Перш ніж приступити до викладу осно-
вного змісту даної статті звернемо увагу 
на емпіричні прояви відсутності есте-
тичної культури діючих професіоналів 
в сфері фізичного виховання, зокрема 
викладачів ПТНЗ. Наше включене спо-
стереження за педагогічною діяльністю 
таких показало: переважна кількість пе-
дагогів мають зовнішній вигляд, який 
демонструє відсутність естетики через 
брудну та неохайну одежу, невдало пі-
дібрані розмір та кольори спортивних 
костюмів, кросівок тощо. При цьому 
особливе занепокоєння викликає неусві-
домлений характер прояву даних недо-
ліків, які потім копіюються учнями пре-
зентуючи середовище фізичної культури 
як бруднувате. Чисто зовнішні прояви і 
манери поведінки професіоналів в сфері 
фізичної культури та спорту наслідують-
ся їх учнями як зразкові.

При цьому аргументи про недостатню 
заробітну платню в цьому сенсі мають 
непереконливий характер, адже в будь-

якому «second-hend»-магазині спосте-
рігаємо чи не найкращі світові бренди 
спортивного одягу за мінімальними ці-
нами. Тож спортивний одяг, як правило, 
не є проблемою, тим більше, що окремі 
школи та професійно-технічні навчальні 
заклади вже примушують учнів займа-
тися у чистій змінній спортивній формі 
(білі шкарпетки, футболки, якщо урок 
проводиться на вулиці, то обов’язково 
треба мати головний убір). 

Аналіз діяльності таких шкіл та ПТНЗ 
дав змогу виявити важливі ціннісні 
установки таких закладів. В них кожен 
урок може нести великий естетичний 
потенціал. Як писав Адольф Дістервег, 
німецький педагог: "…Учитель повинен 
свідомо йти в ногу з сучасністю, про-
йматися і надихатися силами, що пробу-
дилися в ній [Ротенберг В.А. Дистервег, 
его деятельность и педагогическое уче-
ние. Вступительная статья / Дистервег А.  
Избранные педагогические сочинения. – 
М.: Учпедгиз, 1956. – 374 с].

Одною з складових потенційної пер-
спективи поліпшення ситуації в таких 
школах є боротьба зі шкідливим звич-
ками. Проблема «шкідливих звичок» є 
найбільш актуальною та поширеною у 
наші часи, а боротьба з цим злом стає 
взагалі проблемою людства. Особливий 
вплив на розвиток установок до здоро-
вого образу життя (ЗОЖ) учнів надають 
вчителі. Спостерігаючи за переважною 
кількістю педагогові не дивовижно, що 
у дітей немає бажання займатися на уро-
ках фізичною культурою, наприклад, 
якщо вчителя дозволяють собі прихо-
дити із запахом алкоголю, тютюну. На 
перерві можна випадково побачити як 
викладач та учень сумісно палять ци-
гарки. Очевидно потім буде дуже важко 
переконати учнів, що палити шкідливо 
для власного здоров’я і здоров’я тих, 
що оточують. Можливо навіть очікувати 
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протилежну реакцію, а саме прагнення 
учнів на власному досвіді перевірити 
«вірність» тверджень про шкідливість 
сигарети й чарки горілки. 

Наші спостереження переконують, 
що переважна більшість учнів з огидою 
ставляться до вчителя у таких випадках, 
а отже така поведінка не викликає ні 
якої поваги, тому що поряд знаходитись 
не можливо, особливо з причини при-
сутності неприємного запаху. Пізніше 
це викликає стійке естетичне негативне 
судження, що спонукає до негативних 
наслідків. Ми впевнені, що таким чи-
ном викладач на особистому прикладі 
доводить до свідомості оточуючих своє 
недбале відношення до своїх обов’язків, 
дозволяючи собі спізнюватися на урок, 
приходити на нього незібраним, відміня-
ти раніше заплановані заходи або взагалі 
не прийти. Учні на прикладі викладача 
починають розуміти, що можна безвід-
повідально ставитись до своєї роботи. 

Наші спостереження та проміжні ви-
сновки щодо перспектив та проблем 
естетичного виховання молоді цілком 
підтверджуються відомими та пошано-
ваними вченими в галузі освіти.

Аналіз наукових праць із проблем ес-
тетичного виховання переконує в тому, 
що питання сутності естетичної куль-
тури молоді, її ролі в житті суспільства 
привертають пильну увагу представни-
ків різних галузей знань. 

Пагута Т.І. переконаний, що естетичне 
виховання трактується як цілеспрямова-
ний, організований процес формування у 
дітей розвиненої естетичної свідомості, 
художньо-естетичного смаку, здатності 
сприймати, творити й цінити прекрасне, 
поводитись культурно і достойно. Ав-
тор вважає, що систематизований про-
цес впливає на учнів безперечно і сприяє 
формуванню в них естетичних почуттів, 
смаків, поглядів і художніх здібностей, 

вміння здійснювати це практично [Пагу-
та Т. І. Роль естетичного виховання в роз-
витку особистості молодшого школяра / 
Т. І. Пагута // Проблеми сучасної педаго-
гічної освіти. Педагогіка і психологія. –  
2013. – Вип. 39(4). – С. 108-115. – Ре-
жим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
pspo_2013_39%284%29__18].

При цьому, на думку Пагути Т.І. зміст 
естетичного виховання передбачає: ро-
зуміння краси в навколишній дійснос-
ті, природі, трудовій діяльності, як у 
навчальному закладі так і за її межами. 
Вчена демонструє, якщо детально роз-
глядати і тлумачити зміст творів мисте-
цтва, емоційне сприймання різних видо-
вищ тем, кінофільмів, вистав, концертів, 
архітектури, пам’яток культури, дбай-
ливе ставлення до них, – є необхідною 
умовою якісного виховання людини. До 
того ж, розвиток нахилів до художньої 
творчості (виразне читання, малювання, 
ліплення, аплікація) творчої фантазії, 
гумору мають значний вплив на фор-
мування необхідних естетичних уста-
новок. У комплексі з додержанням еле-
ментів культури поведінки, прагненням 
до охайного вигляду, художнім оформ-
ленням навчальних закладів, такі ком-
поненти дають цілісну картину естетич-
ної досконалості людини [Пагута Т. І.  
Роль естетичного виховання в розвитку 
особистості молодшого школяра / Т. І. 
Пагута // Проблеми сучасної педагогіч-
ної освіти. Педагогіка і психологія. –  
2013. – Вип. 39(4). – С. 108-115. – Ре-
жим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
pspo_2013_39%284%29__18].

Практично схожі думки висловлює 
інший дослідник проблематики есте-
тичного виховання, а саме Лихачов Б.Т. 
Вчений розглядає естетичне виховання 
через категорію «естетичний розвиток» –  
організований процес становлення в 
дитини природних істотних сил, які за-
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безпечують активність естетичного 
сприйняття, відчуття, творчої уяви, емо-
ційного переживання, образного мис-
лення, а також формування духовних 
потреб» [Лихачев Б. Т. Педагогика. Курс 
лекций: Учеб. Пособие для студентов 
пед. Учебн. Заведений и слушателей 
ИПК и ФПК / Б. Т. Лихачев. – М.: Про-
метей, Юрайт, 1998. – С. 284 (464)]. 

Аналізуючи роботи останнього авто-
ра стає зрозумілим, що естетичний роз-
виток є результатом цілеспрямованих 
естетичних впливів на учня, здійсню-
ваних у єдності процесів навчання, ви-
ховання і самовиховання, навчальної, 
позакласної та позашкільної роботи, в 
єдності дій учбового закладу, родини і 
культурних установ. При цьому, гово-
рячи про естетичний розвиток, мають 
на увазі визначений рівень розвине-
ності естетичної свідомості, естетичної 
потреби, естетичних відносин, ступінь 
включеності, причетності до естетичної 
діяльності. Власне, без цієї низки фактів 
естетичний розвиток немислимий. 

Везумська О.М. впевнено наголошує, 
що «естетичний розвиток завжди був од-
нією з важливих складових гармонійної 
особистості, її взаємодії з навколишнім 
середовищем. Обов’язковою ланкою є 
наявність організованого педагогічного 
впливу на почуття і свідомість індивіда 
через провідні види його спілкування й 
діяльності. На сьогоднішній час рівень 
естетичного розвитку учнів ще не по-
вною мірою відповідає вимогам. Допомо-
же у вирішення цієї проблеми врахуван-
ня вчителем особливостей естетичного 
розвитку учнів. Естетичний розвиток 
особистості – це навчання на власному 
опиті упродовж усього життя [Везум-
ська О. М. Естетичний розвиток учнів 
початкових класів / О. М. Везумська //  
Таврійський вісник освіти. – 2011. –  
№ 4 (36). – С. 109-116].

Як влучно висловлюється Стеценко 
Л.Л, «візуальна культура створює для 
сучасної людини складну знакову струк-
туру, мову почуттів, систему образів, 
гештальтів, симулякрів, які впорядко-
вують її щоденну комунікацію, визнача-
ють орієнтири її фізичного та духовного 
життя». Безперечно, час не зупинився на 
одному місці і нові умови і обставини 
життя не просто впливають, але активно 
формують новий духовний та чуттєво-
інтелектуальний досвід людини, який 
складається з її духовних пошуків, по-
треб і      прагнень [Стеценко Л. Л. Су-
часна українська естетика: до визначен-
ня тенденцій розвитку / Л. Л. Стеценко //  
Гуманітарний часопис. – 2013. – № 2. – 
С. 55-62. – Режим доступу: http://nbuv.
gov.ua/j-pdf/gumc_2013_2_9.pdf]. Ви-
никла нагальна потреба проаналізувати 
вивчення процесів, що відбуваються, з 
метою врахування їх особливостей у по-
будові якісних та актуальних освітньо-
виховних моделей, що відповідатимуть 
особливим потребам часу.

Звернемо увагу на аспект, пов’язаний 
з естетичними характеристиками про-
фесіоналів в сфері освіти, а саме – вер-
бальна культура майбутніх учителів фі-
зичного виховання.

Як стверджував відомий український 
дослідник феномену педагогічної май-
стерності, А.С. Макаренко кожний учи-
тель повинен володіти своїм голосом.  
"Я став справжнім майстром тільки тоді, –  
говорив А. С. Макаренко, – коли на-
вчився говорити "іди сюди" з 15-20 від- 
тінками, коли навчився давати 20 ню-
ансів у постановці обличчя, фігури, го-
лосу." Особливі вимоги ставляться до 
вчителя фізичною культурою, тому що 
це є особлива риса специфіки його ро-
боти. Вчителеві треба виробити власний 
стиль і тон подання команди. Це вміння 
не приходить одразу, його необхідно на-
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бути. Він повинен подавати команди так, 
щоб вона збуджувала енергію в учнів. 
Досягти цього можна емоційно-вольо-
вим тоном команд, що даються [Мака-
ренко А. С. О моем опыте. Том. V. – М.: 
Правда, 1971].

Голос вчителя фізичної культури по-
винен бути жвавим і динамічним. Вчи-
тель не повинен боятися в деяких випад-
ках підвищувати його. А для того щоб 
на уроках панував особливий мікроклі-
мат, у якому учням було б комфортно, 
педагог повинен намагатись бачити не 
тільки сьогоднішній день, а й мандрува-
ти у майбутнє. Педагоги повинні перед-
бачити свою діяльність на основі нових 
ідей, підходів і технологій, володіти 
необхідними знаннями, уміннями, на-
вичками, що визначають сформованість 
педагогічної діяльності: уміння подати 
учбовий матеріал цікаво і доступно, во-
лодіння різноманітними технологіями 
навчання.

Підсумовуючи проміжні висновки 
представлених авторів, маємо бажання 
презентувати корневу метафору в дум-
ках дослідників через крилату фразу 
старогрецького філософа Ксенофонта: 
"Ніхто не може нічому навчитися у лю-
дини, яка не подобається" можна визна-
ти "першою ластівкою" [Гринченко І.Б., 
Вакслер М.А., Тихонова А.О «Імідж 
учителя фізичної культури очами пер-
шокурсника»].

Дійсно, оглянувши специфічне пе-
дагогічне середовище з експертної по-
зиції, ми бачимо що зовнішній вигляд 
допомагає створити позитивний образ 
педагога, показати себе не лише сим-
патичною людиною, але й прекрасним 
вчителем. З цих причин, вчитель фізич-
ної культури всім своїм зовнішнім ви-
глядом повинен розташовувати до себе 
учнів. У манері одягатися виявляється 
одне з головних правил: красиво вигля-

дати – означає проявляти повагу до на-
вколишніх людей.

Висновки. Підсумовуючи наведений 
огляд літературних джерел, необхідно 
вказати, що незаперечним принципом 
побудови якісного іміджу вчителя є низ-
ка загальнолюдських та локальних пра-
вил, які мають характер побажань та ці-
льових установок в роботі.

Перша позиція полягає в тому, що 
вчитель фізкультури повинен з'являтися 
на робоче місце обов’язково в спортив-
ному одязі. В іншому випадку навряд 
чи зможе він домогтися від учнів єдиної 
форми одягу на уроках фізкультури, а 
від цього багато залежить стан дисци-
пліни на уроках і емоційність занять, що 
проводяться. 

Друга позиція містить необхідність 
вербальної та невербальної демон-
страції доброго ставлення до дітей. 
Вчителі, які люблять дітей, знають 
їхні інтереси і запити, вміють будувати 
взаємовідносини з ними на основі вза-
ємної поваги і довір'я – завжди корис-
туються авторитетом та мають великі 
перспективи у виховній та навчальній 
роботі.

Третю позицію посідає «любов» до 
викладання, якщо вчитель дбайливо 
ставиться до предмету, приділяє бага-
то уваги саморозвитку у професійній 
дуальності, вимагає від себе колосаль-
ної та кропіткої праці, саможертовнос-
ті, величезного терпіння, любові до ді-
тей та непідкупного інтересу до своєї 
професії.

Четверту позиція наголошує, що ніколи 
не можна приходити на заняття із запахом 
алкоголю, і ні в якому разі не подавати 
приклад паління. Вчитель не повинен за-
бувати, що дуже великий виховний вплив 
на учнів має поведінка самого педагога. 
Учням властиве наслідування вчинків та 
звичок дорослих і, в першу чергу, вчите-
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лів. Тому вчитель повинен бути дуже ви-
могливим до себе, і до своєї поведінки.

Учням властиве наслідування вчин-
ків та звичок дорослих і, в першу чергу, 
вчителів. Тому в ідеалі вчитель повинен 
мати високі особисті морально-вольові 
якості – чесність, справедливість, витри-
маність, організованість, принциповість, 

наполегливість, твердість і, разом з тим, 
терплячість, чуйність, тактовність.

Остання позиція детермінує пер-
спективи естетизації уроків як актуаль-
ні, що дадуть змогу покращити май-
бутні професійні якості випускників та 
додатково посилити їх особистісну гар-
монійність та всебічний розвиток. 
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Донецького національного університету економіки та торгівлі  
імені Михайла Туган-Барановського

РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВИХ ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 
НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Анотація: У статті розглянуто питання, що пов’язане з необхідністю вивчення англійської 
мови та розвитком всіх видів мовленнєвої діяльності у студентів засобами традиційних та ін-
терактивних методів навчання при проведенні практичних занять з іноземної мови.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связаные с необходимостью изучения ан-
глийского языка и развитием всех видов речевой деятельности у студентов средствами тра-
диционных и интерактивных методов обучения при проведении практических занятий по ино-
странному языку.

Summary: The article deals with the issue of the need to study English and the development of 
all types of students’ speech activity through traditional and interactive teaching methods during 
practical classes in a foreign language.

Для того, щоб володіти іноземною 
мовою, не достатньо знати лексику та 
граматику: потрібно вміти вільно та не-
вимушено уміти використовувати свої 
знання на практиці. В сучасній методи-
ці проблема навчання іноземній мові як 
засобу спілкування набула надзвичайної 
актуальності. Вивченням позитивного 
впливу інноваційних технології на роз-
виток мовленнєвих вмінь студентів з 
іноземної мови займались такі педагоги 
як, Пометун О.І., Пироженко Л.В., Пехо-
та О.М., Скворчевська О.В., Химинець 
В.В., Садкіна В.І., Кірічек Т. В., Пасів, Є. І.  
та інші.

Мета статті: розкрити важливість 
використання традиційних та інтерак-
тивних методів навчання на практичних 
заняттях з іноземної мови та їх вплив на 
розвиток всіх видів мовленнєвої діяль-
ності студентів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сучасна освіта під впливом на-
уково-технічного прогресу та інформа-
ційного буму вже тривалий час перебуває 
у стані непереривного організаційного 

реформування та переосмислення уста-
лених психолого-педагогічних цінностей. 
Сучасна освіта має готувати людину, котра 
здатна жити в надзвичайно глобалізовано-
му і динамічно-змінному світі, сприймати 
його змінність як суттєву складову влас-
ного способу життя [4, c. 6-7].

Згідно закону України “Про Освіту”, 
метою освіти є “всебічний розвиток лю-
дини як особистості та найвищої ціннос-
ті суспільства, розвиток її талантів, розу-
мових і фізичних здібностей, виховання 
високих моральних якостей, формування 
громадян, здатних до свідомого суспіль-
ного вибору, збагачення на цій основі 
інтелектуального, творчого, культурного 
потенціалу народу, підвищення освітньо-
го рівня, забезпечення народного госпо-
дарства кваліфікованими фахівцями”[5].

Глобалізація, трансформаційні проце-
си та непереривна інформаційна змінність 
неможлива без знання іноземних мов.

Самою поширеною серед іноземних 
мов є англійська мова. Вона є національ-
ною мовою у таких країнах як Великобри-
танія, США, Канада, Австралія та Нова 



19

Київський науково-педагогічний вісник
♦

Зеландія. Вона є рідною мовою близько 
300 мільйонів людей. Багато людей в Япо-
нії, Китаї, Індії та Африканських країнах 
розмовляють англійською мовою.

Навіть коли робота не пов’язана з за-
кордонними поїздками та контактами з 
іноземними спеціалістами, знання іно-
земних мов допомагає в роботі з різно-
манітними джерелами інформації, на-
приклад, у користуванні всесвітньою 
мережею Інтернет. Головна інформація 
в мережі на англійській мові. Сучасні 
засоби зв’язку потребують достатнього 
володіння іноземною мовою. Це наша 
дійсність. І ми повинні враховувати цей 
чинник. Наступне сторіччя оголосили 
сторіччям поліглотів. 

Є ще один чинник, чому ми повинні ви-
вчати іноземні мови. Річ у тім, що в укра-
їнську мову ввійшло багато слів іншомов-
ного походження, тому що в наше життя 
ввійшло багато іноземних ідей та понять. 
У сучасній мові є багато «запозичень». Ми 
їх вживаємо кожного дня і навіть не зна-
ємо про їх іншомовне походження. 

Для того, щоб викликати інтерес у 
студентів до вивчення іноземної мови 
потрібні результативні форми і методи 
навчання. Під час навчання потрібно ви-
користовувати такі методи, при яких у 
студентів будуть активно розвиватись їх 
мовленнєві вміння з англійської мови. 

Давайте розглянемо основні понят-
тя, які стосуються мовленнєвих вмінь. 
Відомо, що до видів мовленнєвої діяль-
ності відносять аудіювання, говоріння 
(діалогічне та монологічне мовлення), 
читання та письмо. 

Діалогічне мовлення – це процес вза-
ємодії двох або більше учасників спілку-
вання. Тому в межах мовленнєвого акту 
кожен з учасників по черзі виступає як 
слухач і як мовець. Діалогічне мовлен-
ня виконує такі комунікативні функції: 
запит інформації – повідомлення інфор-

мації; пропозиція (у формі прохання, на-
казу, поради) – прийняття/неприйняття 
запропонованого; обмін судженнями/
думками/враженнями; взаємопереко-
нання/обґрунтування власної точки зору.

Монолог – це розгорнуте мовлення 
однієї особи. В реальному мовному спіл-
куванні монолог в чистому вигляді – це 
доповідь, лекція, виступ. Те монологічне 
мовлення, якого ми повинні навчити в 
навчальних закладах, – це елемент діало-
гу або групової бесіди. Їй притаманні як 
лінгво-психологічні особливості моноло-
гічного мовлення, так і деякі особливості 
діалогічного мовлення. Як і репліки діа-
логу, монологічні висловлювання пови-
нні бути логічно пов’язаними із загаль-
ним контекстом розмови. Цей зв’язок 
здійснюється за допомогою спеціальних 
лінгвістичних засобів (мовленнєві кліше, 
які вживаються для вступу в розмову, ви-
раження згоди, незгоди, заперечення, со-
лідарності, додавання якихось деталей до 
питання, що обговорюється і т.і.).

Пошук і розробка активних мето-
дів навчання є характерними для всієї 
сучасної педагогіки та суміжних з нею 
дисциплін. Одними з таких активних 
групових методів, мета яких – вироби-
ти у студентів комунікативні навички та 
мовленнєві вміння є соціально-психоло-
гічний тренінг і різні види ігор [3, с. 6-7].

Одним з основних методичних інно-
вацій є інтерактивні методи навчання. 
Слово "інтерактив” прийшло до нас із 
англійської мови "interаct”. "Inter” – це 
"взаємний”, "act” – діяти. Інтерактивне 
навчання – це навчання основане на діа-
логічному мовленні, в ході якого здій-
снюється взаємодія викладача та студен-
та. На розвиток діалогічного мовлення 
дуже ефективно впливають ігрові мето-
ди навчання.

Ігрові методи (ділові, дидактичні, ро-
льові, організаційно-дійові) відносять 
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до методичних блоків соціально-психо-
логічного навчання. Насамперед, тому, 
що гра з цікавим сюжетом зачіпає цілий 
психологічний шар [3, c. 10].

До використання навчальної гри 
необхідно підходити дуже вдумливо й 
обережно. Ігри доречні не на всіх етапах 
заняттях. Найбільш продуктивні вони на 
етапах узагальнення отриманих знань, 
закріплення їх або вироблення практич-
них умінь і навичок. Саме на цих етапах 
навчальні ігри потрапляють на благодат-
ний грунт знань, отриманих студентами 
під час вивчення теми. Це дає можли-
вості викладачу для проектування ігро-
вих ситуацій [1, c. 7].

Освіта в цілому є надзвичайно консер-
вативною системою, тому й нові технології 
запроваджувати в процес навчання дуже 
складно, особливо порівняно зі запрова-
дженням технічних інновацій [4, c. 7].

Ми повинні підготувати студентів до 
спілкування в реальних життєвих ситуа-
ціях, навчити їх здобувати знання само-
стійно з метою вдосконалення в галузі 
обраної майбутньої професії. 

Для використання елементів рольової 
гри на занятті необхідним є послідовне 
здійснення наступних етапів. Спочат-
ку викладач говорить зміст елементів 
рольової гри. Потім відбувається ство-
рення творчих мікрогруп. Три мікро-
групи отримують картки з ситуаційним 
завданням та лексичним матеріалом, 
який обов’язково треба використати при 
складанні діалогів. Четверта мікрогру-
па отримує завдання оцінювати колек-
тивну діяльність студентів за певними 
критеріями. Далі відбувається робота у 
творчих мікрогрупах: студенти розпо-
діляють ролі, визначають власну мету, 
ухвалюють рішення. Все це сприяє роз-
витку уміння роботи в колективі. На за-
вершальному етапі проведення рольової 
гри три мікрогрупи показують резуль-

тати своєї колективної діяльності, вони 
відтворюють задані ситуації з викорис-
танням тематичного лексичного матері-
алу. Четверта мікрогрупа оцінює та ро-
бить аналіз комунікативної діяльності 
творчих мікрогруп. Самостійний контр-
оль знань допомагає студентам критич-
но оцінити відповіді та зменшує ймовір-
ність мовних помилок у майбутньому.

На практичних заняттях з дисципліни 
«Іноземна мова (за професійним спря-
муванням)» в Краматорському коледжі 
ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Баранов-
ського викладач Довгаль І.А. викорис-
товує інтерактивні технології навчання, 
які позитивно впливають на розвиток 
мовленнєвих вмінь студентів з англій-
ської мови. Мета практичних занять – 
формувати практичні вміння та навички 
студентів щодо використання іноземної 
мови в майбутній професійній діяльнос-
ті та виховати зацікавленість студентів 
до вивчення іноземної мови в цілому. 
Практичне заняття з використанням ін-
терактивних технологій складається з 
двох частин : перша проводиться з вико-
ристанням традиційних методів навчан-
ня, а друга – з використанням інтерак-
тивних: елементів рольової гри (на етапі 
закріплення лексичних одиниць або з 
метою контролю вмінь та навичок сту-
дентів використовувати знання фахової 
лексики на практиці).

Розглянемо приклади практичних 
занять з елементами рольових ігор. На 
практичному занятті за темою «Паку-
вання товарів» дія відбувається у відділі 
подарунків, взуття та парфумерному від-
ділі. Студентам потрібно відтворити си-
туації, які пов’язані з пакуванням різних 
товарів. Студенти виконують роль про-
давців-консультантів, а викладач – адмі-
ністратора торговельного центру.

Приклади карток з ситуаціями: Карт-
ка № 1. Ситуація: До вашого відділу зай-
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шов покупець, який бажає купити пода-
рунок для своєї дружини. Допоможіть 
йому та запакуйте товар. Картка № 2. 
Ситуація: Ви з подругою знаходитесь у 
відділі дорогого взуття, ви купуєте пару 
туфель, але пакування для них немає, ви 
обурені. Відтворіть розмову з продав-
цем. Картка№3. Ситуація: Ви зайшли до 
парфумерного відділу, бажаєте купити 
подарунок для друга(подруги), прода-
вець допомагає вам з вибором подарун-
ку та упаковки.

На практичному занятті за темою 
«Гроші у житті людей» за допомогою 
фраз студенти складають діалоги за на-
ступними ситуаціями: «Відкриття бан-
ківського рахунку» «Переказ коштів» 
«Зняття готівки» «Відкриття депозиту». 
Студенти розіграють ролі працівників 
банку та його клієнтів. 

На практичному занятті за темою 
«Англійська кухня» студенти викону-
ють роль офіціантів та відвідувачів кафе. 
При проведенні рольової гри студентам 
потрібно відтворити конкретні ситуа-
ції. Картка № 1. Ситуація: До Вас в Ан-
глію приїхав гість з України, Ви нама-
гаєтесь здивувати гостя традиційними 
англійськими стравами. Відтворіть роз-
мову з офіціантом. Картка № 2. Ситуація: 
Ви з подругою знаходитесь в кафе. Ви по-
любляєте рибні страви, а Ваша подруга –  
ні, крім того вона не їсть висококалорійну 
їжу. У цьому кафе смачно готують «Fish and 
chips». Разом з офіціантом умовте подругу 
скуштувати одну з цих страв. Картка № 3.  
Ситуація: Ви поїхали подорожувати. Зараз 
знаходитесь в столиці Великобританії – 
Лондоні. Ви зголодніли та вирішили зайти 
в кафе, щоб замовити традиційні солодкі 
пудинги. Відтворіть розмову з офіціантом.

Використання традиційних методів 
навчання сприяють розвитку інших ви-
дів мовленнєвої діяльності студентів з 
англійської мови. 

Розглянемо декілька з них: 1) від-
творення прослуханої відеозаписи та 

читання скоромовок на англійській 
мові (виконання репродуктивних 
умовно-комунікативних вправ) протя-
гом проведення фонетичної розмин-
ки, дозволяє студентам відкоригувати 
правильну вимову слів англійською 
мовою; 2) читання та переклад тексту 
з англійської на українську мову (ви-
конання рецептивно-комунікативних 
вправ) дає змогу викладачу перевіри-
ти знання студентів щодо перекладу 
лексичних одиниць за даною темою; 
3) завдяки відповідям на запитання 
вони вчаться висловлювати свої дум-
ки англійською мовою; 4) доповне-
ння речень спрямоване на перевірку у 
студентів розуміння загального змісту 
тексту та їхнього вміння правильно ви-
користовувати набуті знання з лексики 
та граматики; 5) описання зображень, 
пов’язаної з тематикою практичного 
заняття, дозволяє викладачу перевіри-
ти уміння студентів правильно буду-
вати речення іноземною мовою, а та-
кож розвиває їх мовленнєву реакцію;  
6) з’єднання слів з їх значенням дозво-
ляє студентам поповнити словниковий 
запас щодо термінів, які стосуються 
тематики заняття; 7) вирішення тесто-
вих завдань, на основі відео фрагменту 
дозволяє сформувати вміння сприйма-
ти вербальну інформацію через слухо-
вий та зоревий канал, тощо.

Висновки: Впровадження інтерак-
тивних методів навчання, а саме елемен-
тів рольової гри, разом з використанням 
традиційних методів навчання на прак-
тичних заняттях дозволяють підвищити 
рівень практичного володіння інозем-
ною мовою і формують навички діало-
гічного мовлення необхідні для майбут-
ньої професійної діяльності студентів, а 
також розвивають всі мовленнєві нави-
чки: усне та писемне мовлення, читання 
та аудіювання, але одним з найважливі-
ших моментів є те, що вони, допомага-
ють подолати "мовний бар'єр".
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Ковалінська Ю. А.
здобувач кафедри педагогіки та корекційної освіти

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

МУЗИКА ЯК ЗАСІБ 
НАЛАГОДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ З ДІТЬМИ З РАС

Анотація: У статті розглянуто роль музики у процесі налагодження взаємодії з дітьми, що 
мають розлади аутистичного спектру. У результаті було визначено, що слухове сприйняття 
дітей з РАС знаходиться на низькому рівні і потребує системної корекційної роботи за допо-
могою музики.

Аннотация: В статье рассмотрена роль музыки в процессе налаживания взаимодействия 
с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра. В результате было определено, 
что слуховое восприятие детей с РАС находится на низком уровне и требует системной кор-
рекционной работы с помощью музыки.

Summary: The article deals with the role of music in the process of establishing interaction with 
children with disorders of the autistic spectrum. As a result, it was determined that the auditory per-
ception of children with PAC is low and requires systematic correction work with music.

Постановка проблеми. Проблема 
виховання і розвитку дітей з РАС в Укра-
їні постає на сьогодні особливо гостро у 
сфері освіти, яка не готова прийняти на 
себе зобов’язання ефективно їх навчати, 
тоді як кількість дітей із даним пору-
шенням розвитку невпинно зростає. 

Діти з РАС характеризуються відсут-
ністю потреби в контактах з оточуючи-
ми, відгородженістю від зовнішнього 
світу і слабкістю емоційного реагуван-
ня. Звичайні звуки можуть налякати 
таку дитину настільки сильно, що вона 
закриє вуха руками. Саме тому важливо 
знайомити дітей цієї категорії з музикою 
як мистецтвом обережно і дбайливо. За-
вдяки комплексному музичному впливу 
на дітей з РАС та наданню кваліфікова-
них послуг ми прагнемо допомогти цим 
дітям продовжити навчання в дошкіль-
них закладах і різних типах шкіл. І най-
головніше тут – навчити таку дитину 
слухати.

Аналіз останніх досліджень. Інтер-
ес до музики як корекційного та розви-
вального засобу у роботі з дітьми з РАС 
серед психологів та педагогів зростає, 

що можна пояснити успішними дослі-
дженнями щодо терапевтичного впливу 
музики на людей із психічними пору-
шеннями. Перші розробки з цієї пробле-
ми з’являються наприкінці ХІХ століття. 
Тоді В. М. Бехтерєв у своїх досліджен-
нях відмічав, що музичний твір, який за 
своїм характером співпадає з настроєм 
слухача, викликає сильне враження, а 
твір, що дисгармонує з настроєм слуха-
ча, може не тільки не подобатися, але й 
роздратовувати, навіть викликати неа-
декватні реакції [3]. Пізніше, у середині 
минулого століття, Л.С. Брусиловський 
(1971), В.Ю. Зав’ялов (1995), К. Швабе 
(1974) подали ретельний аналіз та сис-
тематизували різноманітні підходи до 
психотерапії музикою. К. Швабе ство-
рив систему методів музичної терапії, 
виділив активну терапію (у межах якої 
використовують музичну імпровізацію, 
вокало- і танцювальну терапію), а також 
рецептивну терапію, суттю якої є сприй-
мання музики [1]. Далі звертаємо увагу 
на праці Д. Алвін, яка активно викорис-
товувала прийоми музичної терапії для 
роботи з дітьми із розладами спектру 
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аутизму. Вона наголошує, що, незважа-
ючи на невиліковність даного порушен-
ня, негативні прояви поведінки дітей 
можна значно зменшити за допомогою 
музики, і тим самим допомогти дитині з 
РАС адаптуватися у навколишньому сві-
ті [2]. Французький лікар А. Томатіс [3] 
виклав концепцію музичної терапії, згід-
но з якою дитина під час внутрішньоу-
тробного розвитку у амніотичній рідині 
чує важливі для себе звуки, які втрачає 
після народження. Це такі звуки, як ди-
хання матері, серцебиття, голос. Він 
змоделював ці звуки і став використову-
вати їх у практиці з метою терапії дітей 
з різноманітними порушеннями – гіпе-
рактивністю, дислексією, аутизмом, що 
дало позитивні результати. Деякі вчені  
(С.В. Шушарджан, В.І. Петрушин) [2] 
вивчають музику як засіб для стимуляції 
як розумової діяльності, так і фізичної 
працездатності. 

За допомогою музичних занять з ді-
тьми, що мають емоційні порушення, 
терапевти дійсно досягають ефективних 
результатів. За умови використання ці-
лісних музичних творів, що мають ви-
значені початок та завершення, дитина 
переживає певний емоційний стан, після 
завершення якого переходить на новий 
рівень психоемоційного відчуття. 

Однак, роль музики у корекції розви-
тку дітей з РАС тільки починає вивчати-
ся і дуже багато питань тут залишаються 
відкритими, що викликає особливий ін-
терес дослідників і педагогів-практиків.

Формулювання мети та постановка 
завдання. Розглянути деякі аспекти про-
блеми налагодження взаємодії із аутис-
тичними дітьми за допомогою музики. 

Виклад основного матеріалу. Роз-
глядаючи вплив музики на корекцію по-
ведінкових проявів та розвитку особис-
тості дитини з РАС, маємо на увазі саме 
музикотерапію – можливість за допомо-

гою засобів музичного мистецтва впли-
вати на формування і розвиток дитини з 
РАС, що має відбуватися індивідуально 
за сприятливих педагогічних умов. 

На сьогодні музикотерапія у педагогіці 
набуває усе більшої популярності й лише 
починає розвиватися, тоді як є цілим пси-
хокорекційним напрямком у медицині 
та психології. Медицина розглядає пси-
хосоматичний ракурс музики (коли під 
впливом музичних творів здійснюється 
лікувальний вплив на функції організ-
му), а психологія – психотерапевтичний  
(у процесі якого здійснюється корекція 
відхилень в особистісному розвитку та 
психоемоційному стані людини).

Музика, музичне мистецтво займає 
важливе місце у системі гуманістичного 
виховання. Воно володіє невичерпними 
можливостями впливу на внутрішній світ 
дитини, формування морально-етичних 
основ, становлення особистості в цілому 
і відіграє значну роль у корекційно на-
правленому процесі навчання і вихован-
ня дітей з порушеннями розвитку.

Автори посібника з артпедагогіки 
наголошують, що через музичне мис-
тецтво дитина освоює навколишню дій-
сність, виражену в музично-художніх 
образах, пізнає загальнолюдські цін-
ності, пов’язані з природою, людиною, 
предметами навколишнього світу, що 
відображені у музичних творах [3, с. 23]. 

Звертаємо увагу, що в процесі впливу 
на емоційно-особистісну сферу дитини 
музика виконує багато функцій. Основні 
з них представляємо на рис. 1.

– гедоністична обумовлюється здат-
ністю музики приносити слухачам насо-
лоду);

– експресивна (обумовлюється при-
родною потребою людини в зовнішньо-
му, наприклад, жестикуляційному, мі-
мічному, звуковому) вираженні сильних 
емоцій та почуттів);
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– комунікативна (базується на знако-
вому використанні звукових форм); 

– пізнавальна (пов'язана із природним 
потягом людини до нової інформації, но-
вого досвіду);

– духовно-катарсична (обумовлюєть-
ся можливістю музики викликати могут-
ні емоційні потрясіння); 

– магічно-сугестивна (має здатність 
за допомогою музики вводити людину в 
певний психічний стан);

– суспільно-організаційна (музи-
ка об’єднує людей у цілісні соціальні 
структури) [4]. 

Для нас є важливим, що взаємодія з 
музикою допомагає дитині з РАС позбу-
тися негативних переживань, негатив-
них проявів, вступити на новий шлях 
відносин із навколишнім світом. Дитина 
з РАС пізнає навколишній світ не тіль-

ки за допомогою споглядання, а й за до-
помогою активної музичної діяльності: 
співи, рухи під музику, гра на музичних 
інструментах тощо. У процесі оволодін-
ня цими видами діяльності створюють-
ся сприятливі умови для корекції відхи-
лень у пізнавальній, емоційно-вольовий, 
особистісній сфері, а також формуються 
передумови розвитку творчої активнос-
ті та навіть музичних здібностей у дітей 
з РАС. Під час занять діти можуть до-
сліджувати різні музичні інструменти, 
наприклад, духові, клавішні, ударні. Це 
допомагає у розвитку креативності. Ра-
зом із музикотерапевтом діти з РАС ви-
конують різні рухи під ритмічну музику. 
Такі рухи розвивають почуття ритму і 
концентрацію уваги, а також, стимулю-
ючи рухливість, покращують свій фізич-
ний стан. Гра на музичних інструментах 

 

Функції 
музики 

гедоністична 

експресивна 

комунікативна 

пізнавальна духовно-
катарсична 

магічно-
сугестивна 

суспільно-
організаційна 

Рис. 1. Функції музики щодо впливу на взаємодію  
дитини з РАС.
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стимулює дитину з РАС до спільного 
співу, а це вже перший крок до мовного 
діалогу. 

В основі музикотерапії знаходиться 
імпровізація. Педагог повинен спосте-
рігати за психологічною та музичною 
реакцією дитини з РАС, оцінювати її 
прояви на різні музичні композиції і на 
звучання різних музичних інструментів 
для того, щоб вчасно припинити неба-
жаний контакт з музикою, або ж, навпа-
ки, продовжити і поглибити роботу за 
сприятливих умов. 

Буває, що діти з РАС виявляються не 
дуже музичними, та більшість таких ді-
тей надзвичайно сприйнятливі до музи-
ки, адже музика являє собою надзвичай-
но гнучкий засіб, що впливає на людину 
незалежно від її інтелектуальних мож-
ливостей та обізнаності [2]. 

Музику також вважають «універсаль-
ною мовою», за допомогою якої можна 
налагодити комунікацію майже з усіма, і 
це зрозуміло, адже дитині не доводиться 
вибирати, що необхідно зробити чи ска-
зати – вона лише виконує добре знайомі 
дії із інструментом. Поступово ця ді-
яльність допомагає налагодити контакт 

педагога з дитиною, а надалі – дитини з 
іншими людьми. 

Висновки. Отже, музичні заняття, 
що безпосередньо впливають на емо-
ційну сферу дитини, дозволяють вирі-
шити терапевтичні завдання, і дитина з 
РАС з часом стає спроможна на більш 
складні завдання. Музикотерапія най-
більш ефективно використовується у 
корекційній роботі з дітьми з РАС. При 
цьому музика служить своєрідним засо-
бом комунікації між дитиною та серед-
овищем. 

На індивідуальних заняттях відбува-
ється встановлення і закріплення кон-
такту між дитиною з РАС та педагогом. 
Із часом такий контакт переходить у ка-
тегорію довірчого. Дитина починає ди-
витися в очі своєму музикотерапевту, 
вітатися з ним за руку, відповідати по-
смішкою на посмішку тощо. Тобто, му-
зикотерапія допомагає встановити кон-
такт з дитиною з РАС, налагодити з нею 
взаємодію, згодом дитина стає суб'єктом 
цього процесу. 

Вищезазначене говорить про можли-
вість і важливість використання музики 
як засобі взаємодії з дітьми з РАС.
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ 

Анотація: Важливість формування соціальної активності старшокласників обумовлюється 
сприятливим періодом для розвитку їх соціально діяльної поведінки, а також суспільною по-
требою відповідальних, цілеспрямованих, патріотичних громадян. Метою статті є аналіз тео-
ретичних та методичних аспектів формування соціальної активності у старшокласників. Со-
ціальна активність учнів проявляється у цілеспрямованості, ініціативності та відповідальності, 
соціально спрямованій поведінці. Формування соціальної активності – цілеспрямований про-
цес підготовки свідомих та активних патріотів своєї держави. Цьому сприяють учнівське само-
врядування; залучення до соціально-корисної діяльності; конструювання спеціальних педаго-
гічних ситуацій, що створюють умови для виявів соціальної активності учнів. Перспективним 
напрямом дослідження вивчення сучасного стану соціальної активності старшокласників. 

Аннотация: Важность формирования социальной активности старшеклассников опреде-
ляется благоприятным периодом для развития их социального поведения, а также потреб-
ностью общества в ответственных, целеустремленных, патриотических гражданах. Целью 
статьи является анализ теоретических и методических аспектов формирования социальной 
активности у старшеклассников. Социальная активность учащихся проявляется в целеу-
стремленности, инициативности и ответственности, социальном поведении. Формирование 
социальной активности - целенаправленный процесс подготовки сознательных и активных 
патриотов своей страны. Этому способствуют ученическое самоуправление; привлечение 
к социально-полезной деятельности; конструирование специальных педагогических ситуа-
ций, создающих условия для проявлений социальной активности учащихся. Перспективным 
направлением исследования является изучение состояния социальной активности старше-
классников.

Summary: The importance of forming social activity of students is determined by a favorable pe-
riod for the development of their social behavior, and the need of society in responsible, purposeful, 
patriotic citizens. The purpose of the article is to analyze theoretical and methodical aspects of the 
formation of social activity of students. Students’ social activity is manifested in purposefulness, ini-
tiative and responsibility, and social behavior. The formation of social activity is a deliberate process 
of preparing the conscious and active patriots of their country. This is facilitated by student self-gov-
ernment; attraction to socially useful activity; the design of special pedagogical situations, creating 
conditions for the manifestations of social activity of students. The perspective direction of the study 
is to study the state of social activity of students.

Постановка проблеми. На сучас-
ному етапі розвитку українського сус-
пільства значної актуальності набуває 
проблема формування соціально актив-
ної особистості, її готовності діяти як у 
власних інтересах, так і в інтересах дер-
жави. Відтак актуальним завданням сис-

теми освіти є виховання у дітей та молоді 
ціннісного ставлення до навколишнього 
світу, дійсності та до себе, формуван-
ня активної за формою та моральної за 
змістом життєвої позиції. Саме тому 
останнім часом у загальноосвітніх на-
вчальних закладах робота з учнями все 
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більше орієнтована на формування соці-
альної активності особистості. 

Актуальність формування соціальної 
активності у старшому шкільному віці 
підкреслюється низкою вчених та сучас-
них дослідників. Зокрема, М. Уйсімбає-
ва зазначає, що вияв активності старшо-
класника у соціальній сфері сприяє не 
тільки позитивному та конструктивному 
формуванню його особистісної ідентич-
ності, але й впливає на позитивні зміни у 
соціальній системі країни [8, 211].

Науковці Н. Клімкіна, В. Косовець,  
О. Тельна, М. Уйсімбаєва завертають 
увагу на взаємозв’язок між розвитком со-
ціальної активності особистості молодої 
людини і соціокультурним середовищем, 
в якому розгортається її життєдіяльність.

Аналіз основних досліджень і публі-
кацій. Поняття «соціальної активності» 
розглядається у різних наукових дослі-
дженнях у галузі філософії, психології 
та педагогіки. З філософського погляду 
(Л. Буєва, А. Брушлінський, Л. Мітро-
хін) соціальну активність трактують як 
особливий стан діяльності, що харак-
теризується позитивно вираженою сто-
роною, як специфічну форму взаємодії 
суб’єкта з навколишнім середовищем. 

Психологічний аспект соціальної ак-
тивності був предметом вивчення таких 
відомих науковців, як Ю. Азаров, М. Ба-
сов, Л. Божович, Л. Виготський, О. Леон-
тьєв, B. Мерлін та ін. На сучасному етапі 
психологічним проблемам формування 
соціально активної особистості присвяче-
ні роботи Н. Клімкіної, В. Косовця, Л. На-
фікової, О. Тельної, М. Уйсімбаєвої, та ін. 

Особливості формування соціаль-
ної активності особистості розкрили 
у своїх працях педагоги О. Безпалько,  
Є. Белозерцев, Б. Вульфов, О. Газман,  
Л. Захарова, І. Звєрєва, Л. Іванов, А. Кап-
ська, О. Киричук, Л. Коваль, М. Лука-
шевич, Т. Мальковська, Н. Михайленко,  

А. Мурзіна, П. Плотніков, В. Поліщук, 
М. Твердохлєб та ін. Проблеми форму-
вання і розвитку соціальної активності в 
молоді висвітлено у працях А. Дубасе-
нюк, І. Звєрєвої, В. Іванова, Л. Сорокіна 
та ін. 

Незважаючи на досить вагомі напра-
цювання психолого-педагогічної науки з 
проблеми соціальної активності молоді, 
сучасний стан її сформованості викли-
кає занепокоєння. Старшокласники, які 
навчаються нині у загальноосвітніх шко-
лах мають потреби до реалізації власної 
активності у різних сферах суспільного 
життя, однак можливості освітньої сис-
теми стикаються з недостатністю ме-
тодичної бази та вмінь педагогів з фор-
мування соціальної активності учнів. 
Недостатньо повно розроблений як ме-
тодичний, так і практичний аспект даної 
проблеми – педагоги не вміють викорис-
товувати сучасні активні методи роботи 
із учнями, не володіють достатнім об-
сягом методів і засобів для формування 
соціальної активності та визначення її 
сформованості. 

Схожу думку знаходимо у праці  
С. Чернети, яка зазначає, що соціальна 
активність належить до тих категорій, що 
постійно вдосконалюються, змінюються 
з розвитком суспільства. Від рівня соці-
альної активності громадян залежить і 
розвиток суспільства, тому потрібно вда-
ватися до нових, відповідних сучасним 
умовам, науково обґрунтованих підходів 
щодо вдосконалення процесу її форму-
вання в сучасних умовах, узагальнивши 
при цьому вже наявний досвід [9, 177].

Відповідно, метою статті є проведен-
ня аналізу теоретичних та методичних ас-
пектів формування соціальної активності 
у старшокласників. Завдання статті – 
визначити сутність поняття «соціальної 
активності» старшокласників; розгляну-
ти теоретичну основу формування соці-
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альної активності учнів; проаналізувати 
методичні аспекти підвищення соціаль-
ної активності сучасної молоді. 

Виклад основного матеріалу. За да-
ними дослідниці М. Уйсімбаєвої, укра-
їнське суспільство нині потребує іні-
ціативних, відповідальних громадян, 
здатних свідомо приймати обґрунто-
вані рішення та виявляти активність у 
розв’язанні соціальних проблем [8, 211]. 
І починати роботу з формування соці-
ально активних громадян варто вже із 
шкільного віку. 

Незважаючи на досить широке вжи-
вання у науковій літературі поняття «со-
ціальної активності особистості», його 
однозначного тлумачення до сих пір не 
існує. О. Тельна під соціальною актив-
ністю розуміє таку якість особистості, 
яка виявляється в суспільно значущій ді-
яльності, має складну структуру й вклю-
чає в себе потреби, мотиви, зацікавлен-
ня, установки тощо [7, 5]. 

Детальніше визначення соціальної 
активності знаходимо у праці В. Косов-
ця, який розглядає соціальну активність 
як стійке особистісне утворення, що 
характеризує молоду людину як соці-
альну істоту, яка має чітку особистісну 
спрямованість, власну позицію, володіє 
світоглядом як системою знань і пере-
конань, взаємодіє з навколишнім світом; 
водночас це і процес соціальної діяль-
ності, що характеризується інтенсив-
ністю, якістю, новизною, креативністю, 
успіхом, змістовим наповненням і може 
відбуватися за певних умов і в певних 
ситуаціях [4, 6].

Соціальна активність, на думку О. Без- 
палько, виявляється в здатності свідо-
мого пристосування до зовнішнього се-
редовища, а також його цілеспрямованої 
зміни (цит. за [9, 178]).

С. Грабовська та С. Чолій розглядають 
соціальну активність з позиції психоло-

гічного підходу, визначаючи її сутність у 
«входженні людини у світ інших людей 
з певною метою». При цьому мета соці-
альної активності за даними авторами, 
це – принесення користі іншим людям 
чи суспільству загалом [3, 171]. 

С. Чернета, підтримуючи думку про 
психологічну сутність соціальної актив-
ності, деталізує уявлення про неї, від-
значаючи, що проявами соціальної ак-
тивності особистості можна вважати як 
звичайну телефонну розмову, так і ви-
ступ або гасла на мітингу, пасивну участь 
у демонстрації, створення об’єднань, 
участь у будь-якому громадському русі 
в суспільстві тощо. Отже, тут соціальну 
активність можна розуміти як усю сис-
тему соціальної взаємодії особистості 
і з окремими громадянами, і із цілими 
спільнотами, соціальними інститутами 
чи суспільством загалом [9, 178].

Соціальну активність М. Уйсімбаєва 
визначає, з одного боку – усвідомлен-
ням і прийняттям інтересів суспільства 
та певних спільнот, а з іншого – готов-
ністю та вмінням реалізовувати ці інтер-
еси, активною діяльністю самостійного 
суб’єкта. Також дослідниця наголошує, 
що соціальна активність є суб’єктивною 
умовою опанування людиною навко-
лишньої дійсності [8, 213].

При цьому, як зазначає О. Тельна, од-
ним із провідних соціальних інститутів, 
у якому здійснюється процес формуван-
ня соціально активного молодого поко-
ління, є загальноосвітня школа. Саме 
шкільний вік, на думку О. Тельної, є 
найбільш сприятливим для здійснен-
ня психолого-педагогічного впливу на 
особистість: у цей період відбувається 
розвиток особистісних якостей, соці-
альної активності, що веде до успішної 
соціалізації та самореалізації з метою 
соціальної адаптації та інтеграції в сус-
пільстві [7, 6].
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У зв’язку з переходом старшоклас-
ників у позицію активного суб’єкта со-
ціальних відносин, відповідно до обсягу 
соціальних зобов’язань, соціального до-
свіду та ефективності процесу вихован-
ня та самовиховання в юнацькому віці 
поступово відбувається зростання со-
ціальної активності учнів. В юнацькому 
віці (16-18 років) відбувається зміна мо-
тиваційно-ціннісної сфери особистості, 
формуються і міцніють ціннісні орієн-
тації, звички й погляди людини, відбу-
вається розвиток емоційної, вольової 
мотиваційної сфери через усвідомлення 
моральних цінностей [8, 213]. 

За твердженням К. Абульханової-
Славської, в юнацькому віці значно по-
силюються протиріччя соціального роз-
витку учнів. З одного боку, все більш 
гостро постає потреба юнаків у визна-
ченні свого місця в системі громадських 
стосунків, зростає їх прагнення до са-
моствердження, самореалізації, само-
вдосконалення, що стимулюється сус-
пільними і соціальними процесами, що 
відбуваються зараз, з другого – їх зрос-
таюче прагнення до соціального визна-
чення стикається з відсутністю розумін-
ня, поваги дорослих і з відсутністю умов 
для реального виходу молоді на рівень 
серйозних справ та соціально активної 
діяльності (цит. за [8, 212]). 

Визначаючи потреби старшоклас-
ників як рушійну силу їх соціальної ді-
яльності, дослідниця М. Уйсімбаєва 
визначає соціальну активність учнів як 
інтегративну соціальну якість особис-
тості, що ґрунтується на системі цільо-
вих установок, ціннісних орієнтацій; 
виявляється в активній життєвій позиції 
та прагненні впливати на соціальні про-
цеси; передбачає творче ставлення до 
життя й власного розвитку; реалізується 
у свідомій, цілеспрямованій, соціально 
значущої діяльності й поведінці; харак-

теризується наполегливістю, незалеж-
ністю, принциповістю, ініціативністю й 
самостійністю [8, 214].

На думку В. Янкіна, більшість мо-
лодих людей у нашій країні впевне-
на в тому, що вони не в змозі впливати 
на державну політику, сумніваються в 
можливості змінити її на користь собі і 
своєму поколінню. Водночас, вони ви-
словлюють готовність до участі в соці-
ально-значущій діяльності, підтриму-
ють необхідність молодіжних об’єднань. 
Цей потенціал молоді може і повинен 
бути використаним в інтересах розвитку 
суспільства і самої молоді, на благо на-
шої країни [10, 110].

За С. Чернетою, визначальні показни-
ки соціальної активності молоді – про-
яви ініціативи, самостійність, незалеж-
ність, повага до відмінностей, емпатія, 
рефлексія, комунікабельність, критич-
ність, громадянськість, патріотизм, які 
характеризують такі важливі ознаки, як 
сильне та стале прагнення особистості 
впливати на соціальні процеси й дієву 
участь у суспільних справах, в одних 
випадках – прагнення змінити та пере-
творити, в інших – навпаки, зберегти, 
зміцнити існуючий соціальний лад, його 
форми та елементи [9, 179].

За словами В. Янкіна, до структур-
них складових соціальної активності 
особистості найчастіше відносяться 
цілеспрямованість, наполегливість, ак-
тивність, цікавість, самостійність, то-
вариськість, колективізм і взаємодопо-
мога, сприйняття нового, креативність і 
відповідальність. Інтегральними якостя-
ми при цьому виступають ініціативність 
і відповідальність [10, 108].

При цьому, як зазначає В. Янкін, 
сфера виявлення соціальної активнос-
ті може бути абсолютно різна, головне, 
щоб молодь мала право висловлювати 
свою думку в процесі прийняття рішень, 
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що стосуються її інтересів. Це може сто-
суватися соціальної сфери, освіти, спор-
ту, культури, працевлаштування, житла, 
розвитку транспорту, питань здоров’я, 
гендерної рівності, поваги до особис-
тості, питань міжкультурної взаємодії, 
захисту прав молоді та ін. [10, 108-109].

Формування соціальної активності 
молоді є відповідальною та складною 
справою і одним із вирішальних завдань 
освітньої системи. Як зазначає С. Була-
венко, основним засобом реалізації со-
ціальної активності в загальноосвітній 
школі є учнівське самоврядування, за-
вдяки якому учнівська громада реалізує 
свої права, обов’язки та ініціативи через 
прийняття рішень, їх впровадження за 
допомогою власних ресурсів у життя, 
співпрацю з адміністрацією. Самовряду-
вання дає можливість учням вирішувати 
питання і проблеми, що їх стосуються, 
створює для учнів широкі можливості 
для самореалізації, орієнтує їх на досяг-
нення соціально корисної мети, індиві-
дуальної і суспільної, залучає до рефор-
маторських процесів школи, забезпечує 
захист прав учнів, відвертає їхню увагу 
від асоціальних форм поведінки [1, 37]. 

Важливим елементом системи підви-
щення соціальної активності виступає 
залучення молодих людей в безпосеред-
ню цілеспрямовану соціально-корисну 
діяльність, під час якої вони можуть 
бачити позитивний результат своїх дій. 
Також молоді притаманне прагнення до 
самовираження своїх здібностей, потре-
бу у спілкуванні з однолітками, потре-
бу в соціальній захищеності, в членстві 
в референтній групі, де їх поєднують 
спільні ідеї, цінності, норми поведінки 
реалізуються через стихійно-групове 
спілкування [10, 110].

На думку В. Янкіна, виховання під-
ростаючого покоління в дусі високої мо-
ралі, формування у нього високого рівня 

соціальної активності, правової культу-
ри процес багатогранний, у якому пови-
нні брати участь всі: сім’я, школа, засо-
би масової інформації та інші суспільні 
організації [10, 110].

За твердженням О. Мрихіної, скоор-
динована діяльність школи та інших со-
ціальних інститутів дасть змогу ство-
рити соціально-педагогічне виховне 
середовище, в якому учень якнайповніше 
буде включений в суспільні відносини. 
Учень старших класів повинен прилуча-
тися до тієї чи іншої групи часто саме 
задля того, аби стати її частиною, осяг-
нути почуття «Ми» й почуття «Я» серед 
«Ми», що позбавляє самотності, дає від-
чуття сили і впевненості, спонукає до 
впливу на соціальне життя у групі в про-
цесі міжособистісних контактів, сприяє 
набуттю індивідуального досвіду. Стар-
шокласник не лише адаптується до умов 
соціуму, елементів культури, норм, що 
формуються на різних рівнях життєді-
яльності суспільства, але й перетворює 
їх на власні цінності, орієнтації, уста-
новки завдяки власній активній життє-
вій позиції [6].

Серед основних заходів виховання 
соціальної активності юнаків М. Гаври-
ленко називає такі: 1) бесіди та лекції на 
патріотичну тематику з історії, культури, 
літератури й мистецтва різних народів і 
країн, про їхні культурні взаємозв’язки; 
2) екскурси історичними та літературно-
мистецькими місцями України; 3) дис-
пути про культуру міжетнічних, статевих 
та інших відносин; 4) відзначення укра-
їнських народних свят, обрядів; озна-
йомлення з традиціями й побутом народу 
України; 5) роз’яснення основних засад 
Конституції України; 6) лекції та бесіди з 
питань правового виховання; 7) дискусії 
на тему «Молодь і закон» [2, 54].

Також М. Гавриленко вказує на ді-
євість виховних заходів, проведених 
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педагогами для формування соціальної 
активності молоді. На думку дослідни-
ці, до основних заходів виховної роботи 
із юнаками належать: щотижневі ви-
ховні години, бесіди «за круглим сто-
лом», культпоходи історичними місця-
ми рідного краю, до музеїв, картинних 
галерей, театрів; колективний перегляд 
кінофільмів та їх обговорення; індивіду-
альна виховна робота з юнаками [2, 55].

Для набуття досвіду соціальної ак-
тивності для старшокласників потрібно 
організовувати творчий пошук шляхів 
розв’язання різних соціальних проблем, 
необхідно конструювати спеціальні пе-
дагогічні ситуації, що створюють умови 
для виявів соціальної активності учнів. 
Також, на думку А. Лазько, ефективному 
розвитку соціальної активності сприяє 
залучення юнаків у бесіди та організа-
ція диспутів. Важливою є й підтримка 
адміністрацією навчального закладу со-
ціальних проектів, створюваних самими 
старшокласниками. Колективне добро-
зичливе обговорення результатів індиві-
дуально виконаних робіт стимулює фор-
мування в учнів адекватної самооцінки 
і активізує потребу в соціальному роз-
витку. Виникненню і закріпленню пози-
тивних емоцій щодо соціально значущої 
діяльності сприяє загальний мораль-
но-психологічний клімат у колективі, 
обґрунтування педагогом необхідності 
для соціального розвитку виконуваних 
доручень та усвідомлення старшоклас-
никами особистої значущості таких за-
вдань і справ [5, 39].

У результаті формування соціальної 
активності старшокласник постає як ак-
тивний суб’єкт життєдіяльності, особа, 
яка здатна реалізувати свої потенційні 
можливості, жити повноцінним життям, 
самостійно діяти, здійснювати власний 
вибір, приймати незалежні рішення та 
відповідати за їхні наслідки [8, 211].

Висновки. Відповідно до вказаного 
вище, соціальна активність старшокласни-
ка виступає як важлива характеристика його 
особистості, що виявляється у здатності до 
цілеспрямованої взаємодії із середовищем, 
внутрішній готовності до дії, спрямованій 
на перетворення різних сфер дійсності. Це 
може бути як свідома відповідальна пове-
дінка у різних ситуаціях взаємодії із гро-
мадянами чи суспільними інститутами, 
так і прояв ініціативності, самостійності, 
патріотизму, що характеризують прагнення 
юної особистості здійснювати вплив на со-
ціальні процеси й приймати дієву участь у 
суспільних справах. 

Важливими суспільними інститу-
тами, що здійснюють формування со-
ціальної активності сучасної молоді, є 
сім’я, школа, засоби масової інформації 
та інші суспільні організації. Основни-
ми засобами формування соціальної 
активності в загальноосвітній школі є 
учнівське самоврядування; залучення 
учнів до цілеспрямованої соціально-ко-
рисної діяльності; створення соціально-
педагогічного виховного середовища, в 
якому учень якнайповніше буде вклю-
чений до суспільних відносин. Важ-
ливим є конструювання спеціальних 
педагогічних ситуацій, що створюють 
умови для виявів соціальної активнос-
ті учнів; підтримка адміністрацією на-
вчального закладу соціальних проектів, 
створюваних самими старшокласника-
ми. На основі системної формувальної 
роботи із старшокласниками вони набу-
вають самостійності, відповідальності, 
ініціативності, вчаться приймати неза-
лежні рішення та відповідати за них, 
підвищують власний рівень соціальної 
активності.

Перспективи подальшого вивчення 
проблеми вбачаємо у практичному до-
слідженні соціальної активності сучас-
ної молоді та побудові системи форму-
вальної роботи з ними. 
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ВПЛИВ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
НА ВМІННЯ ВЧИТЕЛІВ ФОРМУВАТИ 
ПІЗНАВАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ

Анотація: У статті обґрунтовуються вплив особистісних рис вчителя, що характеризують 
його взаємодію з учнями на процес формування пізнавальної діяльності учнів.

Аннотация: В статье обосновывается влияние личностных качеств учителя, которые ха-
рактеризуют его взаимодействие с учениками, на формирование познавательной деятель-
ности учеников.

Summary: The article substantiates the influence of the personal qualities of the teacher, which 
characterizes his interaction with the students, on the formation of the cognitive activity of the students.

Актуальність. Наскрізним завдан-
ням для вчителя є розвиток в нього і са-
морозвиток ним самим формувальних 
умінь, спрямованих на виховання осо-
бистості учнів, формування пізнаваль-
ної діяльності учнів, досягнення високо-
го рівня сформованості їх пізнавальних 
здібностей. Важливими формувальними 
вміннями вчителя є його вміння форму-
вати пізнавальну діяльність учнів. 

Підсумовуючи аналіз робіт з про-
блеми педагогічних здібностей вчителя, 
можемо стверджувати, що мають бути 
більш ретельно досліджені не тільки на-
вчальні вміння, виховательські вміння 
вчителя, але і формувальні його вмін-
ня. На цей момент психологія не приді-
ляє достатньо уваги розробці саме цієї 
проблеми. Формувальні вміння вчителя 
мають бути націлені саме на задачі фор-
мування певних психологічних феноме-
нів процесу навчання, також і таких, як 
налагодження психологічного контакту 
з класом, досягнення міжособистісної 
взаємодії вчителя з учнями тощо. 

Завданням нашого дослідження є 
дослідити на теоретичному та емпірич-

ному рівнях вплив позитивних чи не-
гативних особистісних якостей вчителя 
(стилів педагогічної діяльності та педа-
гогічного спілкування) на його форму-
вальні вміння, зокрема – на вміння фор-
мувати пізнавальну діяльність учнів.

Стан вивчення проблеми. Дослід-
ники розмежовують психологічну струк-
туру особистості вчителя і психологічну 
структуру педагогічної діяльності. Су-
часним дослідником Галажинським Е.В. 
були одержані дані про залежність само-
реалізації в педагогічній діяльності не 
тільки від здібностей, але і від, знову ж 
таки, певних особистісних рис [2].

В психологічну структуру особис-
тості вчителя включається ціла низка 
якостей, а саме: загально-громадянські, 
морально-педагогічні, соціально-пер-
цептивні, індивідуально-психологічні 
особливості, практичі уміння і нави-
чки. Отже, формувальні вміння вчителів 
скоріше визначаються як особистісні 
вміння вчителя. Визначають також і ін-
дивідуально-психологічні особливості 
вчителя, до яких належать: пізнаваль-
ні інтереси, любов до дітей і потреба 
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працювати з ними; цілісність і твер-
дість характеру, тактовність, витримка і 
вміння володіти собою; самостійність у 
розв’язанні життєво важливих завдань і 
дієвість, педагогічні здібності (адекват-
ність сприйняття дитини, уважність до 
неї, прогнозування формування особис-
тості школяра, визначення умов і вибір 
засобів всебічного розвитку особистості 
учня) [12, с. 21]. 

У структурі педагогічної діяльності 
вчителя (ученнєвої і виховної) виокремлю-
ють основні і загально-трудові педагогічні 
функції. До основних педагогічних функ-
цій відносять: інформаційну, мобілізаційну, 
розвивальну, орієнтувальну. До загально-
трудових функцій відносять: конструктив-
ну, комунікативну, організаційну, дослід-
ницьку [10, с. 47-71; 12, с. 3-29].

На думку Кузьміної Н.В., в педагогіч-
них здібностях обов’язково мають бути 
виділені: рефлексивний рівень, що зумов-
лює інтенсивність формування чуттєвого 
досвіду педагога, і проективний рівень, 
як передбачення способу його впливу на 
учня [4, с .101-106; 5, с. 14-17].

В основі педагогічного впливу є ро-
зуміння вчителем особистості учня. 
Ефективність цього впливу суттєво за-
лежить від розвитку здібностей учите-
ля розуміти особистість учня, від по-
зитивного ставлення вчителя до учня, 
від його емпатії, а також від любові 
до дитини. На глибоке переконання  
В.О. Сухомлинського, педагог без любо-
ві до дитини – все одно, що співак без го-
лосу, художник без відчуття кольору, му-
зикант – без слуху. Любов до дітей – це 
натхнення для вихователя, це наче цілю-
ще джерело, з якого він постійно черпає 
свої сили. Отже, стрижнем педагогічних 
здібностей, педагогічної діяльності, пе-
дагогічного потенціалу і особистості 
вчителя є любов до дітей [3]. Емпатія є 
однією з суттєвих характеристик твор-

чих і ефективних вчителів. Необхідним 
компонентом емпатії, співпереживання 
є впізнання емоційних станів іншої лю-
дини. Однією з основ розвитку емпатії 
є соціальна зрілість і відсутність труд-
нощів у спілкуванні. Духовно-мораль-
на складова відіграє визначальну роль у 
впливі, емпатії, взаємодії.

У плані досягнення міжособистісної 
взаємодії, вчителі з педагогічними зді-
бностями чутливі до міжособистісних 
стосунків. Амінов М.О. з’ясував, що пе-
дагогічні здібності – чутливість і мобіль-
ність ЦНС, спрямованість на групу (між-
особистісну взаємодію), більш виражена 
соціальна установка. Спрямованість на 
сумісну колективну діяльність з іншими, 
довіра до дітей, надання їм можливості 
проявити себе, а також більш виражена 
соціальна спрямованість інтелекту.

Відсутність педагогічного потенціа-
лу визначається: низькою педагогічною 
спрямованістю і відсутністю педаго-
гічних здібностей. Відсутність педаго-
гічних здібностей визначається: нечут-
ливістю і не лабільністю ЦНС, більш 
вираженою спрямованістю на себе, 
більш вираженою установкою на авто-
ритарний стиль поведінки. 

На противагу матеріалістичному роз-
гляду природи педагогічних здібностей, 
гуманістичні психологи розглядали цей 
феномен дещо в іншому аспекті – ду-
ховно-психологічному, дійсно – гуман-
ному, людяному. К. Роджерс вважав, 
що центральне місце у сфері учіння 
має бути відведене поняттю «свобода 
учіння». Особливості особистості і по-
ведінки вчителя він розглядав з точки 
зору того, наскільки вони забезпечують 
учню цю свободу. Думка про справжнє 
учіння можлива лише в тому випадку, 
якщо це учіння захвачує всю особис-
тість учня цілком, - є наріжним каменем 
цього підходу і основою для численних 
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пропозицій з перебудови системи осві-
ти. Роджерс К. зважував на те, що дослі-
дження засвідчують: ефективні вчителі, 
порівняно з неефективними відрізня-
ються високою самооцінкою, позитив-
ним ставленням до себе. Вони вільні від 
тривожності і самокритики, здатні пози-
тивно впливати на Я-концепцію і успіш-
ність учнів. Вчителі, які внутрішньо 
приймають себе, з більшою легкістю 
приймають і учнів. Вчителі, що схильні 
до неприйняття себе, частіше не прийма-
ють і учнів. Тому ступінь самоприйняття 
вчителя є одним із важливих факторів, 
що визначають характер позитивно-
го-негативного впливу на Я-концепцію 
школярів, які перебувають у постійному 
контакті із цим вчителем. Вчителі, які 
наділені позитивним самоприйняттям, 
упевненістю у собі, у своїх педагогічних 
здібностях, вступають у спілкування з 
іншими з більшою легкістю, тому вони 
більш ефективно розв’язують педаго-
гічні і навчальні задачі, що постають 
перед ними на уроці. Інакше кажучи, ви-
рішальну роль в процесі навчання віді-
грає міжособистісна взаємодія вчителя з 
класом і кожним учнем окремо, вміння 
вчителя приймати учнів і себе разом з 
учнями. А налагодження такої міжосо-
бистісної взаємодії, в свою чергу, багато 
в чому залежить від особистісних якос-
тей вчителя [5].

Гуманістична психологія розглядає 
взаємодію саме в позитивному ключі: 
взаємодія має сприяти розвитку взаємо-
діючих осіб, будь то пацієнт і психотера-
певт, або вчитель і учень. Якщо в резуль-
таті взаємодії відбувається негативний 
взаємовплив вчителя і учня, то ми має-
мо негативну взаємодію, і вона також є 
міжособистісною. Про це багато писали 
психологи, представники гуманістичної 
психології (феноменальної, позитивної, 
постнекласичної). Необхідно вивчати 

причини, умови, за яких виникає нега-
тивна міжособистісна взаємодія і гово-
рити про заперечення цього різновиду 
спілкування у школі, навіть традиційно-
го напрямку навчання. 

В плані того, як досягати позитивної 
взаємодії між людьми, Максименко С.Д. 
пише: «Генетично-моделюючий аналіз 
дозволяє нам виокремлювати основну 
змістовну одиницю особистості, як від-
критої системи, що саморозвивається, 
створюючи саму себе. Виявляється, що 
реальною силою, яка створює особис-
тість, є любов. «Віддавання» означає 
водночас і «отримання». «Цілком логіч-
но уявити, що для дитини з базальною 
недовірою до світу буттєва любов буде 
закрита, або ж знадобляться нелюдські 
зусилля тієї людини, і людини, що її по-
любить, щоб вона відбулася, здійснилася 
в цілісності. Чому ж тоді люди так мало 
люблять, і чому так багато жорстоко-
сті і деструктивності у світі? Коріння –  
в несвободі особистості в сучасному 
світі. Людина тікає від відповідальності. 
Необхідними атрибутами любові є са-
морозвиток і самореалізація. Вони для 
людини є водночас і дуже чудові, але 
і дуже важкі. Максименко С.Д. пише: 
«Акція особистісного розвитку вияв-
ляється доволі непопулярним заходом, 
малоприємним шляхом ухилення від 
магістральних шляхів конформізму»  
[6, с. 67-83; с. 79]. Особистість, що са-
мореалізується, відмовляється від кон-
формізму, існує на гірській висоті, їй 
там і гарно, і небезпечно. Тому, зазначає  
К.Г. Юнг, переважна кількість людей 
обирає не власний шлях, а конвенції, і 
внаслідок цього, кожна з них розвиває 
не саму себе, а дещо колективне за раху-
нок власної цілісності [14, с. 73]. 

Саме тому так важко вчителю працю-
вати в системі гуманістичних підходів, 
які у вітчизняній педагогічній психології 
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розвиваються в рамках розвивального і 
проблемного навчання. Саме тому видат-
ні педагоги (Ушинський К.Д., Макаренко 
А.С., Сухомлинський О.В.) були людьми 
талановитими, неперевершеними, а голо-
вне – люблячими і люблячими передов-
сім дітей, яких вони вчили і виховували.

У своєму емпіричному досліджен-
ні ми вивчали такі формувальні вміння 
вчителя, як вміння формувати структур-
ні компоненти пізнавальної діяльності 
школярів. Нас цікавило, які саме якості 
вчителів сприяють розвитку і становлен-
ню їх формувальних вмінь.

Найвагоміші компоненти пізнаваль-
ної діяльності учнів: мотиваційний, опе-
раційний, особистісно-результативний. 
Спираючись на запропоновану структу-
ру пізнавальної діяльності учнів, ми ви-
значили три групи формувальних вмінь 
вчителя: перша група вмінь спрямована 
на формування розумових здібностей 
учнів (операційний компонент пізна-
вальної діяльності): друга група форму-
вальних вмінь вчителя – формування 
пізнавальної мотивації учнів (мотивацій-
ний компонент пізнавальної діяльнос-
ті); третя група формувальних вмінь –  
формування розвивально-стимулюю-
чих вмінь учнів (особистісно-результа-
тивний компонент) (самодетермінація, 
морально-оцінні якості, вольові риси). 
Формувати в учнів результативно-осо-
бистісний компонент вчитель не спро-
можний без сформованості в нього са-
модетермінації.

Виклад результатів емпіричного 
дослідження.

Експериментальний майданчик 
Дослідження проводилося протя.гом 

2007–2008 рр. в ліцеї № 100 «Поділ»  
м. Києва сумісно з психологічною служ-
бою ліцею, за участю психолога ліцею 
З. І. Хоменко. В обстеженні приймало 
участь 28 учителів ліцею [7, с. 352-372].

В експериментальний майданчик до-
слідження увійшли такі методики: 

1) методика діагностики міжособис-
тісних стосунків «Інтерперсональний 
діагноз Т. Лірі», що мала на меті також 
вивчення стану міжособистісної взаємо-
дії вчителя з учнями; 

2) методика діагностики типу акцен-
туацій за класифікацією К. Леонгарда 
– «Опитувальник особистісний Шміше-
ка»; 

3) методика діагностики емоційного 
вигорання В. Бойка; 

4) методика «Визначення стилю керів-
ництва класним колективом» А. Л. Жу- 
равльова – В. П. Захарова; 

5) методика З. І. Хоменко «Самопо-
чуття учнів на уроці вчителя»;

6) методика «Самооцінка і рівень до-
магань особистості» Дембо – Рубінш-
тейн (адаптація А. М. Прихожан);

7) авторська методика визначення 
учнями анонімного рейтингу вчителів 
«Вміння вчителя формувати пізнавальну 
діяльність учнів».

Результати емпіричного дослідження.
Психологічний аналіз позитивних 

кореляційних зв’язків.
У вмінні вчителя формувати пізна-

вальну діяльність першочергове значен-
ня відіграє вміння формувати мотивацію 
учнів до учіння (+0,942**). На другому 
місці за позитивним впливом на вміння 
формувати пізнавальну діяльність за ко-
реляційним аналізом виявилося вміння 
підвищувати позитивне емоційне само-
почуття учнів на уроці (методика Хомен-
ко З.І.) (+0,816 **). На третьому місці за 
позитивним впливом на вміння вчителя 
формувати пізнавальну діяльність учнів –  
сформованість в учителя демократич-
ного стилю спілкування-керівництва 
(+0,797 **) (методика А.Л. Журавльова  –  
В.П. Захарова). На четвертому місці –  
вміння вчителя формувати особистісний 
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компонент, виховувати моральні і во-
льові риси учнів, що сприяють розвитку 
пізнавальних їх здібностей.( (+0,774 **) 
(методика анонімного рейтингу вчителів 
учнями Мар’яненко Л.В.). 

Крім того, на вміння вчителя формува-
ти пізнавальну діяльність учнів за коре-
ляційним аналізом позитивно впливають: 
вміння формувати операційний компо-
нент учнів (мислительні операції та розу-
мові вміння) (+0,575 **), рівень значущос-
ті 0,001 (методика анонімного рейтингу 
вчителів учнями. Мар’яненко Л.В ). 

Також, на вміння вчителя формувати 
пізнавальну діяльність учнів позитивно 
впливає збудження як акцентуація тем-
пераменту (+0,351), рівень значущос-
ті (0,075) (Особистісний опитувальник 
Шмішека), а також – наявність у вчителя 
стилю спілкування, самобутність його 
педагогічної діяльності (+0,342), рівень 
значущості (0,075) (методика А.Л. Жу-
равльова - В.П. Захарова). Також пози-
тивно впливає самооцінка вчителя, такі 
її види, як самооцінка власних творчих 
здібностей (+0,337), рівень значущості 
(0,97), і самооцінка здоров’я (+0,329), 
рівень значущості (0,67) (методика «Са-
мооцінка і рівень домагань особистості» 
С.Я. Дембо – Рубінштейн).

Підсумок.
Отже, на вміння вчителя формува-

ти пізнавальну діяльність впливають: 
вміння стимулювати і формувати пізна-
вальну мотивацію, вміння підвищувати 
позитивне емоційне самопочуття учнів 
на уроці, сформованість в учителя демо-
кратичного стилю спілкування-керівни-
цтва, вміння вчителя формувати особис-
тісний компонент, виховувати моральні і 
вольові риси учнів, що сприяють розви-
тку пізнавальних здібностей учнів; вмін-
ня вчителя формувати операційний ком-
понент учнів (мислительні операції та 
розумові вміння), збудження як акценту-

ація темпераменту, наявність у вчителя 
стилю спілкування, самобутність його 
педагогічної діяльності; Також пози-
тивно впливає самооцінка вчителя, такі 
її види, як самооцінка власних творчих 
здібностей і самооцінка здоров’я.

Психологічний аналіз негативних 
кореляційних зв’язків.

За кореляційним аналізом на вмін-
ня вчителя формувати пізнавальну ді-
яльність учнів негативно впливає лібе-
ральний стиль спілкування керівництва 
(-0,642**) (методика «Визначення сти-
лю керівництва трудовим колективом» 
А.Л. Журавльова - В.П. Захарова); від-
повідально-великодушний тип взаємодії 
вчителя з учнями (-0,449*), рівень зна-
чущості (0,016) (методика діагностики 
міжособистісних стосунків «Інтерпер-
сональний діагноз Т. Лірі»); Негативний 
полюс цього типу взаємодії характери-
зується надмірною відповідальністю, 
невмінням давати учням можливість 
проявити себе в домінуванні, нав’язлива 
допомога в усьому. Гіпернегативний 
полюс цього типу взаємодії характери-
зується гіпервідповідальністю вчите-
ля, нерозбірливим нав’язуванням своєї 
допомоги, вчитель тим самим блокує 
розвиток самостійності і ініціативнос-
ті учнів. за таких умов в учнів починає 
розвиватися егоїзм, маніпулювання ін-
шими, лінощі, нечесність [9, с. 303].

Негативно на вміння формувати вчите-
лем пізнавальної діяльності впливає пря-
молінійно-агресивний тип взаємодії вчи-
теля з учнями (-0,417*), рівень значущості 
(0,027) (методика діагностики міжособис-
тісних стосунків «Інтерперсональний діа-
гноз Т.Лірі») [9, с. 294-310, с. 301].

Також негативно на вміння форму-
вати вчителем пізнавальної діяльності 
в учнів впливає співпрацююче-конвен-
ціальний тип взаємодії вчителя з учня-
ми (0,395 *), рівень значущості (0,038) 
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(методика діагностики міжособистісних 
стосунків «Інтерперсональний діагноз 
Т.Лірі»). Позитивний полюс цього типу 
взаємодії: схильний до співробітництва, 
гнучкий і компромісний, комфортний, у 
стосунках з людьми використовує ети-
кет, ініціативний у досягненнях цілей 
групи, прагне допомагати, відчувати 
себе у центрі уваги, комунікабельний, 
здатний до прояву теплих і дружніх 
стосунків. Але при негативному полю-
сі цього типу взаємодії проявляються 
конформістські і істероїдні устремлін-
ня вчителя, які і блокують його вміння 
формувати пізнавальну діяльність учнів  
[9, с. 294-310; с. 303].

Недовірливо-скептичний тип взаємо-
дії вчителя з класом (за Лірі), негативно 
впливає на вміння вчителя формувати 
пізнавальну діяльність учнів. (-0,303), 
рівень значущості (0,109) (більше 0,1). 
Позитивний полюс взаємодії при не-
довірливо-скептичному типі характе-
ризується: реалістичність у судженнях 
і вчинках, критичність до оточуючих, 
скептик, конформіст». Негативний по-
люс взаємодії недовірливо-скептичного 
типу характеризується: критицизм, роз-
чарування, замкненість, недовіра. Має 
складності в інтерперсональних кон-
тактах через підозру, страх негативного 
ставлення до нього, проявляє вербальну 
агресію. Гіпернегативний полюс недові-
рливо-скептичного типу характеризуєть-
ся: відчуженням, підозрілістю, образли-
вістю, схильністю до сумнівів в усьому. 
Тому цей тип взаємодії вчителя з учня-
ми викликає негативні емоційні реакції, 
тому в міру його генералізації і розгор-
тання у вчителя гальмується його вміння 
формувати пізнавальну діяльність учнів  
[9, с. 294-310; с. 303-304].

* – Значущий кореляційний зв’язок.
** – Дуже значущий кореляційний 

зв’язок.

Підсумок.
Отже, негативно на вміння вчителя 

формувати пізнавальну діяльність учнів 
впливає: ліберальний стиль спілкування 
і керівництва вчителем класу, відпові-
дально-великодушний, прямолінійно-
агресивний, співпрацююче-конвенці-
альний, недовірливо-скептичний типи 
взаємодії вчителя з класом (при їх нега-
тивних полюсах).

Висновки.
1. У зв’язку з тим, що індивідуаль-

ний стиль педагогічного спілкування 
вчителя з класом і кожним учнем окре-
мо може бути і позитивним, і негатив-
ним (наприклад, демократичним або 
ліберальним чи авторитарним), провід-
ного значення набувають категорії, що 
стосуються спрямованості особистості 
вчителя й, відповідно до неї, – усього 
кола особистісних педагогічних якос-
тей, що позитивно поєднуються із са-
модетермінацією особистості вчителя, 
– це світогляд учителя, його віроспові-
дання, образ і картина світу, позитивні 
морально-етичні якості, педагогічний 
такт і педагогічна майстерність вчителя, 
емпатійна чутливість вчителя до учнів, 
до умов педагогічної праці, педагогічна 
спрямованість, педагогічні переконання, 
адекватна самооцінка своїх професійно 
значущих якостей та ін.

2. Коли йдеться про розподіл стилів 
педагогічного спілкування на позитивні 
й негативні, то тут має місце різниця в 
розвитку педагогічної спрямованості і 
різна співвіднесеність позитивного й не-
гативного морального потенціалу осо-
бистості вчителя.

3. Як засвідчують одержані нами 
експериментальні дані, уміння вчителя 
виховувати моральні якості учнів має 
більш високий ранговий позитивний 
вплив на його вміння формувати пізна-
вальну діяльність учнів (тобто на його 
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педагогічні здібності), ніж уміння вчи-
теля формувати, власне, розумові зді-
бності учнів.

4. За даними здійсненого нами коре-
ляційного аналізу, позитивно на вміння 
вчителя формувати пізнавальну діяль-
ність учнів впливають: уміння вчите-
ля формувати пізнавальну мотивацію 
учнів, підвищувати позитивне емоційне 
самопочуття учнів на уроці, досягнення 
вчителем міжособистісної взаємодії з 
учнями внаслідок демократичного сти-
лю педагогічного спілкування; уміння 
формувати розумові здібності учнів. 
Також позитивно впливають наявність 
власного стилю педагогічного спілку-
вання вчителя, його висока самооцінка 
власних творчих здібностей і здоров’я.

5. За даними кореляційного аналізу, 
на вміння вчителя формувати пізнаваль-
ну діяльність учнів негативно вплива-
ють ліберальний стиль спілкування, 
відповідально-великодушний тип по-
ведінки, а саме – нав’язлива допомога 
в усьому; прямолінійно-агресивний тип 
поведінки; співпрацююче-конвенціаль-
ний тип поведінки, а саме – конформізм, 
пристосувальна поведінка; недовірли-
во-скептичний тип поведінки вчителя, 

а саме – схильність до критицизму, об-
разливість, підозрілість, зневіра у дітях  
[9, с. 294-310].

У якості рекомендацій пропонує-
мо вчителям домагатися саморозвитку 
саме демократичного стилю спілкуван-
ня-керівництва. «Демократичний стиль 
спілкування має ще назву колегіальний 
компонент керівництва – вимогливість і 
контроль поєднуються з ініціативним і 
творчим підходом до роботи і свідомим 
додержанням дисципліни. Цей стиль ха-
рактеризується прагненням делегувати 
повновладдя і розподіляти відповідаль-
ність. Визначається демократичність у 
прийнятті рішення» [13, с. 224]. Вчитель 
має якомога менше застосовувати лібе-
ральний стиль спілкування-керівництва 
в педагогічній діяльності – особливо 
потуральний його компонент пасивно-
го невтручання у процес навчання-ви-
ховання. Невибагливість щодо учнів, 
відсутність вимогливості і дисципліни, 
контролю, ліберальність, панібратство з 
учнями, схильність перекладати майже 
всю відповідальність у прийнятті рішень 
на учнів – усі ці якості ліберального сти-
лю вчителя є неприпустимі і навіть не-
безпечні, і їх слід викорінювати у собі. 
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КОРЕКЦІЯ ШКІЛЬНИХ СТРАХІВ У ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

Анотація: У даній статті розглянуто та проаналізовано корекцію шкільних страхів у дітей 
дошкільного віку засобами арт-терапії. Висвітлено потенціал використання арт-терапії щодо 
корекції шкільних страхів у дітей.

Аннотация: В данной статье рассмотрены и проанализированы коррекция школьных 
страхов у детей дошкольного возраста средствами арт- терапии. Освещен потенциал ис-
пользования арт-терапии по коррекции школьных страхов у детей.

Summary: In this article the correction of school fearst in preschool children by means of art 
therapy is considered and analyzed. The potential of the use of art therapy for the correction of 
school fears in children is highlighted.

Постановка проблеми. Дитячі стра-
хи заслуговують найуважнішого вивчен-
ня та найбільш раннього усунення з ме-
тою попередження проявів неврозів як 
психічного захворювання дитини.

Проблема психолого-педагогічного 
дослідження страхів є актуальною, в 
першу чергу тому, що педагог і психо-
лог спроможні позитивно впливати на 
емоційний стан і розвиток пізнаваль-
них процесів шляхом зниження кіль-
кості страхів. Також ця проблема ди-
тячих страхів є важливою для батьків, 
це пов’язано з тим, що дорослі повинні 
допомогти дітям почуватися в безпеці, 
коли світ здається дуже небезпечним 
місцем. Батьки і педагоги мають розу-
міти, як правильно реагувати на емо-
ційні реакції та стани дітей.

Актуальність вивчення проблеми ви-
значається ще й тим, що з віком у дітей 
змінюються мотиви поведінки, відно-
шення до навколишнього світу, дорос-
лим, одноліткам. І від того, чи зможуть 
батьки та педагоги вловити ці перетво-
рення, зрозуміти зміни, які відбуваються 
з дитиною, та в зв’язку з цим змінити і 
своє відношення, буде залежить той по-
зитивний емоціональний контакт, ко-

трий являється основою нервового та 
психічного здоров’я дитини. 

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. Поняття страху розроблялося 
багатьма вченими та має різні визна-
чення. Артур Ребер в великому тлумач-
ному психологічному словнику трактує 
страх як «емоційний стан, що виникає 
в присутності або передбаченні небез-
печного або шкідливого стимулу. Страх 
зазвичай характеризується внутрішнім, 
суб'єктивним переживанням дуже силь-
ного збудження, бажання бігти або напа-
дати і рядом супутних реакцій».

З. Фрейд пояснює «страх – це стан 
афекту, об'єднання певних відчуттів 
ряду задоволення – незадоволення з 
тими, що відповідають іннерваціям роз-
рядки напруги і їх сприйняття, відобра-
ження певної значимої події» [5]. 

Р. Овчарова розглядає страх, як 
ефективне (емоціональне загострен-
ня), відображення в свідомості людини 
конкретної загрози для його життя та 
благополуччя. 

Відомий фізіолог І. Павлов трактує 
страх як «прояв природного рефлек-
су, пасивно-оборонній реакції з легким 
гальмуванням кори великих півкуль. 
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Страх грунтований на інстинкті само-
збереження, має захисний рефлекс і су-
проводжується певними фізіологічними 
змінами вищої нервової діяльності». 

Ю. Неймер, О. Петровский, М. Яро-
шевский розглядали страх як «емоцій-
ний стан, що виникає в ситуаціях загрози 
біологічному або соціальному існуван-
ню індивіда і спрямоване на джерело 
дійсної і уявної небезпеки» [1]. 

Таким чином, проаналізувавши різні 
трактовки поняття страху, я зупинила свій 
вибір на визначенні І. Павлова, так як це ви-
значення найбільш повне, точне і сучасне. 

Постановка завдань. Здійснити те-
оретичний аналіз проблеми виникнення 
страхів у дітей дошкільного віку; оха-
рактеризувати особливості використан-
ня арт-терапії у роботі з дітьми дошкіль-
ного віку, як методу корекції страху; 
дослідити ефективність арт-терапії у по-
доланні страхів дітей дошкільного віку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Страх як «емоційний стан, що 
виникає в присутності або передбаченні 
небезпечного або шкідливого стимулу. 
Страх зазвичай характеризується вну-
трішнім, суб'єктивним переживанням 
дуже сильного збудження, бажання бігти 
або нападати і рядом супутних реакцій».

У психології та педагогіці існують 
різні класифікації страхів. Р. Овчарова 
виділяє наступні види страхів: 

1. Вікові страхи відображається у емо-
ційно чутливих дітей як відображення їх 
психічного та особистого розвитку. Ви-
никають вони під дією наступних фактів: 
наявність страхів у батьків, тривожність 
відносин з дитиною, зайве застереження 
її від небезпек та ізоляція від спілкування 
з однолітками. Велика кількість заборон 
батьків чи повна дозволена свобода дій, 
а також багато чисельні нереалізовані по-
грози всіх дорослих в родині. Конфліктні 
відносини, сварки між батьками, психіч-

ні травми, психологічне зараження стра-
хами в під час спілкування з однолітками 
та дорослими. 

2. Невротичні страхи характеризу-
ються великою емоціональною інтен-
сивністю та напругою, поганим впливом 
на формування характеру та особистос-
ті, униканні об’єкту страху. Невротичні 
страхи можуть бути результатом довгих 
та нерозв’язаних переживань. Найчас-
тіше таким страхам піддаються чуттєві 
діти з емоціональними ускладненнями в 
відносинах з батьками. Такі діти не мо-
жуть спиратись на дорослих як на дже-
рело безпеки, авторитета та любові. 

3. Ситуативний страх з'являється в 
незвичайній, дуже небезпечній або шо-
ковій для дорослого та дитини ситуації, 
наприклад, при нападі собаки. Часто він 
з'являється в результаті психічного за-
раження панікою в групі людей, тривож-
них передчуттів зі сторони членів роди-
ни, конфліктів та життєвих провалів. 

4. Особовий страх залежить від ха-
рактеру людини, наприклад, від під-
вищеної емоціональності, здатен про-
являтися в новій обстановці або при 
контактах з незнайомими людьми. 

Ситуаційний та особовий страх часто 
змішуються та доповнюють один одного. 

5. Страх реальний і вигаданий. Ре-
альний – раціональне вираження інстинк-
ту самозбереження як нормальна реакція 
на сприйняття зовнішньої небезпеки. Як 
такий цей страх є доцільним і виконує 
сигнальну функцію: небезпека близько, 
приготуйся до оборони або втечі. 

6. Гострий та хронічний залежить 
від особливостей особистості.

Найбільш повною можна вважати 
класифікацію страхів О. Захарова: 

1. По характеру – природні, соціальні, 
ситуаційні, особові. 

2. По ступеню реальності – реальні та 
вигадані. 



44

№ 15 / 2018 р.
♦

3. По ступеню інтенсивності – гострі 
та хронічні. 

Хоча страх – це інтенсивно виражена 
емоція, слід розрізняти його звичайний, 
природній або віковий характер. Зви-
чайно страх короткочасний, зворотній, 
зникає з віком, не чіпає глибокі цінності 
людини, суттєво не впливає на характер, 
поведінку та взаємовідносини з оточую-
чими людьми. Деякі форми страху ма-
ють захисне значення, так як дозволя-
ють уникнути об’єкту страху. 

Професор Ю. Щербатих запропону-
вав свою класифікацію страхів. Він по-
діляє всі страхи на три групи: біологічні, 
соціальні та екзистенційні. До першої 
групи належать страхи, безпосередньо 
пов'язані із загрозою життю людини, 
другий являє боязні і побоювання за змі-
ну свого соціального статусу, третя група 
страхів пов'язана з самою сутністю лю-
дини, характерною для всіх людей. Ви-
ходячи з цього принципу, страх пожежі 
відноситься до першої категорії, страх 
публічних виступів до другої, а страх 
смерті до третьої. Тим часом є і про-
міжні форми страху, що стоять на межі 
двох розділів. До них, наприклад, від-
носиться страх хвороб. З одного боку –  
хвороба має біологічний характер (біль, 
пошкодження, страждання), але з іншої –  
соціальну природу (виключення з нор-
мальної діяльності, відрив від колективу, 
зниження доходів, звільнення з роботи, 
бідність і т. д.). Тому даний страх зна-
ходиться на межі першої і другої групи 
страхів, страх глибини (при купанні) – 
на межі першої і третьої групи, страх 
втрати близьких – на межі другої і тре-
тьої групи і так далі. Насправді, в кож-
ному страху в тій чи іншій мірі присутні 
всі три складові, але одна з них є домі-
нуючою [2].

Інші психіатри, наприклад Г. Седок 
і Б. Каплан, вважають за краще ділити 

страхи на конструктивні – що представ-
ляють природний захисний механізм, 
який допомагає краще пристосуватися 
до екстремальної ситуації, і патологічні 
страхи. Останні є неадекватною за ін-
тенсивністю або тривалістю відповіддю 
на певний стимул і часто приводять до 
ситуації психічної нездоров’я.

Важливе місце при корекції страхів 
відводиться художній діяльності, що 
складає основу арт-терапії. Основні на-
прямки корекційних впливів засобами 
мистецтва:

1) захопливі заняття;
2) саморозкриття у творчості.
Атр-терапевтична корекція здійсню-

ється за допомогою малювання. Малю-
вання – творчий акт, що дозволяє дітям 
відчути радість звершень, здатність 
діяти за натхненням, бути собою, ви-
словлюючи вільно свої почуття і пере-
живання, мрії і надії. Малювання, як і 
гра, – це не тільки відображення у свідо-
мості дітей навколишньої дійсності, але 
і її моделювання, вираження ставлення 
до неї. Тому через малюнки можна кра-
ще зрозуміти інтереси дітей, їх глибокі, 
не завжди розкриваються переживан-
ня і врахувати це при усуненні страхів. 
Малювання надає природну можливість 
для розвитку уяви, гнучкості й пластич-
ності мислення. Дійсно, діти, які лю-
блять малювати, відрізняються більшою 
фантазією, безпосередністю у виражен-
ні почуттів і гнучкістю суджень. Вони 
легко можуть уявити себе на місці тієї 
чи іншої людини або персонажа малюн-
ка і висловити своє ставлення до нього, 
оскільки це ж відбувається кожного разу 
в процесі малювання. Останнє якраз і 
дозволяє використовувати малювання в 
терапевтичних цілях. Малюючи, дитина 
дає вихід своїм почуттям і переживань, 
бажань і мрій, перебудовує свої відноси-
ни в різних ситуаціях і безболісно стика-
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ється з деякими страшними, неприємни-
ми і травмуючими образами.

Також арт-терапевтичний вплив мож-
на здійснювати за допомогою ігротера-
пії. У вітчизняній сучасної психології од-
ним із засобів корекції дитячих страхів є 
ігро-терапія. На думку А. Варга, ігрова 
терапія – нерідко єдиний шлях допомоги 
тим, хто ще не освоїв світ слів, дорослих 
цінностей і правил, хто ще дивиться на 
світ знизу вгору, але у світі фантазій і об-
разів є володарем. Г. Лендрет порівню-
вав за значимістю мова для дорослого і 
гру для дитини, для дошкільника гра є 
природною потребою, виступає умовою 
гармонійного розвитку особистості.

На думку багатьох дослідників, гра є 
провідним засобом корекції в дошкіль-
ному віці. При цьому вона несе ще й 
діагностичну, і навчальну функцію. Грі, 
за її розвивальним потенціалом, за кін-
цевим ефектом, в дошкільному віці від-
водиться центральне місце.

Успішність ігрового корекційного 
впливу закладена в діалогічному спілку-
ванні дорослого і дитини через прийнят-
тя, відображення і вербалізацію вільно 
висловлюються у грі почуттів. У руслі 
ігро-терапії використовують вільну гру 
і директивну (керовану). У вільній грі 
педагог пропонує дітям різний ігровий 
матеріал, провокуючи регресивні, реа-
лістичні та агресивні види ігор. 

Корекція за допомогою казко-терапії. 
У практиці казко-терапії використову-
ються три варіанти ляльок: ляльки-ма-
ріонетки (дуже прості у виготовленні, 
можуть бути без обличчя, що дає дити-
ні можливість для фантазування); паль-
чикові ляльки; ляльки тіньового театру 
(використовуються, переважно, для ро-
боти з дитячими страхами).

Казко-терапевта Т. Зінкевич-Євстиг-
нєєва і А. Михайлов відзначають ши-
рокий спектр впливу ляльок на дітей. 

Як засіб перевтілення, лялька полегшує 
процес постановки вистави, тому що 
далеко не кожна людина, в силу тих чи 
інших причин, здатний грати на сцені.  
З іншого боку, матеріалізуючись в ляль-
ці, страх позбавляється для дитини своєї 
емоційно напруженістю характероло-
гічними рисами, дитина отримує досвід 
оперативної не директивної зворотного 
зв'язку, він бачить і відчуває результат 
свого впливу на ляльку. В тій чи іншій 
мірі дитина починає усвідомлювати від-
повідальність за сценічне життя ляльки. 
Таким чином, дитина бачить причинно-
наслідкові зв'язки між своїми діями і ді-
ями ляльки.

В останні кілька років арт-терапія ак-
тивно застосовується не лише в психо-
логічній, а й у педагогічній практиках, 
стає невід’ємною частиною соціальних 
заходів профілактичного й корекційно-
реабілітаційного характеру. Сам термін 
«терапія» походить з грецької мови і 
означає «догляд, лікування, турбота». 
Звідси й можна визначити арт-терапію 
як турботу про розвиток та духовне 
здоров’я людини засобами мистецтва. 
Арт-терапія здатна простими у застосу-
ванні й екологічними методами актуа-
лізувати внутрішній потенціал людини, 
сприяти її саморозвитку, формуванню 
активної життєвої позиції, підвищенню 
рівня самопізнання та самосвідомості. 

Арт-терапія, на думку І. Зязюна, має 
переважно психопрофілактичну, соці-
алізуючу і розвивальну спрямованість, 
що має велике значення в діяльності ди-
тячих дошкільних закладів.

Арт-терапія в діяльності педагога 
може використовуватися в діагностичних 
та корекційних цілях, тому за допомо-
гою творчого самовираження своїх вну-
трішніх проблем на папері, за допомогою 
виконаних з пластиліну фігур, дитина 
доносить діагносту інформацію про існу-
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ючу проблему, яку не наважився б озву-
чити за допомогою словесного контакту. 
Тому для одних дітей, нездатних розпо-
вісти про свої проблеми, арт-терапія час-
то є єдиним методом діалогу між ним та 
педагогом, тому виразити свої емоції за 
допомогою творчості їм набагато прості-
ше, ніж розповісти про них. Для інших 
дітей, спочатку вибудовують широкий 
емоційний паркан, що огороджує їх емо-
ції і переживання від оточуючих, що не 
дозволяє вникнути в суть проблеми і, від-
повідно, знайти шляхи її вирішення, ме-
тоди арт-терапії допомагають «зламати» 
даний паркан, перевести відносини між 
вихованцем і педагогом у більш довірли-
ву площину [3, c. 176].

 Творча діяльність як могутній засіб 
зближення людей стає своєрідним «мос-
том» між педагогом та дитиною.

Арт-терапія цікава й доступна для пе-
дагогів, дозволяє їм, без допомоги пси-
хологів, отримати унікальні й достовірні 
дані про кожну дитину, її взаємини з од-
нолітками, батьками, дорослими.

Одним із засобів арт-терапії що ви-
користовується в ДНЗ є малювання. 
Малювання невідривно від емоцій за-
доволення, радості, захоплення, і на-
віть гніву, але тільки не страху і печалі. 
Малювання, таким чином, виступає як 
спосіб осягнення своїх можливостей і 
навколишньої дійсності, моделювання 
взаємовідносин та вираження емоцій, в 
тому числі і негативних, негативних. 

На заняттях дитина повинна малюва-
ти самостійно, без допомоги дорослих. 
Сам факт отримання завдання, органі-
зує діяльність дитини і мобілізує його 
на боротьбу зі своїми страхами. Дуже 
непросто почати малювати страхи. Не-
рідко проходить кілька днів, поки дити-
на вирішиться приступити до виконання 
завдання. Так долається внутрішній пси-
хологічний бар'єр – страх страху. 

Зважитися малювати – це значить 
безпосередньо стикнутися з острахом, 
зустрітися з ним віч-на-віч і цілеспря-
мованим, вольовим зусиллям утриму-
вати його в пам'яті до тих пір, поки він 
не буде зображений на малюнку. Разом з 
тим усвідомлення умовності зображен-
ня страху на малюнку вже саме по собі 
сприяє зменшенню його травмуючого 
звучання. У процесі малювання об'єкта 
страху, вже не є застигле психічне утво-
рення, оскільки свідомо піддається ма-
ніпуляції і творчо перетвориться як 
художній образ. Виявляється при малю-
ванні інтерес поступово гасить емоцію 
страху, заміняючи її вольовим зосеред-
женням і задоволенням від виконаного 
завдання. Незриму підтримку робить і 
сам факт участі психолога, який дав це 
завдання, якому можна довірити потім 
свої малюнки і тим самим як би звільни-
тися від зображених на них страхів. 

Для подолання дитячих страхів, ми 
використовували методику корекції  
А. Венгера «Знищення страху». Цю ме-
тодику психолог застосовує в присут-
ності кого-небудь з батьків, який згодом 
буде при необхідності нагадувати дитині 
про показаному йому способі подолан-
ня страху. Методика може проводитися з 
дітьми дошкільного віку (вікових обме-
жень «зверху» вона не має). Слід мати 
на увазі, що вона мало ефективна у ви-
падку, коли страхи використовуються 
дитиною для залучення до себе уваги 
дорослих (тобто у разі істеричної екс-
плуатації страхів). 

Який би спосіб боротьби з дитячим 
страхом ви не вибрали, важливо, щоб ви 
не залишали скарги дитини без уваги. 
Тільки таким чином вам вдасться вихо-
вати не закомплексованого, впевнену в 
собі людину [4, с. 30]. 

Висновки. Проаналізувавши резуль-
тати наукових досліджень можна зро-
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бити висновки, що у будь-якій сфері 
людської діяльності необхідне вміння 
приймати творчі рішення. Достатній рі-
вень креативності дає можливість зна-
ходити ефективні рішення й сприяє осо-
бистій професійній самореалізації та 
зростанню. Творчість – це вихід за рам-
ки знань, подолання та звільнення від 
обмежень. Творчий процес є процесом 
створення принципово нового продукту, 
а креативність – спроможність відмови-
тися від стереотипних моделей мислен-
ня та дії.

Отже, арт-терапія має значні переваги 
над іншими методами роботи педагога: 
заняття творчістю дає можливість людині 
зрозуміти й оцінити свої почуття, спогади, 
образи майбутнього, знайти час для від-
новлення життєвих сил та для спілкування 
із собою. Арт-терапія як засіб вільного са-
мовираження й самопізнання є інструмен-
том дослідження й гармонізації тих сторін 
внутрішнього світу людини, для виражен-
ня яких немає адекватних вербальних за-
собів. Тому часто арт-терапія стає єдиним 
способом «зв’язку» між людиною та сус-
пільством, вихователем та вихованцем.
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ДО ОГЛЯДУ ТЕОРІЙ 
ЩОДО ВИБОРУ ПАРТНЕРА В ШЛЮБІ

Анотація: У роботі оглядаються та аналізуються розповсюджені теорії щодо вибору парт-
нерів у шлюбі. Процесс вибору партнерів є й складною медико-психологічною та соціальною 
проблемою. Пояснювальні моделі тісно пов’язані з соціальним оточенням та рівнем суспіль-
ного розвитку.

Аннотация: В работе рассматриваются и анализируются распространенные теории по 
выбору партнеров в браке. Процесс выбора партнеров является сложной медико-психоло-
гической и социальной проблемой. Объяснительные модели тесно связаны с социальным 
окружением и уровнем общественного развития.

Summnary: The commonly accepted theories concerning the choice of partners in marriage are 
reviewed and analyzed in the paper. The process of selecting partners is also a complex medical, 
psychological and social problem. The explanatory models are closely related to the social environ-
ment and the level of social development.

Постановка проблеми. Теорії ви-
бору партнера мають неабияке поясню-
вальне значення в психології та сексо-
логії та культурології. Вибір партнерів 
у шлюбі є складною медико-психоло-
гічною проблемою яка остається акту-
альною все життя людини, бо наслідки 
вказаного вибору залишаються з люди-
ною під час «життя» його власної сім`ї  
(а може й після цього), впливають на 
його стосунки з партнером, створюють 
позитивні або негативні умови вихо-
вання дітей. Зазначеній проблемі багато 
приділяли фахівці ще радянського періо-
ду (Васильченко Г.С., Кон І.С., Агаркова 
Т.Е., Агарков С. Т., Ботнєва И.Л., Рожа-
новська З.В., Решетняк Ю.А., Д.Н. Иса-
єв, В.Є. Каган) [3;7], які відомі старшому 
поколінню по книжках, лекціях, коли ця 
проблематика замовчувалась та люди не 
отримували допомоги, через ідеологічні 
заборони, не мали інформації. Активно 
розробляють цю проблематику й укра-
їнські дослідники в галузі психології, 
сексології та сексопатології (А. С. Ко- 
чарян, Кришталь Є.В., І.Ф. Аршава, 

С.Д. Алексеєнко) [4; 6; 8]. Звичайно, що 
не оминають це й на заході [2]. Разом з 
тим, якщо пильніше придивитися до по-
яснювальних моделей можна помітити 
еволюцію поглядів суспільства на місце 
жінки, сім`ю, розподіл ролей тощо. Ма-
ємо надію, що такі історико-психологіч-
ні розгляди будуть продовжені автором 
у майбутньому. Тому цю роботу можна 
вважати допоміжною та підготовчою.

Мета роботи – окреслити найбільш 
розповсюджені теорії щодо вибору парт-
неру у шлюбі та підготувати підґрунтя 
для подальших історико-психологічних 
досліджень з цієї тематики. 

Також зазначимо, що перед читачем 
саме огляд (далеко не повний), ні в коєму 
разі не керівництво до дії, не заочна пора-
да. Автор при чому не представляє ніякої 
організації чи соціальної програми. 

Основний виклад. Логічно, що пере-
важна більшість шукає в процесі вибо-
ру партнера певний особистісний ідеал. 
Він формується з досвіду найближчого 
оточення – сім’я, друзі, близькі. Гіпотеза 
багатьох дослідників – еталон форму-
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ється під впливом дитячих вражень. Але 
дія оточення суперечлива, воно формує 
приховані причини (конфлікти та нере-
алізовані потреби), які ведуть до повто-
рюваних конфліктів. Психотерапевтична 
практика також вказує на важливість в 
інтимних відносинах (подружжі) неусві-
домленої тенденції до повторення моделі 
сім'ї своїх батьків як еталону. На трива-
лій перспективі в шлюбі обидва партне-
ри намагаються пристосувати свої вза-
ємини кожен до своїх внутрішніх схем, 
але нерідко під впливом закоханості ін-
дивідуум схильний проявити тимчасову 
поступливість, частково відмовляючись 
від своєї програми заради партнера з 
бажання пристосуватися до нього. Але 
через деякий час схема поведінки знову 
повертається у звичне русло, на запро-
грамований шлях. Його партнер, оче-
видно, йде тим же шляхом. Партнер з 
патріархальної сім'ї прагне встановити 
в своїй родині патріархальні ж відноси-
ни. Якщо він зустрічається з партнером з 
модерної сім'ї, то вони в кращому випад-
ку не розуміють один одного («помилко-
ві тлумачення»), а в гіршому борються 
за владу і нав'язування своїх цінностей. 
За теорією батьківського еталону: союз 
оптимальний, якщо партнер нагадує для 
другого з батьків протилежної статі. Ця 
модель працює, якщо обидва партнера з 
подружжя відчувають вплив консерва-
тивних традицій.

Невротична пара, сповзаючи до 
складної маніпулятивної гри, подекуди 
веде себе інфантильно, вертається до 
одних самих конфліктів та образ, при-
писуючи один одному то роль батька, 
то матері. Пара попадає в хибне коло, де 
кожен раціоналізує власну невротичну 
поведінку через порушену поведінку ін-
шого. Willi (психоаналітик) [14] розріз-
няє і інші ситуації, розвиток яких при-
зводить до фіксації міжособистісного 

конфлікту. Так нарцистичнім поведінка 
призводить до порушення кордонів між 
партнерами, вони обидва прагнуть бути 
«одним тілом і однією душею». Ораль-
на ситуація означає поляризацію щодо 
турботи: один з них дозволяє про себе 
піклуватися, інший проявляє свою тур-
боту. У анальної ситуації один партнер 
підпорядковує собі іншого. Генітальна 
ситуація являє протиставлення «муж-
ності» чоловіка податливості, жіночнос-
ті і слабкості подружжя. Ролі в даних 
ситуаціях дуже ригідні. Є варіант успад-
кування рис в паралельній щодо батьків-
ській родини – наприклад, сім'ї родичів 
або друзів. Часто модель доповнюється 
теорією Toman (1976) «брата і сестри». 
Тут для стабільного шлюбу вирішаль-
не значення має те, якою мірою в ньо-
му повторюється положення, яке кожен 
з подружжя займав серед своїх братів і 
сестер. За такої теорії, партнер старший 
брат, у якого була молодша сестра, може 
створити стійкий союз з дружиною, яка 
теж мала старшого брата (чекає опіки 
і керівництва від чоловіка); молодший 
брат, у якого була старша сестра, очі-
кує, що дружина буде піклуватися про 
нього, оберігати його, доглядати за ним 
(візьме керівництво сім'єю на себе). Від-
бувається перенесення зв'язків, які існу-
вали в батьківській родині між братами 
і сестрами, на свого партнера в шлюбі. 
(Sager 1976) Даний зв'язок тим міцніше 
і триваліше (компліментарність), чим 
більше відносини обох партнерів нага-
дують їхнє становище в сім'ях батьків. 
Некомплементраний шлюб – до нього 
приводять випадки, якщо чоловік, який 
мав тільки старших братів, одружується 
з дівчиною, яка була наймолодшою се-
ред сестер. Подружжя воліють бути за-
лежними, не прагнуть до верховенства, 
не хочуть брати на себе відповідаль-
ність за іншого. Або чоловік був стар-
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шим серед братів в батьківській родині, 
а дружина старша з сестер. Подружжя 
претендуватимуть на чільну роль; у кож-
ного з них були тільки брати або тільки 
сестри. Особи, які не звикли в батьків-
ській родині до контактів з однолітками, 
швидше за шукатимуть в партнері риси 
батька (або матері). Партнери з ідентич-
ним типом тільки тоді зберігають повну 
згоду в шлюбі, коли вони працюють в 
різних галузях, забезпечують один одно-
му певну свободу в особистому житті, 
мають різні компанії друзів і паралельно 
виховують дітей (наприклад, синів вихо-
вує батько, а доньок – мати) або доруча-
ють їх виховання комусь іншому (своїм 
батькам, наприклад). Взаємодія (комплі-
ментарність) виглядає як те, що кожен 
з партнерів хоче робити те, чого інший 
виконувати не хоче. Один з них планує –  
інший здійснює. Один хоче ходити на 
роботу – інший воліє залишитися вдома 
[12]. Разом з тим, можна угледіти в тео-
ріях «брата і сестри» також відгомін па-
тріархальних сімейних відносин, багато-
дітних сімей із заздалегідь розписаними 
відносинами; консервативних установок 
особистості. До таких теорій треба ста-
виться з обережністю, не випускаючи з 
уваги зв'язку з соціальним середовищем, 
де діють партнери (подружжя) [5].

Поряд з впливом батьківської сім'ї 
важливу роль відіграє комбінація типів 
особистості партнерів (які можна в тому 
чи іншому сенсі вивчати). Крім устале-
них концепцій і типологій, будують кла-
сифікацію типів особистості з точки зору 
реакцій подружжя у шлюбі: 1. Партнер, 
орієнтований на рівноправність: очікує 
рівних прав і рівних обов'язків. 2. Ро-
мантичний партнер: очікує душевної 
згоди, хоче створити міцний шлюб по 
любові, важливі сентиментальні сим-
воли і спогади. 3. «Батьківський» парт-
нер піклується про іншого, «виховує» 

його. 4. «Дитячий» партнер веде себе 
безпосередньо і жваво, але грає на про-
яві слабкості і безпорадності, приймає 
піклування. 5. Раціональний партнер 
пристосований до життя, дотримується 
прав і обов'язків, неемоційний. 6. То-
вариський шукає собі на допомогу та-
кого ж товариша, щоб прожити життя, 
розділити з ним повсякденні турботи.  
7. Незалежний партнер: зберігає в шлю-
бі певну дистанцію. Є комбінації цих ти-
пів: відношення подібності (незалежний 
з незалежним або з раціональним), інші 
комплементарні ( «батьківський» з «ди-
тячим»), треті конфліктні (наприклад, 
романтичний з незалежним).

Типові терапевтичні випадки. 1. Дру-
жина, що пристрасно мріє про кохан-
ня, і емоційно холодний чоловік. Часто 
дружина має художні нахили, прива-
блива, драматизує навколишній світ, а 
партнер відповідальний, стриманий, в 
міру залежний, раціональний, невиба-
гливий в побуті, успішно просувається 
по службі, користується повагою в сус-
пільстві. У партнера «збіднений прояв 
інстинктів», фіксована, навіть ригідна 
структура психіки. Громадські потреби 
витісняють особисті. Дружина в шлюбі 
шукає партнера, який дає стабільність 
положення й відчуття безпеки. Все йде 
добре на романтичному етапі знайом-
ства Партнерка оживляє життя чоловіка, 
піднімає його у власних очах, він піклу-
ється про неї, виступаючи в ролі доброго 
батька. Але з часом емоційну поведінку 
та емоційний спосіб мислення дружини 
починають розумітися як неприйнятні 
і дурні (дружина – «нестерпний дити-
на»). Психопатологічно: істерія у дру-
жини й обседантний чоловік. 2. Чоловік, 
який бачить в своїй дружині мати. Такі 
чоловіки сильні в романтичних стосун-
ках, одружуються зазвичай по любові в 
молодому віці, часто під час навчання 
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у навчальному закладі або коли лише 
починають заробляти. Дружина також 
працює і допомагає чоловікові про-
суватися по службі, а пізніше починає 
більше часу віддавати вихованню дітей. 
Чоловік тим часом знаходить фінансову 
незалежність і починає приглядати собі 
іншу жінку – молодшу. Психопатоло-
гічно «пасивно-залежний чоловік і до-
мінуюча дружина». Чоловіка в партнер-
ці привертає її самостійність, здатність 
вирішити його проблеми («через власну 
низьку пробивну здатність»), сама така 
жінка, відчуває труднощі в реалізації 
жіночої ролі і погано себе почуває в за-
лежному становищі навіть ситуативно. 
Жінка обирає такого партнера, якого 
могла б підпорядкувати. Типовий кон-
флікт у чоловіка вплив дружини викли-
кає агресію, що переходить в депресію, 
у дружини дратівливість, вибуховість, 
нездатність реалізувати програму до-
мінування. У цій ситуації чоловік може 
бути «невірним» дружині, знаходить 
іншу і, як і раніше на романтичному 
етапі, він знаходить жінку чутливу, яка 
приділяє йому певну увагу й турботу. 
Але якщо складається другий шлюб, то 
нова дружина поводиться рівно також як 
і перша. При цьому дружина при всьому 
неприйнятті поведінки чоловіка може 
прощати його. 3. Взаємна залежність. 
Це союз пасивно-залежного чоловіка з 
такою ж пасивно-залежною дружиною. 
Союз незрілих людей з нестійким пси-
хологічним фоном, агресивністю, зави-
щеними очікуваннями, на практиці вони 
не виявляють інтересу один до одного. 
4. Паранояльні подружні стосунки. Улю-
блена тема клінічних психологів. Часто 
такі сім'ї схильні до взаємних ревнощів.  
а) Чоловік з паранояльний проявами, 
дружина зі схильністю до депресії. Чо-
ловік ревнивий, злобний, у дружини 
низька самооцінка (можливо, вона в 

ньому бачить свого батька і колишні 
конфлікти з ним). б) Чоловік схильний 
до депресії, дружина до параної. Для чо-
ловіка (партнера) дружина співзвучна з 
його ідеями ворожості світу, виправдо-
вує його вузькі контакти з оточуючими. 
На справді дружина ревнива, підозрює 
чоловіка, обмежуючи його поведінку.

Біхевіористи роблять акцент на 
управління взаємною позитивною по-
ведінкою; отримання необхідних соці-
альних знань і навичок, особливо в об-
ласті спілкування і спільного вирішення 
виникаючих проблем; вироблення і ре-
алізації подружньої угоди про взаємну 
зміну своєї поведінки. Біхевіоризм бага-
то в чому склався на основі буржуазної 
раціональності в середині XX століття.  
У фокусі уваги бихевіористів позитивні і 
негативні (каральні) підкріплення вчин-
ків і реакцій. Перших більше у гармо-
нійних, друге – у конфліктних пар. Пси-
хологи цього напряму вважають, щоб 
поведінка кожного має тішити іншого і 
зміцнювати його впевненість в міцнос-
ті їх шлюбу У спокійних і конфліктних 
пар з'являлося «читання думок», тобто 
співпереживання того, про що партнер 
думає або що відчуває зараз. У конфлік-
тних це «читання» приймає характер 
упередженого, категорично негативного 
ставлення або негативною мотивації. На 
парну взаємодію впливають труднощі в 
спілкуванні: 1. Каральне спілкування: 
нагадування, критика, відмови, звину-
вачення і догани. 2. Підлегле спілкуван-
ня: переважає вираз згоди, смиренність, 
вибачення і виправдання, прагнення до 
збереження спокою за будь-яку ціну.  
3. Холодне спілкування: раціональне, 
сухе, ділове, коректне і одноманітне 
спілкування, в якому відсутні емоційні 
прояви. 4. безпредметне (неконкретне) 
спілкування: воно не стосується того, 
про що говорять інші, увага відволіка-
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ється від початкового предмета розмови, 
що робить неможливим вирішення про-
блеми [5; 13]. 

Психологи-гуманісти дають пора-
ди гармонійної родини 1) відданість –  
співпраця та довіра з взаємним життєвим 
збагаченням, 2) спілкування – вираження 
почуттів і вимог без взаємних звинува-
чень; 3) гнучкість відносин, автономність 
на рівні особистості та сім'ї, не дозволяти 
оточенню нав'язувати свою волю, рух-
ливість ролей; 4) самостійність («знайти 
себе і залишатися самим собою»). Сім'я 
повинна стати основою спільного і інди-
відуального розвитку кожного з них [11]. 
Структуральна теорія сім'ї (системний 
підхід) С. Мінухіна виділяє три вектора 
подружньої пари як підсистеми сім'ї: ор-
ганізаційні характеристики; формуван-
ня структури взаємодії в часі як прояв 
внутрішнього розвитку системи, реакції 
системи на стрес. Структуру взаємодії –  
сукупність відносин індивідуумів, що 
включає і кожного з партнерів, і інших 
членів сім'ї. Не змінивши відносини в ро-
дині та серед родичів не можна змінити 
й поведінка партнерів. Теорія сімейних 
систем М. Боуена наголошує на дифе-
ренціації «я» на противагу змазуванню, 
злиттю особистостей. Подружня пара 
повинна мати чіткі межі, відокремлюю-
чись від батьківської сім'ї, а на внутріш-
ньособсистісному рівні диференціація в 
інтелектуальній і емоційній сферах. Кон-
флікти виникають у випадках, коли оби-
два малодиференційовані.

У радянській традиції багато проблем 
вибору партнера розумілася як гумані-
тарна проблема, пошук романтизованого 
ідеалу, вищих намірів, а розлади у функ-
ціонуванні сім'ї були вже проблемою 
медичною. Це само по собі вже було су-
перечливо. Конфліктуюче подружжя ро-
зумілося як невротики, до аналізу цього 
притягувався медико-біологічний під-

хід, психофізіологія. Дуже велику роль 
грала біологічна сторона питання, хоча 
цей аспект на широкому загалі замов-
чувався через, в цілому, консерватив-
ні установки радянського суспільства.  
В такому методі важливим було лікар-
ське сексологічне обстеження. Врахо-
вувалися процесуальний характер по-
рушень, психологічні й темпераментні 
властивості (тести і опитувальники), 
антропометрія, нейрогуморальна скла-
дова, вводилося поняття статевої кон-
ституції (по векторах), індивідуальної 
сексуальної формули [7]. І в цьому сен-
сі вона стикалася з німецько-чеською 
традицією, хоча за ступенем відкритос-
ті суспільства до сімейно-сексуальних 
проблем радянське і пострадянське да-
леко відставало від тих же НДР / ФРН, 
і тодішньої Чехословаччини, хоча і обга-
няв більш консервативну Польщу [10]. 
Дослідження і лікування велися не у 
всіх місцевостях СРСР (через культур-
ні і релігійні відмінності), і переважно 
в містах. Цей підхід (при всій його на-
уковій цікавості) стримував розвиток 
консультативного напрямку в сексології 
та практичній психології. Вимагав від 
людей що зголосилися на сексологіч-
ні обстеження і лікування великої вну-
трішньої свободи і можливу небезпеку 
уславитися «психічно хворим», тому 
більшість громадян не отримувало до-
помоги. Сімейна терапія розвивалася в 
СРСР в рамках ленінградської психо-
логічної школи. Підходи до подружньої 
терапії базувалися на патогенетичній те-
рапії (В. Мясищев), що акцентує зв'язок 
особистісних властивостей з індивіду-
альним вираженням. Виділяли шлюбні 
фактори: фізичний, матеріальний, куль-
турний, сексуальний, психологічний. 
Виділялися основні типи патологічних 
відносин: змагальність, псевдокоопера-
ція (приховані конфлікти на тлі суспіль-
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но демонстрованої злагоди), ізоляція 
<партнера>. Сім'я – саморозвивається; 
задача терапії – корекція порушених 
стереотипів поведінки в рамках цієї сис-
теми. В умовах радянського ладу, де па-
нувало примусове зрівнювання доходів, 
економічні фактори вибору партнера 
хоча і не йшли з поля уваги повністю, 
але мали стертий характер. При цьому 
можна було будувати кореляції між фізі-
ологічними параметрами і поведінковим 
боком шлюбної тактики, оскільки рівень 
доходів менше заважав вибору. Але в 
більшості суспільств це не так.

Інша група теорій ставить в центр 
вибору партнера економічні критерії. 
Вельми цитований автор Г. Беккер будує 
математичні моделі шлюбного ринку 
[1]. Головне завдання індивідів в таких 
теоріях поліпшити своє становище за 
рахунок створення своєї сім'ї. Шлюб-
ний ринок приписує всім учасникам гі-
потетичні («вменшенні», неявні, імли-
цитні) доходи або «ціни» (ранжування), 
які слугують стимулами для вступу в 
шлюби. Ці ціни не обов'язково пов'язані 
з суто матеріальними цінностями, це й 
престиж, повага, чуттєві задоволення, 
тобто оцінені нематеріальні блага, що 
мають користь, але прямо не продають-
ся, та щоб їх отримати все одно люди 
або домогосподарство терплять витра-
ти. Деякі учасники ринку обирають собі 
партнерів «нижчої якості», оскільки вва-
жають, що партнери «високої якості» за-
надто дорогі. Звичайно частіше мають 
на увазі під якістю дохід, і спосіб виро-
бляти матеріальні цінності, але можливі 
суспільства із вираженими позаеконо-
мічними цінностями, біологічно орієн-
товані тощо. Перешкоди ефективному 
оцінюванню учасників виникають тоді, 
коли виграш від вступу в шлюб не мож-
на легко розділити між подружжям або 
коли один з подружжя (зазвичай це чо-

ловік) має більше влади, ніж інший. Ви-
куп за наречених, придане, платежі при 
розлученнях та інші трансферти капіта-
лу з'явилися частково для того, щоб по-
долати ці перешкоди. Треба зауважити, 
що в таких моделях акцент робиться на 
зв'язку економіки сім'ї зі станом ринку 
(та й шлюбного ринку) в цілому. Беккер 
довів математичну теорему: чоловіки і 
жінки більш високої якості одружуються 
з собі подібними, а не підбирають парт-
нерів більш низької якості тоді, коли ці 
якості є взаємодоповнюючими: жінка 
високої якості підвищує продуктивність 
чоловіки високої якості, і навпаки. Ви-
бір за подібністю є оптимальним, коли 
ознаки є взаємодоповнюючими, а вибір 
по відмінності оптимальний, коли озна-
ки є взаємозамінними, так як партнери 
високої якості в першому випадку підси-
люють, а в другому – компенсують один 
одного. Ця теорема також означає, що, 
коли ознаки є взаємодоповнюючими, ви-
граш від одруження на жінці даної якос-
ті більше для високоякісного чоловіки, а 
коли вони є взаємозамінними – для низь-
коякісного (пор. вище: пасивний чоловік 
і домінуюча дружина). В випадку якщо 
жінок більше ніж чоловіків (або на-
впаки) самі низькоякісні представники 
надлишкової за чисельністю статі зали-
шаються самотніми, коли існує вибір за 
подібністю. Й навпаки, найвискоякісні її 
представники залишаються самотніми, 
якщо існує вибір за відмінністю. Ви-
бір за подібністю більш ймовірний, то, 
самотніми залишаються особи низької 
якості. Якщо в суспільстві жінки мають 
низьку оплату праці, низькоякісний чо-
ловік від такого шлюбу статистично не 
виграє через низький сукупний дохід. 
Більш якісні «тиснуть» на нього (по 
всьому шлюбному ринку) змушуючи 
піти з сім`ї, або не брати шлюбу зовсім. 
В будь-якому випадку йому завжди за-
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лишається стільки благ, скільки він мав 
до одруження. Жінки через такий стан 
речей компенсують свої (в середньому) 
більш низькі доходи аніж в чоловіків. 
Часто рідні та близькі намагаються по-
передити фінансово невигідний шлюб.

Часто питають «чи варто знайомити-
ся та вступати в шлюб на роботі?». Та-
кий крок дуже відповідальний. Основні 
проблеми – люди не встигають відпочи-
ти один від одного, росте дратівливість, 
важко приховувати емоції щодо парт-
нера, «увесь час на виду», мають міс-
це плітки та обговорення з боку колег, 
партнери можуть прямо обговорювати 
проблеми родини з друзями-співробіт-
никами, небезпечні й ревнощі, кар’єрне 
суперництво. Загалом такий шлюб під-
вищує вразливість людини через ве-
лику відкритість людини та його сім`ї. 
Тому багато людей категоричні – в ба-

гатьох випадках коло співробітників та 
друзів, родичів має розрізнятися. Якщо 
ж все одно люди беруть такий шлюб, 
то вони повинні мати суспільно схваль-
ний спосіб життя, зовнішньо зрозумілу 
мотивацію поведінки, бути переважно 
здоровими, без шкідливих звичок та 
особистісних вад, мати достатній рі-
вень доходів та хорошу соціалізацію. 
Інакше поганий фінал буде й на роботі, 
й удома.

Висновки. Теорії вибору партнера 
мають соціальну перспективу. В тради-
ційних суспільствах важливу роль гра-
ють моделі сімейних еталонів. Подаль-
ший розвиток буржуазних відносин не 
відміняє попередні, але раціоналізує їх 
(біхвіориальні теорії); систематизує їх, а 
по мірі розкріпачення та індивідуаліза-
ції людини приходить до уявлень гума-
ністичної психології. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВ’Я 
НАСЕЛЕННЯ, ПОСТРАЖДАЛОГО 

ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ

Анотація: У статті здійснено аналіз психологічного стану здоров’я населення, яке постраж-
дало від Чорнобильської катастрофи. Проведене анкетування сприяло з’ясуванню проблем, 
з якими постійно стикаються громадяни, постраждалі від Чорнобильської аварії. Здійснено 
аналіз основоположних документів щодо статусу населення, постраждалого від Чорнобиль-
ської аварії.

Аннотация: В статье осуществлен анализ психологического состояния здоровья насе-
ления, пострадавшего от Чернобыльской катастрофы. Проведенное анкетирование способ-
ствовало выяснению проблем, с которыми постоянно сталкиваются граждане, пострадавшие 
от Чернобыльской аварии. Осуществлен анализ основных документов, имеющих отношение 
к той категории населения, которое пострадало от Чернобыльской аварии.

Summary: The article analyzes the psychological state of health of the population affected by 
the Chernobyl disaster. The survey conducted helped to clarify the problems constantly faced by 
citizens affected by the Chernobyl accident. The analysis of the main documents relating to the cat-
egory of the population affected by the Chernobyl accident.

Постановка проблеми. Держава за-
вжди буде знаходиться в боргу перед 
громадянами, постраждалими від Чор-
нобильської катастрофи. На сьогодні 
цей статус врегульовано Законом Укра-
їни «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» та поста-
новою Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку видачі посвід-
чень особам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» (№ 51 від 
20.01.1997). Виходячи з цих докумен-
тів, можна констатувати, що вони нада-
ють матеріальну та соціальну допомоги. 

Проте у Законі прямо відсутній такий 
вид допомоги як соціальне обслугову-
вання, котре визначаємо як систему со-
ціальних заходів, які надають соціальні 
служби.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Соціокультурні наслідки Чорно-
биля досліджував Ю. Саєнко; соціаль-
но-психологічні проблеми розглядали 
О. Злобіна, І. Мартинюк, Н. Соболєва; 
страхи населення України, а також і пе-
ред наслідками аварії на ЧАЕС розкрито 
у працях Т. Коноплицької; П. Замостьян, 
Д. Качур, Ю. Прадхананг, С. Щербак 
розкривають подолання довготерміно-
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вих наслідків Чорнобильської катастро-
фи шляхом територіального розвитку.

Мета статті – здійснити аналіз пси-
хологічного стану здоров’я населення, 
постраждалого від Чорнобильської ката-
строфи.

Виклад основного матеріалу. Від-
повідно до Закону України «Про статус 
і соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи» до постраждалих відносяться:

– учасники ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС (категорія 1, 2, 3) –  
громадяни, які брали безпосередню 
участь у ліквідації аварії та її наслідків у 
зоні відчуження;

– потерпілі від Чорнобильської ката-
строфи (категорія 1, 2, 3) – громадяни, 
які зазнали впливу радіоактивного опро-
мінення внаслідок Чорнобильської ката-
строфи;

– діти, потерпілі від Чорнобильської 
катастрофи [7].

На сьогодні глобальною медико-соці-
альною проблемою, зумовленою аварі-
єю на Чорнобильській АЕС, залишають-
ся наслідки як для психічного здоров’я 
населення, так і медичного.

Загальновідомо, що від здоров’я на-
ції залежить благополуччя держави. 
Адже основою профілактичної медици-
ни виступає саме система громадського 
здоров'я, на що звертає особливу увагу 
й уряд України. Так, схвалена Концепція 
розвитку системи громадського здоров'я 
(2016 р.), за мету ставить створення єди-
ної системи профілактичної медицини. 
При цьому інтереси здоров'я особистос-
ті повинні враховуватися в усіх сферах 
державної політики. Отже, виходячи з 
Концепції держава зобов’язана надати 
людині, що захворіла, усі можливості 
для лікування. Якщо це питання розгля-
дати більш ґрунтовно, то в ідеалі держа-
ва повинна сприяти запобіганню захво-

рювання. На жаль, на сьогодні, Україна 
відстає від багатьох країн світу як у ма-
теріально-технічному, так і в лікарсько-
му забезпеченні. Зазначене не дає мож-
ливості подолати епідемію туберкульозу 
та ВІЛ/СНІДу, зупинити невпинно зрос-
таючу статистику захворюваності на рак 
тощо. Отже, держава несе і буде нести 
жахливі втрати, якщо і надалі так буде 
ставиться до здоров’я нації. Зауважимо, 
що своєчасне медичне обстеження, у 
тому числі й обов’язкове та щорічне для 
окремих категорій постраждалих осіб, а 
за необхідності – їх лікування, передба-
чене законодавством України.

Таким чином, збереження та зміц-
нення здоров'я населення, збільшення 
тривалості та покращення якості жит-
тя, попередження захворювань, продо-
вження активного, працездатного віку, 
заохочення до здорового способу жит-
тя відбуватиметься шляхом об'єднання 
зусиль усього суспільства. Здійснюючи 
аналіз Концепції, можна виділити голо-
вні її складові, а саме: засади, напрями, 
завдання, механізми, строки розбудови 
системи громадського здоров'я. Реаліза-
ція Концепції передбачається протягом 
2017–2020 років. При цьому діяльність 
галузі охорони здоров’я була спрямова-
на на реалізацію таких пріоритетів: охо-
рона здоров’я матері та дитини, пере-
орієнтація первинної медико-санітарної 
допомоги (ПМСД) на загальну практику 
/ сімейну медицину (ЗП/СМ), фундамен-
тальними засадами якої стали профі-
лактика і раннє виявлення захворювань, 
проведення реструктуризації та оптимі-
зації медичної допомоги, що надаєть-
ся на різних рівнях, з метою побудови 
найбільш раціональної моделі надання 
медичної допомоги, зміцнення матері-
ально-технічної бази медичних закладів, 
поліпшення кадрової ситуації, залучен-
ня додаткових фінансових ресурсів, бо-
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ротьба з найбільш поширеними інфек-
ційними та неінфекційними хронічними 
захворюваннями [1; 2; 3; 4; 5].

Враховуючи законодавчу базу, націо-
нальні програми, що стосуються здоров’я 
населення, нами були розроблені анкети 
та проведено опитування населення, по-
страждалого від Чорнобильської АЕС. За 
основу було взято опитувальник загаль-
ного здоров’я, розробленого Д. Голбергом 
(General Health Questionnaire, GHQ), який 
містив 12 запитань, а саме: 1) Ви в змозі 
зосередитися на тому, що робите? 2) Ви 
погано спите через занепокоєння? 3) Ви 
виконуєте корисну для здоров'я роботу? 
4) Ви здатні прийняти будь-яке рішення? 
5) Ви постійно перебуваєте в напрузі?  
6) Ви не в змозі подолати труднощі?  
7) Ви здатні отримувати задоволення 
від Ваших звичайних щоденних справ?  
8) Ви готові протистояти своїм труднощам?  
9) Ви відчуваєте себе пригніченим?  
10) Ви втрачаєте впевненість у своїх си-
лах? 11) Ви думаєте про себе як про ні-
кчемному людину? 12) Ви в цілому від-
чуваєте себе щасливим, незважаючи ні 
на що? На ці запитання необхідно було 
обрати відповідь з чотирьох запропоно-

ваних: 1) 0 – «безумовно, ні»; 2) 1 – «ма-
буть, ні»; 3) 2 – «мабуть, так»; 4) 3 – «без-
умовно, так». 

Опитуванням було охоплено 158 осіб 
селищ Межеліска та Базар, Народиць-
кого району Житомирської області. За-
значені села належать до другої зони 
безумовного (обов'язкового) відселення. 
Зауважимо, що анкетуванням були охо-
плені тільки ті особи, які мають пільги 
другої зони, тобто постраждалі від ава-
рії на ЧАЕС. Загальна картина відпо-
відей надана на рисунку 1. Як видно, 
більшість населення знаходиться у при-
гніченому стані. Так, на запитання «Ви в 
змозі зосередитися на тому, що робите?» 
34,9% відповіли – мабуть, ні та 42,4% – 
мабуть, так. Як бачимо, розбіжність не-
велика. З цього можна зробити висновок 
про напруженість респондентів.

Особи працездатного віку не можуть 
зосередитись на тому, що роблять. Це 
говорить про те, що стан здоров’я на-
селення, постраждалого від Чорно-
бильської аварії знаходиться у незадо-
вільному стані. На запитання анкети 
«Ви погано спите через занепокоєння?» 
59,4% населення дало позитивну від-
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Рис. 1. Відповіді населення на питання анкети
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повідь. Більше половини населення 
постійно знаходяться в стадії тривоги, 
напруженості. Чоловіки працездатного 
віку сплять гарно тільки тоді, коли зна-
ходяться в стадії сп’яніння. На жаль, це 
розповсюджене явище. Відсутність ро-
боти, невпевненість у завтрашньому дні 
знижують самооцінку, що призводить до 
негативних явищ. Позитивним вважаємо 
відповідь на запитання: «Ви здатні при-
йняти будь-яке рішення?» 61,3% респон-
дентів дали позитивне твердження. А у 
розмові, надайте приклад, яке рішення 
було Вами прийнято, ґрунтовних відпо-
відей не було отримано. 54,2% громадян 
постійно перебувають у напрузі. Знову 
ж таки це пов’язано з невизначеністю, 
невпевненістю, втратою роботи. Як ві-
домо, статус цієї зони забороняє розви-
вати інфраструктуру, тобто інвестиції 
не можна залучати. Особи працездатно-
го віку шукають роботу в м. Житомир,  
м. Коростень, м. Овруч. Соціально-еко-
номічна ситуація, яка склалась в Україні, 
зменшує і ці можливості.

Більшість респондентів не відчува-
ють себе щасливими за браком здоров’я. 
Більшість респондентів хворіють, 57,9% 
перенесли по одній операції, 32,1% – по 
дві. Зауважимо, що мешканці с. Базар 
скаржаться на біль у суглобах, а с. Ме-
желіска – на тиск і хворобу серця.

Запитання цієї анкети можна проана-
лізувати і в руслі благополуччя особис-
тості як психологічного, так і соціологіч-
ного. На жаль, ситуація і тут невтішна. 
Тільки 2,8% населення можна віднести 
до соціо-психологічно-благополучних.

Висновки. Підводячи підсумки можна 
констатувати, що саме здоров’я виступає 
єдиним засобом, яке надає особистості ре-
алізувати всі задатки, закладені природою. 
Адже хвороба руйнує не тільки особисті 
надії, але виступає й тяжким тягарем для 
родичів, друзів, знайомих, що в кінцевому 
варіанті відображається і на всій державі. 

Перспективи подальших досліджень 
вбачаємо у класифікації соціальних по-
слуг, які надаються громадянам, по-
страждалими від Чорнобильської аварії.
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РОЛЬ БАТЬКІВ В УПРАВЛІННІ ПРОЦЕСОМ ВПЛИВУ 
ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА СОЦІАЛЬНЕ 

СТАНОВЛЕННЯ ДИТИНИ

Анотація: Стрімкий розвиток процесу технологізації сучасного суспільства призвів до 
того, що засоби масової інформації стали потужним фактором соціалізації підростаючого по-
коління. Це, у свою чергу, призводить до зниження авторитету батьків, зводить нанівець їх ви-
ховний вплив. Мета статті полягає у описі емпіричного дослідження проблеми, яке доводить, 
що від того, наскільки вдало батьки керують процесом впливу засобів масової інформації на 
дитину залежить її соціальне становлення. У статті описано результати теоретичного аналізу 
проблеми, її діагностичного дослідження та практичної роботи щодо підвищення батьківсько-
го впливу на спілкування дитини зі ЗМІ. Перспективи подальших досліджень полягають у роз-
робці форм та методів підвищення компетентності батьків щодо управління процесом впливу 
ЗМІ на дитину.

Аннотация: Стремительное развитие процесса технологизации современного общества 
привело к тому, что средства массовой информации стали мощным фактором социализа-
ции подрастающего поколения. Это, в свою очередь, приводит к снижению авторитета ро-
дителей, сводит на нет их воспитательное воздействие. Цель статьи заключается в описании 
эмпирического исследования проблемы, которое доказывает, что от того насколько удачно 
семья руководит процессом влияния средств массовой информации на ребенка зависит его 
социальное становление. В статье описаны результаты теоретической разведки проблемы, 
ее диагностического исследования и практической работы по повышению родительского 
влияния на общение ребенка со СМИ. Перспективы дальнейших исследований заключаются 
в разработке форм и методов повышения компетентности родителей по управлению процес-
сом воздействия СМИ на ребенка.

Summary: The rapid development of the technological process of modern society has led to 
the fact that the mass media have become a powerful factor in the socialization of the younger gen-
eration. This, in turn, leads to a decrease in the authority of the parents, decline their educational 
effect. The goal of the article is to describe an empirical study of the problem, which proves that its 
social formation depends on how successful the family manages the media influence on a child.  
The article describes the results of theoretical exploration of the problem, its diagnostic study and 
practical work on increasing the parental influence on the communication of the child with the me-
dia. Prospects for further research are the development of forms and methods for increasing paren-
tal' competence in managing the media impact to the child.

Актуальність. Сьогодні в системі 
виховних інститутів неухильно зростає 
вплив засобів масової інформації, що 
розширюють світосприйняття підроста-
ючого покоління, виступають самостій-
ним джерелом знань, що позначається 

на розвитку дітей та підлітків. Яскра-
вість та привабливість інформації, що 
подається у ЗМІ, сприяє встановленню 
особливих психологічних «стосунків» 
між дитиною і телеекраном чи моні-
тором, що почали перетворюватись на 
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«кращих друзів та порадників» дитини, 
на її віртуальну родину, у технічний за-
сіб, що претендує на роль головного пе-
дагога у вихованні дитини. Саме тому 
батькам важливо стати медіатором у 
стосунках дитини та ЗМІ, вміти обмежу-
вати їх спілкування, не перетворюючись 
на ворогів. 

Роль ЗМІ у формуванні особистості 
вивчали Н. Горячев, С. Дем’янчук, В. Єго- 
ров, Н. Іванова, Ю. Лошкарьов, А. Му-
дрик, М. Тиморшин, В. Абраменкова, 
Г. Апостолова, Н. Повякель, Л. Масол 
та ін. науковці. Ними було визнано, що 
діти все більше користуються засобами 
масової інформації, але разом з тим не 
завжди усвідомлюють ризики, які при-
ховує інформаційний світ та не вміють 
самостійно надавати опір «шкідливій 
інформації». При цьому, залишається 
низьким рівень обізнаності батьків щодо 
даної проблеми. Існує гостра необхід-
ність у розробці методичного забезпе-
чення підвищення компетентності бать-
ків у питаннях управління впливом ЗМІ 
на розвиток дитини, особливо, щодо по-
шуку шляхів донесення інформації до 
батьків, котрі, переважно, не бажають 
витрачати свій час на участь у профілак-
тичних заходах.

Мета статті: охарактеризувати роль 
батьків в управлінні процесом впливу 
засобів масової інформації на соціальне 
становлення дитини. 

Завданнями статті є: визначити нега-
тивні наслідки впливу ЗМІ на соціаль-
не становлення дитини; проаналізувати 
проблеми батьків, діти яких зазнають 
негативного впливу ЗМІ; виявити сту-
пінь залежності дітей від впливу ЗМІ та 
рівень участі батьків в управлінні даним 
процесом; охарактеризувати програму 
з підвищення ролі батьків в управлінні 
процесом впливу засобів масової інфор-
мації на соціальне становлення дитини; 

емпірично довести результативність 
профілактичної роботи з батьками.

Результати впливу ЗМІ на становлен-
ня дитини можуть бути найрізноманіт-
нішими. ЗМІ впливають на когнітивну, 
поведінкову, установчу та фізіологічну 
сфери особистості дитини і викликають 
певні наслідки, а саме: поведінкові роз-
лади, коли спосіб діяльності, представ-
лений у ЗМІ стає орієнтиром та відповід-
ним прикладом дій; установчі наслідки, 
які сприяють формуванню негативних 
установок; когнітивні наслідки, коли 
під впливом інформації, презентованої у 
ЗМІ, змінюється світогляд її споживачів; 
психологічні наслідки, що призводять 
до глибоких переживань, збудження, 
страху, втрати відчуття «реальності», 
формування «віртуальних» інтересів, 
потреб, способу життя [1, с. 18]. 

Батьки, будучи не достатньо компе-
тентними у питанні управління проце-
сом впливу масової інформації, стика-
ються із проблемами у вихованні дітей, 
зокрема: відбувається посилення кон-
фліктів між батьками та дітьми; про-
являється бажання дитини вийти з-під 
контролю батьків; загальний час, про-
ведений у ЗМІ перевищує час викону-
вання домашніх завдань, прогулянок, 
інших захоплень; надається перевага 
спілкуванню зі ЗМІ, аніж спілкуванню 
з батьками та однолітками [2, с. 108]; 
застосовується шантаж з боку дітей у 
відповідь на заборону витрачати час на 
ЗМІ; проявляється агресія та невміння 
дитини вирішувати труднощі самостій-
но; відзначається часте перебування ди-
тини у депресивному стані, невиконання 
щоденних обов’язків, нехтування режи-
мом дня тощо [3, с. 111].

Однак, неможна перекладати увесь 
тягар відповідальності виключно на 
ЗМІ. В інтерв'ю для преси, фоніатри 
М. Хайнеман і Т. Борбонус (керівники 
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школи для дітей з вадами мовлення в  
м. Вупперталі), наполегливо вказують, 
що зростання порушень розвитку мов-
лення у дітей слід пов’язувати зі зрос-
таючим мовчанням у сім’ях, незалежно 
від соціального прошарку чи рівня осві-
ти батьків. У батьків «сьогодні все мен-
ше залишається часу для спілкування з 
дітьми: у середньому в матері для спіл-
кування з дитиною залишається лише 
приблизно дванадцять хвилин на день» –  
повідомляє Т. Борбонус. 201 хвилина пе-
регляду телебачення в день рівнозначна 
приблизно трьом з половиною годинам 
«радіомовчання» між батьками і дити-
ною [4]. Тому важливо, щоб батьки не 
лише обмежили час спілкування дитини 
з комп’ютером та телевізором, а й могли 
запропонувати альтернативне, не менш 
захоплююче дозвілля та повноцінне 
спілкування. 

З метою сприяння вирішенню даної 
проблеми нами було проведене емпірич-
не дослідження впливу ЗМІ на соціаліза-
цію дитини. У дослідженні брали участь 
72 підлітки та їх батьки. У якості діа-
гностичного інструментарію для дітей 
було розроблено: Анкета «ЗМІ у моєму 
житті»; Анкета «Значущі люди». Також 
використовувалася «Орієнтовна анке-
та спрямованості особистості» Б. Баса 
(в адаптації Л. Верещагіної); методика 
«Визначення схильності до відхилень у 
поведінці» О.Н. Орел; тест «Безпечна 
поведінка в Інтернет-мережі» М. Снітко.

Узагальнення отриманих даних спри-
яло формулюванню наступних висно-
вків: діти мають відносно низький рі-
вень соціалізованості; виявляють ознаки 
Інтернет-залежності; схильні до від-
хилень у поведінці; перебувають у по-
шуках авторитетів та прикладів для на-
слідування; спрямовані на себе; мають 
прояви агресії; часто відчувають себе 
самотніми; не бажають шукати альтер-

нативних шляхів проведення дозвілля, 
аніж спілкування зі ЗМІ.

В результаті першого етапу діагнос-
тичного експерименту брали участь 
59 підлітків, які зазнають негативного 
впливу ЗМІ у процесі соціалізації. На 
другому етапі дослідження здійсню-
валося анкетування батьків за допомо-
гою «Тест-опитувальника батьківського 
ставлення» Варги-Століна та авторської 
анкети «У світі ЗМІ».

За результатами авторської анкети 
«У світі ЗМІ» було визначено наступне: 
100% батьків, які брали участь в опиту-
вання, зазначили, що їхня дитина корис-
тується ЗМІ, 58% з них надають пере-
вагу Інтернету. Майже усі батьки щиро 
вірять, що дитина переслідує лише по-
зитивні цілі, користуючись ЗМІ, зокре-
ма, відбувається спілкування з друзями, 
перегляд відеофільмів, пошук інформа-
ції для навчання, захоплення віртуаль-
ними іграми тощо. Лише 11 % батьків, 
із опитаних, постійно цікавляться, що 
робить дитина в Інтернеті; 25% – цікав-
ляться про це час від часу, решта батьків 
цього не робить зовсім. 60% батьків не 
можуть точно визначити, скільки часу 
їхня дитина проводить в Інтернеті, 57% 
із опитаних намагаються обмежувати 
час роботи з Інтернетом засобами вста-
новлення батьківського контролю. Сто-
совно оцінки впливу ЗМІ на становлення 
особистості дитини, батьки відмічають, 
що діти стають замкненими у собі, від-
чувають самотність, мають проблеми у 
спілкуванні з однолітками (23%); стають 
роздратованими після користування Ін-
тернетом, агресивно реагують на про-
хання вийти з мережі (40%); намагають-
ся наслідувати поведінку «віртуальних» 
персонажів (20%). Тільки 6% батьків, 
із опитаних, відзначають позитивний 
вплив ЗМІ на дитину. Найгіршим є те, 
що більшість батьків майже не уявляють 
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реальних ризиків необачної поведінки 
дитини в Інтернеті. 

Під час проведеного дослідження та-
кож було визначено, що 62% батьків ба-
жають узяти участь у профілактичних 
заходах, спрямованих на подолання не-
гативного впливу ЗМІ на дитину, але не 
мають на це достатньо часу; 30% батьків 
погоджуються на участь; 8% батькам, 
які брали участь в опитуванні, дана про-
позиція здалася нецікавою.

Одержані результати дозволили конста-
тувати, що стосунки батьків з дітьми мають 
не високий рівень довіри та взаєморозумін-
ня; визначили часте використання батьками 
ЗМІ, для того, щоб зайняти дитину у віль-
ний час, більшість батьків не усвідомлює 
ризиків щодо впливу ЗМІ на становлення 
особистості дитини; показали не розумін-
ня батьками шляхів подолання негативного 
впливу ЗМІ на її соціалізацію.

Результати констатувального етапу 
експерименту сприяли визначенню про-
блемних моментів у соціалізації дітей та 
актуалізували потребу у профілактичній 
роботі з батьками в напрямку розвитку 
навичок управління процесом впливу 
засобів масової інформації на соціальне 
становлення дитини. 

Для реалізації цього завдання було 
розроблено та впроваджено в роботу 
загальноосвітніх навчальних закладів 
профілактичну програму «Батьки он-
лайн». Дана програма передбачає впро-
вадження наступних заходів: розширен-
ня обізнаності батьків щодо негативного 
впливу ЗМІ та ризиків Інтернет-мережі; 
посилення уваги батьків до проблем ди-
тини та змісту проведеного нею дозвіл-
ля; сприяння налагодженню «живого» 
спілкування батьків і дітей; створення 
умов для мотивації батьків щодо про-
ведення більше часу з дитиною; активі-
зація батьків до пошуку альтернативних 
форм змістовного дозвілля дитини.

Програму розраховано на 18 годин та 
реалізовано у два етапи. Формами соціаль-
но-педагогічної профілактики, які вико-
ристовувалися в межах реалізації першого 
етапу програми були наступні: воркшоп 
«Ризики ЗМІ», що сприяв розширенню 
обізнаності батьків щодо небезпек, які ча-
тують на дитину під час користування за-
собами масової інформації, зокрема Інтер-
нет-мережею; круглий стіл «Як завоювати 
довіру дитини та стати їй другом», під час 
якого батьки та педагоги розбирали про-
блемні ситуації, переглядали відеоматері-
али, обмінювалися позитивним досвідом 
виховання дітей; дискусія «ЗМІ – потреба 
часу чи розвага?», метою якої було визна-
чити позиції сторін стосовно проблеми, а 
також сприяти реалістичному ставленню 
батьків до ЗМІ; соціально-просвітницький 
тренінг для батьків «Друзі дитини», що 
сприяв формуванню навичок позитивного 
спілкування батьків із дитиною; майстер-
клас «Батьківський контроль», який спри-
яв розширенню обізнаності батьків щодо 
засобів обмеження часу проведення дити-
ни в Інтернет-мережі, убезпечення даного 
процесу та шляхів захисту дитини від вір-
туального насильства, Інтернет-шахраїв 
та небезпечного контенту; соціальна ре-
кламна акція «Будь проінформованим!», 
що полягала у поширенні інформаційних 
буклетів «Захисти свою дитину», у яких 
батькам надавалися інструктивні поради 
стосовно правил поведінки дітей в Інтер-
неті та виставці плакатів, підготовлених 
учнями школи стосовно негативного 
впливу ЗМІ.

Другим етапом реалізації програми 
було родинне свято «Сім’я – моя форте-
ця», проведене в межах «Тижня родини», 
який щорічно відзначається у навчально-
му закладі. Свято передбачало низку ор-
ганізаційних заходів, а саме: фотоконкурс 
«Happy family», виставка світлин. Ство-
рити умови для проведення спільного до-
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звілля дітей і батьків та залучити їх до до-
брочинної діяльності допоміг благодійний 
ярмарок «Сімейні рецепти». Кошти, зібра-
ні в результаті продажу домашньої випіч-
ки, було символічно передано у дитячий 
будинок. Ще одним заходом свята були 
спортивні змагання «Нічогенька роди-
на», у ході яких було проведено естафету 
із спортивним інвентарем. Виконуючи за-
вдання квесту «Game over» та проходячи 
різні локації, батькам потрібно було зна-
йти дітей, символічно врятувавши їх від 
впливу віртуальних ігор. Дана форма зма-
гання була визнана учасниками найбільш 
захоплюючою. Глибокий емоційний ефект 
мав флешмоб «Не ігноруй мене, мамо», 
підготовлений дітьми для батьків. 

Ефективність профілактичної про-
грами, форм та методів роботи з бать-
ками було перевірено на контрольному 
етапі експерименту у порівнянні з дани-
ми констатувального етапу і дозволило 
зробити наступні висновки: батьки, які 
брали участь у профілактичних заходах, 
стали частіше цікавитись, що робить ди-
тина в Інтернеті; почали контролювати 
час, який проводиться у віртуальному 
світі; більш розбірливо добирати засоби 
обмеження проведення часу у всесвіт-
ньому павутинні. Стосунки батьків з ді-
тьми стали більш довірливими, а рівень 
взаєморозуміння значно підвищився. 
Усе це означає, що батьки стали уважні-
шими до дітей, що позитивно вплинуло 
на їх соціальне становлення.

Головним індикатором ефективності 
профілактичної програми стали зміни у 
поведінці підлітків-учасників експери-
менту. За результатами експериментальної 
роботи можна зробити такі висновки: діти, 
які брали участь у реалізації профілактич-
ної програми, почали менше часу прово-
дити в Інтернеті; відкрили для себе нові 
можливості ЗМІ; зізнались, що батьки по-
чали контролювати час їх перебування за 
комп’ютером і телевізором; діти почали 
активніше займатись спортом, стали час-
тіше відвідувати гуртки та секції; отрима-
ли в подарунок від батьків домашніх улю-
бленців; відчули себе менш самотніми. 

Результати проведення контрольно-
го діагностичного зрізу показали пози-
тивну динаміку та довели ефективність 
запропонованої нами профілактичної 
програми «Батьки он-лайн». Батьки 
усвідомили власну роль в управлінні 
процесом впливу засобів масової інфор-
мації на дитину, набули необхідні знання 
та навички щодо покращення стосунків 
із власними дітьми у цілому. 

Дане дослідження не вичерпує усіх ас-
пектів проблеми. Перспективи подальшого 
дослідження полягають у розробці засобів 
мотивації батьків до саморозвитку; залу-
чення їх до профілактичної роботи; пошу-
ку механізмів успішної взаємодії школи та 
родини; створенні веб-ресурсів, спрямова-
них на підвищення компетентності батьків 
у віртуальному світі; популяризації сімей-
них цінностей в українському суспільстві.
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ТРИВОГА ТА ТРИВОЖНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНІ 
ДЕТЕРМІНАНТИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Анотація: У статті теоретично обґрунтоване явище тривожності як психологічного фено-
мену людської психічної природи; розглянуто погляди на тривожність в ряді теорій і дослідже-
но, що вона включає в себе як індивідуальний так і соціальний компоненти.

Аннотация: В статье теоретически обоснованно явление тревожности как психологиче-
ского феномена человеческой психической природы; рассмотрены взгляды на тревожность 
в ряде теорий и исследовано, что она включает в себя как индивидуальный так и социальный 
компоненты.

Summary: In the article theoretically grounded anxiety phenomenon as a psychological phe-
nomenon of human psychic nature; considered the views on anxiety in a number of theories and 
studied that it includes both individual and social components.

Постановка проблеми. Тривога є по-
стійним супутником людини з самого по-
чатку її свідомого існування. Чим більш 
диференційованою ставала психічна 
діяльність, тим більше тривога ставала 
об’єктом рефлексії людини. Але тривога 
не є емоцією, яка несе в собі щось при-
ємне. Кожен, хто стикався із справжнім 
переживанням тривоги, погодиться з 
цим. Тим більше це стосується ситуацій, 
коли людина знаходиться в ситуації не-
визначеності і їй потрібно самостійно 
приймати рішення, створювати та реалі-
зовувати саму себе. 

Іншою стороною тривожності є те, 
що жодна людина невід’ємна від сво-
го соціально-культурного контексту, в 
якому вона формується як особистість. 
Тому будь-які різкі зміни в укладі сус-
пільства обов’язково суб’єктивно пере-
живаються окремими його членами. Це 
стосується, значною мірою, саме триво-
ги. Так Ролло Мей зазначає, що «в наш 
час феномен тривоги охоплює всі сторо-
ни життя». [1, с. 13] Не зважаючи на те, 
що Мей писав свою книгу про тривогу в 
середині XX ст., ця думка актуальна і в 

наш час, а особливо в нашому суспіль-
стві, яке тільки-но отримало свободу від 
радянської системи та її ідеології. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Над дослідженням проблеми 
працювали вчені: Р. Мей, П. Милатті,  
О. Ранк, А. Прихожан, К. Хорні, І. Ялом.

Мета статті – дослідити та теоретич-
но обґрунтувати явища тривоги та три-
вожності як психологічної детермінанти 
самореалізації особистості.

Виклад основного матеріалу. Важко 
не погодитись з тим, що писав Зигмунд 
Фройд про феномен тривоги. «Без сум-
ніву, проблема тривоги є вузловою точ-
кою багатьох найважливіших питань; 
рішення загадки тривоги проллє потік 
світла на все психічне життя людини» 
[1, с. 10] Фройд став тим, хто ввів по-
няття тривоги в науковий контекст та 
розробив основи розуміння явища три-
воги. Відштовхуючись від його ідей, по-
слідовники Фройда та інші дослідники в 
області психології розробили свої теорії 
тривоги. Далі ми розглянемо як розви-
вався погляд на тривогу в психологічних 
теоріях саме практичних психологів та 
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теоретиків. І це не дивно, тому що ма-
ніфестантами цього емоційного пере-
живання в першу чергу стають клієнти 
психотерапевта. Після того, як ми роз-
глянемо теорії тривоги, ми зробимо пев-
ний синтез ідей, дамо визначення понят-
тю тривоги та розглянемо його ключові 
аспекти в контексті теми нашої роботи.

Альфред Адлер теорію самореаліза-
ції не створив цілісної теорії тривоги, 
але його погляд на механізм виникнення 
комплексу неповноцінності опосередко-
вано вказує на причини її виникнення. 

З точки зору Адлера, кожна людина з 
самого свого народження знаходиться в 
стані залежності від дорослих та відчу-
ває свою неповноцінність. В результаті, 
це відчуття неповноцінності, яке сприй-
мається дитиною суб’єктивно, стає ру-
шійною силою для того, аби подолати 
свою слабкість та неповноцінність за 
допомогою прагнення до переваги. Фак-
тично Адлер описує емоційний стан, 
який ми називаємо тривогою, прирівню-
ючи її до відчуття неповноцінності. 

Механізм ототожнення свого «Я» із 
неповноцінністю призводить до розвитку 
комплексу неповноцінності. Факторами 
розвитку неповноцінності можуть бути 
органічна хвороба або соціальна дискри-
мінація, що проявляється у недбалому 
ставленні батьків до виховання дитини. 
Це може бути як авторитарне виховання 
так і абсолютне його ігнорування. Дити-
на суб’єктивно інтерпретує ці факти, що 
натякають на її неповноцінність, та може 
дійти висновку, що вона сама по собі не 
має цінності. В результаті у неї може ви-
никнути невротичне бажання подолати 
наслідки комплексу неповноцінності за 
допомогою прагнення влади, маніпулю-
вання іншими, їх приниження, або влас-
ного підкорення волі іншої особи. 

Адлер зазначає, що рішення пробле-
ми неповноцінності укорінене в трьох 

областях: робота, дружба та любов. 
Також, з теорії Адлера видно, що праг-
нення людини до переваги, до індивіду-
альності компенсується потребою у кон-
структивних та благотворних стосунках 
з іншими людьми. Таким чином, спроба 
подолати наслідки комплексу за допо-
могою приниження інших, викликає ще 
більшу тривогу та призводить до блоку-
вання власного розвитку. Невротичний 
характер, за Адлером, «є продуктом і 
знаряддям психіки, яка, намагаючись 
запобігти потенційній небезпеці, підси-
лює свій основний принцип [невротична 
мета], щоб позбутися почуття неповно-
цінності. Але ця спроба, яка містить в 
собі внутрішні протиріччя, приречена на 
крах при зіткненні з перешкодами з боку 
цивілізації або з правами інших людей» 
[1, с. 131].

Таким чином самореалізація в теорії 
Адлера є функцією подолання особис-
тістю власної неповноцінності. Для цьо-
го людина повинна реалізувати себе в 
трьох основних областях: робота, друж-
ба та любов. Але при певних умовах від-
чуття неповноцінності може перетвори-
тися у комплекс неповноцінності, що є 
аналогом невротичної тривоги. І тоді, 
керуючись невротичною метою, вона 
блокує розвиток свого внутрішнього по-
тенціалу.

Наступна теорія тривоги, яку створив 
австрійський психоаналітик, учень та по-
слідовник Зигмунда Фройда, – Отто Ранк, 
цікава тим, що пов’язана з тенденцією 
людини до індивідуації. Ранк вважав її 
ледь не найважливішим аспектом розви-
тку особистості. Він зазначав, що життя 
людини – це є низка відділень від стану 
цілого, наприклад, від матері в момент на-
родження. Тривога ж за його думкою – це 
є побоювання, що супроводжує подібні 
етапи. Тобто, тривога виникає там, де, з 
одного боку, була певна єдність з оточую-
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чим середовищем, а з іншого, – є потреба 
сепарації. І саме ситуація відділення і ви-
кликає тривогу. 

Тривога, за думкою Ранка, напряму 
пов’язана з народженням людини і, в тій 
чи іншій формі, супроводжує його все 
життя. «Дитина переживає свій перший 
страх в момент народження», і він нази-
ває цей страх «страхом життя» [2, с. 168]. 
В своїх пізніх працях Ранк схиляється до 
символічного розуміння цього страху. 

Ранк, як і Фройд в своїх роботах, роз-
різняє тривогу як переживання небезпе-
ки без об’єкта, та страх, який, навпаки, 
пов’язаний з конкретними об’єктами в 
навколишньому середовищі. Так Ранк 
дає повноцінне визначення тривоги, на-
зиваючи її «недиференційованим від-
чуттям небезпеки» [1, с. 127]

Первинна тривога маленької дитини 
в процесі розвитку оформлюється в двох 
фундаментальних страхах – «страху 
життя» та «страху смерті». Страх жит-
тя – страх перед новими можливостями, 
можливостями розвитку, перед автоном-
ним існуванням та необхідність обирати 
та брати відповідальність за власне жит-
тя. Ранк описує його як «страх перед не-
обхідністю жити незалежно від інших». 
[2, с. 175] Це тривога, яка виникає у лю-
дини в той момент, коли вона усвідом-
лює власні можливості та необхідність 
втілювати їх у життя. Страх смерті – це, 
навпаки, страх втратити себе у певній 
цілісності, втратити власне «Я», власну 
ідентичність; втратити себе в симбіотич-
них стосунках.

Таким чином, за думкою Ранка, лю-
дина постійно знаходиться в коливаннях 
між цими страхами. «Як існує страх жит-
тя – тривога, що виникає при русі люди-
ни вперед, до своєї неповторності, – так 
існує і страх смерті – тривога при русі 
назад, тривога втрати своєї особистості. 
І людина все своє життя метушиться між 

двома цими страхами». І далі він зазна-
чає – «ось чому неможливо відшукати 
одне конкретне джерело страху і немож-
ливо подолати страх за допомогою тера-
пії» [2, с. 175]. Таким чином, тривога, що 
пов’язана з необхідністю творити само-
го себе, – це тривога, яка є необхідною 
умовою розвитку особистості, і людина 
постійно носить її в собі. Наявність та-
кої тривоги – не є терапевтична пробле-
ма. Проблема виникає тоді, коли людина 
не спроможна самореалізуватись, руха-
ючись вперед крізь нормальну триво-
гу, і, таким чином, створює внутрішній 
конфлікт, що супроводжується почуттям 
провини та спустошенням особистості.

Невроз, як прояв неможливості кон-
структивного поводження із тривогою, 
проявляється в тому, що людина не здатна 
знайти баланс між цими страхами. Отже, 
людина, що знаходиться в такому стано-
вищі, відчуває сильну потребу здаватися 
незалежною, але залишатися при цьому 
у залежних стосунках з іншою людиною 
або групою. Так теорія тривоги Ранка 
суттєво доповнює ідеї Фройда, який пи-
сав про два фундаментальні інстинкти – 
інстинкт смерті та інстинкт життя.

Карен Хорні, ще одна з колег Зигмун-
да Фройда, яка в подальшому працюва-
ла окремо від австрійського психоаналі-
тика, створила одну із найцікавіших та 
переконливих теорій тривоги, що вклю-
чає в себе соціокультурний контекст. 
Хорні категорично не погоджувалася з 
тим, що тривога пов’язувалася Фройдом 
з витісненими сексуальними імпульса-
ми. Людина в нормальному стані здатна 
без тривоги перенести таку фрустрацію. 
І лише коли їх вираження загрожує цін-
ностям особистості, які сприймаються 
людиною як такі, від яких залежить її іс-
нування, виникає тривога. 

Перш за все, слід зауважити, що за 
думкою Хорні тривога передує інстинк-
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тивним бажанням людини. Фройд вва-
жав, що інстинктивні потяги лише ви-
дозмінюються факторами середовища. 
В той же час Карен Хорні зазначала ве-
ликий вплив соціального контексту. За її 
думкою інстинктивні бажання не набува-
ють силу невротичного нав’язливого по-
тягу, якщо їх не мотивує тривога. Таким 
чином вона створює свою концепцію не-
вротичних рис. «Нав'язливі потяги при-
таманні невротикам; вони народжують-
ся з почуття самотності, безпорадності, 
страху чи ненависті і являють собою 
спробу жити в навколишньому світі, не-
зважаючи на ці почуття; їх основною ме-
тою є не задоволення, але безпека; вони 
носять нав'язливий характер з тієї при-
чини, що за ними ховається тривога» [3]. 
Таким чином, вона фактично створює 
концепцію особистісної тривоги, яка на-
правляє діяльність людини в бік невро-
тичної адаптації, а не самореалізації.

Слід сказати, що Хорні, як і Фройд, 
розрізняла тривогу за своїм змістом. 
Власне, нормальна тривога для Хорні – 
це тривога, яка в німецькій мові пишеть-
ся як Urangst, і є тою самою тривогою, 
про яку пише К’єркегор та Отто Ранк. Це 
тривога, що пов’язана з невід’ємними 
атрибутами людського існування і зрос-
тання: випадковістю та смертю. Тривогу 
ж, яка викликає невротичну поведінку, 
вона називає базовою. Вона є базовою 
в двох аспектах: тому що слугує базою, 
основою неврозу; і тому що формуєть-
ся на початку життя у взаєминах дитини 
з батьками або важливими дорослими. 
Хорні зазначає, що «типовий конфлікт, 
який веде до виникнення тривоги у ди-
тини, це конфлікт між залежністю від 
батьків (яка особливо сильна по тій при-
чині, що дитина перелякана і відчуває 
себе самотньо) і ворожим ставленням 
до них» [1]. Цей антагонізм між праг-
ненням до безпеки, яку невзмозі надати 

дитині дорослі, та ненавистю до них, за-
звичай завершується тим, що ненависть 
витісняється, переносячи конфлікт на 
несвідомий рівень. Дитина залежить 
від дорослих, а отже приречена на те, 
що обере такий спосіб поведінки, який 
дозволить їй отримати бажане відчуття 
безпеки.

Таким чином, загроза, яка викликає 
у людини тривогу, націлена на ті невро-
тичні форми поведінки, які захищають 
її від неї. Ті невротичні риси, від яких 
залежить безпека людини, пов’язані з 
конкретними загрозами, від яких вона 
залежить. Наприклад, у мазохіста три-
вогу викликає той факт, що його можуть 
покинути. У нарциса, який в дитинстві 
приборкував базову тривогу захоплен-
ням та любуванням батьків, відчуття 
небезпеки виникне, якщо він переста-
не отримувати визнання та захоплення 
оточуючих. В кожному з цих випадків з 
одного боку присутня потреба у безпеці, 
а з іншого – ненависть до тих, від кого 
людина залежить. Але оскільки прояв 
цієї ненависті буде означати загрозу їх 
невротичним рисам, то вона витісняєть-
ся, що лише посилює тривогу та відчут-
тя безпорадності. 

Карен Хорні дотримувалась такої 
ж позиції на самореалізацію, як і біль-
шість психологів та філософів гуманіс-
тичного спрямування. І, звичайно, що 
базова тривога та ті невротичні риси, які 
вона формує, є серйозними бар’єрами 
на шляху втілення власного потенціалу, 
оскільки вони сковують свободу люди-
ни, спонукаючи її на до самореалізація, 
а для утримання того психологічного ба-
лансу, від якого залежить її безпека.

Останнім з плеяди психологів, які 
розробляли теорії тривоги, ми розгляне-
мо Гарі Стек Саллівана. Його теорія три-
воги, як і теорія Карен Хорні, пов’язана 
із міжособистісними стосунками. Вона є 
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однією із найбільш переконливих, тому 
її розгляд дозволить краще зрозуміти 
динаміку тривоги та її взаємозв’язок із 
самореалізацією особистості. 

Основне положення Саллівана по-
лягає в тому, що він розглядає «Я» 
як міжособистісний феномен. Тобто,  
«Я» формується у стосунках з оточуючи-
ми людьми. Ці стосунки розпочинаються 
вже з материнської утроби. Таким чином, 
він особливо підкреслює міжособистіс-
ний аспект «Я». «Тривожність виникає 
від емпатійного зв'язку із значимою, 
старшою людиною, а страх виявляєть-
ся тоді, коли задоволення загальних по-
треб відкладається до тих пір, поки вони 
набувають виняткову силу (Собр. соч .:  
Т. 1, с. 204)» [4, с. 22].

Салліван виділяє дві основні тенден-
ції у розвитку людини: прагнення до 
задоволення та безпеки. Прагнення до 
задоволення включає в себе тілесний 
аспект, куди він відносить також і сек-
суальність. В категорію безпеки відно-
сяться усі дії, які тим чи іншим чином 
націлені на досягнення цього стану. Від-
чуття дієздатності, сили та взаємодії з 
оточуючим соціо-культурним середови-
щем відносяться саме до цієї тенден-
ції. Таким чином, прагнення до безпеки 
включає в себе і прагнення до розкриття 
власного потенціалу.

Далі Салліван зазначає, що між праг-
ненням до задоволення та прагненням 
до безпеки, друга тенденція має більшу 
перевагу. Спеціаліст робить акцент на 
«прагненні організму не просто підтри-
мати свою рівновагу і свою стабільність 
в навколишньому середовищу, але роз-
ширити межі, встановити контакт і всту-
пити у взаємодію з навколишнім серед-
овищем, яке поступово повинне ставати 
все ширше і ширше» [5, с. 122]. 

Оскільки дитина дуже сильно зале-
жить від значимих дорослих, а особливо, –  

своїх батьків, її тенденція до безпеки 
включає в себе соціальний аспект, в яко-
му між прагненням до індивідуально-
го розвитку та соціальним схваленням, 
вона, скоріше за все, обере слухняність 
та покору. Тривога виникає саме в цій 
взаємодії прагнення до безпеки та само-
вираження. Вона з’являється в ситуації 
можливого соціального осуду зі сторони 
своїх батьків, або інших важливих для 
неї людей. 

Першою такою людиною є матір. Ди-
тина починає відчувати схвалення чи 
осуд з перших років. За допомогою ем-
патійного зв’язку вона відчуває осуд зі 
сторони матері, що спричиняє значний 
вплив на дитину. Таким чином, схва-
лення матері супроводжує винагоро-
да, а осуд – покарання. Небезпека для 
розвитку особистості полягає як раз в 
тому, що матір, яка схильна до пережи-
вання тривоги, використовує свою вла-
ду за для контролю дитини. Прагнення 
до схвалення та відчуття провини вона 
використовує як інструменти. В решті 
решт, таке виховання призводить до 
того, що «Я» дитини формується із ура-
хуванням таких способів поведінки, які 
задовольняють тенденцію до схвалення 
її значимими людьми. ««Я» формується 
на основі потреби дитини керувати тими 
переживаннями, які породжують три-
вогу. «Я» утворюється з необхідності 
розділяти всі види діяльності на дві ка-
тегорії: на ті, що викликають схвалення, 
і ті, що викликають несхвалення. «Дина-
мізм» «Я» ґрунтується на цих пережи-
ваннях схвалення і несхвалення, нагоро-
ди і покарання!». [1, с. 141] Тобто, «Я» 
формується для того, аби захиститися 
від тривоги. І далі, «Я» – це динамічний 
процес, за допомогою якого організм 
вбирає в себе переживання, що тягнуть 
за собою схвалення і нагороду, і вчиться 
виключати все те, що веде до несхвален-
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ня і тривоги. Обмеження, встановлені 
в перші роки життя, зберігаються і під-
тримуються протягом багатьох років, 
оскільки «ми переживаємо тривогу ко-
жен раз, коли намагаємося переступити 
встановлені межі» [1, с. 142].

Процес дисоціації в структурі «Я» на-
стільки глибокий, що витісненню підда-
ються не лише певні форми поведінки, 
але і сам процес усвідомлення. Із сфе-
ри усвідомлення видаляються ті дум-
ки та бажання, які викликають тривогу.  
«Я починає контролювати процес усві-
домлення, і тривога у величезній мірі 
керує процесом усвідомлення ситуації, в 
результаті чого зі свідомості видаляються 
ті прагнення особистості, які не включені 
в схвалену структуру Себе» [1, с. 142]. 

Не важко побачити, що ці положення 
Саллівана про тривогу перегукуються із 
теорією розвитку Я-концепції Карла Ро-
джерса та його поглядом на виникнення 
тривоги, внаслідок викривлення реаль-
ності за для того, аби Я-концепція збері-
галася у незмінному стані. Також неваж-
ко помітити схожість теорії Саллівана з 
міркуваннями Серена К’єкегора про си-
туацію «замкненості» особистості, що, 
за його думкою, включає в себе звужен-
ня самоусвідомлення, та, як наслідок, 
можливостей самореалізації. В такому 
випадку невротичні симптоми слугують 
за для того, щоб жорстко окреслити рам-
ки усвідомлення та вберегти людину від 
переживання тривоги. Але платою за це 
є процес особистісного спустошення. 

Як ми могли пересвідчитись з огля-
ду психологічний теорій тривоги, цей 
феномен є невід’ємною складовою пси-
хологічного виміру особистості. Він 
пов’язаний як з індивідуально-психоло-
гічним так і з соціально-психологічним 
вимірами людини. 

Перш за все, потрібно зазначити, що 
емоційний стан, який ми визначаємо 

як тривогу, у деяких дослідників може 
називатися по різному. Тривога, три-
вожність, нормальна тривога, базова 
тривога, невротична тривога, особистіс-
на тривожність, – всі ці поняття так чи 
інакше відносяться до феномену триво-
ги, але описують або різні його прояви, 
або просто носять назву, характерну для 
даної науково-метологічної традиції. 
Звичайно ж це не може не викликати 
певної термінологічної плутанини.

Так І. Вачков у своїй статі «Тривож-
ність, тривога та страх: розрізнення по-
нять» зазначає наступне: «В англійській 
мові тривога і тривожність позначають-
ся одним словом – anxiety, і при читанні 
іноземної літератури для розведення по-
нять треба звертати увагу на контекст їх 
використання. У російській мові це різні 
слова, і вказати на відмінність між ними 
досить просто. Тривога – це емоційне 
переживання, а тривожність – психо-
логічна особливість, стійка властивість 
людини, характерна для нього риса… 
Разом з тим, термін тривожність час-
то використовується в більш широкому 
сенсі для позначення і переживання, і 
стійкої риси» [6]. 

А. М. Прихожан зазначає, що «розріз-
няють тривожність як емоційний стан 
(нормальна тривога), і як стійку рису, ін-
дивідуальну психологічну особливість, 
яка виявляється в схильності до частих 
і інтенсивних переживань стану тривоги 
(Ю. Л. Ханін, 1980; Р. Кеттел та І. Шеір, 
1961; І. Г. Са-Расон, 1972; Ч. Спилбер-
гер, 1966). У російській мові це зазвичай 
фіксується відповідно в термінах «три-
вога» і «тривожність», причому останнє 
використовується і для визначення яви-
ща в цілому» [4, с. 12].

Саме тому в контексті даної роботи 
ми визначаємо тривожність як явище в 
цілому. Так при розгляді тривожності ми 
можемо розрізняти об’єктивну тривогу 
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та невротичну тривогу, про яку писав 
Фройд, або нормальну та базову три-
воги, що характерне для концепції Ка-
рен Хорні. Осторонь знаходиться такий 
психологічний феномен, як особистісна 
тривожність. Все це є прояви тривож-
ності з точки зорі їх об’єктивної або не-
вротичної локалізації. 

Як ми змогли побачити, людина від-
чуває тривогу в той момент, коли існує 
загроза цінностям, з якими людина ото-
тожнює себе, своє «Я». Такою цінністю 
в самому фундаментальному смислі є 
власне життя, власна ідентичність чи 
міжособистісні стосунки. 

А. М. Прихожан, посилаючись на 
польського дослідника Я. Рейковського, 
виділяє ряд фундаментальних потреб 
особистості [4, с. 7]:

– збереження тотожності (інтеграль-
ного «Я»);

– збереження власної цінності;
– збереження контроля над собою та 

оточуючими
Таким чином, ці фундаментальні по-

треби підкреслюють як індивідуально-
психологічний, так і соціально-психо-
логічний аспект тривожності. Давайте 
дамо визначення поняттю тривоги.

Тривожність («тривога» за Ролло 
Меєм) – є побоювання в ситуації, коли 
під загрозою опиняється цінність, яка, за 
відчуттям людини, життєво важлива для 
існування її особистості [1, с. 173].

Аналіз визначення тривоги дозво-
ляє побачити те, що, коли людина зна-
ходиться в небезпечній ситуації, це ха-
рактеризує її взаємодію з оточуючим 
середовищем, а не просто побоювання 
від вираження певних імпульсів. Крім 
того, робиться акцент на цінностях осо-
бистості, що підкреслює суб’єктивний 
компонент тривожності. Такими цін-
ностями можуть бути як певні стосунки, 
так і можливість реалізувати власний 

потенціал. Врешті решт, все складаєть-
ся в інтегральну цінність самого себе. 
Тому, коли К’єркегор визначає «ніщо», 
як об’єкт страху, то він дає філософське 
визначення тривожності, як емоційного 
переживання людиною власної цінності 
(буття) перед невідворотною можливіс-
тю її втрати (небуття). 

Також слід відрізняти тривожність 
від страху, про що зазначають ледь 
не всі дослідники феномену тривоги. 
Страх – це страх чогось ззовні, страх 
певного об’єкту. Тривожність же – це 
диференційоване побоювання, джерело 
якого відсутнє в оточуючому середови-
щі. І це легко зрозуміти, якщо згадати, 
що тривожність пов’язана із внутрішнім 
переживанням невизначеності або вну-
трішнім станом конфлікту, який витісне-
ний у несвідоме. Як влучно зазначив Р. 
Мей «тривога тому позбавлена об'єкта, 
що вона вражає основу психологічної 
структури особистості, на якій будуєть-
ся сприйняття себе відмінним від світу 
об'єктів» [1, с. 173]. Гарі Стек Салліван 
вказував на те, що «Я» людини форму-
ється для того, аби захищати її від три-
воги. Вірно й зворотне, – посилення три-
вожності призводить до звуження поля 
самосвідомості та відчуття власного 
«Я», яке можливе лише на фоні об’єктів 
оточуючого середовища. 

Тривожність може бути нормальною 
або невротичною. Нормальна тривож-
ність – це та тривога, яку Фройд називав 
об’єктивною, а Хорні нормальною. Ана-
ліз цього виду тривожності дозволяє ви-
ділити в ній ряд елементів: адекватність 
об’єктивній загрозі; відсутність меха-
нізму витіснення або інших механізми 
захисту, що пов’язані з інтрапсихічним 
конфліктом; людина справляється з три-
вожністю без допомоги захисних меха-
нізмів; людина конструктивно поводить-
ся з тривогою на свідомому рівні або ж 
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тривожність знижується, коли змінюєть-
ся об’єктивна ситуація.

Ми не будемо детально характери-
зувати нормальну тривожність, оскіль-
ки вже дали їй опис в психологічних 
теоріях. Лише зазначимо, що даний 
вид тривожності є тим невідворотнім 
елементом психічного життя людини, 
завдяки якому вона може самореалізу-
ватись або ж навпаки відмовитись від 
реалізації свого потенціалу. Зазвичай 
відмова від самореалізації пов’язана з 
невротичною тривожністю, яка у випад-
ку глибоких внутрішніх протиріч може 
ставати особистісною рисою та мотиву-
вати діяльність. До аспектів невротичної 
тривожності можна віднести: неадек-
ватність об’єктивній ситуації; наявність 
витіснення (дисоціації) та інших ознак 
інтрапсихічного конфлікту; обмеження 
деяких своїх дій та звуження поля само-
усвідомлення за допомогою захисних 
психологічних механізмів.

Таким чином, невротична тривога 
звужує можливість самореалізації. 

Характерною особливістю невротич-
ної тривожності є внутрішній конфлікт, 
який присутній і у випадку нормаль-
ної тривожності. Але при переживанні 
нормальної тривоги не задіяні захисні 
психологічні механізми. Конфлікт ха-
рактеризує людину в ситуації невизна-
ченості, де їй потрібно зробити вибір. 
На самому фундаментальному рівні цей 
вибір лежить в площині шекспірівського 
протиріччя «бути чи не бути». Людина 
може усвідомлювати свої можливості, 
але вона може відмовитися від втілення 
їх у реальність, витіснивши у несвідоме. 
Така відмова від фундаментальних час-
тин власного «Я», як ми могли побачити 
з різноманітних теорій, пов’язана із тим, 
що людина поєднана тісними узами із 
суспільством в конкретний культурний 
період історії. В процесі розвитку з са-

мих ранніх років вона стикається з опо-
ром соціуму, який протистоїть її праг-
ненню індивідуації. 

Так Р. Мей посилається на Абрагама 
Кардинера, зазначаючи, що «конфлікти, 
які викликають тривогу у людини за-
хідної культури, пояснюються тим, що 
дитині на досить ранніх етапах розви-
тку прищеплюють культурні табу, і це 
блокує здатність отримувати задоволен-
ня. Можна помітити, що Кардинер, по-
дібно Фройду, пов'язує зміст конфлікту 
з біологічної стороною особистості, 
але, крім того, Кардинер стверджує, що 
тяжкість конфлікту обумовлена особли-
востями росту дітей в західній культурі, 
де батьки спочатку встановлюють тісні 
емоційні взаємини з дитиною і культи-
вують високий рівень його домагань, а 
потім вводять жорсткі табу. Таким чи-
ном, тривога виникає не просто внаслі-
док придушення здатності отримувати 
задоволення, але через те, що дитина 
відчуває ненадійність і мінливість своїх 
батьків, які самі створили у дитини певні 
очікування, але не відповідають цим очі-
куванням» [1, с. 190]. Отже, внутрішній 
конфлікт може бути пов’язаний з комбі-
нацією рівня домагань та самооцінки. 
Ще одним універсальним прикладом не-
вротичного конфлікту є розбіжність між 
очікуванням та реальністю, який добре 
описується в поняттях Я-концепції Кар-
ла Роджерса, коли Я-ідеальне є певною 
недосяжною мрією. 

Ролло Мей у своїй фундаментельній 
роботі «Смисл тривоги», наводить при-
клад дослідження незаміжніх матерів, 
які в тій чи іншій мірі стикалися з фор-
мами батьківського відторгнення. У біль- 
шості із них був зафіксований глибо-
кий ступінь невротичної тривожності.  
Ролло Мей приходить до висновку, що 
у цих жінок «відторгнення ніколи не 
сприймалося як об'єктивний факт, але 
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протиставлялося ідеалізованим вимогам 
до батьків. Молода жінка не могла сприй-
мати їх реалістично і завжди змішувала 
реальну ситуацію зі своїми очікуваннями 
щодо того, якими вони можуть бути або 
повинні стати» [1, с. 289]. Таким чином, 
невротичну тривогу викликає не саме 
відторгнення дитини батьками, а те, на-
скільки об’єктивно та реалістично воно 
сприймається дитиною. Далі Мей зазна-
чає, що «початковий конфлікт з батька-
ми був інтроецований, інтеріоризований 
(тобто став суб'єктивним конфліктом), 
що вилилося у внутрішню травму моло-
дої жінки і фундаментальну психологіч-
ну дезорієнтацію в її відносинах до себе 
і до інших людей». Але у трьох випадках 
рівень тривожності був низьким, незва-
жаючи на катастрофічне відторгнення в 
дитинстві. «У цих молодих жінок не було 
протиріччя між очікуваннями і реальніс-
тю в стосунках з батьками. Ті конфлікти, 
які відбувалися у них, як з батьками, так і 
з іншими людьми, мали об'єктивну, усві-
домлену причину. Вони не відчували не-
вротичної тривоги головним чином тому, 
що їх відторгнення не було інтроецоване; 
воно не стало джерелом суб'єктивного 
конфлікту і, отже, не порушило їх само-
сприймання..» [1, с. 291]. Так ми підхо-
димо до питання природи особистісної 
тривожності як властивості особистості.

Особистісна тривожність – це не про-
сто функція внутрішнього конфлікту, як 
то є невротична тривожність, а саме влас-
тивість особистості, що сама продукує 
тривожність у широкому спектрі ситуа-
цій. Звичайне, особистісна тривожність 
так само вкорінена у невротичній триво-
зі, але набуваючи функцій мотиву, сама 
починає скеровувати діяльність людини.

А. М. Прихожан виділяє причини ви-
никнення особистісної тривожності, як 
такі, що пов’язані «з незадоволенням 
провідних вікових потреб дитини, які 

набувають гіпертрофованого характе-
ру. Стійким особистісним утворенням 
тривожність стає в підлітковому віці, 
опосередковуючись особливостями 
Я-концепції, ставленням до себе. До цьо-
го вона є похідною широкого кола сімей-
них порушень. Закріплення і посилення 
тривожності відбувається по механізму 
«замкнутого психологічного кола», що 
веде до нагромадження і поглиблення 
негативного емоційного досвіду, який, 
породжуючи, в свою чергу, негативні 
прогностичні оцінки й визначаючи бага-
то в чому модальність актуальних пере-
живань, сприяє збільшенню і збережен-
ню тривожності» [4, с. 171-172].

Таким чином, для виникнення осо-
бистісної тривожності повинні бути ви-
конані певні вікові умови. Теорія розви-
тку особистості Карла Роджерса, як на 
мене, є однією із найточніших в цьому 
плані, оскільки вона пов’язує розвиток 
Я-концепції із стилем виховання дити-
ни. Його думки про розвиток «Я» дуже 
близькі до ідей Гарі Стек Саллівана, 
а концепція тенденції до актуалізації 
пов’язує самореалізацію з тривожністю.

Як би там не було, говоримо ми про 
нормальну тривожність, невротичну 
або особистісну, потрібно прийняти той 
факт, що все це прояви того базового 
фундаментального емоційного стану пе-
реживання буття перед обличчям небут-
тя. Таким чином, тривожність завжди 
сигналізую про загрозу втрати ціннос-
тей, втрати свого «Я». Самореалізація –  
це прагнення втілити власне «Я» в ре-
альності. Тривожність – це «інструмент» 
«Я», який сигналізує про загрозу для 
цінностей, які, за суб’єктивною думкою 
людини, важливі для її існування. 

Оскільки тривожність є складним 
психологічним феноменом, що вклю-
чає в себе когнітивний, емоційний та 
вольові компоненти, то вона, неодмінно 
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пов’язана із самореалізацією. Як ми зна-
ємо, структура самореалізації включає 
в себе як мотиваційно-потребову сферу, 
так і сферу цінностей та смислів (інте-
гральним є смисл життя). Тривожність 
тому може блокувати прагнення до са-
мореалізації, що для її втілення потрібна 
перебудова в ціннісно-смисловій сфері. 
Саме тому Отто Ранк писав про страх 
життя та страх смерті. Питання само-
реалізації – це питання життя та смерті. 
Адже, інколи, для того, щоб бути, по-
трібно відмовитись від певних помилко-
вих цінностей і сприйняти своє «Я», як 
найвищу цінність. 

Врешті решт, з одного боку людина 
має потребу реалізовувати власну іден-
тичність, з іншого – перебувати у гар-
монійних та близьких стосунках з людь-
ми. Затримка будь-якого полюсу цієї 
діалектики призводить до виникнення 
психологічного конфлікту, який викли-
кає тривожність. Насправді, відмова 
від самореалізації, від самостійності та 
автономності є саме тою причиною, че-
рез яку людина не може ані реалізувати 
власні мрії (адже вони витіснені із сві-
домості), ані побудувати по справжньо-
му близькі стосунки. Таким чином, кон-
структивне ставлення до тривожності є 
шляхом до самореалізації особистості, 
як про це влучно сказав Лукрецій: «де є 
я, там немає смерті; де є смерть – немає 
мене» [7, с. 53]. Смерть, або небуття, – це 
найсильніший символ тривоги. І «позба-
витись» від неї можна двома шляхами: 
або втілити власне «Я», або відмовитись 
від його реалізації. Але оскільки само-

реалізація – це нескінченний процес піз-
нання та реалізації своїх можливостей, 
то тривожність завжди буде неодмін-
ним супутником особистості, яка прагне 
яскравого та повноцінного життя.

Висновки. В процесі розгляду теоре-
тичних обґрунтувань явища тривожності 
можна зробити висновок, що тривож-
ність як психологічний феномен вкоріне-
ний у людський психічній природі.

До найвідоміших мислителів, які роз-
мірковували над питанням тривожності 
слід віднести Серена К’єркегора, Жан-
Поля Сартра, Пауля Тілліха, Карла Яса-
перса, Мартіна Гайдеггера та інших.

Психологічна проблема тривожності 
стала об’єктом наукового дослідження 
завдяки трудам Зигмунда Фройда, який 
позначав її як ключовий аспект розвитку 
неврозів. Ми розглянули як розвивалися 
погляди на тривожність в ряді теорій та 
змогли пересвідчитися, що вона вклю-
чає в себе як індивідуальний так і со-
ціальний компонент. Тривожність тісно 
пов’язана з прагненням людини до само-
реалізації, але вона може ставати причи-
ною та наслідком відмови від втілення 
своєї істинної природи, свого «Я». 

Оскільки самореалізація пов’язана 
з переформуванням ціннісно-смис-
лової сфери в процесі діяльності, то 
переживання тривожності є її нео-
дмінним супутником. В свою чергу 
тривожність може бути мобілізуючим 
інструментом на шляху до реаліза-
ції істинного «Я» або стати одним із 
факторів внутрішньо-психологічних 
бар’єрів самореалізації. 

Література:
1. Мэй Р. Смысл тревоги – Издательство: М.: Независимая фирма «Класс», 2001 г. –  

384 с. , С. 13.
2. Otto Rank, Will therapy; an analysis of the therapeutic process in terms of relationship (авто-

риз. перевод с нем.; New York, 1936), с. 168.
3. Карен Хорни, Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза – Изд.: Ака-

демический проект, Серия: Психологические технологии, 2008 г. – 224 с. – Електрон. аналог 
друк. вид.: режим доступу: http://flibusta.is/b/428442/read (Дата звернення: 16.09.2018).



74

№ 15 / 2018 р.
♦

4. Прихожан А. М. Психология тревожности: дошкольный и школьный возраст (+ CD).  
2-е изд. – СПб.: Питер, Серия: Детскому психологу 2007. – 192 с. С. 22.

5. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия / Пер. С англ. Т. С. Драбкиной. – М.: Независи-
мая фирма «Класс», 2005. – 576 с. – (Библиотека психологии и психотерапии). С. 53, A theory 
of interpersonal relations and the evolution of personality в книге Sullivan, op. cit., с. 122.

6. Школьный психолог, Издательский дом "Первое сентября", № 08 (152), 2014-05-14 – 
ел. ан. друк. вид.: режим доступу: http://psy.1september.ru/article.php?ID=200400804 (Дата 
звер:16.09.2018).

7. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия / Пер. С англ. Т. С. Драбкиной. – М.: Незави-
симая фирма «Класс», 2005. – 576 с. – (Библиотека психологии и психотерапии). С. 53.



75

Київський науково-педагогічний вісник
♦

Циганова В. В. 
магістрант 

Південноукраїнського національного  педагогічного університету  
імені К. Д. Ушинського

ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
САМОРЕГУЛЯЦІЇ У ВОДІЇВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ 

ЕКСТРИМАЛЬНИМ ВОДІННЯМ

Анотація: У статті розглядається проблема сформованості особливостей саморегуляції, 
як одна з вагомих проблем психології. Саморегуляція розглянута трьома підходами. Надано 
характеристику вольової саморегуляції, стилям саморегуляції поведінки та її механізмам. На-
ведені результати емпіричного дослідження стосовно особливостей саморегуляції у спортс-
менів- водіїв. 

Аннотация: В статье рассматривается проблема сформованности особенностей само-
регуляции, как одна из главных проблем психологии. Саморегуляция рассматривается трема 
подходами. Предоставлено характеристику волевой саморегуляции, стилям саморегуляции 
поведения и ее механизмам. Наведены результаты эмпирического исследования касательно 
особенностей саморегуляции у спортсменов водителей. 

Summary: The article deals with the problem of the formation of features of self-regulation, as 
one of the main problems of psychology. Self-regulation is considered three approaches. Given the 
characteristic volitional self-regulation, styles of self-regulation behavior and its mechanisms. The 
results of an empirical study regarding the features of self-regulation among athletes drivers are 
promoted.

Постановка проблеми. Саморегу-
ляція є одним з визначальних чинників 
успішної діяльності водіїв. Особливого 
значення вона набуває у ситуації вибо-
ру руху та розподілу часу водія, яка час-
то зустрічається у процесі підвищення 
кваліфікації спортсменів. Також із цим 
пов’язано зростання інтересу молоді 
до даного виду діяльності. Діяльність, 
є тією призмою, у якій перетинаються 
всі психічні явища людини, серед яких, 
найширше проявляється саморегуляція 
та її похідна – самоконтроль. Людина 
при екстремальному водінні відповідає 
на різноманітні подразники різною фі-
зіологічною реакцією. До них належать 
нервово-емоційна стійкість, врівнова-
женість нервових процесів, розумова 
та фізична працездатність , витрива-
лість, тощо. Управляння автомобілем 
ми розглядає, як поведінку людини, яка 

пов’язана з ризиком. Для людей, які за-
ймаються екстремальним водінням пси-
хологія екстриму неоднозначна, вона 
полягає в отриманні гранично гострих 
відчуттів, балансування на межі жит-
тя і смерті. Так наприклад є люди, для 
яких екстрим – це можливість постійно 
підтримувати в собі загострене почуття 
життя. Їх характеризує висока ступінь 
небезпеки для життя і здоров'я, високий 
рівень адреналіну, який виділяється у 
водія під час водіння. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Розгляду даного питання присвя-
тили свої праці відомі науковці минулого 
та сучасності. У своєму дослідженні ми 
опираємося на праці видатних вчених, 
які вивчали психологічні аспекти агре-
сивного стиля керування транспортним 
засобом. Ними являються: С.В. Бонка-
ло, А.М. Емельянов, Ю.В. Денисова,  
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А.Д. Клебельсберг, І.В. Коваленко,  
Є.В. Козлов, М.А. Котик, В.М. Кур-
ганов, М.В. Лемещук, Ю.І. Лобанова,  
О.А. Панченко . В.М. Мишурин, А.Н. Ро- 
манов та інші. Оволодіння екстремаль-
ним водінням професійно пов'язано не 
тільки з розвитком особистості , його 
здібностей, умінь, але і з умінням боро-
тися з негативними наслідками, такими 
як порушення самопочуття, конфлік-
тність, втома, що виявляється після під-
готовки та змагань.

Важливим аспектом у професійній 
діяльності спортсмена являється його 
саморегуляція. Необхідність саморегу-
ляції виникає, коли людина стикається 
з новою, незвичною, важкою для ньо-
го проблемою, яка не має однозначно-
го рішення або передбачає кілька аль-
тернативних варіантів. Саморегуляція 
необхідна в ситуації, коли спортсмен 
знаходиться в стані підвищеного емо-
ційного та фізичного напруження, що 
спонукає його до імпульсивних дій.

Що ж таке саморегуляція? Ми виді-
лили кілька підходів до визначення сут-
ностей саморегуляції. 

Перший підхід визначальний , вихо-
дячи із лінгвістичного змісту слова са-
морегуляція . В роботах дана категорія 
визначається, як: 

Саморегуляція складається із двох 
основних частин «регуляція» (лат. 
regulare – впорядковувати, налагоджува-
ти, нормалізувати) та «само» (указує на 
те, що джерело регуляції у самій системі). 
Відтак, саморегуляція це той механізм, 
завдяки якому забезпечується активізація 
та певне спрямування позиції суб’єкта. 
Вона здійснює оптимізацію психічних 
можливостей, компенсацію недоліків, ре-
гуляцію індивідуальних станів відповід-
но до завдань і умов діяльності.

Другий підхід – це розгляд саморе-
гуляції, як явище в науковій діяльності.  

Переважного авторитету займають ви-
значення фізіологів, біологів, соціологів 
та інших фахівців. 

У парадигмі класичної соціології ме-
ханізм соціокультурної саморегуляції 
можна уявити як послідовність взаємних 
переходів потреб, інтересів і цінностей в 
досягненні певних цілей. Ці цілі виника-
ють як альтернативи зовнішнім впливам 
і орієнтують індивіда або групу на зміни 
шляхом впливу на самих себе .

Так на думку А. О. Прохорова, меха-
нізми саморегуляції займають місце вже 
на клітинному рівні організації життє-
діяльності людини. В основі єдності і 
цілісності організму людини як біоло-
гічної системи лежать хімічна і нервова 
саморегуляція фізіологічних функцій. 
Саморегуляція пронизує всі психічні 
явища, властиві людині, – саморегуляція 
окремих психічних процесів: відчуття, 
сприйняття, мислення та ін .; саморегу-
ляція особистісного стану, або вміння 
керувати собою, що стало властивістю 
людини, рисою його характеру в резуль-
таті виховання і самовиховання, включа-
ючи саморегуляцію соціальної поведін-
ки суб'єкта . 

Найбільш поширеною являється дум-
ка, що саморегуляція слугує розкриттю 
людиною власних можливостей , корек-
тує відповідно до підставних цілей психо-
фізіологічні функції її організму, впоряд-
ковує можливості особистості адекватно 
до вимог діяльностічи ситуації . 

Третій підхід – це розгляд само-
регуляції з психологічної точки зору.  
У психологічній науці і практиці поняття 
саморегуляції використовується досить 
широко. Через апріорну складність існує 
цілий ряд трактувань її семантики. У най-
більш загальному вигляді саморегуляція 
визначається як психічний процес, за до-
помогою якого людина управляє своїми 
думками, почуттями і поведінкою.
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Одним із головних показників само-
регуляції особистості є її здатність до 
перетворення своєї діяльності та «вчи-
нення». Можливість усвідомленого і 
«вільно-відповідального» вчинку і є ви-
рішальною умовою саморегуляції осо-
бистості. Важливим критерієм зрілої са-
морегуляції є результативні,0сть.

Саморегуляція слугує розкриттю лю-
диною власних можливостей , коректує 
відповідно до підставних цілей психофі-
зіологічні функції її організму, впоряд-
ковує можливості особистості адекватно 
до вимог діяльності чи ситуації.

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми: Теоретично 
дослідити проблему сформованості осо-
бливостей саморегуляції у водіїв, які за-
ймаються екстремальним водінням , ми 
прийшли до висновку, що дане питання 
має невирішену проблему стосовно в до-
слідженні проблеми вольової саморегу-
ляції та стилів саморегуляції водіїв. 

Цілі: – теоретично дослідити пробле-
му саморегуляції.

– визначати рівень вольової саморегу-
ляції.

– визначити стиль саморегуляції у во-
діїв. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження: Дослідження сформованості 
особливостей саморегуляції у спортсме-
нів водіїв проводився в один етап

Саморегуляцію ми вимірювалась за до-
помогою таких тестів: тест «Досліджен-
ня вольової саморегуляції» А. В. Звєрь- 
кова і Е. В. Ейдмана, за допомогою якого 
ми визначали рівень вольової саморегу-
ляції; стиль саморегуляції ми визначали 
за допомогою : опитувальника «Стиль 
саморегуляції» Для поставлених цілей 
дипломної роботи у дослідженні брали 
участь 15 водіїв віком від 22 до 28 ро-
ків. У дослідженні брали участь тільки 
чоловіки. 

Для проведення дослідження були 
підготовлені бланки з текстом інструк-
цій до діагностичного матеріалу, з тек-
стом опитувальників і варіантами від-
повідей і бланки для фіксації відповідей 
випробовуваних на питання тестів.

Статистична обробка отриманих да-
них здійснювалася за наступними на-
прямками:

Обчислення індивідуальних результа-
тів за тестовими методиками відповідно 
до ключа до кожної методики.

Обчислення середніх показників і стан-
дартного відхилення по кожній методиці.

Перераховані статистичні обчислення 
проводилися за допомогою комп'ютерної 
програми «MicroSoft Excel».

Висновки з дослідження.
Після вимірювання загального кри-

терію саморегуляції ми отримали такі 
результати, серед водіїв високий рівень 
вольової саморегуляції притаманний 
66.67% (10 чоловік), середній 26.67% – 
4 учасника та 1 учасник, 6.67%. 

По шкалі планування: 60,00% (9 чо-
ловіків)дрифтерів мають високий рі-
вень , 26.67% (4 дрифтера)мають серед-
ній та низькі показники мають 13.33%  
(2 чоловіка. 

По шкалі моделювання: дрифтерів 
46.67% (7 чоловіків) мають високий рі-
вень, 26.67% (4) мають середній та низь-
кі показники мають 26.67% (4) . 

По шкалі програмування: 40,00%  
(6 чоловіків) дрифтерів мають високий 
рівень, 33.33% ( 5) мають середній та 
26.67% (4) мають низькі показники. 

По шкалі оцінка результатів: 40% (6)
автоводії мають високий рівень, 40% (6) 
мають середній та низькі показники ма-
ють 20% . 

По шкалі гнучкість: 33.33% ( 5) дриф-
терів мають високий рівень, 40% (6) ма-
ють середній та низькі показники мають 
26.67% (4).
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По шкалі загального рівня саморегу-
ляції: 46.67% (7)автоводіїв мають висо-
кий рівень, мають 33.33% (5) середній та 
20% (2) мають низькі показники . 

Узагальнюючи отримані результати 
можна констатувати, що одним із голо-
вних показників саморегуляції особис-
тості є її здатність до перетворення своєї 
діяльності та «вчинення». Можливість 
усвідомленого і «вільно-відповідаль-
ного» вчинку і є вирішальною умовою 
саморегуляції особистості. Важливим 
критерієм зрілої саморегуляції є резуль-
тативність. Такими проявами результа-
тивності є само актуалізація особистос-
ті, самореалізація її потенціалу – прояву 
певної активності для досягнення визна-
чених цілей.

Результати дослідження визначають, 
що водіям з високим рівнем саморегуля-

ції притаманна емоційна зрілість , актив-
ність, незалежність, самостійність. Для 
них характерний спокій, впевненість у 
собі, стійкість намірів, реалістичність 
поглядів, розвинене почуття власного 
обов'язку. Як правило, вони добре реф-
лексують особисті мотиви, планомірно 
реалізують наміри, вміють розподіляти 
зусилля і здатні контролювати свої вчин-
ки; їм властива виражена соціально-по-
зитивна спрямованість. Іноді можливе 
зростання внутрішньої напруженості, 
пов'язаної із прагненням проконтролю-
вати кожен нюанс власної поведінки і 
тривогою з приводу її спонтанності.

Інші показники свідчать, що серед 
дрифтерів є водії з низькою саморегуля-
цією. Їм притаманна чуттєвість, емоцій-
на нестійкість, ранимість, невпевнених 
у собі.
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КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»

СТРАХИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ

Анотація: У статті розглянуто сутність понять «страх» та «тривога», виділено основні фор-
ми страху, визначені емоційні негативні психічні стани, досліджені причини дитячих страхів, 
виділені списки страхів, які найбільш часто зустрічаються на даному віковому етапі.

Аннотация: В статье рассмотрена сущность понятий «страх» и «тревога», выделены ос-
новные формы страха, определенные эмоциональные негативные психические состояния, 
исследованы причины детских страхов, выделены списки страхов, которые наиболее часто 
встречаются на данном возрастном этапе.

Summary: The article considers the essence of the concepts of "fear" and "anxiety", identifies 
the main forms of fear, identifies emotional negative mental states, investigates the causes of child-
hood fears, lists the fears that are most common at this age stage.

Постановка проблеми. Актуальність 
дослідження страху обумовлена його 
роллю в житті людини. Страх є одним з 
основних феноменів людського існуван-
ня, суперечливий і динамічно мінливий. 
Страх спричиняє значні зміни в поведін-
ці людини, а особливо дитини, що нега-
тивно позначається на її розвитку та по-
дальшому житті.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Розкриття аспекту проблематики 
страхів стало предметом дослідження  
В. Андрусенко, А. Прохорова, С. Сизова 
та ін. Вивченню проблеми страхів при-
свячено велику кількість досліджень за-
рубіжних психологів, таких як: Д. Бретт, 
О. Кондаш, Д. Лейн, Р. Мей, Е. Міллер, 
Б. Філліпс, Л. Херсов та інших.

Постановка завдання. Страх – дже-
рело багатьох як душевних, так і тілес-
них хвороб. Особливо шкідлива його дія 
тоді, коли він виникає у дитинстві і стає 
на перешкоді гармонійному розвитку 
особистості дитини, саме аналізу стра-
хів та їх причин, чому і присвячено дану 
статтю.

Основними завданнями статті є роз-
глянути сутність понять «страх» та «три-

вога», виділити основні форми страху, 
визначити емоційні негативні психічні 
стани, дослідити причини дитячих стра-
хів, виділити списки страхів дітей 3-5 та 
5-7 років.

Виклад основного матеріалу. Про-
блема страху є багатовіковою в історії 
людства. Практично всі філософські 
школи і напрями так чи інакше розгля-
дають проблему страху в рамках відпо-
відних світоглядних систем.

Більшість дослідників сходяться на 
тому, що проблема тривоги і страху як 
проблема психологічна була вперше ви-
сунута і підлягала спеціальному аналізу 
у дослідженнях З.Фрейда. Він одним 
із перших розглядав спільно і страх і 
тривогу і поєднав їх в одне поняття – 
«anxiety». 

Учений розмежував поняття страху 
та тривоги, визнаючи що страх – реакція 
на конкретну небезпеку, тоді як тривож-
ність – реакція на загрозу, яка є не визна-
ченою та невідомою. Тривожність, як і 
страх, емоційна реакція на загрозу, але 
у відмінності від страху, тривожність 
характеризується, насамперед, невизна-
ченістю почуттів [8, с. 301].
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Розмежування понять тривоги і стра-
ху базується на критерії, введеному 
К. Ясперсом, у відповідності до якого 
тривога відчувається особистістю без 
зв’язку з конкретним стимулюючим 
джерелом, тоді як страх виникає через 
встановлення наявності визначеного 
стимулу [7, с. 176].

Радянський психолог В.С. Дерябін 
вважав, що існують різні градації страху, 
які виражаються у людини в різних фор-
мах, залежно від обставин і мотивів са-
мої особистості. До градацій страху він 
відносив: жах, паніку, боязнь, тривогу, 
боязливе очікування, залякування, заби-
тість. Пояснюючи відчуття жаху, В.С. Де- 
рябін визначає його як «найсильнішу як 
раптове і швидкодіюче почуття страху, 
яке ступінь страху», а переляк протікає 
[2, с. 69]. 

Французький вчений Ж. Годфруа 
близький до цих поглядів, стверджує, що 
з точки зору фізіології, тривога не відріз-
няється від страху. Основна відмінність 
в тому, що тривога викликає активізацію 
організму до того, як відбувається очі-
кувана подія. Тривога являє собою пе-
рехідний стан, вона слабшає, як тільки 
людина дійсно стикається з очікуваною 
ситуацією [1, с. 112].

Ф. Риман виділив чотири основні 
форми страху, що існують у рамках чо-
тирьох основоположних імпульсів лю-
дини, які перебувають у постійній вза-
ємодії з людським «Я» [5, с. 268].

На думку Ф. Римана, перша форма 
страху пов'язана з прагненням особис-
тості до самостійності та неповторності. 

Друга форма страху є домінантою 
прагнення особистості активно брати 
участь у житті суспільства. 

Третя форма пов'язана з прагненням 
людини до певної незмінності й трива-
лості, стійкості існування «Я» і навко-
лишнього світу. Але будь-яка, навіть 

мала обставина, спрямована на руйну-
вання цього переконання, має зворотний 
бік – страх. 

Четверта форма страху, за теорією Ф. 
Римана, визначена вічним прагненням 
людини до зміни, розвитку і подолан-
ня старого, вже пізнаного, вкоріненого. 
Це страх перед новим і одночасно страх 
перед інертністю буденності, що сковує 
творчі можливості людини [5, с. 269].

Охарактеризувавши форми страху,  
Ф. Риман стверджує, що основні людські 
прагнення «зустрічаються парами, які до-
повнюють і суперечать один одному: як –  
імпульси прагнення до самозбереження і 
само відокремлення з протилежним праг-
ненням до змін і ризику. Кожному праг-
ненню властивий страх перед протилеж-
ним прагненням» [5, с. 269].

Важливим етапом у житті людини є 
період дитинства, впродовж якого ак-
тивно формується особистість. Відбу-
вається розвиток пізнавальних потреб, 
психічних станів дитини, вона набуває 
нових знань і життєвого досвіду. Водно-
час переживання негативних психічних 
станів є серйозною перешкодою для гар-
монійного розвитку, заважає повноцін-
ній соціалізації та призводить до невро-
тизації дитини [3, с. 286].

Найбільшу групу негативних психіч-
них станів складають емоційні, оскіль-
ки в переважної їх більшості емоційний 
компонент як елемент структури є до-
мінуючим. Серед емоційних негативних 
психічних станів вагоме місце науковці 
відводять хвилюванню, тривозі, страху, 
паніці, гніву, переляку, незадоволенню, 
суму, горю, розпачу, пригніченості, емо-
ційному перенапруженню, ненависті, 
фрустрації, агресії, депресії [3, с. 287].

Емоційний розвиток дошкільників 
пов’язано, насамперед, з проявом нових 
інтересів, мотивів і потреб, самосвідо-
мості. Включення мовлення в емоційні 
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реакції забезпечує їх інтелектуалізацію, 
вони стають більш усвідомленими, уза-
гальненими [6, с. 317].

Дитячі страхи і їх корекція – це про-
блема, з якою стикаються при вихованні 
дитини багато батьків, вихователі. Пси-
хологи стверджують, що існує близько 
30 різновидів страху – нешкідливих, 
серйозних, а іноді і смішних по дорос-
лим мірками, які закріплюючись, пере-
творюються в фобії. За даними числен-
них досліджень, більшість дорослих 
фобій були сформовані ще в дитинстві.

О.М. Кормило було проведено дослі-
дження видів дитячих страхів у діток ві-
ком від 3 до 5 років.

Психодіагностика дитячих страхів 
здійснювалася за проективною мето-
дикою Т.В. Колесіної «Страхи у дітей». 
Дана методика спрямована на виявлення 
об’єктів страху. Процедура дослідження 
полягала в тому, що кожна дитина про-
мальовувала свій страх. Після виконання 
завдання з дітьми проводилась індивіду-
альна бесіда для отримання максимуму 
допоміжної інформації. Проаналізував-
ши зміст відповідей індивідуальної бе-
сіди, О.М. Кормило отримала додаткову 
інформацію, яка допомогла детальніше 
розкрити переживання самого страху ді-
тьми і їхнє ставлення до нього [3, с. 292].

Відповіді дітей були чіткими і вони 
не роздумуючи називали зображені на 
малюнку страхи. Це дає можливість 
стверджувати, що боязнь, яка переважає 
у дошкільників, є ними усвідомлена.  
У деяких дітей спостерігались емоційні 
переживання, що свідчить про природ-
ній характер страху, з яким діти зустрі-
чаються досить часто у своєму житті. 
Не менш важливим є страх, пов’язаний 
з переглядом улюблених мультфільмів, 
але при цьому дошкільнята далі продо-
вжують їх дивитись, що підсилює його 
вияв і у подальшому може перейти у фо-

бії. У більшості дітей боязнь спричине-
на пережитим негативним досвідом, що 
і було першоджерелом [3, с. 292].

Список найбільш частих страхів ді-
тей 3-річного віку: 

1. Боязнь залишатися одні в кімнаті, 
квартирі.

2. Боязнь нападу бандитів.
3. Боязнь захворіти, заразитися.
4. Боязнь померти; смерті батьків.
5. Боязнь тата або мами, покарання.
6. Боязнь казкових персонажів (Бабу 

Ягу, Кощія і т. п.).
7. Боязнь страшних снів.
8. Боязнь деяких тварин (вовка, соба-

ку, змії, павука і т. п.).
9. Боязнь транспорту (машини, поїзда).
10. Боязнь висоти; глибини; замкну-

того простору.
Існують і поодинокі індивідуальні 

страхи дітей, які пов’язані з їхнім осо-
бистісним досвідом. Наприклад: страх 
перед братом (старшим) говорить про те, 
що вдома він чинить насильство (б’є) по 
відношенню до молодшого; страх чужих 
(поганих) людей, який виник внаслідок 
поганого ставлення до себе сторонніх; 
страх краплі, що все отруює спричине-
ний розповіддю самих батьків про бак-
терії і їхню дію в організмі; страх ножа, 
що виник після поранення ним дитини 
тощо [3, с. 293].

Дитина у віці 5–7 років починає 
управляти вираженням своїх емоцій, 
освоює соціальні форми вираження по-
чуттів. Для старшого дошкільного віку 
стає характерним більш адекватний про-
яв емоцій, відсутність сильних афектив-
них спалахів і конфліктів з незначних 
приводів. Змінюється і роль емоцій у ді-
яльності дитини, формуються виперед-
жальні емоційні переживання, що пе-
редбачають наслідки виконуваних дій, і 
індивідуальні особливості реагування в 
психотравмуючих ситуаціях. У старших 
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дошкільників з’являється оцінка сво-
їх вчинків, діти починають осмислено 
орієнтуватися у власних переживаннях, 
тобто розуміти, отже, усвідомлювати, 
що означають фрази: «Я радію», «Я злю-
ся», «Я переляканий», «Я засмучений» 
[6, с. 318].

В ході проведення спеціального екс-
периментального дослідження з метою 
виявлення тривожності і страхів у дітей 
6–8 років А.М. Прихожан пропонує спи-
сок десяти найбільш частих страхів на 
даному віковому етапі: 

1. Боязнь, що з батьками, близькими 
що-небудь трапиться – 92% дітей. 

2. Боязнь смерті батьків та інших 
близьких – 78%. 

3. Боязнь доставити батькам непри-
ємності, розлучити їх – 78%. 

4. Боязнь фізичного насильства – 64%. 
5. Боязнь «кінця світу» — космічних 

катастроф, НЛО – 59%. 
6. Боязнь фізичної травми, нещасного 

випадку – 51%. 
7. Фантастичні страхи, страшні сни, 

боязнь темряви – 46%. 
8. Різні невизначені страхи, відчуття 

безпорадності – 32%. 
9. Боязнь особистої неспроможності –  

26%. 

10. Боязнь покарань, зауважень з боку 
дорослих – 22% [4, с. 76].

Основними методами корекції емо-
ційних станів, зокрема, й стану страху є: 
відреагування (програвання) поточного 
напруження (у бесіді, через малюнки, 
гру, танець чи в іншій діяльності); на-
працювання конструктивних способів 
поведінки в складних ситуаціях, оволо-
діння прийомами, які допомагають по-
долати занепокоєння, страхи (техніки 
саморегуляції, аутотренінгу); усвідом-
лення причин та джерел виникнення 
емоційних станів, оволодіння контролем 
над ситуацією страху; розвиток упев-
неності в собі; опосередкований спосіб 
корекції емоційної сфери, який робить 
дитину захищеною від стресів і страхів 
[3, с. 294].

Висновки. В цілому можна сказа-
ти, що страхи дитини дошкільного 
віку тісно пов’язані з набуттям нею 
соціального досвіду, з усвідомленням 
реального і нереального навколишньо-
го світу і своєї позиції в ньому. Най-
частіше тривожні переживання «дзер-
кально» передаються дітям від батьків 
і найближчого соціального оточення 
або виникають внаслідок помилок у сі-
мейному вихованні.
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КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 
К ОБУЧЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: В статье автор раскрывает необходимость организации учебного процесса 
в начальной школе на основе коммуникативно-деятельностного подхода, подчеркивает, что 
одним из основных условий реализации такого подхода является использование на уроке 
коммуникативных упражнений и заданий.

Анотація: У статті автор розкриває необхідність організації навчального процесу в 
початковій школі на основі комунікативно-діяльнісного підходу, підкреслює, що однією з умов 
реалізації такого підходу є застосування на уроці комунікативних вправ і завдань.

Summary: The author of the article reveals the necessity to organize the learning process in Ele-
mentary School on the basis of the communicative-activity approach; she also emphasizes that one 
of its major implemented conditions is to use communicative exercises and tasks in class.

Постановка проблемы. Одной из 
важных задач современной системы об-
разования является формирование уни-
версальных учебных действий, обеспе-
чивающих школьникам умение учиться, 
способность к саморазвитию и совер-
шенствованию. В составе основных ви-
дов универсальных учебных действий, 
соответствующих ключевым целям об-
разования, выделяем коммуникативные.

Обязательным условием успешного 
формирования у школьников умений 
коммуникативной компетентности на 
уроках русского языка является орга-
низация коммуникативно-творческой 
деятельности. Коммуникативно-дея-
тельностный подход в обучении оз-
начает обучение языку как средству 
общения и специальным образом орга-
низованная учебная деятельность, на-
правленная на постановку и решение 
учащимися конкретной учебной зада-
чи. Этим объясняется актуальность и 
своевременность такого подхода в ор-
ганизации учебного процесса началь-
ной школы.

Анализ последних исследований и 
публикаций. Исследованием коммуни-
кативной компетентности занимались та-
кие ученые, как А.Н. Леонтьев, С. Л. Ру-
бинштейн, И.А. Зимняя, И.Г. Абрамова,  
А.А. Вербицкий, А.В. Хуторской,  
А.А. Востриков, В.В. Зайцев. Проблема 
связи между коммуникативным разви-
тием личности и социально-культурной 
средой раскрыта в концепции гумани-
зации образования (Ш.А. Амонашвили,  
Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская и 
др.), концепции личностно ориентирован-
ного образования (В.А. Сухомлинский, 
И.А. Зимняя, И.С. Якиманская, Л.К. Вере-
тенникова). Идеи компетентностного под-
хода как принципа образования рассма-
триваются в работах А.М. Аронова, А.В. 
Баранникова, А.Г. Бермуса, В.А. Боло- 
това, И.А. Зимней, Г.Б. Голубова,  
В.В. Краевского, О.Е. Лебедевой, М.В. Рыж- 
кова, Ю.Г. Татура, И.Д. Фурмина, А.В. Ху-
торского, О.В. Чуракова, М.А. Чошанова, 
П.Г. Щедровицкого.

Коммуникативно-деятельностному 
подходу в обучении русскому языку по-
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священы труды Е.А. Быстровой, А.Д Дей- 
киной, Н.А. Ипполитовой, Т.А. Лады-
женской, Т.М. Пахновой, Л.А Ходяковой 
и др.

Цель написания статьи – раскры-
тие значения коммуникативно-деятель-
ностного подхода к обучению младших 
школьников в условиях модернизации 
системы образования в Украине.

Изложение основного материала. 
В Концепции Новой украинской школы 
четко обозначилась тенденция к изло-
жению сущности, целей и приоритет-
ных ценностей начального образования. 
Особое место отводится деятельност-
ному, практическому содержанию об-
разования, конкретным способам дея-
тельности, применению приобретенных 
знаний и умений в реальной жизни.

В программе по рускому языку для 
начальных классов отмечается, что важ-
но научить школьников «... определять 
цель деятельности и задачи для ее до-
стижения; планировать и согласовывать 
последовательность выполнения зада-
ния, составлять алгоритм выполнения 
действий; планировать распределение 
ролей, проявлять готовность и умение 
выполнять различные роли в паре или 
группе» [5]. Следовательно, сегодня мы 
пришли к осознанию того, что надо из-
менить характер учебного процесса и 
способа взаимодействия учителя и уче-
ников. Б. Шоу писал, что единственный 
путь, ведущий к знанию, – это деятель-
ность. Вслед за ним можно сказать, что 
единственным средством для форми-
рования прочных знаний по предмету 
является систематическая учебная дея-
тельность школьников. Н.Ф. Талызина 
подчеркивает: «Процесс усвоения зна-
ний – это всегда выполнение учащими-
ся определенных познавательных дей-
ствий. Вот почему при планировании 
усвоения любых знаний необходимо 

определить, в какой деятельности (в ка-
ких умениях) они должны использовать-
ся учениками – с какой целью они усва-
иваются. Кроме того, учитель должен 
быть уверен, что учащиеся владеют всей 
необходимой в данном случае системой 
действий, составляющих умение учить-
ся» [7, с. 80].

Коммуникативный подход в обуче-
нии предполагает создание особого 
пространства взаимодействия субъек-
тов деятельности, в котором каждый 
вкючается в коллективный поиск ис-
тины, высказывает, доказывает свою 
точку зрения, уважительно отстаивает 
свои позиции в диалоге. Общение со-
действует усвоению умений совместно 
вырабатывать цели деятельности, рас-
пределять её функции, оказывать по-
мощь, осуществлять взаимоконтроль. 
Как утверждает А.М. Новиков, «...чело-
век живет полноценной жизнью, когда 
он включен в подлинно человеческую 
деятельность, где он может раскрыть 
все свои потенциальные возможности»  
[6, с. 143]. «Коммуникативные действия 
обеспечивают социальную компетент-
ность и учет позиции других людей, пар-
тнеров по общению или деятельности; 
умения слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсужде-
нии проблем, интегрироваться в груп-
пу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми», – констати-
рует Т.А. Крайнева [2, с. 24]. При такой 
организации учебного процесса учитель 
должен руководствоваться следующими 
правилами:

– проектировать урок в деятельност-
ной парадигме, определяя его потенци-
ал для формирования коммуникативных 
умений;

– создавать условия для активного 
включения каждого школьника в учеб-
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ное сотрудничество между учениками и 
учителем;

– способствовать освоению приемов 
работы в паре, группе;

– создавать условия для того, чтобы 
учащиеся договаривались, как распреде-
лять роли и обязанности, работая в ко-
манде;

– исследовать (совместно с учащими-
ся), как можно прийти к единому реше-
нию при работе в группах;

– анализировать (совместно со школь-
никами) учебные конфликты, проблемы 
и находить пути их решения;

– организовывать конструктивную со-
вместную деятельность, коллективные 
творческие дела, привлекать младших 
школьников к проведению мероприятий 
и поощрять их инициативы;

–  приобщать учащихся к искусству 
спора, отстаивания собственного мне-
ния, уважения точки зрения других и т. 
д. [1, с. 31]. 

Конечной целью всей системы обуче-
ния русскому языку является обучение 
школьников умению свободно, грамотно 
и связно выражать свои мысли и поль-
зоваться разнообразными языковыми 
средствами для создания устных и пись-
менных монологических высказываний. 
Для этого подбираются специальные за-
дания, например:

Задание. Поработайте в парах. Обсу-
дите:

– Нужно ли собирать всю человече-
скую мудрость?

– Как долго ею можно будет пользо-
ваться?

– Надо ли делиться мудростью с дру-
гими людьми?

– Всегда ли одна голова – хорошо, а 
две – лучше?

Задание. Поработайте в парах. Обсу-
дите, имеет ли отношение к слову, к язы-
ку поговорка «Сорока на хвосте весть 

принесла». В какой ситуации можно её 
употреблять?

При обсуждении будьте вежливыми 
друг с другом, внимательно слушайте 
собеседника, не скупитесь на положи-
тельную оценку его (её) слов. Можете 
использовать такие слова и выражения: 
Как ты считаешь? Ты думаешь, что ...? 
Объясни свою мысль. Трудно сказать... 
Думаю, что ты прав (права). Я бы так 
не сказал (сказала).

Задание. Поработайте в парах. Один 
из вас пусть вполголоса прочитает текст. 
Другой – выслушает и определит, о чём 
в нём говорится.

Об осени можно рассказывать очень 
много. Но для небольшого сочинения 
важно определить более узкую тему, 
например: о любимом дереве; о дорож-
ке, засыпанной осенними листьями; об 
облаках перед заходом солнца. Можно 
выбрать ещё более узкую тему: об од-
ной веточке или листке. И не думай, что 
рассказать о маленьком проще, чем о 
большом.

Задание. Поработайте в парах. Вспом- 
ните два случая из своей жизни:

1) когда вы умело использовали рече-
вые средства – слова, интонацию – и 
вам удалось выйти из трудной или не-
приятной ситуации;

2) когда из-за неудачно выбранного 
слова, неумения объяснить что-то, ска-
зать что-то хоршее другому у вас ухуд-
шились отношения с кем-то.

Обсудите вдвоём ваши истории, по-
советуйте друг другу, что желательно 
описать более подробно, что объяснить, 
какие пимеры привести.

Задание. Напиши о том, как ты удачно 
(или неудачно) использовал речевые сред-
ства в общении с родными, друзьями, за-
комыми или незнакомыми, старшими или 
младшими. Прочитай группы слов, кото-
рые можно использоватть в сочинении.
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Ободрить, прислушаться, хвалить, 
простить, попросить, извиниться, успо-
коить, не перебивать, согласиться; спо-
койно, весело, вежливо, уважительно.

Упрекать, насмехаться, ругать, бур-
чать, обидеться, перечить, не слушать, 
жаловаться, требовать, ныть; грубо, не-
внимательно, сердито.

Есть ли среди этих слов антонимы?
Задание. Поработайте в парах: 

прочитайте друг другу свои сочине-
ния, обсудите их. Вначале обязатель-
но скажите то, что вам понравилось, 
потом – то, что вы советуете дорабо-
тать.

Выскажи своё мнение (двумя-тремя 
предложениями) о том, нравится ли тебе 
писать такие сочинения, обсуждать их в 
парах и читать в классе.

Такие и подобные задания дают воз-
можность ученику адаптироваться к 
учебной деятельности, усвоить новое 
и продвинуться вперед по пути своего 
развития.

Выводы. Таким образом, комму-
никативно-деятельностный подход 
означает, что в центре обучения на-
ходится личность ученика. Учебный 
процесс строится так, чтобы на уроке 
осуществлялось непосредственное 
взаимодействие и сотрудничество 
между учащимися, которые становят-
ся активными субъектами собствен-
ного учения. Школьник постоянно 
расширяет поле своих возможностей, 
он завязывает отношения, которые 
развиваются в процессе этой дея-
тельности. 
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