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ПРОЯВ ТРИВОЖНОСТІ У ІНВАЛІДІВ  
З ВАДАМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

Анотація: У статті розглянуто дослідження феномену тривожності у осіб з вродженими та 
набутими вадами опорно-рухового апарату, що призвели до інвалідності. Проаналізовані від-
мінності у проявах тривожності в залежності від способу набуття інвалідності

Аннотация: В статье рассмотрены исследования феномена тревоги у лиц с приобретен-
ными и врожденными нарушениями опорно-двигательного аппарата, вызвавших инвалид-
ность. Проанализированы отличия в проявлениях тревожности зависимости от способа при-
обретения инвалидности. 

Summary: In the article examines the study of the phenomenon of anxiety in people with ac-
quired and nee-tary disorders of the musculoskeletal system that caused disability. The differences 
in the manifestations of anxiety depending on the method of acquiring disability are analyzed.

Проблемі реабілітації інвалідів 
в Україні приділяється особлива увага. 
Про це свідчать не тільки два науково-
дослідних інститути реабілітації інва-
лідів (у Дніпрі та Вінниці), а й система 
обласних реабілітаційних центрів, до 
реабілітації інвалідів долучені лікарі 
ЛТЕК, ЛКК, сімейні, тощо. Приділя-
ється увага не тільки фізіологічній, а й 
психологічній реабілітації, проте, за-
гальнодержавної системи психологічної 
підтримки інвалідів ще не існує. Пробле-
мі психологічної реабілітації інвалідів 
різних категорій присвячені досліджен-
ня О. Ворощук, В.Зайцева, В. Боголюбо-
ва, А. Турубарова, В. Марунич, В. Шев-
чука, С. Шевченко. С. Рокутов розглядає 
психічні стани у хворих з порушеннями 
слухового апарату, колектив авторів під 
керівництвом І. Зверєвої в 2012 році ви-
дав енциклопедичний труд щодо роботи 
працівників соціальної сфери, де де-
тально розглядаються й питання психо-
логічної реабілітації [2; 3; 6]. Особливо 
актуальними проблеми реабілітації ін-
валідів стали внаслідкок бойових дій на 
Сході України, через вплив травматоген-

ного чинника цих дій. В той же час мало 
досліджені відмінності психічних станів 
у осіб з вродженими та набутими вадами 
опорно-рухового апарату, не розроблена 
диференційована програма реабілітації 
таких інвалідів в залежності від виду ін-
валідизуючої дії. Все це зумовило акту-
альність нашого дослідження.

Мета нашого дослідження – порів-
няти особливості прояву тривожності у 
інвалідів з вадами опорно-рухового апа-
рату в залежності від виду інвалідизую-
чого фактору (вродженого чи набутого). 

Проблема тривожності займає осо-
бливе місце у сучасному науковому зна-
нні. Не зважаючи на велику кількість до-
сліджень, цей термін так і не має чіткого 
загальноприйнятого визначення. Однак 
як і у психіатрії, так і у психології ми 
стикаємось з великою кількістю визна-
чень тривожності. О.Волошок пише про 
тривожність як про психічний стан емо-
ційної напруги, настороженості, хвилю-
вання, душевного дискомфорту, підви-
щеної вразливості при ускладненнях, 
загостреного почуття провини і недо-
оцінювання себе у ситуаціях очікування, 
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невизначенності або передчуття неясної 
загрози значущій рівновазі особистості 
[1, с. 121-122] На зв’язок тривожності, 
тривоги і внутрішнього конфлікту само-
оціночного типу вказував Д. Мак Кле-
ланд. У працях К. Роджерса тривожність 
розглядається як певна реакція на кон-
флікт між Я реальним та Я ідеальним. 
Тривожність – це стан, що усвідомлю-
ється людиною як скованість, напруже-
ність, причину якого він уявити не може 
[9, с. 31]. 

На думку А.М Прихожан, тривож-
ність – це емоційно-особистісне утво-
рення, яке має когнітивний, емоційний і 
операціональний аспекти [6, с. 24]. 

Значні проблеми пов’язані із співвід-
ношенням понять тривожність, тривога 
і страх. На відміну від страху, тривож-
ність має захисну та мотиваційну функ-
ції. Оптимальний (близький до норми) 
рівень тривожності розглядається як 
фактор ефективного пристосування до 
дійсності. Надмірно високий рівень три-
вожності вже є фактор дезадаптації та 
проявляється у загальній дезорганізації 
поведінки і діяльності. 

До різновидів тривожності можна 
віднести такі, як: стійка тривожність 
у якій-небудь сфері (шкільна, міжосо-
бистісна, екологічна, медична, тестова, 
комп’ютерна, професійна та ін.) – ми 
вважаєм її специфічною; існує і загаль-
на, генералізована тривожність, яка 
вільно змінює об’єкти в залежності від 
зміни їх значущості для людини. Тоді ми 
маємо можливість розглядати специфіч-
ну тривожність як форму вираження за-
гальної тривожності [6, с. 33]. 

Р. Мей, аналізуючи теорії тривож-
ності, виділяє нормальну та невротичну 
тривожність. На його думку, характерни-
ми рисами нормальної тривожності є її 
пропорційність об’єктивній загрозі, при 
цьому відсутній механізм пригнічення 

Нормальна тривога сприяє конструктив-
ному удосконаленню та використанню 
таких особистісних якостей як мужність 
та владність. 

К. Д. Спілбергер запропонував роз-
різняти Т-стани і Т-властивості відповід-
но як ситуативні і як стійкі особистісні 
прояви хвилювання (властивість темпе-
раменту). Т-стани і Т-властивості мають 
пряму залежність: люди з високим рів-
нем Т-властивості у складних та загроз-
ливих життю, самооцінці та іншим домі-
нуючим цінностям ситуаціях виявляють і 
більш високий Т-стан. У осіб з низькими 
показникамии Т-властивостей низькі рів-
ні й ситуативної тривожності [1, с. 122]. 

Причини стійкої тривожності: 1) дов-
готривала зовнішня стресова ситуація, 
яка виникла в результаті частого пере-
живання стану; 2) внутрішні – психоло-
гічні і/або психофізіологічні – причини. 

Д. Мак-Клеланд вважає, що існує 
зв’язок тривожності, тривоги і внутріш-
нього конфлікту самооціночного тип. 
Наприклад, дисгармонійне уявлення про 
себе призводить до зниження «сили Я» 
і підвищує сприйнятливість до фрустра-
ції, що сприяє переживанню тривоги. 

На думку Г. С. Саллівена, напруження 
та внаслідок цього тривога викликаєть-
ся незадоволенням потреб. Ці потреби 
є центральними, головними для осо-
бистості і їх незадоволення веде до змін 
психологічної рівноваги, а також пору-
шенням міжособистісної надійності, все 
це й породжує тривожність. При цьому 
основне джерело тривожності в міжосо-
бистісних взаєминах – несхвалення зна-
чущих людей [3, с. 14]. 

У ряді досліджень тривога розгляда-
ється як психологічний еквівалент будь 
якого конфлікту. При цьому конфлікт 
розуміється як протиріччя між оцінкою 
індивідом певної ситуації як загрозли-
вої і відсутністю необхідних засобів для 
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її уникнення чи подолання. Довготри-
валий і багаторазовий вплив стресової 
ситуації при відповідній її оцінці інди-
відом розглядається як основне джерело 
невротичних і преневротичних станів, 
в тому числі і тривожності. 

Один із найбільш ефективних шля-
хів подолання тривожності – це психо-
терапія.

Оскільки тривожність виникла у про-
цесі міжособистісного спілкування, то 
ми маємо можливість зрозуміти, що 
компенсувати її ми можемо у процесі 
правильно організованого психотера-
певтичного спілкування. 

К. Хорні робить наголос на зміст спіл-
кування – усвідомлення пацієнтом під 
керівництвом психотерапевта виникнен-
ня і змісту тривожності і невротичних 
конфліктів, хибності ідеалізованого Я і 
в спільній розробці концепцій справж-
нього вирішення внутрішніх конфліктів. 
Цей шлях є доволі складним, та робота 
з психотерапевтом дозволить пацієнту 
прийняти реальне Я і відновити мож-
ливості самореалізації особистості, а це 
призведе й до зникнення феномену по-
стійної тривожності. 

На противагу К. Хорні, Г. Саллівен 
приділяє увагу не змісту спілкування 
і не аналізу несвідомого матеріалу, а 
характеристикам самого процесу ко-
мунікації, експресивному, голосовому 
оформленню мовлення – інтонації, то-
нальності, темпу, кількості і тривалості 
пауз. Він вважає такі особливості мов-
лення пацієнта не тільки виразливим 
діагностичним матеріалом, але вони є 
основою емоційного зв’язку між психо-
терапевтом і пацієнтом. 

Е.Фром підкреслював, що основним 
джерелом тривожності, внутрішнього 
хвилювання є переживання відчужен-
ня, пов’язаного з уявленням людини про 
себе як про окрему особистість і яка від-

чуває у зв’зку з цим свою безпомічність 
перед силами природи і суспільства. 
Основним шляхом подолання цього він 
вважав різні форми любові. «Життє-
ствердне начало, щастя, розвиток і сво-
бода знаходяться у моїй здатності до 
любові, тобто у турботі, повазі, відпові-
дальності і знанні якщо я можу сказати 
комусь: «Я люблю тебе», це означає, що 
я можу сказати: «Я люблю у тобі усіх, 
через тебе я люблю світ, я люблю в тобі і 
себе» [8, c. 132, 118]. 

Р. Лазарус, Дж. Аверіл вважали, що 
профілактика і корекція тривожності по-
лягає у когнітивній переоцінці ситуації 
та зміні ставлення до неї [4, с. 12].

На осіб з вродженими і набутими 
вадами опорно-рухового апарату спо-
стерігаються певні зміни в Я-концепції 
особистості, викликані інвалідизуючи-
ми чинниками. Необхідно відмітити, 
що сам факт наявності інвалідності і 
необхідності в житті розраховувати по-
стійно на допомогу держави є фактором, 
що сприяє появленню тривожності та 
підтримує цей стан. В той же час у лю-
дей з набутими вадами опорно-рухово-
го апарату є певний досвід соціалізації 
і розуміння можливостей пристосування 
у суспільстві, цей досвід відсутній у осіб 
з вродженою інвалідністю.

Виходячи з означеного, ми маємо 
можливість припустити, що тривож-
ність у осіб з вродженою інвалідністю 
буде вагомо вища за рівнем ніж у осіб 
з набутою інвалідністю внаслідок вад 
опорно-рухового апарату. Це стало гіпо-
тезою нашого дослідження. 

Нами було обстежено 27 осіб з вро-
дженими вадами опорно-рухового апа-
рату та 29 осіб з набутими вадами опо-
рно-рухового апарату, що призвели до 
інвалідності. Обстеження проводилось 
на базі інституту реабілітації інвалідів 
(м. Вінниця). 
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Ми використовували такі методи 
обстеження: опитувальник оцінки са-
моставлення В.Століна, особистісний 
опитувальник ЛОБИ, а для уточнення 
– інтегральну шкалу тривоги та депресії 
HADS А. Зігмонда та Р. Снейза. Статис-
тична вірогідність дослідження переві-
рялась за t критерієм Стьюдента. Резуль-
тати діагностики представлені в рис 1. 

Як видно з наведеної діаграми, при 
високих рівнях самозвинувачення в 
обох досліджуваних групах (63% у групі 
з вродженими вадами та 72,4% у групі з 
набутими вадами) сама структура само-
звинувачення відрізняється. У осіб з на-
бутими вадами на другому місці серед-
ній рівень самозвинувачення, а у осіб 
з вродженими вадами – низький рівень 
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Рис. 1. Рівні самозвинувачення у досліджуваних групах  
за тестом В. Століна 

Рис. 2. Дані показників проявів тривожності та депресії  
в досліджуваних групах за даними шкали тривоги і депресії
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самозвинувачення. На наш погляд це 
свідчить про те, що приблизно у третини 
осіб з вродженими вадами опорно-рухо-
вого апарату пройшла певна адаптація 
та успішна соціалізація (29,6%). Отже, 
необхідно зосередити увагу на 70% ін-
ших осіб, де соціалізація недостатня. 

Ці дані знайшли підтвердження при 
використанні особистісного опитуваль-
ника Бєхтєревського інституту – ЛОБИ. 
У обох групах більш ніж у половини до-
сліджуваних ми виявили тривожний тип 
реагування на хворобу. Статистично віро-
гідної різниці між цими даними не було.

Загальноприйнятим методом, який 
довів високу клінічну ефективність є 
госпітальна шкала тривоги і депресії 
(HADS) (Zigmond A. S., Snaith R. P. в 
1983 р.). Результати нашого досліджен-
ня представлені в рис. 2. 

За нашими даними, у хворих з вро-
дженими вадами опорно-рухового апа-
рату, що призвели до інвалідності, пе-
реважають високі показники і клінічні 
прояви як симптомів тривожності, так 
і проявів депресії (у 55,6 та 52,9% від-

повідно). В той же час в групі інвалідів 
з набутими вадами переважають субклі-
нічні (середні) показники тривожності 
та депресії (у 48,3 та 51,8% респонден-
тів відповідно). На низькому рівні знахо-
дились показники норми в обох групах. 
За середніми та високими показниками 
ми спостерігали статистично вірогідну 
різницю результатів (p<0.05).

Висновки. При вивченні стану три-
вожності у інвалідів з вадами опорно-
рухового апарату ми встановили, що і 
у інвалідів з вродженими так і набутими 
вадами спостерігається високий рівень 
самозвинувачення а також високі рівні 
тривожного реагування на хворобу за 
тестом ЛОБИ. При детальному вивчен-
ні симптомів тривожності та депресії 
ми встановили, що у хворих з вадами 
опорно-рухового апарату вродженого 
типу спостерігається високий відсоток 
клінічних проявів синдромів тривоги та 
депресії, а у хворих з набутими вадами 
опорно-рухового апарату спостеріга-
ються високі субклінічні рівні тривоги 
та депресії.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ  
ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ В СІМ’Ї

Анотація: У даній статті розглядається поняття «конфлікт», «сімейний конфлікт», стадії 
виникнення конфлікту та класифікація. Висвітлено причини (природу виникнення конфліктів) 
у сім’ях. Узагальнено інформацію щодо попередження та врегулювання конфліктів у подруж-
ніх пар.

Summary: This article discusses the conflict, family conflict, stages of conflict, and classifica-
tion. The causes (nature of conflict) in families are covered. Generalized information on the preven-
tion and settlement of conflict in married couples.

Вступ. Проблема конфліктів є ак-
туальною для суспільства, адже ними 
пронизані усі сфери діяльності людини. 
Конфлікти завжди існуватимуть оскіль-
ки вони є невіддільною частиною люд-
ських відносин, адже життя людини 
побудоване так, що вона знаходиться 
у постійному конфлікті навіть з самим со-
бою. Конфлікти по своїй природі мають 
як позитивну так і негативну сторону.

Виділяють такі причини виникнення 
конфліктів в сім’ї: необізнаність один од-
ним, що призводить до непорозуміння; 
різні погляди на виховання дітей; розбіж-
ність інтересів, смаків, уявлень, різні ро-
льові очікування, агресія, ревнощі тощо.

Конфлікт, як правило, породжується 
не однією, а комплексом причин, серед 
яких умовно можна виділити основну – 
наприклад, незадоволені потреби чоло-
віка й жінки.

Основна частина. Сім’я – це мала 
соціальна група, найважливіша форма 
організації особистого побуту, заснова-
на на подружньому союзі та родинних 
зв’язках, тобто відносинах між чоло-
віком і дружиною, батьками та дітьми, 

братами та сестрами, іншими родичами, 
що живуть разом і формують спільне 
господарство на основі єдиного сімей-
ного бюджету [1].

У житті кожної сім’ї час від часу від-
буваються важливі зміни, які здатні ви-
кликати конфліктні ситуації. Конфлікти 
завжди спричиняються людьми. І саме 
від людей залежить наскільки руйнів-
ним він буде для неї та її сім’ї.

Якщо ж під час сварки суперечність 
між членами родини не усувається, то 
розгортається сімейний конфлікт. 

Конфлікт – суперечність, яка вини-
кає між людьми у зв’язку з розв’язанням 
питань виробничого, громадського або 
особистого характеру [2].

Основними причинами конфлікті 
у сім’ї, як правило вважаються несуміс-
ність характерів, подружня невірність, 
шкідливі звички та інші неприємні мо-
менти поведінки партнерів у сімейних 
стосунках. Погіршення психологічного 
клімату сім’ї, непривітне спілкування 
та подружні конфлікти є наслідком по-
рушень сімейної дисципліни, яка може 
призвести до розлучення.
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Сімейні конфлікти відрізняються під-
вищеною емоційністю, швидкістю про-
тікання кожної стадії, формами протидії 
(докори, образи, сварки, сімейний скан-
дал, порушення спілкування тощо), а та-
кож засобами їх розв’язання (досягнен-
ня згоди, примирення, взаємні поступки, 
розлучення тощо) [1].

Конфлікт, як правило проходить такі 
стадії: 

1. Ситуація – інцидент; 
2. Ескалація; 
3. Кульмінація;
4. Завершення;
5. Постконфлікт [4].
Сімейні конфлікти діляться, в залеж-

ності від суб’єктів взаємодії, на кон-
флікти між подружжям, між дітьми та 

батьками, між подружжям та іншими 
членами сім’ї. 

Конфлікти можна класифікувати так 
(табл. 1).

Сімейні конфлікти звичайно пов’язані 
з прагненням людей задовольнити ті або 
інші потреби або створити умови для їх 
задоволення без врахування інтересів 
партнера. Причин для цього дуже бага-
то. Це й різні погляди на сімейне життя, і 
нереалізовані очікування й потреби, бру-
тальність, неповажне ставлення, подруж-
ня невірність, фінансові труднощі тощо. 

Для подружніх конфліктів спектром 
виникнення стають такі проблемні ас-
пекти:

• неповага та приниження почуття 
гідності шлюбного партнера; 

Таблиця 1
Класифікація конфліктів

І.За суб’єктом Подружні конфлікти Весь спектр сімейних конфлікт

Між батьками й дітьми Помилки у вихованні дітей; ригідність 
сімейних стосунків; вікова криза

Між родичами Авторитарне вторгнення батьків
II. За джерелом Цінності Наявність протилежних інтересів, потреб

Позиційні
Боротьба за лідерство в сім’ї, незадово-
лення потреби у визнанні значимості «Я» 
одного з членів сім’ї

Сексуальні Психосексуальна несумісність подружжя

Емоційні
Незадоволені потреби у позитивних 
емоціях (відсутність піклування, уваги й 
розуміння з боку членів сім’ї)

Господарськопобутові

Протилежні погляди на ведення домаш-
нього господарства й участь у цьому про-
цесі кожного з партнерів, важке матері-
альне становище

III. За поведінкою 
конфліктуючих 

сторін

Відкриті  
(коректна розмова,  

взаємні биття посуду)

Індивідуально-психологічні особливості 
членів сім’ї; виховання, зміст і причина 
конфлікту.

Прихований (демонстра-
тивне мовчання, різкі 

жести, погляди, що не-
вербально повідомляють 

про незгоду)

-  //-
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• сексуальна несумісність; 
• дискримінація у веденні домашньо-

го господарства, витратах грошей; 
• суперечності у вихованні дітей, між-

родинній комунікації
•  розбіжності у способах проведення 

дозвілля, хобі [1].
Попередження та врегулювання сі-

мейних конфліктів залежить від усієї  
сім’ї і, перш за все, від  чоловіка і дружи-
ни. Основні шляхи попередження сімей-
них конфліктів залежать від потенційних 
суб’єктів конфліктної взаємодії (по-
дружжя, батьків, дітей, родичів тощо).

Виділяють такі шляхи попередження 
сімейних конфліктів :

- формування психолого-педагогічної 
культури, знань з основ сімейних відно-
син у подружжя;

- виховання дітей з урахуванням їх 
індивідуально-психологічних та вікових 
особливостей, і емоційних станів;

- дотримання у сім’ї певних правил рів-
ноправності, формування сімейних тра- 
дицій, розвиток взаємодопомоги, взаєм-
ної відповідальності, довіри та поваги;

- формування культури спілкування.
Подолання подружніх конфліктів як 

ніщо інше залежить, у від вміння парт-
нерів розуміти, прощати та поступатися. 

Чеський психолог М. Плзак про-
понує організовувати сімейне життя  
таким чином:

1. Ведення домашнього господар-
ства й бюджету. Дружина має прийма-
ти рішення з усіх питань, пов’язаних із 
домашнім господарством. Сама розпо-
ряджатися грошима «на кожний день». 
Проте чоловік повинен розподіляти за-
ощадження на придбання великих ре-
чей, поїздку у відпустку тощо. Також 
необхідно визначити обов’язки чоловіка 
по господарству. Крім цих обов’язків, 

дружина не повинна давати йому додат-
кових доручень.

2. Виховання дітей. Найкраще, щоб 
дружина визначала, які обов’язки по-
класти на дітей. А чоловік слідкував за 
заняттями, особливо пов’язаними з ін-
дивідуальними схильностями дітей.

3. Проведення відпочинку. У вільний 
час подружжю краще, щоб кожен мав 
право хоч би один день на тиждень ро-
бити все, що заманеться. При цьому дру-
гій половині бажано бути поряд, проте 
без активного спілкування (наприклад, 
чоловік дивиться телевізор, а дружина 
читає). Необхідно відпочити одне від 
одного.

Мета дослідження: визначити осно-
вні причини виникнення сімейних кон-
фліктів та шляхи їх розв’язання.

Завдання дослідження:
1. Дослідити явище конфлікту в сім’ї.
2. Визначити основні причини та ста-

дії виникнення конфліктів у сім’ї.
4. Вивчити способи розв’язання та 

врегулювання конфліктних ситуацій 
у сімейних пар.

Висновки. Отже, сімейний конфлікт 
розглядається, як психологічний фено-
мен, який впливає на різні сторони роз-
витку членів сім’ї (соціальну, психоло-
гічну та фізичну).

Сімейний конфлікт – це протиборство 
між членами сім’ї на основі зіткнен-
ня протилежно спрямованих мотивів  
та поглядів.

У подружніх конфліктах учасника-
ми конфлікту виступають близькі люди, 
які ведуть спільний спосіб життя, разом 
виховують дітей, мають спільний бю-
джет; такий конфлікт породжує особли-
во сильні і тривалі емоційні стани тому  
для збереження сім’ї конфлікт потребує 
позитивного вирішення.
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Головко І. І.
викладач кафедри природничих хіміко-біологічних дисциплін

Черкаська медична академія

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ 
КУРСУ «МЕДИЧНА ХІМІЯ» У ВНМЗ

Анотація: У статті розглянуто питання, що пов’язане з дослідженням організації само-
стійної роботи студентів вищих навчальних медичних закладів та її важливої ролі в системі 
підготовки висококваліфікованих фахівців на прикладі Черкаської медичної академії з досвіду 
кафедри природничих хіміко-біологічних дисциплін. Розкрито вплив самостійної роботи сту-
дентів ВНМЗ на формування у них звички до самоосвіти як форми вдосконалення знань, жит-
тєвої необхідності для якісної професійної діяльності.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с исследованием организации 
самостоятельной работы студентов высших учебных медицинских заведений и ее важной 
роли в системе подготовки высококвалифицированных специалистов на примере Черкас-
ской медицинской академии из опыта кафедры естественных химико-биологических дисци-
плин. Раскрыто влияние самостоятельной работы студентов ВУМУ на формирование у них 
привычки к самообразованию как формы совершенствования знаний, жизненной необходи-
мости для качественной профессиональной деятельности.

Summary: The article deals with the issues related to the study of the organization of indepen-
dent work of students of higher educational institutions and its important role in the system of training 
highly qualified specialists on the example of the Cherkasy Medical Academy from the experience 
of the Department of Natural Chemical and Biological Disciplines. The influence of independent 
work of students of VNMZ on formation of their habits to self-education as a form of improvement 
of knowledge, vital necessity for qualitative professional activity is revealed.

Одним із головних завдань сучасної 
вищої медичної освіти є підготовка ме-
дичних працівників, які здатні до по-
стійного самостійного навчання, профе-
сійного зростання, до аналізу, синтезу та 
практичного використання отриманих 
знань, до прийняття самостійних від-
повідальних рішень. Значна частина на-
вчального навантаження для студентів 
покладена на самостійну роботу. Деякі 
фахівці вважають, що ця форма роботи 
не тільки важлива, але й повинна стати 
основною у навчанні [1]. К.Д. Ушинський 
вважав, що самостійні думки виникають 
тільки на основі самостійної роботи. Са-
мостійність підвищує увагу студентів 
до вивчення матеріалу, активізує мис-
лення, виховує більш серйозне і відпо-
відальне ставлення до роботи в цілому.

Самостійна робота студентів формує 
у майбутніх медичних працівників звич-

ку до самоосвіти як форму вдосконален-
ня знань, життєву необхідність для якіс-
ної професійної діяльності. Самоосвіта 
передбачає умін ня поставити завдання, 
сформулювати проблему, оцінити шля-
хи її вирішення, підібрати необхідний 
обсяг інформації, творчо засвоїти та 
осмислити її, зробити висновки на осно-
ві отриманих знань, вирішити поставле-
ну задачу [2]. 

Доведено, що тільки ті знання, які 
здобув студент самостійно, завдяки 
власному досвіду, будуть насправді міц-
ні. Адже відомо, що якщо навчальний 
матеріал опрацьовується самостійно, 
самостійно виконується завдання від 
його постановки до аналізу отриманих 
результатів, то засвоюється не менше 
90% інформації [3]. 

Ядром будь-якої самостійної роботи 
виступає пізнавальна задача, яка відпо-
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відає конкретним дидактичним цілям 
і передбачає рух студентів від нижчих 
до вищих рівнів розумової діяльності. 
Самостійна робота може здійснюватись 
на заняттях як під безпосереднім керів-
ництвом викладача (аудиторна само-
стійна робота), так і у відсутності ви-
кладача і без його участі та допомоги, 
може використовуватись індивідуально 
або групою (позааудиторна самостійна 
робота) [4]. 

На заняттях з медичної хімії в Чер-
каській медичній академії студенти 
розв’язують проблемні задачі, вико-
нують лабораторні роботи, результати 
яких інтерпретують, по можливості, до 
життєвих ситуацій. Самостійна робота 
на занятті є частково пошукового харак-
теру, адже спонукає студентів до цілком 
свідомої діяльності. Завдання різної 
складності дають студентам можливість 
самим знайти шлях і спосіб розв’язання 
певної задачі на основі наявних знань. 

На практичному занятті дуже важ-
ливо організувати роботу так, щоб за-
вдання були тісно пов’язані з лекційним 
матеріалом і завданнями, які студенти 
виконували самостійно вдома. Це акти-
візує пізнавальну діяльність студентів та 
створює умови для ефективної співпраці 
з викладачем [5]. 

 Самостійна робота є основним спо-
собом оволодіння студентами матеріа-
лом у вільний від обов’язкових навчаль-
них занять час , але її зміст визначається 
робочою програмою, методичними ма-
теріалами, завданнями та вказівками 
викладача. Приклад оформлення змісту 
самостійної роботи студентів в робочій 
програмі (табл. 1).

В лабораторних журналах для про-
ведення практичних занять з медичної 
хімії до кожної теми складені питання 
та завдання для самопідготовки студен-
тів до заняття. Наприклад, при вивченні 

теми «Буферні розчини» запропоновані 
наступні питання:

1. Розв’язати вправи із джерела [1] 
№ 10; 11 на стор. 190.

2. Скласти таблицю найважливіших 
буферних систем організму і механізму 
їх дії.

3. Скласти схему – таблицю формул, 
що використовуються у темі  «Буферні 
системи» при розв’язуванні задач.

4. Підготувати кросворд по темі.
5. Записати рівняння Гендерсона – 

Гассельбаха для карбонатної і фосфат-
ної буферних систем.

6. Як обчислюють рН кислотних та 
основних буферних розчинів?

На практичному занятті студентам за-
пропоновано самостійно розв’язати тес-
тові завдання (табл. 2).

Як різновид самостійної роботи – 
вправи різної складності:

1. Визначити співвідношення компо-
нентів гідрогенкарбонатної, фосфатної 
буферних систем при якому рН буферної 
системи дорівнює рН крові.

2. Зробити розрахунки та проаналізу-
вати як зміниться рН розчину ацетатного 
буферу після додавання до нього сильної 
кислоти (молярна концентрація кислоти 
та солі 0,1 моль/л).

3. Проаналізувати, як зміниться рН 
амонійного буферного розчину при до-
даванні до нього лугу.

4. Розрахувати буферну ємність 5 л 
буферного розчину, якщо до нього дода-
ли 500 мл хлоридної кислоти з нормаль-
ною концентрацією 0,1 моль/л (рН при 
цьому змінився з 6,8 до 5,4).

5. Описати взаємозв‘язок буферних 
систем в організмі, зокрема як вони 
пов’язані з транспортом кисню і вугле-
кислого газу в організмі.

З метою оптимізації самостійної ро-
боти студентів на кафедрі природничих 
хіміко-біологічних дисциплін Черкась-
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кої медичної академії розроблена мето-
дична література – навчально-методичні 
посібники для студентів і викладачів, 
розробки для позааудиторної самостій-
ної роботи студентів, збірники тестів, 
практичних завдань з лабораторним 
практикумом, збірники завдань і вправ, 
збірники лекцій, аудіо-, відео- та мульти-
медійні матеріали. При виконанні само-
стійної роботи та контрольних завдань 
також доцільним є використання Інтер-
нет ресурсів, оскільки вони забезпечу-
ють швидкий доступ до потрібної ін-
формації і дають можливість здійснити 
самоперевірку знань. Електронні варіан-
ти методичних розробок представлено 
на сайті кафедри.

На кафедрі використовують кілька 
форм опитування і контролю самостій-
ної роботи студентів:

– усне обговорення теоретичного ма-
теріалу на практичних заняттях;

– контроль практичних навичок при 
виконанні лабораторних робіт;

– поточне тестове опитування з метою 
контролю засвоєння базового матеріалу;

– обговорення рефератів, підготовле-
них студентами за темами, запропонова-
ними для самостійного освоєння.

Найвищий рівень самостійності в 
освоєнні і, що найголовніше, творчому 
використанні теоретичного матеріалу 
студент може проявити при підготовці 
рефератів. Кращі реферати виставля-
ються на сайті кафедри та беруть участь 
у кафедральному конкурсі.

Самостійна робота студента може ви-
конуватись як у домашніх умовах, так і 
на кафедрі, використовуючи весь необ-
хідний матеріал для роботи. У разі не-
зрозумілості того чи іншого питання 
студент може звернутися з питанням до 
чергового викладача, який обов’язково 
надасть консультацію.

Самостійна робота студентів у про-
цесі вивчення медичної хімії є основним 
засобом виявлення та розвитку в них 
творчих здібностей і обдарованості, під-
готовки їх до практичної діяльності. За-
лежно від підготовленості студентів, ви-
кладач щоразу повинен сам визначати 
послідовність і насиченість самостійної 
роботи, проявити свою творчість та іні-
ціативу. Але потрібно пам’ятати, що са-
мостійна робота – не самоціль, а один із 
засобів поліпшення навчально-виховно-
го процесу, підготовки студентів до жит-
тя та практичної діяльності. Лише гар-

Таблиця 2

1. Буферна дія ґрунтується 
на:

А. підтриманні сталого тиску
В. підтриманні на певному рівні рН
С. нездатності систем контролювати зміну рН організму
D. зміні рН на одиницю
E. підтриманні сталої температури

2. Амонійний буфер –  
це суміш:

А. CH3COONa + CH3COOH
В. NH4CI + NH4OH
С. NaH2PO4 + Na2HPO4
D. NH4CI + NaOH
E. NH4OH + HCI

3. Діапазон дії ацетатного 
буферного розчину:

А. рН = 3,7 – 5,6
В. рН = 8,4 – 10,3
С. рН = 3,2 – 10,2
D. рН = 5,9 – 8,0
E. рН = 6,0 – 8,0
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монійне поєднання всіх форм навчання 
студентів і пошук нових ефективних ме-
тодів самостійної роботи і форм контр-
олю матиме позитивний вплив на якість 
підготовки фахівців.

Таким чином, самостійна робота сту-
дентів у вищому медичному навчально-
му закладі є необхідною передумовою 
для отримання необхідних знань, вмінь і 
навиків професії медичного працівника. 
Сучасний високомпетентний фахівець 
повинен бути освіченим, мобільним, 

мати загальну та професійну культуру 
та здатним до постійної самоосвіти, са-
мовдосконалення та підвищення рівня 
знань у своїй галузі діяльності.

Проблемними питаннями залиша-
ються розвиток і підтримання належної 
мотивації майбутніх медичних праців-
ників до навчання, оптимізація само-
стійної роботи студентів та відведення 
належної уваги роботі викладача, що є 
основним чинником у мотивації до на-
вчання та допомозі студенту.

Література:
1. Ковальчук Л.Я. Результати реалізації концепції розвитку Тернопільського державного 

медичного університету імені І. Я. Горбачевського на шлях його входження у світовий освітній 
простір / Л.Я. Ковальчук // Медична освіта. – 2011. – № 2. – С. 12-19.

2. Г. С. Маслак, Г. В. Долгіх, Н. І. Цокур, К. В. Шевцова. Самостійна робота студентів – осно-
ва високого професійного рівня фахівця (лікаря). Досвід роботи кафедри біохімії і медичної 
хімії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»./ ISSN 1681-2751/Медична осві-
та. – 2017. – № 1.

3. Малафіїк І. В. Дидактика: Навчальний посібник / І.В. Малафіїк-К.: Кондор, 2009. – 406 с.
4. Безрукова В.С. Педагогика: учебник / Безрукова В.С. – Екатеринбург: Из-во Свердлов-

ского инж.-пед. инст.-та, 2003. – 254 с.
5. Кузьминський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьминський. – К.:  

Знання, 2006. – 384 с.



19

Київський науково-педагогічний вісник
♦

Грилюк С. М.
викладач кафедри морально-психологічного забезпечення

гуманітарного інституту
Національний університет оборони України,

аспірант кафедри психології
Універститет сучасних знань «Україна»

 
КІНЕЗІОЛОГІЯ: НАПРЯМКИ ТА МЕТОДИ,  

ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІЙ 
ПРАКТИЦІ

Анотація: У статті наведено результати теоретичного дослідження, що дозволяють роз-
крити суть поняття «кінезіологія» і висвітлити її основні наукові напрямки і методи, що вико-
ристовуються в психотерапії. Теоретично обгрунтовано положення про те, що кінезіології є 
наукою з широкою теоретичною базою, що розвивається, і яка може існувати як самостійно, 
так і доповнювати різні області діяльності, зокрема психотерапію. В ході теоретичного аналізу 
розглянута історія становлення кінезіології і визначено поняття м’язового тестування (відо-
мого також як метод біологічного зворотного зв’язку або мануальний м’язовий тест). Були 
розглянуті наступні напрямки розвитку кінезіології: прикладна кінезіології, освітня кинесіоло-
гія, кінерджетіка, метод «Єдиний мозок» в концепції «Три в одному», HYPERTON-X. Окремо 
проаналізовано напрям радянської спортивної кінезіології, в якому психологічна складова 
майже відсутня. Теоретично обґрунтовано необхідність роботи з емоційним станом клієнтів 
і ефективність застосування названого вище методу в психологічній роботі. Описано основні 
кінезіологічні методи корекції, що використовуються в психотерапевтичній роботі з клієнтом 
(«я відчуваю / я є», лобно-потилична корекція, барометр поведінки). 

Summary: The presented article provides the theoretical research results, which make it pos-
sible to reveal the essence of the term “kinesiology” and to highlight the main scientific areas and 
methods applied in psychotherapy. The author has theoretically justified the statement that kinesi-
ology is a developing science with an extensive theoretical base and can exist separately as well as 
complement different fields of activity, psychotherapy in particular. In the course of the theoretical 
analysis there was considered the background history of kinesiology’s development and identified 
the notion of muscle testing (also known as the method of biological feedback and the manual mus-
cle test). The following directions of development of kinesiology were considered: Applied Kinesi-
ology, Educational Kinesiology, Kinergetics, application of the method “One Brain” in the “Three 
in One” concept, HYPERTON-X. The sphere of Soviet sports kinesiology, where the psychological 
element is almost absent, has been analyzed separately. Necessity to work with emotional condition 
of clients as well as efficiency of the above mentioned method in psychological work was proved 
theoretically. Main kinesiology methods of correction applied in psychotherapeutic work with a client 
(“I feel / I am”, frontal-occipital holding, the behavioural barometer) were described.

Актуальність дослідження обґрун-
тована тим, що в Україні все частіше зу-
стрічається термін «кінезіологія», проте 
більшість людей не знають, що він озна-
чає. Термін «кінезіологія» застосовуєть-
ся в різних напрямках, предметом яких є 
вивчення тіла людини. Особливо хороші 
результати дає її застосування в спорті, 
в медицині і в навчанні, набирає вона 

популярність і в психології. В ряду пси-
хотерапевтичних методик її можна від-
нести до розділу «тілесно-орієнтованої 
психотерапії». З точки зору психології 
вона примикає до гуманістичної психо-
логії «нової хвилі».

Ми протягом останнього року поча-
ли використовувати техніки кінезіології 
у програмах психологічної реабілітації 
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учасників антитерористичної операції, 
зокрема: «Цілющий дотик», «Єдиний 
мозок» в концепції «Три в одному», кі-
несіологічну гімнастику, HYPERTON-X, 
кінезіологічне «включення», що дають 
позитивні результати. 

Назва «кінезіологія» походить від 
грецького слова «кинезис» (kinesis), що 
означає «рух» (мається на увазі м’язовий 
рух). Грецьке ж походження має і сло-
во «логос» (logos), яке зазвичай пере-
кладають як «наука». Але воно також 
означає ще «слово», і «мова». Отже «кі-
незіологія» – це наука про рух, про рух 
м’язів, або мову рухів м’язів. Така на-
зва пов’язана з тим, що основним мето-
дом в кінезіології є так званий «метод 
м’язового тестування», тобто регулярне 
визначення тонусу тих чи інших м’язів в 
процесі кінезіологічної процедури. 

Кінезіологічна Федерація Велико-
британії (M. La Tourelle, A. Courtenay, 
1992) визначає кінезіологію як: «ви-
вчення руху тіла, що являє собою ціліс-
ний холістичний підхід до досягнення 
збалансованого стану в області руху і 
взаємодії енергетичних систем інди-
віда. М’яка оцінка м’язової відповіді 
дозволяє виявляти ті зони, де блоки і 
неузгодженості (розбалансування) по-
рушують фізичне, емоційне і енерге-
тичне здоров’я. Природні оздоровчі 
реакції тіла стимулюються за рахунок 
залучення уваги до рефлексогенних і 
акупунктурних точок, а також за допо-
могою спеціальних рухів тіла і факто-
рів харчування» [1]. Принцип східної 
медицини – «лікувати хворого, а не хво-
робу» – є базовим в кінезілогії. Даний 
підхід також використовує багато клю-
чових поняття східної медицини – такі, 
як енергетичні меридіани, акупунктур-
ні точки, робота з чакрами і ряд інших. 
Окремо варто сказати і про важливість 
хвильового (резонансного) принципу 

прикладної кінезіології, який є найваж-
ливішим в східній медицині [2].

На момент своєї появи кінезіологія 
отримала широку теоретичну базу. Опис 
дії м’язів зустрічається в творах одного 
із засновників науки про рух людини – 
Аристотеля (384–322 рр. до н. е.). Доказ і 
розвиток його положень здійснювали Га-
лен (132–201), Галілей (1564–1643), Нью-
тон (1642–1727) і Борелі (1608–1679).  
Всі вони прийшли до висновку, що рух 
людини є послідовністю взаємодії м’язів 
і зовнішніх сил навколишнього серед-
овища, що пізніше стало передумовою 
для використання м’язового тестування 
для діагностики психофізичного стану 
людини [3]. 

Перші спогади про кінезіологію ми 
знаходимо в антропологічних досліджен-
нях, про життя племен Майя, які вико-
ристовували простий метод м’язового 
тестування для визначення якості питної 
води в водоймах і їжі. Згадки про м’язове 
тестування є в китайських і грецьких 
трактатах, так, наприклад, Гіппократ для 
діагностики поранень у солдатів викорис-
товував м’язове тестування, пізніше лі-
кар Жан-Мартен Шарко і його учень Жо-
зеф Бабінські використовували м’язове 
тестування в медичній практиці, але ши-
рокого застосування він не отримав [4]. 

Подружжя хіропрактиків Кендалл 
проводячи досліди в 30 роки ХХ століття 
помітили, що м’язи тіла змінюють свій 
тонус при зміні психологічного стану лю-
дини або тілесному впливі. Вони стали 
вивчати це явище і пробувати застосову-
вати в діагностиці і в решті-решт розро-
били загальновизнану систему м’язового 
тесту для кожного м’яза тіла, яка вико-
ристовується у всьому світі і в наш час. 

Водночас, остеопат Франк Чапман 
(Frank Chapman) в ході практичної робо-
ти, виявив схеми взаємодії органів і за-
лоз специфічних «індикаторних» м’язів. 
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На підставі цих досліджень було зро-
блено висновок, що в процесі корекції 
дисбалансу в організмі органи, залози та 
індикаторні м’язи знаходяться у нероз-
ривній взаємодії із нейролімфатичними 
рефлексами. 

Американський хіропрактик Дж. Гут- 
харт у 60-і роки ХХ століття, ґрунтую-
чись на досвіді лікарів Кендалл та Фран-
ка Чапмана, розширив цю систему і вста-
новив зв’язок між м’язами, органами і 
акупунктурою системи меридіанів. Він 
і вважається засновником базового на-
прямку кінезіології – «прикладна кінезі-
ологія» [3]. Про прийняття її на Заході 
свідчить поява в 1975 році Міжнародно-
го коледжу прикладної кінезіології. 

Розвитку і становленню прикладної 
кінезіології сприяв доктор Джон Тай. 
Він поставив собі за мету зробити цей 
підхід доступним для широкої публіки. 
Так, в 1973 році була видана його книга 
«Цілющий дотик» («Touch for health»), 
в якій він узагальнив і виклав техніки 
прикладної кінезіології в доступній для 
непрофесіоналів формі. У «Цілющому 
дотику», як і в прикладній кінезіології, 
використовуються такі ж основні кон-
цепції: Тріада здоров’я, м’язове тес-
тування, зв’язок меридіанів, органів і 
м’язів, тільки вивчається обмежена кіль-
кість і менший набір коригувальних тех-
нік [5; 6; 11].

Важливо відзначити внесок вітчиз-
няної науки в розвиток знань про рух, 
який також сприяв розвитку кінезіології. 
Фундаментальні праці І.М. Сеченова, 
що описують взаємозв’язок фізіологіч-
них процесів і психічних явищ, і осно-
вні положення теорії функціональних 
систем, розробленої П.К. Анохіним в 
1968 році, дозволяють розкрити зміст 
механізмів взаємозв’язку розумової та 
рухової діяльності в процесі виконання 
руху. У 1930–1940-х роках Н.А. Бер-

нштейн опублікував кілька статей, які 
сприяли формуванню сучасної теорії 
управління рухами. Проведені дослі-
дження дозволили йому створити мо-
дель управління рухами людини, в осно-
ві якої лежить виділення провідної ролі 
аферентних систем [3]. Принципи, які 
використовує кінезіологія, були сфор-
мовані ще І.П. Павловим. Ним експери-
ментально встановлено, що дисфункція 
органу через нервову систему пов’язана 
з тонусом скелетних м’язів [4]. 

В середині минулого століття термін 
«кінезіологія» увійшов в СРСР в теза-
урус теорії фізичної культури. Перше 
дослідження кінезіологічного плану 
було пов’язано зі збереженням стаціо-
нарної стійкості тіла людини і датуєть-
ся 1970 роком. В кінці 1980-х років була 
сформована концепція спортивної кіне-
зіології. На її основі в 1991 році вийшла 
у світ наукова праця «Принципиальные 
вопросы кинезиологии спорта». Водно-
час, радянська спортивна кінезіологія 
(виникла на основі біомеханіки) являє 
собою зовсім інший напрямок, в якому 
психологічна складова майже відсутня і 
її варто називати біомеханічною кінезіо-
логією, яка будучи синтетичною наукою, 
об’єднує в системній єдності такі науки, 
як морфологія, фізіологія, біомеханіка, 
біохімія, соматомоторика і дидактика. 
Причому, основним предметом всіх цих 
наук є, як правило, рухова функція орга-
нізму людини [7; 8].

Прикладна кінезіології – це цілісний 
підхід, заснований на концепції Тріади 
здоров’я, яку складають структурні, хі-
мічні та емоційні чинники.

До структурних факторів відносяться 
такі складові організму, як м’язи, кістки 
і суглоби. М’яз є реактивною частиною, 
яка реагує ослабленням на дисбаланс 
в будь-якій частині системи. Було встанов-
лено безпосередній зв’язок між м’язами 
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і окремими хребцями, внутрішніми ор-
ганами, залозами та головним мозком.

Хімічні фактори – це друга складо-
ва «Тріади здоров’я». Значення її важ-
ко недооцінити, адже людина – само-
регулююча біохімічна структура, в якій 
одночасно відбуваються сотні видів 
біохімічних реакцій. Великий вплив на 
організм мають такі зовнішні фактори 
впливу, як прийом їжі, різні хімічні ток-
сини, радіація і т.п. До хімічних факто-
рів також відносяться алергічні реакції, 
харчовий дефіцит, гормональний дисба-
ланс, дисбаланс рівня глюкози і токсич-
ні речовини. Однією з цілей лікування 
стає індивідуальний підбір лікувальних 
препаратів або продуктів харчування, 
які в даний момент необхідні і найбільш 
корисні кожному конкретному пацієнту. 
Ефективність тих чи інших препаратів, 
продуктів харчування ми можемо визна-
чити через м’язовий тест.

До емоційних факторів можна зара-
хувати думки, систему переконань, від-
носини, почуття, як свідомі, так і під-
свідомі, що відносяться до минулого, 
сьогодення та майбуття. В сукупності 
вони можуть приводити до численних 
когнітивним і емоційним проблемам, 
включаючи стрес, тривогу, безсоння, за-
лежно, фобії. Ці емоційні чинники не 
тільки глибоко впливають на нашу пове-
дінку, але і на всі здоров’я в цілому. Ви 
стаєте тим, у що ви вірите. А то, ким ви 
є зараз, відображає те, у що ви вірили в 
минулому. Тому, працюючи з будь-якою 
проблемою зі здоров’ям, важливо ви-
значити всі залучені емоційні чинники. 
Емоційній складовій «Тріади здоров’я» 
приділяється все більше уваги, як в ор-
тодоксальній, так і в альтернативній ме-
дицині [5; 9]. Відновлення гомеостазу 
клієнта в «Тріаді здоров’я» відбувається 
через мануальний вплив кінезіолога на 
точки спінального рефлексу (знаходять-

ся на хребті), нейролімфатичні (зони 
Чапмена знаходяться на передній та за-
дній частинах тіла людини) та нейро-
судинні (знаходяться на голові людини) 
точки, а також роботу з енергетичними 
меридіанами (вздовж меридіанів в тілі 
людини розміщено особливі акупунк-
турні точки, які мають електромагнітну 
природу та складаються з маленьких 
овальних клітин, що називаються Кор-
пускулами Бонхема та оточують капіля-
ри, кровоносні судини та органи).

Всі напрямки кінезіології об’єднує 
метод отримання інформації про лю-
дину – м’язове тестування (відомий та-
кож як метод біологічного зворотного 
зв’язку або мануальний м’язовий тест). 
М’язове тестування – це мануальне ви-
значення кінезіологом ступеню зміни 
м’язового тонусу у м’язі-індикаторі клі-
єнта після здійснення на нього провоку-
ючого впливу [10]. 

Що ж таке м’язовий тест і яким чином 
він проводиться? У ролі м’язу, який буде 
тестуватися може використовуватись 
будь-який м’яз тіла людини, але найчас-
тіше використовується передній дельто-
видний м’яз на руці людини. Для перевір-
ки «чистоти» м’яза ми просимо клієнта 
підняти випрямлені руки вперед і вверх 
приблизно на 30 градусів відносно тіла. 
Потім ми натискаємо на руки вище кис-
ті якби прагнучи повернути її у вихідне 
положення. Тиск, що застосовується не 
повинен перевищувати 1 кг. протягом 2 
сек., щоб перевірити чи блокується м’яз. 
М’яз, що тестується буде або розблоко-
ваним (сильним, тобто, пружним і твер-
дим), або заблокованим (слабким, тобто, 
непружним та м’яким). Для перевірки 
чистоти м’язу ми стискаємо , або розтя-
гуємо черевце м’язу. Якщо ми стискаємо 
черевце м’язу – м’яз стає розблокованим 
(слабким), у разі його розтягування сила 
м’язу посилюється і він заблоковується 
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(стає сильним). Це фізична провокуюча 
перевірка «чистоти» м’язу. 

Для проведення емоційної провоку-
ючої перевірки «чистоти» м’язу ми про-
симо клієнта подумати про щось непри-
ємне і страшне для нього. Проводимо 
мязовий тест – м’яз повинен розблоку-
ватися (стати слабким), що є звичайною 
реакцією на стрес. Потім просимо лю-
дину подумати про щось приємне та 
радісне. Знову проводимо м’язовий 
тест – м’яз повинен заблокуватися (ста-
ти сильним).

Для проведення біохімічної прово-
куючої перевірки ми, на вибір людини, 
даємо їй понюхати речовину з різким 
неприємним запахом (людина може 
уявити цей запах). М’яз розблокується. 
Після глибокого вдиху свіжого повітря 
знову проводимо тест м’яза-індикатора. 
Він знову повинен стати заблокованим 
(сильним). Тепер м’яз-індикатор переві-
рено і він готовий до роботи [10; 11; 12].

Освітня кінесіологія – напрямок кіне-
зіології, який створено доктором наук, 
професором Каліфорнійського універ-
ситету Полом Деннісона і надалі роз-
роблений американськими нейрофізіо-
логами і психологами, в якому розвиток 
дитини і дорослої людини розглядаєть-
ся через природні фізіологічні процеси 
[13]. В основі методики лежать сучас-
ні знання про будову і функціонування 
головного мозку, про зв’язок рухів тіла 
і роботи мозку. Метою освітньої кинесі-
ології є відновлення зв’язку між лобним 
і потиличним відділами головного моз-
ку, встановлення балансу між правою і 
лівою півкулями, зняття емоційного, на-
вчального та робочого стресу. 

Освітня кинесіология в основному 
застосовується в педагогічних цілях для 
поліпшення навчання, зокрема читання, 
письма, математики, запам’ятовування 
та ін. 

Освітня кинесіологія використовує 
м’язове тестування для визначення стре-
су і дисбалансу, що з’являється при будь-
яких рухах або діяльності, які можуть 
впливати на координацію і досягнення в 
різних областях. У цьому методі приді-
ляється особлива увага відновленню вза-
ємодії і координації між правою і лівою 
півкулями, а потім між іншими частина-
ми мозку. Ще в 1960-ті роки перехрес-
ні руху використовувалися для допо-
моги дітям з мозковими порушеннями.

У програмі «Гімнастика для мозку» 
ці вправи зібрані в комплекс, рекомендо-
ваний для виконання як дітям так і до-
рослим. Деякі з цих вправ використову-
ються в комплексі під назвою «Єдиний 
мозок» – початковому курсі концепції 
«Три в одному». Досвід роботи кинезі-
ологів підтверджує ефективність цього 
підходу.

Як стверджував Г. Сельє стрес за-
кладено природою в концепцію життя, 
в її вдосконалення та природний еволю-
ційний відбір [14]. Термін «стрес» (від 
англ. Stress – напруга, тиск) був запро-
понований Уолтером Кеннон в 1914 р. 
в описі його психолого-ендокринологіч-
них досліджень [15]. Р. Лазарус одним 
з перших звернув увагу на той факт, що 
«неспецифічними» реакціями на вплив 
середовища відповідає не тільки тіло, 
але і психіка. Так вперше були вимовлені 
слова «психічний стрес», який частіше 
називають психоемоційним. До серед-
ини 80-х рр. ХХ ст. більшість вчених по-
годилися з таким визначенням: «Стрес – 
це стан психічної напруги, що виникає 
у людини в екстремальних умовах» [16].

Можна виділити два варіанти стресу: 
дистрес – стрес пов’язаний з виражени-
ми негативними емоціями і має згубний 
вплив на здоров’я та еустрес – стимулю-
ючий стрес, на протидію якому вистачає 
ресурсів організму.
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У кінезіології поняття «стрес» за-
звичай використовується для опису 
негативного взаємодії людини з на-
вколишнім світом. М’язове тестування 
допомагає визначити, з чим саме в житті 
пов’язаний стрес. 

Г. Стокс, Д. Уайтсайд і К. Келлау-
вей розвинули концепцію Г. Сельє про 
стрес і дистрес і поставили дистресові 
реакції в центр проблем адаптації осо-
бистості. Вони прийшли до висновку, 
що коли людина відчуває емоційний 
стрес, то весь потенціал головного моз-
ку не використовується. Коли ж емо-
ційний стрес слабшає, мозок отримує 
можливість діяти в спокійній ефектив-
ній манері з повним доступом до лівої 
півкулі, яка відповідає за логічність дій, 
і до правої півкулі, що відповідає за їх 
творчу спрямованість. Головний мозок 
діє як об’єднана система [17].

У 1972 році Гордон Стокс і Деніел 
Уайтсайд та Кендіс Келлауей, фахівці 
в області психологіі і генетики поведін-
ки, розробили унікальну психотерапев-
тичну кінезіологічну методику «Єдиний 
Мозок» в концепції «Три в одному», яка 
спирається на досягнення нейронаук, 
психології, психотерапії, психогенети-
ки та на їх власні оригінальні методики. 
Програма «Єдиний мозок» сформована 
на основі уявлення про три функціональ-
ні блоки мозку (що підтверджується кон-
цепцією А.Р. Лурія). Для роботи з кожним 
функціональним блоком підбираються 
відповідні прийоми і методи корекції. 

Назва «Три в одному» автори вико-
ристовували, щоб підкреслити єдність 
тіла, психіки і духу для досягнення гар-
монійної щасливого життя. При робо-
ті з клієнтами увага приділяється всім 
трьом складовим (Stokes, Whiteside, 
1984). Сутність кінезіологічної методи-
ки полягає у врегулюванні емоційно-
го стану клієнта за допомогою м’якого 

словесного і мануального впливу на тлі 
помірної активації психотравмуючих пе-
реживань і спогадів. Негативні емоційні 
стани при цьому зв’язуються з тієї чи 
іншої психологічної проблемою. За спо-
собом впливу – це не медична, а скоріше 
психологічно-педагогічна корекція емо-
ційного стану. Вона заснована на пси-
хофізіологічних механізмах м’язового 
реагування з подальшим усвідомленням 
і вербалізацією відчуттів.

У концепції «Три в одному» м’язове 
тестування використовується для вияв-
лення стресів і їх корекції. Багато в чому 
емоційні, фізичні і поведінкові пробле-
ми виростають з минулих травм. Мета 
роботи кінезіолога – відновлення здат-
ності функціонування організму клієн-
та без гальмування наслідків минулого 
досвіду. І тому першим етапом роботи 
кінезіолога є виявлення невирішених 
емоційних проблем і негативних пере-
конань, які заважають людям функціо-
нувати з використанням всього свого по-
тенціалу. Саме для цього досліджують 
м’яз індикатор, що дозволяє виявити 
пріоритети роботи і вибрати одну з тех-
нік для зняття стресу. 

Метою психотерапевтичної кінезіо-
логічної корекції є відновлення поруше-
них мозкових процесів шляхом корекції 
психоемоційних реакцій і дистрессових 
станів [9]. Найбільш популярними мето-
дами корекції є метод «я відчуваю / я є» 
та лобно-потилична корекція. 

Лобно-потилична корекція (ЛЗК) – 
простий, природний, безпечний, нейро-
логічно обгрунтований спосіб інтеграції 
головного мозку [3]. Лобні і потиличні 
частки мозку не відповідають за емоції. 
За них відповідають скроневі частки, 
а за дії – тім’яна. Лобові частки відпові-
дають за вибір і розробку нових рішень 
проблеми і моделі поведінки, потилич-
ні – за зорове сприйняття і пам’ять. Та-
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ким чином, завдяки ЛЗК йде стимуляція 
розумової і зорової діяльності без участі 
емоцій [3]. ЛЗК дозволяє пролити світло 
на дистрес через призму усвідомлених і 
продуманих варіантів поведінки.

Інший метод корекції носить назву 
«я відчуваю / я є». Автори методу «Єди-
ний мозок» в концепції «Три в одномy» 
заявляють, що стрес можна частково 
нейтралізувати за допомогою промов-
ляння того, що відбувається з клієнтом. 
Відпрацьовуючи стресові емоції, мож-
на по-новому оцінити свій досвід і зна-
йти конструктивні стратегії реагування 
в ситуації, що травмує. Позбавляючись 
від влади сильних негативних почуттів, 
клієнт набуває здатності з мінімальними 
психічними втратами виходити зі склад-
них ситуацій, покращуючи якість свого 
життя. Даний метод корекції є промов-
ляння клієнтом спочатку негативної 
емоції, а потім – позитивної; при цьому 
клієнт виконує вправу, спрямовану на 
розтягнення очних м’язів [3]. 

Для уточнення емоційного стану 
Г. Стокс і Д. Уайтсайд розробили баро-
метр поведінки – карту емоційно-пове-
дінкових станів людини [1; 2; 3; 6; 17]. 
Історія його появи незвичайна, так як 
автори тестували необхідні слова. За-
стосовуючи барометр поведінки, можна 
детально охарактеризувати стан люди-
ни. Близько 80% населення страждає на 
алекситимію, тобто нездатність вербаль-
но позначити свої переживання. У цьому 
сенсі барометр поведінки – це зручний 
інструмент для роботи з розпізнавання і 
тлумачення різних емоційних станів, як 
позитивних, так і негативних.

Барометр поведінки [2] – шкала емо-
ційних станів. Ліворуч знаходиться шкала  
позитивних станів. Праворуч, навпроти 
неї, – шкала протилежних їм негатив-
них станів. Характеристики емоційних 
станів розташовані таким чином, що, ви-

значивши місце розташування характе-
ристики на шкалі негативних станів, ми 
можемо визначити відповідну протилеж-
ну емоцію на шкалі позитивних станів.

Таким чином, ви можете дізнатися, 
що відчуває або відчувала людина в тій 
чи іншій ситуації, щодо тієї чи іншої 
проблеми. І одночасно – який позитив-
ний стан відсутній в той момент і, отже, 
який позитивний стан щодо даної про-
блеми слід відновити.

Барометр ділиться на три основні 
розділи (або рівні):

• свідомість (зовнішній рівень, на 
якому ми мислимо, оцінюємо, отримує-
мо і переробляємо інформацію);

• підсвідомість (більш глибокий рі-
вень, наша внутрішня сутність, наша 
особистість або душа, то, що ми не усві-
домлюємо своїм розумом, але звідки при-
ходять за великим рахунком всі наші ба-
жання, наміри, спонукання, «руху душі» 
і де відбувається внутрішній вибір);

• тіло (найглибший рівень, неконтр-
ольований ні свідомістю, ні підсвідо-
містю, який управляється вегетативною 
нервовою системою або живе природ-
ною інтуїцією і древніми інстинктами; 
він також є сховищем всієї генетичної 
пам’яті роду).

Кожен з цих трьох основних розді-
лів ділиться на три підрозділи. Вважа-
ється, що спочатку проблема або стрес 
виникає на рівні свідомості. Потім, не 
розв’язавшись на цьому рівні, вона пе-
реходить на більш глибокий рівень – 
підсвідомість. Ви перестаєте нав’язливо 
думати про проблему (так було, коли 
вона була на рівні свідомості), але по-
чинає «хворіти душа», з’являється вну-
трішня несвідома тяжкість і тиск. Якщо 
і цей рівень не може впоратися з ситуа-
цією, то проблема переходить на самий 
глибинний рівень – на рівень тіла і по-
чинається його руйнування або хвороба.
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Чим нижче ми опускаємося за нега-
тивною шкалою станів, тим важчий і по-
хмуріший наш стан. Найважчий стан – 
останній рівень: «немає вибору». Він 
означає, що тіло не бачить виходу з си-
туації, що склалася і перебуває в повно-
му розпачі.

Завдання нашої роботи – повернути 
тілу стан вибору, або, іншими словами, 
розгорнути цей процес у зворотньому на-
прямку: вийти зі стану безвиході, розря-
дити негативний заряд і повернутися на 
позитивну шкалу або в стан вибору, коли 
ви бачите хоча б один або навіть безліч 
позитивних виходів з ситуації і перебу-
ваєте в позитивному емоційному стані.

Для того щоб практично визначити 
емоційний стан клієнта в даній ситуа-
ції, або, іншими словами, положення на 
барометрі, необхідно виконати наступ-
не. Ми задаємо тілу уточнюючі питан-
ня. Запитуємо: «Проблема знаходить-
ся на рівні свідомості? Підсвідомості? 
Тіла?». Тестуємо кожен рівень. Тіло 
дасть ствердну відповідь на тому рівні, 
де знаходиться проблема. Потім перехо-
димо до підкатегорій. Наприклад, якщо 
проблема знаходиться на рівні свідо-
мості, запитаємо: «В якому підрозділі: 
антагонізм? гнів? образа?» Припустимо, 
тіло показало, що проблема знаходиться 
в підрозділі «образа». Тепер тестуємо всі 
категорії попарно: «Це пошкоджений – 
збентежений?»; «Поранений – викорис-
таний?», до тих пір, поки не знайдемо 
потрібну. Знайшовши потрібний стан, 
ми побачимо, яке твердження суміжне 
з ним в парі і якого стану не вистачає на 
позитивній шкалі навпроти (додаток 1).

Мову барометра поведінки можна ви-
ділити як окрему істотну частину кіне-
зіології. Завдяки барометру всі емоційні 
стани отримують своє ім’я, перекида-
ється символічний місток між першою 
сигнальною системою і другию, від-

бувається вербалізація відчуттів, пори-
вів, страждань, Більш того намічається 
шлях подальшого руху до поліпшення. 
Барометр поведінки став невід’ємною 
частиною кожної корекції, тому що не 
дивлячись на причину звернення до пси-
хотерапевта, він допомагає прояснити 
емоційне підгрунтя того, що відбувається.

Філіп Рафферті виділив свій напрямок 
кінезіології, давши йому назву «кінер-
джетіка». Один з інструментів даного на-
прямку – метод RESET (Rafferty Energy 
System of Easing the Temporomandibular 
Joint), в дослівному перекладі «енерге-
тична система Рафферті із розслаблення 
скронево-нижньощелепного суглоба». 
Метод RESET ефективний для віднов-
лення функцій скронево-нижньощелеп-
ного суглоба, який допомагає здійсню-
вати безліч різних функцій, в тому числі 
виражати різні емоцій (наприклад, крик, 
сміх, шепіт). При навмисному приду-
шенні будь-якого прояву «Я» часто від-
бувається стиснення щелеп, що може 
мати накопичувальний характер. Таким 
чином, метод RESET може бути вико-
ристаний в роботі як з фізіологічними, 
так і з психічними процесами [3]. 

HYPERTON-X. На наш погляд для 
швидкого повернення людини, яка пе-
ребуває в деструктивному стресі (емо-
ційний, фізичний, хімічний та комбі- 
нований) дуже ефективним є викорис-
тання такого напрямку кінезіології як 
HYPERTON-X повної інтеграції тіла та 
мозку, який створено Френком МАХО-
НІ та дає високі результати щодо «по-
вернення» людини до тіла. Махоні зо-
середився на гіпертонічному мязовому 
стані після того, як ознайомився з краніо- 
сакральною методикою, методиками 
хіропрактики. Він розробив метод ви-
явлення та виправлення гіпертонічних 
м’язів, які пов’язані з крижами та по-
тилицею, що призводить до глибокої та 



27

Київський науково-педагогічний вісник
♦

часто безпосередньої взаємодії розумо-
вої та фізичної діяльності [3; 4; 5].

 Основне завдання HYPERTON-X – 
підвищити рівень розумової та фізичної 
працездатності шляхом виявлення та 
усунення гіпертонічного стану ключо-
вих м’язів, що по’вязані з інтеграцією 
всього головного мозку та інтеграцією 
тіла і мозку. Це виражається у наступно-
му: збільшення потоку спинно-мозкової 
рідини (CSF), підвищення продуктив-
ності ендокринної системи, та вивіль-
нення від перешкод нервово-м’язових 
сигналів, що викликано гіпертонічним 
станом м’язів. 

Робота з клієнтом базується на ви-
користанні м’яза-індикатора, який буде 
сигналізувати про стан тої чи іншої 
групи м’язів, їх гіпертонованості (не-
спроможності м язів у повному ступені 
розтягнутися). Гіпертонованість м’язу 
може свідчити про порушення функцій 
органу тіла, як реакції тіла на дистрес 
та початку розвитку психосоматичного 
захворювання. Під час кінезіологічного 
сеансу через відновлення нормально-
го фізіологічного стану м’язів (зняття 
гіпертонусу) ми розсіюємо накопичені 
у свідомості, підсвідомості та тілі на-
слідки дистресів, що дає у подальшому 
людині відповідним вірним чином ро-
зуміти тіло та перейти до когнітивного 
етапу роботи над проблемою.

Маючи на увазі той факт, що м’язи 
рухають кістки, HYPERTON-X, фокусу-
ється на м’язах, які приймають найбільш 
активну участь у черепно-крижовому 
механізмі з метою вивільнення напруги 
в цих важливих зонах. Загалом під час кі-
незіологічного сеансу YPERTON-X про- 

водиться балансування роботи 3 груп 
м’язів: 8 основних, 12 вторинних та 
22 допоміжних. 

Відновлення здійснюється через 
створення опору для ызольованого м’яза 
з яким проводилась робота за рахунок 
3-4 повторів рухів м’язу у повній амп-
літуді руху. Після проведення балансу 
роботи м’язів проводиться перевірка ба-
лансу через сигнальні точки тіла. 

Практику HYPERTON-X нами апро-
бовано на понад 70 клієнтах. Після про-
ведення методик за результатами опиту-
вання клієнтів щодо їх стану практично 
всі засвідчували значне покращення са-
мопочуття та відчуття легкості у всьо-
му тілі.

Подальші роботи будуть присвячені 
результатам дослідження психологічної 
реабілітації учасників антитерористич-
ної операції (Операції обєднаних сил) 
із застосуванням кінезіології.

Отже, кінезіологія є самостійним 
оригінальним напрямком оздоровлення, 
який засновано на цілісному підході до 
людини. Це оздоровча холістична систе-
ма надання людині фізичної, психічної, 
моральної і духовної підтримки немеди-
каментозними методами шляхом пере-
ведення її у позитивний емоційний стан 
за допомогою специфічного мануально-
вербально-невербального спілкування 
через мязовий тест.

Завдяки широті впливу на людину 
кінезіологія в багатьох країнах стала 
невід’ємною частиною системи охорони 
здоров’я і освіти як на правах окремого 
напрямку, так і в якості допоміжного ме-
тоду традиційної медицини, педагогіки, 
психології та психотерапії.
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Додаток 1
БАРОМЕТР ПОВЕДЕНИЯ

ВИБОР
СОЗНАНИЕ

ПРИЯТИЕ АНТАГОНІЗМ

 Видящий варианты Идущий навстречу Усматривающий 
атаку Отмахивающийся

Оптимистичный Принимающий Сомневающийся Заваленный делами
Адаптирующийся Знающий себе цену Досаждаемый Возмущенный

Достойный признания Открытый Противостоящий Неадекватный
СТРЕМЛЕНИЕ ГНЕВ

Способный принимать Адекватный Негодующий Взбешенный

Подготовленный Ответственный Сдерживающий 
ярость Обозленный

Вселяющий бодрость Восполняющий 
силы

Закипающий  
от гнева Пылающий гневом

Воодушевленный Сознательно  
действующий Готовый напасть Невменяемый

ИНТЕРЕС ОБИДА
Увлеченный Расположенный к… Страдающий Стесняющийся

Необходимый Радушно принятый Раненый Использованный
Имеющий способности Высоко ценимый Неоцененный Отвергаемый

Незаменимый Участливый Онемевший Оскорбленный
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Продовження додатка 1
ПОДСОЗНАНИЕ

ЭНТУЗИАЗМ ВРАЖДЕБНОСТЬ

Радующийся жизни Ликующий Запрещающий себе 
радость Уязвленный

Восхищенный Притягательный Обманутый Несостоявшийся
Упоенный Предвкушающий Обделенный Язвительный

Полный энергии Доверяющий Жаждущий мести Ущемляющий
УВЕРЕННОСТЬ СТРАХ ПОТЕРИ

Мотивированный Готовый рискнуть Затюканный Неуслышанный
Охраняемый проведе-

нием
Смело действую-

щий Ожесточившийся Разочарованный

Уверенный в себе Интуитивно зна-
ющий

Под нависшей 
угрозой Незамеченный

Любящий Гордый 
достигнутым Паникующий Нежеланный

РАВЕНСТВО ГОРЕ И ВИНА
Способный выигрывать Сотрудничающий Преданный (кем-то) Побежденный

Вовлеченный Целеустремленный Исключенный Неподдерживаемый

Самостоятельный Заинтересованный 
в… Самобичующий Утративший 

надежды
Искренний Плодотворный Непризнанный Сломленный

ТЕЛО
НАСТРОЕННОСТЬ БЕЗРАЗЛИЧИЕ

В гармонии с миром Уступчивый Пессиместичный Несдвигаемый
Уравновешенный Творческий Ригидный Оцепеневший

Тонко чувствующий Умеющий ценить Невосприимчевый Безучастный
Чутко относящийся Ласковый Причиняющий боль Отделенный

ЕДИНСТВО РАЗОБЩЕНИЕ
Умиротворенный В безопасности Заброшенный Не любимый никем

Спокойный В мире и согласии Непринимаемый Не ведающий 
любви

Тело, разум, Дух едины Удовлетворенный Незначимый В депрессии

Реализовавшийся В единстве со Все-
ленной Болезненный Покинутый

ВЫБОР НЕТ ВЫБОРА
Могущественный Настойчивый Хрупкий Непостоянный

Отстаивающий Компетентный Конформист Некомпетентный
Сконцентрированный Оптимист Рассеянный Пессимист

Вибрирующий Честный Пустой Фальшивый
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТВОРІВ ЛІТЕРАТУРИ  
В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ ДОБИ

Анотація: Стаття присвячена проблемі морального та інтелектуального розвитку молодо-
го покоління, провідній ролі мистецтва в естетичному ставленні людини до дійсності. У своїй 
роботі автор аналізує процес взаємодії літератури з різними видами мистецтва, представляє 
методику і основні принципи роботи на заняттях філологічних дисциплін.

Аннотация: Статья посвящена проблеме нравственного и интеллектуального развития 
молодого поколения, ведущей роли искусства в эстетическом отношении человека к дей-
ствительности. В своей работе автор анализирует процесс взаимодействия литературы с 
разными видами искусства, представляет методику и основные принципы работы на заняти-
ях филологических дисциплин.

Summary:  The article is devoted to the problem of moral and intellectual development the young 
generation, the leading role of art in the aesthetic attitude human to reality. The author analyzes the 
process of interaction Literature with different types of art, presents methodology and basic princi-
ples of work in the classes of philological disciplines.

Постановка проблеми. Мистецтво 
відіграє провідну роль в естетичному 
вихованні, тому що є найбільш концен-
трованим відображенням естетичного 
ставлення людини до дійсності. Важ-
ливі і рівноцінні всі види мистецтва. 
К.Д. Ушинський писав: «Кожний вид 
мистецтва впливає на певні здібності 
мистецтва», тому використання музи-
ки, живопису та інших видів мистецтва 
на заняттях філологічних дисциплін є 
досить можливим і закономірним.

Аналіз досліджень. У сучасному 
літературознавстві виділилась окрема 
галузь – вивчення літератури у системі 
мистецтв та інших видів духовно-твор-
чої діяльності. Перше вираження уяв-
лення про мистецтво та його структуру 
з’явилось в грецькій міфології, у міфі 
про Аполлона та його муз. Спершу 
була в ньому одна муза, потім їх стало 
три і, нарешті, дев’ять муз, котрі стали 
втіленням певних видів, родів і жанрів 
мистецтв. Важливі зрушення в названій 
сфері відбуваються у XVIII й першій по-

ловині XIX ст., тобто в епоху Просвітни-
цтва й романтизму. На цьому етапі оста-
точно складається загальне розуміння 
мистецтва як системи взаємопов’язаних 
мистецтв. Особливе місце в передісторії 
компаративістики як галузі, що займа-
ється вивченням взаємозв’язків і взає-
модії літератури з іншими мистецтвами, 
слід відвести добі романтизму. У твор-
чій практиці романтиків відбувається 
розмивання кордонів між жанрами, ро-
дами й видами мистецтва, які вступають 
в активну взаємодію.

У системі мистецтв романтики, на-
самперед німецькі, центральне місце 
відводили музиці, вбачаючи в ній «най-
романтичніше із мистецтв», до музики, 
вважали вони, «тяжіють усі мистецтва, 
щоб розчинитись у ній». З музикою вони 
співвідносили поезію, дотримуючись 
концепту спорідненості цих мистецтв. 

Проблема літератури в системі мис-
тецтв трактована в аспекті, що тяжіє 
до порівняльного літературознавства, 
порушувалася в працях першої полови-
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ни XX ст. Прикладом є книга К. Вайса 
«Симбіоз мистецтв» (1936), головна 
тема якої – взаємозв’язок мистецтв.

У міжвоєнні десятиліття виникає 
інтерес до названої проблеми в амери-
канській науці: її висвітлення посідає 
значне місце в працях «Мистецтво як 
досвід» (1934) Д. Дівея та «Мистецтва 
і мистецтво критики» (1940) T.M. Гріна.

 Проблеми взаємозв’язку і взаємовп-
ливу літератури й інших мистецтв, пере-
дусім літератури й живопису, літератури 
й музики, літератури й театру та кіно, 
виходять на перший план у другій поло-
вині XX ст. 

 В українській науці зачинателем по-
рівняльного вивчення літератури в сис-
темі мистецтв є Іван Франко, в праці 
якого «Із секретів поетичної творчості» 
вміщені розділи «Поезія і музика» та 
«Поезія і малярство». В ній він ставить 
питання – «Які ж взаємини добачаються 
між цими двома творчостями (між по-
езією і музикою та між поезією і маляр-
ством? В чім вони сходяться, в чім різ-
няться одна від одної?» 

Мета – показати взаємозв’язок усіх ви-
дів мистецтва, що допомагає краще осяг-
нути глибину та багатогранність твору. 

Виклад основного матеріалу. Кон-
цепцію вивчення літератури як мисте-
цтва слова в межах цієї проблеми можна 
представити таким чином:

1) пробуджувати естетичні почуття, 
формувати естетичні смаки, а на підста-
ві цього – естетичні погляди, які склада-
ють структуру світогляду особистості;

2) формувати уміння естетичного 
аналізу;

3) прищеплювати розуміння «худож-
нього твору як організму», в якому може 
втілюватися цілісність різних форм мис-
тецтва.

Проблема вивчення творів літера-
тури в контексті культури доби яскра-

во висвітлена на прикладах творів 
мистецтва різних історичних епох.

Як відомо, спочатку було «слово», 
тому саме письменники надихали мит-
ців живопису до створення своїх картин 
за літературними образами.

Багатогранні й складні зв’язки літера-
тури та живопису можна показати в на-
ступних видах взаємовпливу.

1. Використання художниками літе-
ратурних творів як джерела сюжетів 
для їхніх картин. Відомо, що майстри 
різних сторіч черпали сюжети своїх кар-
тин з літературних творів. Надзвичайно 
великим був вплив античності та бі-
блійної тематики на живопис. Майстри 
Італії, а за ними й художники інших єв-
ропейських країн переповідали пензлем 
і фарбами на полотні й дереві сюжети 
античної міфології або біблійних ле-
генд. Сучасні дослідники, вивчаючи те 
чи інше полотно Рубенса, Рембрандта, 
Тиціана або Караваджіо на біблійні теми 
або античні сюжети, неодмінно хоча б 
коротко згадують у своїх працях про лі-
тературну основу твору.

 Доповнення та коментарі тексту Бі-
блії картинами почалось у перші сторіч-
чя християнства і продовжувалось на 
протязі тисячоліть. Багато сил, таланту 
і любові віддавали художники інтер-
претації біблійних сюжетів. Художники 
І.Рєпін, М.Нестеров створили цілу се-
рію картин на біблійну тематику. Най-
кращі з них (рис. 1-4).

2. Література і живопис у творчос-
ті таких митців, які поєднували в собі 
талант літератора і художника. Типо-
логічна відповідність творів літератури 
й образотворчого мистецтва виникає 
в тих випадках, коли один і той же ху-
дожник творить у двох видах мистецтва, 
тобто є водночас і письменником, і жи-
вописцем, володіє мовами двох різних 
видів мистецтва. До таких таланови-
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Рис. 1.  
І. Рєпін. Христос з чашею  

Рис. 3.  М. Нестеров. Архангел 
Гавриїл та діва Марія 

Рис. 4.  М. Нестеров.  
Трійця старозавітна 

Рис. 2.  
 І. Рєпін. Різдво Христове

тих особистостей належать Д.-Г. Рос-
сетті, В. Блейк, Т. Гарді, Т. Шевченко, 
В. Винниченко, І. Багряний, О. Пушкін, 
М. Лермонтов та ін. 

Серед плеяди видатних діячів україн-
ської культури Т.Г. Шевченку належить 

особливе місце. Його називають побор-
ником правди і свободи.

Діяльність Шевченка-поета органіч-
но перепліталася з його діяльністю ху-
дожника і була підпорядкована одній 
меті – боротьбі проти самодержавно-крі-
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посницького ладу за визволення народу 
з-під соціального і національного гно-
блення. В багатьох випадках Шевченко 
не обмежувався лише поетичним роз-
криттям теми і розробляв її у живопису 
або графіці. І навпаки, відомі випадки, 
коли знайдений Шевченком-художником 
живописний мотив спричинявся до поя-
ви нового поетичного твору. Таланти по-

ета і художника у Шевченка виступали 
як рівноцінні й рівнозначні, його живо-
писні твори не перетворювалися на ілю-
страції до його поем і віршів [1, с. 13].

 Обдарований від природи, хлопчи-
на рано відчув тягу до малювання. Ще 
змалку крейда і вуглинка були для ньо-
го неабиякою радістю. Малював ними 
стіни, лави, стіл... Малював у хаті і 

 
Рис. 5. Т. Шевченко.  

Погруддя жінки 

Рис. 7. О.А. Кіпренський.  
О.С. Пушкін

Рис. 8. І.К. Айвазовський  
та І.Ю. Рєпін. Прощання 

Пушкіна з морем

Рис. 6. Т. Шевченко.  
Жіноча голівка
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надворі, вдома і в гостях... Талант ху-
дожника проявився в Тараса Шевченка 
значно раніше, ніж талант поета. Якщо 
перші літературні спроби припадають  
на 1836–1837 роки, то найбільш ран-
ні малюнки, що дійшли до нас і відомі 
під назвою «Погруддя жінки» та «Жіно-
ча голівка», датовані самим автором ще 
1830 роком. З цих юнацьких робіт і роз-
почалась творчість видатного художни-
ка (рис. 5 і 6).

3. Безпосередні творчі зв’язки 
письменників і художників. Прикла-
дом співдружності літератури й мисте-
цтва можна вважати і безпосередні твор-
чі зв’язки письменників та художників. 
Досить згадати творчі зв’язки Д. Дідро 
і сучасних йому митців, дружбу Еміля 
Золя й Едуарда Мане, стосунки М. Гого-
ля і О. Іванова, І. Рєпіна та Л. Толстого 
[3, с. 134].

Одним з найвизначніших письмен-
ників ХІХ ст. є О.С. Пушкін, його тво-
ри надихали художників до творчості. 
Сучасники мають уявлення про зовніш-
ність О.С. Пушкіна тільки за існуючими 
портретами поета. Орест Кіпренський 
ближче інших художників підійшов до 
вирішення складної проблеми – показа-
ти душу великого російського поета за-
собами живопису (рис. 7).

Світ пушкінської поезії – це світлий, 
добрий, радісний світ любові, дружби 
і творчості. Він надзвичайно широкий 
і тому поєднує в собі: злети і падіння, 

успіх і розчарування, радість і печаль, 
любов і дружбу, зраду і вірність. Поет 
розкриває свої почуття і переживання 
у віршах. Він живе в них. Кожен його 
вірш можна порівняти з дорогоцінним 
каменем. 

 Пушкін дуже любив море. Кілька 
років навіть жив у Криму. А коли йому 
довелось від’їжджати, то поет прощався 
з морем, як з живою істотою. «Прощан-
ня з морем» пов’язане з від’їздом Пуш-
кіна з Одеси, де він прожив рік, у нове 
заслання – в Михайлівське.

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой. 
А.С. Пушкин. «К морю»
У 1887 році до п’ятдесятиріччя заги-

белі поета два великих митці – майстер 
портрета І.Ю.Рєпін та майстер пейза-
жу І.К.Айвазовський написали картину 
«Прощання Пушкіна з морем», на якій 
фігуру Пушкіна створив Рєпін, а пей-
зажний фон – море і гірські уступи – Ай-
вазовський (рис. 8).

Висновки. Таким чином, порівняль-
ний аналіз творів різних видів мис-
тецтв – літератури, музики, живопису 
розвиває образне мислення та мову, ви-
кликає у студентів потребу висловлюва-
ти свою думку, формує естетичний смак, 
сприяє вихованню гармонійної особис-
тості, яка готова до мовної взаємодії 
в будь-якій комунікативній ситуації.
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ДІАГНОСТИЧНІ ТА КОРЕКЦІЙНІ ЗАХОДИ 
СТОСОВНО ПРОБЛЕМИ З ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Анотація: Визначення змістового компоненту підготовки психолого- методичної служби до 
роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання.

Аннотация: Определение содержательного компонента подготовки психолого-методи-
ческой службы к работе с детьми с особенностями психофизического развития в условиях 
инклюзивного обучения.

Summary: Determination of the content component of the preparation of psychological and 
pedagogical service to work with children with special features of psychophysical development in 
the conditions of inclusive education.

Постановка проблеми. Реформуван-
ня освіти в напрямі інклюзії підтверджу-
ється численними змінами в законодав-
стві України, практичною діяльністю 
загальноосвітніх навчальних закладів 
та узгоджується з основними міжна-
родними документами у сфері забезпе-
чення прав дітей, зокрема зі статтею 24 
«Освіта» Конвенції ООН «Про права 
осіб з інвалідністю». Зміни в законодав-
чих і нормативно-правових документах 
про розвиток інклюзивної освіти викли-
кають чималу кількість запитань про їх 
запровадження в більшості учасників 
освітнього процесу – керівників на-
вчальних закладів, педагогів, батьків. 

Інклюзивна освіта – це система освіт-
ніх послуг, що ґрунтується на принци-
пі забезпечення основного права дітей 
на освіту та права навчатися за місцем 
проживання, що передбачає навчання 
дитини з особливими освітніми потре-
бами, зокрема дитини з особливостями 
психофізичного розвитку, в умовах за-
гальноосвітнього закладу. Інклюзивне 
навчання забезпечує доступ до освіти 

дітей з особливими потребами у загаль-
ноосвітніх школах за рахунок застосу-
вання методів навчання, що враховують 
індивідуальні особливості таких дітей. 
В основу інклюзивної освіти покладена 
ідеологія, яка виключає будь-яку дис-
кримінацію дітей; забезпечує рівноцін-
не ставлення до всіх людей, але створює 
спеціальні умови для дітей з особливи-
ми потребами. Отримані поза соціумом 
знання і вміння не могли допомогти ді-
тям з особливими освітніми потребами 
цілковито адаптуватися в суспільстві, 
підготуватися до подолання неминучих 
життєвих труднощів, а, отже, реалізува-
тися в повній мірі як рівноправні і повно-
цінні члени суспільства. Вони осягають 
основи незалежного життя, засвоюють 
нові форми поведінки, спілкування, вза-
ємодії, вчаться виявляти активність, іні-
ціативу, свідомо робити вибір, досягати 
згоди у розв’язанні проблем, приймати 
самостійні рішення.

Одним із аспектів інклюзивної освіти 
є забезпечення ефективності навчання 
дітей з особливостями психофізичного 
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розвитку в загальноосвітньому закла-
ді. Увага зосереджується на соціалізації 
дітей цієї категорії та якості навчання. 
Діти з особливими потребами стають 
частиною нашого життя, вони включа-
ються в загальноосвітні школи, оточен-
ня, спільноти. До них ставляться як до 
рівних і як таких, що заслуговують на 
повагу і сприйняття їх такими, як вони 
є. Інклюзія базується на концепції «нор-
малізації», в основі якої – ідея, що життя 
і побут людей з обмеженими можливос-
тями мають бути якомога більше набли-
жені до умов і стилю життя усієї грома-
ди. Принципи «нормалізації» закріплені 
низкою сучасних міжнародних право-
вих актів: Декларація ООН про права 
розумово відсталих (1971), Декларація 
про права інвалідів (1975), Конвенція 
про права дитини (1989) та ін. Зокрема, 
Декларація ООН про права розумово 
відсталих є першим нормативно-пра-
вовим документом щодо визнання осіб 
з порушеннями психофізичного розви-
тку суспільно повноцінною в соціально-
му сенсі меншиною, яка потребує соці-
ального та правового захисту.

Аналіз закордонної практики свід-
чить, що інклюзивна освіта передусім є 
можливістю для дітей з нерізко вираже-
ними вадами психофізичного розвитку. 
Це, зокрема, окремі форми затримки 
психічного розвитку, певні мовленнєві 
відхилення, зниження слуху чи зору, не-
складні опорно-рухові вади, порушення 
емоційно-вольової сфери. Якщо такі діти 
мають збережений інтелект, самостійно 
себе обслуговують, адекватно контакту-
ють з однолітками, мають сімейну під-
тримку, то, за умови фахового психоло-
го-педагогічного супроводу, вони цілком 
можуть засвоювати культурний досвіт 
у середовищі здорових однолітків. Згід-
но з Концепцією розвитку інклюзивного 
навчання в Україні здійснюється актив-

ний пошук та впровадження ефектив-
них шляхів соціальної взаємодії дітей, 
що потребують корекції психофізичного 
розвитку, із їхніми здоровими однолітка-
ми. Найпершими, хто помічає проблеми 
та труднощі у розвитку дитини є батьки, 
лікарі-педіатри, вихователі. Чим раніше 
дитина одержить необхідну допомогу 
(педагогічну, психологічну, медичну), 
тим легше буде структура її дефекту, тим 
краще вона розвиватиметься. Важливо, 
щоб і вихователі дошкільних закладів 
вчасно помічали проблеми поведін-
ки дітей, труднощі у навчанні і радили 
батькам відвідати спеціалістів ПМПК. 
Саме вони допоможуть визначити, що 
спричинило труднощі чи вади у розви-
тку дитини, привело до проблем шкіль-
ного навчання: порадять, які умови ство-
рити у сім ї, дитячому садку; нададуть 
корекційну допомогу або порадять спе-
ціальний заклад для цього. Приймати 
рішення про заклад для дитини з психо-
фізичними вадами мають батьки разом 
із фахівцями ПМПК.

У процесі систематичного навчання 
та виховання дитини найбільш яскра-
во виявляються її здібності, проблеми 
та труднощі. До складання документу 
може бути залучений і психолог, якщо 
він систематично працював з дитиною. 
Вихователь може зауважити своєї при-
пущення щодо причин, які обумовлюють 
відставання дитини у розвитку, труд-
нощі та прогалини у засвоєнні програ-
ми дошкільного закладу. Проте, ніяких 
діагнозів, навіть у вигляді припущення, 
педагог не формулює, оскільки вада ди-
тини. її конкретний клінічний діагноз, 
встановлюють колегіально працівники 
ПМПК на підставі ґрунтовного вивчен-
ня матеріалів особової справи, картки 
розвитку дитини, медичних докумен-
тів, малюнків дитини, психолого-педа-
гогічної характеристики та результатів 
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обстеження дитини. Якщо корекційні 
педагоги, практичні психологи, які спе-
ціалізуються на корекційній роботі, є 
компетентними щодо роботи з такими 
дітьми, то вихователі дошкільних закла-
дів часто не мають ні психологічної, ні 
методичної готовності до інклюзії. Тому 
у ДНЗ має здійснюватися спеціальна 
підготовка педагогічного персоналу. 
Змістом такої освіти мають бути осно-
ви корекційної педагогіки і психології, 
з певними методичними аспектами.

Аналіз сучасних досліджень та пу-
блікацій. На сучасному етапі розвитку 
корекційної освіти в Україні та інших 
країнах світу зростає роль досліджень, 
спрямованих на пошук ефективних шля-
хів організації і проведення навчально-
виховної та корекційно-розвивальної 
роботи з дітьми, які мають особливості 
психофізичного розвитку, в загально-
освітньому просторі (В. Бондар, Е. Да-
нілявічутє, В. Засенко, А. Колупаєва, 
С. Литовченко, С. Миронова, Ю. Найда,  
Т. Сак, Н. Софій, В. Синьов, В. Тищен- 
ко та ін.). Протягом останніх років 
з’явилась низка досліджень з проблеми 
підготовки майбутніх педагогів до ро-
боти з дітьми з особливими потребами 
в загальноосвітньому просторі (О. Ва-
силенко, І. Демченко, О. Завальнюк, 
А. Колупаєва, О. Мартинчук, Л. Савчук, 
О. Таранченко та ін.). Однак, наразі ще 
актуальною залишається проблема роз-
робки теоретико – методичних засад фор-
мування професійної компетентності 
психологів та вихователів у сфері готов-
ності до психолого-педагогічної діяль-
ності в загальноосвітніх навчальних за-
кладах з інклюзивною формою навчання.

Метою написання статті – визначення 
змістового компоненту підготовки психо-
лого- мтодичої служби до роботи з дітьми 
з особливостями психофізичного роз-
витку в умовах інклюзивного навчання.

Виклад основного матеріалу. З ме-
тою реалізації інклюзивної освіти вихо-
вателі повинні вміти:

• здійснювати моніторинг розвитку 
дітей, що мають труднощі у засвоєнні 
знань, різних видів діяльності та адек-
ватно оцінювати причини, якими спри-
чинено ці труднощі;

• своєчасно виявити відхилення у роз-
витку дошкільників та під керівництвом 
корекційного педагога брати участь 
у здійсненні правильного психолого-пе-
дагогічного супроводу дітей, що потре-
бують корекції психофізичного розвитку;

• здійснювати індивідуальний та ди-
ференційований підхід до вихованців 
з вадами психофізичного розвитку;

• формувати готовність здорових до-
шкільників до позитивної спільної вза-
ємодії з однолітками, що потребують ко-
рекції психофізичного розвитку;

• проводити роботу з батьками щодо 
надання їм правдивої інформації про осіб 
з порушенням психофізичного розвитку.

Оскільки дитина-дошкільник – це 
віддзеркалення сім’ї, то відповідну ро-
боту потрібно провести і з батьками здо-
рових дітей, формуючи у них позитивне 
ставлення до перебування у групі дітей 
з особливими потребами. З метою впро-
вадження системи психолого-педагогіч-
ного супроводу дітей дошкільного віку, 
які навчаються в умовах інклюзивної 
освіти, важливим є організація і здій-
снення комплексного підходу, реалізація 
якого передбачає:

1. Поетапне впровадження інклю-
зивної освіти, яке потребує проведення 
необхідних психосоціальних та педаго-
гічних заходів, а саме: Психодіагнос-
тичний етап:

– діагностика рівня розвитку дітей; 
– виявлення індивідуальних особли-

востей психічного, фізичного, інтелек-
туального розвитку; 
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– рівня розвитку психічних процесів; 
діагностики соціальної зрілості, інте-
лекту, стилю взаємодії педагогів і бать-
ків з дитиною;

– тестування та анкетування педагогів 
та батьків на предмет готовності до здій-
снення інклюзивного навчання;вивчення 
особливостей сім’ї, в якій виховується 
дитина; 

– психолого-педагогічне спостере-
ження за особливостями соціальної вза-
ємодії учнів у школах з інклюзивним на-
вчанням.

2. Оформлення документації для здій-
снення психолого-педагогічного супро-
воду дитини з особливими потребами:

– банку даних дітей відповідно 
до особливостей та наявних порушень;

– картки здоров’я і розвитку дитини;
– психологічної картки індивідуаль-

ного розвитку дитини;
– соціального паспорту сім’ї, в якій 

виховується дитина;
– щоденника спостереження за дити-

ною в начальному закладі;
– щоденника спостереження за ста-

ном здоров’я поведінкою дитини вдома.
3. Розробка та затвердження індиві-

дуальних програм навчання і розвитку 
з рекомендаціями для педагогів і бать-
ків, розроблених за участі різних фа-
хівців (лікаря, психолога, соціального 
педагога, педагога-дефектолога, учителя- 
логопеда).

4. Створення власної навчально-мето-
дичної та інформаційної бази, а саме:

– банку даних навчальних і виховних 
програм;

– механізму забезпечення отриман-
ня оперативної інформації про рівень 
здоров’я, навчання і розвиток дитини 
з особливими потребами.

5. Моніторинг результативності, який 
передбачає застосування наступних ме-
тодів:

– дидактичного – вивчення результа-
тивності різних сторін навчально-вихов-
ного процесу; 

– виховного – простеження ефек-
тивності виховного процесу, системи  
взаємостосунків його учасників;

– управлінського – простеження за 
характером взаємостосунків на різних 
управлінських рівнях в системах: «ке-
рівник – педагогічний колектив», «керів-
ник – діти», «керівник – батьки», «керів-
ник – зовнішнє середовище»;

– соціапьно-психологічного – спосте-
реження за системою колективно-гру-
пових взаємовідносин, за характером 
психологічної атмосфери педагогічного 
колективу, психологічного стану дітей, 
батьків; 

– медичного – відстеження динаміки 
стану здоров’я дитини з особливими по-
требами. 

6. Виявлення і прогнозування мож-
ливих проблем, серед яких можуть бути 
наступні: 

– виникнення опору новому серед-
овищу з боку дитини, для зняття якого 
потрібно включати розробку додаткових 
освітньо-виховних ресурсів;

– виникнення внутрішніх і зовнішніх 
конфліктів між педагогом і дитиною), 
педагогом і батьками внаслідок роботи 
із проблемою «особливоїдитини».

7. Розробка шляхів корекції можли-
вих негативних наслідків:

– планування резерву часу для пере-
гляду спланованих форм, методів, при-
йомів роботи з дітьми та їх батьками; 

– ґрунтовне пояснення батькам і пе-
дагогам переваг інклюзивної освіти;

– реорганізація індивідуальних пси-
холого-педагогічних програм супро-
воду дітей, які виявляють відповідні  
проблеми;

– відстеження результативності впро-
ваджених змін.
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Висновки. Інклюзивна освіта необ-
хідна в першу чергу для дітей з обмеже-
ними особливостями, адже вони мають 
право на таку ж освіту, як і всі. Позитив-
ний результат даної реформи залежить 
у першу чергу від кадрового питання. 
Для того, щоб побудувати ефективну 
систему інклюзивної освіти в Україні, 
передусім потрібно посилити фінансу-

вання освіти та удосконалити методич-
не та кадрове забезпечення інклюзивної 
освіти. Також важливий фактор, це ро-
зуміння цих дітей самим суспільством. 
Потрібно пропагувати толерантне став-
лення до особливих дітей, шляхом залу-
чення до цього питання засобів масової 
інформації, і лише тоді можливий пози-
тивний результат цієї реформи.
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ПРОФЕСІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В МОВАХ 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Нова українська школа потребує пе-
дагогів, які постійно розвиваються самі 
та розвивають своїх учнів. Сучасному 
суспільстві необхідні професійно-компе-
тентні педагоги, які мають творчий потен-
ціалом, відповідні духовно-моральними 
якості, нове педагогічне мисленням, нове 
бачення школяра та навколишнього світу.

Сучасна школа чекає нового вчите-
ля, який має високу фахову кваліфіка-
цію та професійну культуру, здатний 
об’єктивно осмислювати педагогічні 
явища й факти, критично оцінювати й 
творчо сприймати педагогічну дійсність. 
Високі вимоги до сучасного педагога зу-
мовлені об’єктивними потребами сус-
пільства, новими завданнями, які ста-
вить перед нами життя.

Нинішній школі потрібен педагог-
психолог, дослідник, науковець, актор, 
здатний креативно вирішувати профе-
сійні завдання, співпрацювати з іншими 
та вести за собою. Одним словом той, хто 
любить і розуміє дітей. Наділений здат-
ністю до креативності, вчитель вдихає 
в наукові факти, гіпотези та теорії нове 
життя, відкриває шлях своїм учням до 
розуму і серця.  При цьому творчість – 
важлива умова у становленні самого 
педагога, його самопізнання, розвитку 
і розкриття як особистості. Творчість, 
розвиваючи здібності, формує педаго-
гічний талант учителя.

Одним з найважливіших вимог, які 
пред’являє педагогічна професія, є чіт-
кість соціальної та професійної позицій. 
Саме в ній учитель висловлює себе як 

суб’єкт педагогічної діяльності. Пози-
ція педагога – це система інтелектуаль-
них, вольових і емоційно-оцінних від-
носин до світу, педагогічної діяльності, 
яка є джерелом його активності. Вона 
визначається, з одного боку, вимога-
ми, очікуваннями та можливостями, які 
пред’являє і надає йому суспільство, 
а з іншого боку, діють внутрішні, осо-
бистісні джерела активності – пережи-
вання, мотиви, мета діяльності педаго-
га, його ціннісні орієнтири, світогляд. 
Позитивна взаємодія в цій системі 
можлива за умови цілеспрямованого 
і постійного бажання вчителя самому 
розвиватись і змінюватися, змінювати 
свою «Я-концепцію», що, за визначен-
ням «Українського педагогічного слов-
ника», є «відносно стійкою, в більшій 
чи меншій мірі усвідомленою системою 
уявлень індивіда самого себе, яка пере-
живається ним як неповторна, на основі 
якої він будує свою взаємодію з іншими 
людьми і ставиться до себе» [1, с. 116]. 
Основним мотиваційним чинником, що 
спонукатиме педагога до змін у сприй-
нятті себе і змін у відносинах з іншими 
людьми, має бути прагнення відчувати 
задоволення від процесу взаємодії, у да-
ному випадку вчителя з учнями і учнів 
з учителем. Головними вимогами, що 
пред’являються до педагога, є любов до 
дітей, любов до педагогічної діяльності, 
наявність глибоких спеціальних знань 
з предметів, що викладаються, широка 
загальна ерудиція, педагогічна інтуїція, 
високорозвинений інтелект, високий рі-
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вень загальної культури, професійне во-
лодіння сучасними педагогічними техно-
логіями, методиками освітньої роботи. 

Вміння вчителя толерантно ставитись 
до учнів є прикладом урівноваженої та 
терпеливої позиції педагога, який розу-
міє дітей. Толерантне ставлення до учнів 
можливе тоді, коли вчитель приймає 
себе таким, яким він є, без почуттів про-
вини, образи, сорому, вміє любити себе 
або намагається це робити, а тому зможе 
з любов’ю ставитись до учнів. Прийнят-
тя педагогом себе – це основа, на якій 
базується здатність приймати інших. 
Спираючись на таку позицію, в педагога 
з’являється необхідність змінити вектор 
впливу на учнів: спрямовувати свої сили 
на виділення, підсилення всього хоро-
шого та доброго в них. Отже, важливе 
значення для побудови партнерської вза-
ємодії вчителя й учня має вміння педа-
гога допомагати самому собі: утверджу-
вати власну гідність і усвідомлювати 
свою цінність, навчатися приймати себе 
таким, яким ти є, з любов’ю до себе, без 
критицизму, з конструктивним аналізом, 
змінюючись у теперішньому і плануючи 
зміни на майбутнє. 

Для того, щоб бути цікавим дітям, пе-
дагог має постійно навчатися. Мається 
на увазі систематичне оновлення зна-
ння з предметів викладання. Потреба 
в професійному вдосконаленні визначає 
роль та місце самоосвіти. Самоосвіта – 
це шлях професійного та особистісного 
зростання, що визначає ефективність 
уроків, рівень підготовки до них, рівень 
співпраці з учнями, професійну мотива-
цію та самооцінку. 

Професійно зорієнтована самоосві-
та – потреба педагогів, що працюють 
в умовах Нової української школи. Важ-
ливою складовою методичної роботи 
стає колективна та індивідуальна діяль-
ність в рамках вирішення науково-мето-

дичних проектів, над якими працює вчи- 
тель, шкільна методична комісія та за-
клад загальної середньої освіти.  Важли-
вими також є участь в роботі психолого-
педагогічних та проблемних семінарів, 
проблемних, творчих динамічних груп.

Однією з форм активного зростання 
професійного потенціалу вчителя ста-
ють семінари. Семінари – форма теоре-
тичних занять, побудованих на самостій-
ній роботі учнів з літературою. Провідна 
мета – надбання та поглиблення теоре-
тичних знань, їх уточнення, осмислен-
ня, формування педагогічного мислення 
та власних переконань. Отримані в ході 
підготовки до семінару знання спрямо-
вані на отримання вмінь працювати з лі-
тературою, організовувати самостійну 
працю, навичок оформлення отримано-
го матеріалу в вигляді анотації, рецензії; 
оволодіння мистецтвом чітко і лаконічно 
представити та захищати ідеї, вести дис-
кусію, полеміку.

Дистанційне навчання передбачає 
низку семінарів або вебінарів онлайн, 
що можуть відбуватися онлайн чи в за-
писі. Також програми дистанційного 
навчання включають майстер-класи, 
тренінги, семінари, об’єднані спіль-
ною ідеєю. Дистанційний курс НУШ 
знайомить вчителів з новим Держав-
ним стандартом початкової освіти та 
методиками компетентністного на-
вчання. Це один із обов’язкових етапів 
підвищення кваліфікації педагогів, які 
навчають 1-й клас з вересня 2018 року 
та 2019 року. Для ефективного навчан-
ня вчителів розроблено онлайн курси 
на платформі EdEra, які корисні вчи-
телям для оволодіння сучасною мето-
дичною інформацією. Курси надають 
основні та додаткові методичні матері-
али з можливістю друку, теоретичні й 
практичні завдання, форум для обгово-
рень проблемних питань [3].
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Зростання освітнього попиту спону-
кає вчителя підвищувати свою науко-
ву ерудицію, творчо підходити до зміни 
змісту предметів. Різноманіття нових на-
вчальних програм і підручників змушує 
глибоко аналізувати їх, перш ніж вибра-
ти. Удосконалення професійної майстер-
ності вчителя в умовах Нової україн-
ської школи передбачає переосмислення 
вчителем своєї професійної орієнтації, 
функціональних обов’язків, власного 
досвіду та педагогічних знахідок вчите-
лів-новаторів. Цей процес вимагає вну-
трішньої цілеспрямованої діяльності [4].

Працюючи тренером з реалізації 
стратегії професійного розвитку вчите-
лів Нової української школи, відповід-
но до освітньої політики держави, через 
опанування новітніх практик, техноло-
гій, методик, форм, методів професій-
ної діяльності на засадах інноваційних 
освітніх підходів із урахуванням потреб 
закладів освіти, педагогів, суспільства 
й громадськості, значну увагу потрібно 
приділяти власній самоосвіті.

Результат реалізації Програми – здат-
ність тренера для навчання вчителів  
Нової української школи:

• працювати з дорослою аудиторією 
осіб із вищою освітою, серед яких є й 
учителі, які прагнуть до інноваційної ді-
яльності, і ті, що перебувають під впли-
вом усталених професійних стереотипів;

• визначати освітні потреби аудиторії 
та мотивувати її до навчання;

• усвідомлювати цілі й цінності  
Нової української школи, глибоко розу-
міти зміст Концепції «Нова українська 
школа»;

• застосовувати інтерактивні методи 
навчання дорослих, технології тренінгу, 
фасилітації, менторства (наставництва), 
консультування;

• характеризувати особливості зміс-
ту й технологій навчання учнів у Новій 
українській школі;

• використовувати інформаційні ре-
сурси Нової української школи та допо-
магати вчителям опановувати їх.

Розвиток творчого потенціалу вчи-
телів, всього педагогічного колективу,  
відбувається шляхом упровадження пе-
дагогічних інновацій в системі початко-
вої школи.

• Як краще підготувати дітей 
до успішного та продуктивного життя 
в майбутньому?

• Як навчити розуміти свої прагнен-
ня, робити свій вибір і відповідати за 
його наслідки?

• Як скерувати молоду людину на до-
сягнення гідної життєвої мети?

• Як створити умови для становлення 
особистості, спрямованої на саморозви-
ток та самовдосконалення?

• Яким чином залучити широке коло 
педагогічних працівників до дослід-
ницької діяльності та накопичення до-
свіду щодо використання інноваційних 
технологій для розвитку творчого потен-
ціалу учнів [2]? 

Робота тренерів для навчання вчите-
лів початкових класів є важливим кроком 
Нової української школи до успіху. Змі-
нюється час. Міняються діти, вчителі, 
батьки. Школа теж змінює свої орієнти-
ри. Тому вислів: «Не дитина для школи, 
а школа для дитини» є дуже актуальним.
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ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ 
ЯК ОБ’ЄКТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація: Стаття присвячена розгляду основних аспектів поняття «психологічна готов-
ність», аналізу різних підходів до вивчення психологічної готовності та визначенню особли-
востей її формування у Збройних Силах України. 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению основных аспектов понятия «психологиче-
ская готовность», анализу разных подходов к изучению психологической готовности и опре-
делению особенностей ее формирования в Вооруженных Силах Украины.

Summary: The article is sanctified to consideration of basic aspects of concept “psychological 
readiness”, analysis of the different going near the study of psychological readiness and determina-
tion of features of her forming in the Armed Forces of Ukraine.

Постановка проблеми. Від момен-
ту створення і по теперішній час, а осо-
бливо в районі виконання проведення 
Операції об’єднаних сил, підрозділи 
зенітних ракетних військ продовжують 
бути основним фактором стримування 
засобів повітряного нападу противника, 
що лише підтверджує значимість цього 
роду військ. Сьогодні частини та підроз-
діли зенітних ракетних військ у складі 
Повітряних Сил Збройних Сил Украї-
ни продовжують виконувати завдання 
бойового чергування з протиповітряної 
оборони з метою попередження про по-
чаток повітряного та ракетного нападу, 
ведення боротьби з повітряними цілями, 
захисту найважливіших адміністратив-
но-політичних і промислових центрів, 
угруповань військ (сил) від ударів засо-
бів повітряного нападу.

Бойове чергування в Повітряних Си-
лах Збройних Сил України є найважливі-
шою складовою частиною повсякденної 
діяльності особового складу, становить 
її основний зміст. Державне значення 
виконуваних під час несення бойового 

чергування завдань, специфіка застосу-
вання озброєння та військової техніки 
під час виконання поставлених завдань, 
умови в яких перебуває особовий склад 
під час несення бойового чергування 
суттєво впливають на психіку кожного 
військовослужбовця. Іншими словами, 
діяльність військовослужбовців, які за-
лучаються до несення бойового чергу-
вання, проходить в екстремальних умо-
вах, нерідко з ризиком для життя, тому 
ми змушені поглянути на проблему 
формування психологічної готовності 
військовослужбовців зенітних ракетних 
військ, що залучаються до бойового чер-
гування.

Аналіз останніх досліджень та пуб- 
лікацій. Аналіз літератури з цієї про-
блеми показує всю складність, багато-
мірність і неоднозначність трактування 
самого поняття «психологічна готов-
ність». Як сукупність мотиваційних, ког-
нітивних, емоційних якостей особистос-
ті розглядали психологічну готовність 
Л.С. Нерсесян та А.Ц. Пуні, ними також 
наголошується, що готовність є загаль-
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ним станом особистості, спрямованістю 
до здійснення певних дій. 

Поняття «готовності» до високопро-
дуктивної діяльності у певній галузі сус-
пільного життя Б.Г. Ананьєв визначав як 
«прояв здібностей». В.А. Крутецький 
пропонував називати готовністю до ді-
яльності весь «ансамбль», синтез влас-
тивостей особистості, як значно ширше 
поняття, ніж здібності [1]. 

Українські вчені – М.С. Корольчук, 
П.П. Криворучко, В.І. Осьодло, О.Ф. Хмі- 
ляр, В.М. Невмержицький, P.A. Шпак, 
O.A. Блінов – досліджували психологіч-
ну готовність до дій в особливих умовах 
військовослужбовців різних спеціаль-
ностей, але на нашу думку питанням 
дослідження формування психологічної 
готовності військовослужбовців зеніт-
них ракетних військ, що залучаються до 
несення бойового чергування, приділе-
но недостатньо уваги. Саме тому метою 
наукового дослідження буде визначен-
ня основних аспектів психологічної го-
товності військовослужбовців зенітних 
ракетних військ.

Результати дослідження. Сучасна 
людина проводить свою життєдіяль-
ність в епоху інформатизації, комуні-
каційного суспільства, аспекти якого 
можна характеризувати науковим та за-
гальнокультурним акронімом – VUCA, 
що походить від англомовних лексем 
Volatility (укр. – «мінливість, волатиль-
ність»), Uncertainty («ненадійність»), 
Complexity («заплутаність, складність») 
та Ambiguity («неоднозначність, неяс-
ність, невизначеність») [2].

Оформлення сучасного світу як 
VUCA (англ. – VUCA-world), або про-
стору існування з домінуючими ознака-
ми волатильності, ненадійності, заплу-
таності, і, як результат, невизначеності 
процесів та явищ, вносить свої вимоги 
стосовно особливостей та способів іс-

нування людини, суспільства і людства 
у «світі невизначеності», трактує прави-
ла поводження і вимагає від особистості 
жити й діяти в умовах невизначеності 
та мінливості [2]. 

Постає питання готовності особис-
тості, а саме психологічної готовності 
особистості, а в нашому випадку вій-
ськовослужбовця зенітних ракетних 
військ, що залучається до несення бойо-
вого чергування.

Загальне розуміння дефініції «пси-
хологічна готовність» як універсальний 
механізм перетворень розглядається 
передусім як важлива передумова до-
сягнення результату особистістю, що 
визначає її сплановану поведінку та ре-
гуляцію цієї поведінки відповідно до 
умов. Також психологічна готовність є 
базовою характеристикою особистості, 
стійкою особливістю, показником мож-
ливостей психіки людини в певний мо-
мент її діяльності.

М.І. Дяченко розглядає готовність 
у  якості активно-дійового стану й уста-
новки особистості на певну поведінку, 
яка характеризується вибірковою про-
гнозуючою активністю на стадії під-
готовки до діяльності. Він виділяє три 
етапи формування психологічної готов-
ності: визначення цілей на основі усві-
домлених потреб і мотивів; вироблення 
плану, установок загальних моделей і 
майбутніх дій; перехід готовності, що 
з’явилася, у предметні дії, які відповіда-
ють суворо визначеним засобам і спосо-
бам діяльності. Однак, як вважає автор, 
для її розвитку необхідні певні знання, 
вміння, навички, налаштованість, відпо-
відальність і бажання досягти успіху [3].

Аналізуючи основні підходи до ви-
вчення психологічної готовності осо-
бистості окреслено два основні підходи:

• перший – розглядається як особис-
тісна характеристика людини [4; 5]; 
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• другий – акценти робляться на ви-
вченні функціональних станів психіки 
людини, якими супроводжується фено-
мен готовності [6; 7].

Ці два підходи в цілому і кожен окре-
мо формує функціональну спільність та 
розглядається як тривала й тимчасова 
форми. Тривала форма визначається як 
система професійних якостей, що забез-
печує успішну діяльність в певних умо-
вах. Якщо умови змінюються, то можли-
вість ефективно діяти в швидкозмінних 
умовах обстановки забезпечує тимчасо-
ва готовність, актуалізуючи тривалу го-
товність відповідно до виникаючих змін 
обстановки. 

Психологічна готовність обумовлю-
ється стійкими психічними особливос-
тями, що власні певній особистості. Про-
те, вона не переносить якості і стани на 
нову ситуацію, а просто їх актуалізує у 
визначений момент. Стан психологічної 
готовності буде певною мірою залежати 
й від умов діяльності, які можна класи-
фікувати на зовнішні та внутрішні. Зна-
чний вплив будуть мати: зміст завдань, 
їх складність, новизну, творчий харак-
тер; обстановку діяльності, приклад по-
ведінки оточуючих; особливості стиму-
лювання дій і результатів; мотивацію, 
прагнення до досягнення того чи іншого 
результату; оцінку ймовірності його до-
сягнення; самооцінку власної підготов-
леності; попередній нервово-психічний 
стан; стан здоров’я і фізичне самопо-
чуття; особистий досвід мобілізації сил 
для рішення задач великої підвищеної 
складності; вміння контролювати і ре-
гулювати рівень свого стану готовності; 
вміння самоналаштовуватися, створюва-
ти оптимальні внутрішні умови для май-
бутньої діяльності [8, с. 18-19].

М.І. Дяченко наголошує, що дина-
мічну структуру стану психологічної 
готовності до складних видів діяльнос-

ті складають наступні взаємопов’язані 
елементи: 

1) усвідомлення своїх потреб, вимог 
суспільства, колективу або завдання, по-
ставленого іншими людьми; 

2) усвідомлення цілей, вирішення 
яких призведе до задоволення потреб 
або виконання поставленого завдання; 

3) усвідомлення та оцінка умов, 
в яких будуть протікати майбутні дії, ак-
туалізація досвіду, пов’язаного в мину-
лому з вирішенням завдань та виконан-
ням вимог подібного роду; 

4) визначення на основі досвіду і 
оцінки майбутніх умов діяльності най-
більш ймовірних і допоміжних способів 
вирішення завдань чи виконання вимог;

5) прогнозування прояву своїх інте-
лектуальних, емоційних, мотиваційних 
і вольових процесів, оцінка співвідно-
шення своїх можливостей, рівня дома-
гань і необхідності досягнення певного 
результату; 

6) мобілізація сил у відповідності 
з умовами та завданням, самонавіюван-
ня в досягненні мети [8, с. 19]. 

Враховуючи викладене, розуміємо,що 
людина готується на вчинення певних 
дій, що забезпечать досягнення мети 
в певних умовах. За певних обставин 
людина може коригувати або створюва-
ти ці умови, якщо вони залежать від неї, 
готуватися до них заздалегідь, моделю-
вати розвиток дій, рефлексувати та про-
гнозувати.

Психологічна готовність військовос-
лужбовця до виконання завдань – це 
основа його дій. Володіння військовос-
лужбовцем знаннями щодо своїх пси-
хологічних особливостей надає йому 
змогу скеровувати власну психіку від-
повідно виникаючих складних ситуацій 
та ефективно діяти в будь-яких умовах. 
Саме на це спрямовуються основні зу-
силля командирів та офіцерів структур 
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морально-психологічного забезпечення 
під час планування заходів психологіч-
ного забезпечення у військових части-
нах Збройних Сил України. 

Відповідно до Настанови з морально-
психологічного забезпечення підготовки 
та застосування Збройних Сил України, 
психологічне забезпечення являє со-
бою цілеспрямовану діяльність органів 
військового управління, командувачів, 
командирів (начальників), службових 
осіб органів МПЗ з метою формування, 
підтримання і поновлення в особово-
го складу психологічної готовності 
та емоційно-вольової стійкості до ви-
конання поставлених перед військами 
(силами) завдань у будь-яких умовах об-
становки, зниження психогенних втрат 
та збереження психічного здоров’я вій-
ськовослужбовців [9].

Психологічне забезпечення здійсню-
ється за напрямками:

• соціально-психологічне діагносту-
вання; 

• психологічна підготовка;
• психологічний супровід.
Основний напрям психологічного 

забезпечення, на який покладається за-
вдання щодо формування, підтримання 
і поновлення в особового складу пси-
хологічної готовності є психологічна 
підготовка. Психологічна підготовка 
особового складу реалізується шляхом 
формування у військовослужбовців 
та військових колективів відповідних 
знань, умінь та якостей, які забезпечу-
ють їх психологічну готовність до орга-
нізованих, активних та ефективних дій 
на полі бою, стійкості до дії бойових 
стрес-факторів [9].

Заходи психологічної підготовки фор-
мують психологічну стійкість та психо-
логічну готовність. Вони формуються 
під час проведення практичних занять, 
що проводяться в умовах, максимально 

наближених до бойових. Попередньо 
у військовослужбовців повинна бути 
сформована психологічна стійкість, як 
система психічних якостей воїна, яка 
визначає його потенційну можливість 
долати труднощі сучасної війни й успіш-
но виконувати отримане завдання [10]. 
Якості військовослужбовця, які визнача-
ють психологічну стійкість, формують-
ся під час проведення занять та навчань, 
які моделюють майбутню бойову діяль-
ність загалом. Для виконання конкрет-
них завдань треба формувати стан пси-
хологічної готовності, як націленість та 
змобілізованість психіки воїнів на подо-
лання майбутніх бойових труднощів, що 
забезпечує результативність і якість ви-
конання бойових завдань, адекватно їх 
складності, значущості і важливості [10]. 

Психологічна готовність має два 
основних структурних елемента:

Мотиваційний – поняття необхіднос-
ті подолання труднощів майбутніх на-
вантажень, прагнення до їх подолання, 
оцінювання здатності щодо управління 
своєю психікою під час змін обстановки;

Емоційний – внутрішні переживання, 
сумнів в своїх силах, страх тощо.

Психологічна підготовка в зеніт-
них ракетних військах Повітряних Сил 
Збройних Сил України проводиться від-
повідно до загальних вимог вказаного 
виду підготовки, і, відповідно до змісту, 
поділяється на три види: 

• загальна – спрямована на організа-
цію загальної психологічної стійкості, 
розвиток психіки військовослужбовців і 
формування особистості воїна;

• спеціальна – основний вид підго-
товки військовослужбовців для зеніт-
них ракетних військ. Спрямовується 
на формування психологічної готов-
ності військовослужбовців зенітних 
ракетних військ з урахуванням особли-
востей видородової діяльності. З цією 
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метою на заняттях створюється обста-
новка, яка характеризується напруже-
ністю, наявністю елементів ризику і 
раптовості, необхідністю прийняття 
нешаблонних рішень в умовах обмеже-
ного часу та високої відповідальності 
за результати військової діяльності, 
що притаманно умовах несення бойо-
вого чергування підрозділами зенітних  
ракетних військ [10];

• цільова – має на меті підготовку вій-
ськовослужбовців виконання конкрет-
них завдань (марш, протиповітряний бій 
тощо). Цей вид психологічної підготов-
ки можна умовно поділити на три етапи:

1) перед початком виконання  
завдань – мобілізація психіки особового 
складу на конкретні умови діяльності;

2) під час виконання завдання – під-
тримання діяльності, попередження 
прояву негативних психічних станів;

3) після виконання завдання – віднов-
лення моральних і психічних сил, зняття 
напруженості.

Також одним із основних завдань 
психологічної підготовки є злагодження 

військових підрозділів, формування пси-
хологічної сумісності військовослужбов-
ців. Позитивно спрямована психологія 
колективу активно впливає на поведін-
ку воїна, характер сприйняття їм подій і 
умов обстановки, дисциплінує його [10].

Висновки. Таким чином, формуван-
ня психологічної готовності військовос-
лужбовців зенітних ракетних військ, які 
залучаються до бойового чергування, 
буде проводитись в рамках психологічної 
підготовки. Під час підготовки та орга-
нізації заходів психологічної підготовки, 
службові особи структур морально-пси-
хологічного забезпечення повинні вра-
ховувати особливості виконання бойової 
діяльності в зенітних ракетних військах, 
специфіку бойового чергування, ступінь 
злагодженості військових колективів. 
Психологічна готовність обслуг зенітних 
ракетних комплексів, які знаходяться на 
бойовому чергуванні, до дій в особливих 
умовах, забезпечить якість виконання за-
вдань з протиповітряної оборони нашої 
держави особливо в районі проведення 
Операції Об’єднаних сил.
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МЕТАФОРА РЕЛІГІЇ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ 
СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Анотація: У цій статті розглядається питання використання метафори релігії в педагогіч-
ному дискурсі сучасного університету, відзначається функціональний і виховний потенціал 
релігійної метафоричної моделі.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос использования метафоры религии 
в педагогическом дискурсе современного университета, отмечается функциональный и вос-
питательный потенциал религиозной метафорической модели. 

Summary: This article discusses the use of the metaphor of religion in the pedagogical dis-
course of a modern university, and notes the functional and educational potential of the religious 
metaphorical model.

Постановка проблеми, зв’язок з 
важливими науковими чи практич-
ними завданнями. На фоні націо-
нальної самоідентифікації і переоцін-
ки цінностей зріс інтерес українців до 
релігійного дискурсу в цілому і його 
впливу на сучасну соціокультурну і по-
літичну ситуацію. Соціокультурні зміни, 
які сталися в українському суспільстві в 
останні десятиліття, дозволили зайняти 
православній вірі важливе місце в житті 
багатьох громадян України, що сприяло 
актуалізації реалій релігійного світогля-
ду і поверненню в активне слововживан-
ня лексики, пов’язаної з сферою релігії. 
Не можна не погодитися, що релігійні 
цінності пронизують усі сфери людсько-
го життя і діяльності – від фундамен-
тальної науки, мистецтва, практичного 
виробництва до педагогіки. 

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. Методологічне підґрунтя ви-
вчення сучасного дискурсу має принци-
пово комплексний, міждисциплінарний 
характер. Науковим розглядом різно-
манітних проявів дискурсу займалися 
Е. Бюіссанс, Е. Бенвеніст, Ж. Дерріда, 

Ю. Кристева, М. Пішо, Т. Ван Дейк, 
В. Дресслер, Я. Петефі, Дж. Браун, 
В. Борботько, Д. Шиффрин, У. Чейф, 
Б. Гаспаров, О. Лаптева, Дж. Дюбуа, 
Т. Гівон, Е. Шеглофф, А. Баранов, 
Г. Крейдлін, У. Лабов, Ф. Бартлетт, 
Б. Фокс, У. Манн, Є. Ширяев, С. Томп-
сон, Дж. Граймс, Б. Мейєр, Р. Райкман, 
Р. Хоровитц, С. Шувалова, Л. Поланьї, 
Р. Лонгейкр, Дж. Сакс, Г. Джефферсон, 
Х. Камп, М. Митун, П. Кленсі, С. Кам-
мінг та ін. Проблеми педагогічного дис-
курсу репрезентовано у працях таких 
науковців, як А. Баранов, В. Базильов, 
Д. Гудков, В. Карасик, Л. Крисин, Н. Ку-
піна, Л. Майданова, П. Серіо, А. Чуди-
нов, Е. Шейгал та ін. 

Метафора була об’єктом досліджен-
ня багатьох мовознавців (Дж. Лакофф, 
А. Баранов, Ю. Караулов, А. Чудинов, 
Н. Арутюнова, В. Вовк, Х. Дацишин, 
Й. Бартошек та ін.). Феномен метафо- 
ричного мислення став об’єктом вивчен-
ня таких відомих учених, як Д. Віко,  
Ф. Ніцше, К. Люїс, Ф. Барлетт, Х. Ортега-
і-Гассет, Е. МакКормак, П. Рікер, Е. Кас-
сірер, М. Еріксон та ін. 
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Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Педагогічний 
дискурс, який насичен метафорами, що 
підкреслює, з одного боку, значущість 
метафори в теорії пізнання, а з іншого 
боку, підтверджує, що освіта є складним 
гуманітарним феноменом, для відобра-
ження суті якого необхідно притягати 
різноманітні соціально значимі прак-
тики. У педагогічному дискурсі в про-
цесі навчання і виховання затребувані 
усі типи метафор і їх варіації. Якщо ви-
вчення метафори на матеріалі художньої 
мови має давню традицію, то метафора 
релігії, яка активно використовується в 
публіцистиці, збільшуючи інформацій-
ну цінність повідомлення за допомогою 
асоціацій, що викликаються переносним 
значенням слова, беручи участь в пере-
конанні і емоційній дії, прояснюючи 
зміст тексту і вносячи в нього оцінний 
компонент, в педагогічному дискурсі ви-
вчений явно недостатньо.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета цієї статті визна-
чається завданнями професійно-педаго-
гічної освіти і недостатньою вивченістю 
особливостей вживання метафори ре-
лігії в освітньому просторі сучасного 
університету, тобто метою є аналіз по-
тенціалу використання метафори релігії 
в педагогічному дискурсі.

Виклад основного матеріалу з по-
вним обґрунтуванням отриманих на-
укових результатів. Поняття «дискурс» 
до теперішнього часу залишається пред-
метом гострих дискусій та представлено 
у наукових розвідках таких дослідників, 
як Е. Бенвенист, Ж. Деррида, Ю. Кристє-
ва, Т. Ван Дейк, В. Дресслер, О. Земська, 
Дж. Браун, В. Борботько, У. Чейф, Б. Гас-
паров, О. Лаптева, Дж. Дюбуа, Г. Крейд-
лин, У. Лабов, Ф. Бартлетт, С. Томпсон, 
Дж. Граймс, Р. Хоровитц, С. Шувалова, 
О. Йокояма, Дж. Сакс, Х. Камп, П. Клен-

сі, С. Каммінг та ін. Термін «дискурс» 
означає стійку, соціально і культурно ви-
значену традицію людського спілкуван-
ня. У сучасній науці проблема дискурсу 
досліджується й обговорюється у межах 
таких напрямів наукового знання, як фі-
лософія, соціологія, теорія комунікацій, 
культурологія, педагогіка та ін., тому 
що «жоден різновид людського буття 
не можна зрозуміти, не звернувшись до 
«світу дискурсу», інакше кажучи, спів-
відношення дискурсу й умов його здій-
снення» [8, с. 81]. 

Педагогічний дискурс у контексті 
аналізу університетської освіти грає 
певну роль, оскільки є складником подій 
освітнього процесу. На основі педаго-
гічного дискурсу будується комунікація 
між суб’єктами процесу навчання в на-
вчальній аудиторії. Ряд авторів у своїх 
роботах розглядає аспекти актуальної 
проблеми мовного розвитку суб’єктів 
педагогічного дискурсу (Л. Антонова, 
В. Бадер, З. Бакум, А. Богуш, Н. Гавриш, 
Є. Голобородько,  Н. Горбунова, О. Го-
рошкіна, Ж. Горіна, Н. Десяєва, Т. Дон-
ченко, Г. Дідук, І. Дроздова, К. Климо-
ва, Т. Котик, Т. Мельник, Е. Палихата, 
К. Плиско, Л.Попова, Л. Руденко, О. Ру-
діна, Л. Туміна, О. Хорошковська та ін.). 

Слід зазначити, що без використання 
метафори неможливо організувати педа-
гогічний дискурс, забезпечити розуміння 
і осмислення матеріалу, тому що «саме 
метафора часто обумовлює перехід до 
нового знання, розширює освоєний лю-
диною семантичний простір, виступає 
інструментом смыслопередачи і обміну 
особовим досвідом» [3]. Як показують 
дослідження, метафора активізує меха-
нізми уяви, сприйняття і пам’яті, сприяє 
розвитку творчих здібностей, розвиває 
мислення, забезпечуючи відновлення 
образу предмета метафоризации через 
мовне значення метафори і через існую-
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че зв’язку між об’єктами і предметами 
дійсності, дозволяючи сприймати інфор-
мацію через призму порівняльного ана-
лізу. Метафори містять дещо неочікуване 
та непередбачуване і при інтерпретації 
створюють «інший образ думок, що до 
цього здавався незвичним, стає для мене 
близьким і зрозумілим. Ці зміни позиції 
я вважаю самою важливою функцією  
історій» [6, с. 12].

Метафора активно реагує на зміни, 
що відбуваються, в житті суспільства 
і залишає свій друк на словах, що за-
лучаються до метафоричного процесу, 
при цьому не лише оновлюються тема-
тичні ряди метафор, але і вже існуючі 
метафори можуть отримувати додаткові 
смислові і емоційні нашарування. На-
приклад, прецедентний феномен мета-
фори «добрий самаритянин» в педаго-
гічному дискурсі має позитивну оцінку, 
оскільки характеризує чуйну людину, 
готову завжди прийти на допомогу, але 
можливий і інший підтекст, який озна-
чає готовність людини допомогти тому, 
хто є ворогом. У наукових досліджен-
нях метафора визначається як: «ключ 
до розуміння основ мислення і процесів 
створення не лише національно-специ-
фічного бачення світу, але й його уні-
версального образу» [1, с. 5]; «не лише 
засіб вираження, але й важливе знаряддя 
мислення» [5, с. 68]; «не просто мовний 
феномен, але і повсякденна реальність, 
коли ми думаємо про одну сферу в тер-
мінах іншої» [4, с. 25]. 

Метафоричні вживання релігійної 
лексики мають нейтральний, рідше пози-
тивний або негативний оцінний потенці-
ал, эксплицируя іронічне відношення до 
описуваних об’єктів або ситуацій. У ре-
лігійній термінології благословення – це 
акт або формула повідомлення милості 
людини, що приймає благословення, 
та акт або формула освячення деякого 

об’єкту. Символ святості або божествен-
ності, так званий німб, – це стилізоване 
зображення сяйва навколо голови земної 
людини, яке у переносному розумінні 
може вживатися в значенні слави. Ця ме-
тафора має оцінний характер і більшою 
мірою іронічний потенціал.

 До найбільш традиційно пошире-
ним метафорам релігії можна відне-
сти, по-перше, різноманітні поняття 
(наприклад, молитва, пост, заповідь, 
сповідь, священний вогонь, таїнство та 
ін.); по-друге, жести (наприклад, зем-
ний уклін, хресне знамення та ін.); по-
третє, абстрактні поняття (апокаліпсис, 
гріх, пекло, спокуса та ін.). Створення 
або використання метафори в будь-
якому контексті є здатністю людини 
знаходити схожість в різних предметах, 
об’єктах і явищах, реалізуючи при цьо-
му такі механізми конструювання ме-
тафори: «порівняння незрівняного» – 
установлення відношення подібності 
між рівними реальностями; «можлива 
неможливість» – допущення можливос-
ті подібності незрівняних в реальності 
сутностей; «несумісна сумісність» – 
метафора складається з різнорідних 
об’єктів; «множинна єдність» – метафо-
ра складається з декількох планів (бук-
вального словесного вираження і ново-
го смислу) [7]. Активний фонд сучасної 
украінської мови рясніє прецедентними 
висловлюваннями, що мають релігій-
ну основу (наприклад, «дар божий», 
«нести свій хрест», «хлебнасущный» 
«жадаючі і прагнучі», «внести свій вне-
сок», «голос волаючого в пустелі», «за-
боронений плід», «злість дня», «камінь 
спотикання», «за сімома печатками», 
«корінь зла», «копати яму іншому», та 
ін.), які можуть бути розділені на ка-
нонічні, тобто ті, які вживаються без 
змін, і трансформовані, тобто ті, в яких 
є присутніми зміни. 
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У сучасних дослідженнях релігій-
на лексика розглядається як своєрід-
ний функціонально-стильовий комп-
лекс, який включає науковий стиль 
у богослов’ї, газетно-публіцистичний 
стиль в церковному житті, офіційно-ді-
ловий стиль у внутрішньоцерковному 
спілкуванні і художній стиль в жанрах 
церковної літератури. Релігійний дис-
курс включає традиційні жанри, тобто 
текстові фрагменти молитов, пропові-
дей, акафістів, притч, псалмів, пастор-
ських звернень, хвалебних молитвосло-
вий, а також офіційні виступи і публікації 
в масовому друці і в інтернеті, які реалі-
зуються в ситуациях церковній та біля-
церковній комунікації, учасниками якої 
можуть бути не лише «професіонали» 
(наприклад, диякони, священики, ченці), 
але і люди самих різних сфер професій-
ної діяльності, але при цьому розділяючі 
церковні цінності. 

Основною метою педагогічного дис-
курсу є соціалізація нового члена сус-
пільства, яка припускає пояснення 
устрою світу, норм і правил поведінки, 
організацію діяльності нового члена 
суспільства в плані його залучення до 
цінностей і моделей поведінки, пере-
вірка розуміння і засвоєння інформації, 
оцінка результатів. Тому для педагога 
важливим є прагнення до адекватного 
сприйняття слухачем інформації, що по-
дається, оскільки це припускає не лише 
характеристику локальних та тимчасо-
вих умов, але і створюють уявлення про 
культурний рівень і духовні цінності 
співрозмовника або аудиторії. Ця умова 
є одним з визначальних при виборі кон-
кретних мовних засобів. Прогнозування 
культурної і мовної компетенції студент-
ської аудиторії не представляє особливої 
праці при використанні традиційно по-
ширених засобів релігійної лексики, яка 
представляє величезний пласт церковної 

і біляцерковної комунікації від усного 
переказу і проповіді до офіційних форм 
педагогічного дискурсу.

Історія науки дозволяє виявити два 
основні напрями у вивченні теорії ме-
тафори: когнітивне і риторичне. Мож-
на стверджувати, що метафори релігії, 
по-перше, пов’язані з історією розви-
тку будь-якого суспільства і мови, і тому 
вони вважаються традиційними, а, по-
друге, метафори занурені в дискурс, так 
як тісно пов’язані з поточною соціаль-
ною і політичною ситуацією. У сучасній 
науковій літературі політична метафора 
представлена як інструмент для усвідом-
лення, моделювання та оцінки політич-
них процесів, як засобі впливу на соці-
альне свідомість. Не можна не відмітити 
досить активне взаємопроникнення по-
літичної метафори і метафори релігії в 
сучасних соціокультурних і політичних 
умовах, які дійсно можна охарактеризу-
вати як період значних змін в усіх сферах 
життя українського суспільства. Тому 
можна говорити про взаємодоповнюю-
чі властивості системи метафор релігії: 
архетипічні, яке виражається в тому, що 
система метафор релігії має стійке ядро, 
не змінюється з часом і відтворюється 
в комунікації протягом довгого періоду, 
і варіативністю, яке визначається «ме-
тафоричними бурями», співпадаючими 
за часом з періодами політичних та со-
ціальних потрясінь, і «метафоричним 
затишшям», яке характерне для періодів 
стабільності. 

 У педагогічному дискурсі метафора 
окрім традиційної естетичної функції 
в художньому тексті або пізнавальній 
функції в науковому виконує ще ряд 
функцій: мотивувати; дисциплінувати; 
моделювати; занурювати; створювати 
внутрішні образи; доступно пояснюва-
ти; сполучати новий досвід із вже наяв-
ним; привертати увагу; викликати емо-
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ції [2, с. 42]. Слід звернути увагу на те, 
що метафора релігії використовується 
в різних типах дискурсу (національно-
му, історичному та інституціональному 
дискурсах). Педагогічний дискурс як 
різновид інституціонального дискурсу 
передбачає насамперед вивчення мета-
фори релігії в особистісному аспекті, 
тобто вивченню й аналізу повинні під-
даватися метафори, які характерні для 
окремого суб’єкту педагогічного про-
цесу та які відбивають специфіку його 
ідіостилю. Другий аспект, але не менш 
значущий, зумовлює розгляд метафори 
релігії в окремому тексті, наприклад, 
педагогічному дискурсі навчального за-
няття. Метафора об’єднує дві понятійні 
сфери: сферу-джерело функціонуван-
ня метафоричних номінацій, яка добре 
структурована, і сферу-мішень (мета), 
яка передбачає категоризації, уточнення, 
пояснення і концептуалізації [4, с. 15]. 
Метафора релігії більшою мірою харак-
теризується позитивною эмотивностью 
і це передусім пов’язано з позитивним 
відношенням більшості метафоричних 
образів до сфери-джерела, наприклад, 
метафори «Ангел-хранитель» і «Ангел 
миру», використання яких за релігійни-
ми уявленнями, припускає опіку людини 
упродовж усього життя, є його покрови-
телем і захисником та захисником пла-
нети від війни і тероризму.

Метафора з сферою-джерелом «Ре-
лігія» активно використовує механізм 
міфологізації, який припускає створен-
ня у людини фантастичного уявлення 
про світ, властиве суспільству первіс-
ної формації, як правило, передаване 
у формі усного оповідання – міфу. У пе-
дагогічному дискурсі у якості метафо-
ризации міфи можуть використовува-
тися в різніх ситуаціях, супроводжуючі 
процес педагогічної комунікації, такі, 
що стали стереотипними у свідомості 

сучасного студента («Авгієві стайні», 
«подвиги Геракла», «вогонь Прометея», 
«Сізіфова праця» та ін.). Використання 
метафор нерідко виявляється для педа-
гога вдалим способом «виразити багато 
що, сказавши мало що», тонко впливати 
на настрої і емоції в колективі, пред-
ставляти нові ідеї і одночасно виклика-
ти інтерес до своїх власних виразів, так 
як вивчення метафоричного репертуару 
суб’єктів освітнього процесу допома-
гає краще зрозуміти підсвідомі механіз-
ми їх діяльності і справжнє ставлення 
до тієї чи іншої проблеми. За ситуації, 
коли необхідно дати студентові чітку 
характеристику виконаної роботи, пе-
дагог може доцільно використати мета-
фори: «Геркулесова праця», яка переви-
щує сили людини, завдання, непосильне 
звичайній людині, та «Сізіфова праця»,  
для котрого характерна досить важка і 
трудомістка, але, на жаль, даремна і без-
результативна робота.

В якості сфери-джерела можуть бути 
використані релігійні тексти, наприклад, 
Біблія, яка представлена прецедентними 
феноменами біблейського походжен-
ня (Голіаф, Давид та ін.). Стійкий зміст 
Біблії і велика експресивність її образів 
дозволяє педагогові добитися значної 
економії мовних і текстових засобів і 
обумовлюють вживання прецедентних 
текстових метафор як засобу аргумента-
ції в педагогічному дискурсі. Як приклад 
можна використати метафору образу 
Авгура, яка має негативний потенціал. 
Авгурами називали жерців, які тлума-
чили волю богів і передбачали майбут-
нє по атмосферних явищах, по польоту 
і крику птахів, але при цьому багато хто 
з них самих не вірив у свої тлумачення і 
пророцтвах, тобто експлікуючи вектори 
брехливості і лицемірства. 

Слід мати на увазі, що релігійний дис-
курс за своєю природою досить театраль-
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ний і за своєю суттю має високу міру 
навіюваності завдяки сферам-джерелам 
«Ритуали і обряди», які мають традицій-
ний порядок проведення якої-небудь це-
ремонії, сукупність дій, вироблюваних 
в певній послідовності, і «Служителі 
культу», наприклад, в метафоричному 
сенсі проповідування розуміється як по-
ширення яких-небудь поглядів і агітація 
за них, а образ приходський священик, 
в метафоричному сенсі, – це людина, 
яка любить читати мораль. У культурі 
західного Середньовіччя релігійні риту-
али, що драматизуються, пов’язані з по-
клонінням богам, і дійства, що мають 
в основі біблейський сюжет, називали 
містерією (від греч. Mysterion – «таїн-
ство», «таємниця»). У сучасних умовах 
педагогічного процесу, коли існує певна 
невідомість в якому-небудь процесі або 
дії, то інформація може бути визначена, 
як містерія або таїнство.

Останнє десятиліття ХХ ст. стало від-
правною точкою для розвитку альтер-
нативного підходу в аналізі метафори, 
який дістав назву теорії концептуальної 
інтеграції, або теорії блендингу, згідно 
якому процес метафоризації включає 
складні динамічні інтеграційні процеси, 
що створюють нові змішані ментальні 
простори, здатні в самому процесі кон-
цептуальної інтеграції вибудовувати 
структуру значення. Цей підхід орієн-
товано на вивчення метафори, в тому 
числі й метафори релігії, не як культур-
но-статичного, а як індивідуально-дина-
мічного феномену, це і є прогресивним 
аспектом у розгляді проблеми функціо-
нування метафори релігії в педагогічно-
му дискурсі. Усе перераховане сприяє 
розширенню вже освоєного семантич-
ного простору, адекватній інтерпретації 

значень сенсу висловлювання і створен-
ню асоціацій. При функціонуванні мета-
фори релігії в педагогічному дискурсі 
виділяються значення, які використову-
ються без змін, і переносні значення, які 
в певних контекстах педагогічної і со-
ціальної тематики проходять конкретні 
зміни в семантиці, лексичній сполучу-
ваності і експресивно-емоційній оцінці.

Висновки з даного дослідження. 
Таким чином, використання і функціо-
нування метафори в педагогічному дис-
курсі – складне явище, оскільки сама 
метафора є багатоаспектним явищем і 
може розглядатися і як результат, тобто 
метафоричне значення, і як процесі ме-
тафоричного перенесення або метафо-
ризації. Використання метафори релігії 
в педагогічному дискурсі сучасного уні-
верситету сприяє розвитку метафорич-
них здібностей студентів, які проявля-
ються в умінні подивитися на проблему 
«ззовні», долати стереотипи мислення і 
поведінки, що вже склалися, знаходити 
ефективніший варіант діалогу, посилю-
вати мотивацію до власних змін шляхом 
розвитку креативності при створенні 
особистої історії, стимулювати розвиток 
нових світоглядних орієнтирів.

Перспективи подальших розвідок 
у даному напряму. Одним з перспек-
тивних напрямів в розробці цієї про-
блеми повинне стати вивчення техно-
логії використання метафори релігії як 
когнітивного механізму педагогічного 
дискурсу, який передбачає прояв пси-
холінгвістичних проблем сприйняття і 
усвідомлення метафори, вивчення ме-
тафоричного арсеналу студентів, дослі-
дження виховного потенціалу метафори 
релігії в освітньому просторі сучасного 
університету.
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ПЕТРОВСЬКОМУ 

ПОЛТАВСЬКОМУ КАДЕТСЬКОМУ КОРПУСІ

Анотація: У статті досліджено систему естетичного виховання у Петровському Полтав-
ському кадетському корпусі та доведено доцільність використання цього педагогічного до-
свіду у сучасних закладах початкової військової освіти.

Аннотация: В статье исследована система эстетического воспитания в Петровском Пол-
тавском кадетском корпусе и доказана целесообразность использования этого педагогиче-
ского опыта в современных учреждениях начального военного образования. 

Summary: The article investigates the system of aesthetic education in the Petrovsky Poltava 
Cadet Corps and proved the expediency of using this pedagogical experience in modern institutions 
of initial military education. 

Постановка проблем. Удоскона-
лення системи роботи навчально-ви-
ховних закладів військового профілю в 
Україні неможливе без урахування до-
свіду минулих поколінь. Особливий на-
уковий інтерес представляє вивчення 
організації виховної роботи в перших 
таких навчальних закладах – кадет-
ських корпусах, які діяли на території 
українських губерній Російської ім-
перії у ХІХ – на поч. ХХ століття, де 
стала реальністю ідея початкового вій-
ськового виховання, розроблені його 
організаційні та теоретико-методичні 
основи. Становлення та розвиток сис-
теми виховання в українських кадет-
ських корпусах відбувалися протягом 
майже століття в контексті реформу-
вання військової освіти Російської 
імперії. Поетапні реформи суттєво 
змінювали зміст і форми системи ви-
ховання кадетських корпусів, зробив-
ши їх одними з кращих навчальних 
закладів дореволюційної Росії. Серед 
цих навчальних закладів особливе міс-
це займає Петровський Полтавський 
кадетський корпус (1840–1920 роки), 
який був відкритий першим.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. На початку 90 років ХХ ст. 
з’являються роботи, присвячені за-
гальному дослідженню системи вій-
ськової підготовки у дореволюційних 
кадетських корпусах: витоки станов-
лення загальної військової освіти до-
сліджували М.О. Балабай, A.M. Плеха-
нов, В.Б. Задорожний, A.M. Лушніков, 
В.Ф. Струтинський та інші; питання 
організації кадетської освіти розглянуто 
в дисертаційних дослідженнях H.H. Ау-
рової, В.Н. Бондаренка, Ю.Н. Гуляє-
ва, В.М. Курмишова. Останнім часом 
з’явилось ряд публікацій, де розгляда-
ється система виховної роботи в цих 
навчальних закладах: М.О. Балабай (ор-
ганізація виховної роботи), Е.Ю. Доро-
шенко (формування дисциплінованості), 
О.В. Єфімова (організація дозвіллєвої 
діяльності, формування особистості ка-
детів). Ю.А. Коміренко (моральне вихо-
вання у контексті формування військо- 
вої педагогіки), О.С. Скрябіна, С.М. Фі-
ларетова  (музичне виховання) та інші. 
В той же час, не зважаючи на велику 
кількість досліджень, аспекти естетич-
ного виховання у Петровському Полтав-
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ському кадетському корпусі висвітлені 
не достатньо.

Формулювання цілей статті (по-
становка завдання). Отже, завдання 
нашого дослідження полягає в наступ-
ному. На основі виявлених нами джерел 
та публікацій довести, що естетичне ви-
ховання у Петровському Полтавському 
кадетському корпусі відбувалося на ви-
сокому рівні та сприяло формуванню 
особистості та естетичних уподобань 
вихованців корпусу. 

Виклад основного матеріалу. Пер-
ші кадетські корпуси виникли в Прус-
сії в ХVІІ столітті. Вони були засновані 
з метою підготовки дворянських дітей до 
військової служби. Сьогодні кадетські 
корпуси існують у багатьох країнах світу 
й мають свою історію. У цих початкових 
навчальних закладах, зорієнтованих на 
формування професійних військових ка-
дрів, що складають підґрунтя збройних 
сил держави, протягом кількох століть 
формувалася специфічна система вихо-
вання, спрямована на те, щоб виховати 
працелюбну, чесну, добропорядну лю-
дину, вірного захисника вітчизни. Вихо-
ванцям кадетських корпусів формували 
високі моральні якості. Кадети завжди 
вирізнялися професійними знаннями, 
широким кругозором, високорозвине-
ним почуттям патріотизму, обов’язку та 
офіцерської честі. Накопичений цими 
навчальними військовими закладами 
досвід виховання висококваліфікованих 
і добре освічених офіцерів не втрачає 
своєї актуальності й на сучасному етапі 
розвитку вітчизняної військової освіти 
[8, с. 202].

Специфіку військової педагогіки 
в повній мірі вже на самому початку 
ХХ ст. відтворювали кадетські корпуси, 
це засвідчує полковник російської армії 
В. Райковський, стверджуючи в статті  
«Військове виховання» (1908), що ці на-

вчальні заклади приносять велику ко-
ристь у справі підготовки командного 
складу армії. Він пише: «Контингенти 
корпусів, що виховуються й ведуться 
з юних років, створюють те, чого жодний 
навчальний заклад іншого типу зробити 
не в змозі. Кадетські корпуси, які витри-
муються в строгому порядку, системі, 
режимі, виховуючи спартанські звички, 
виховуючи і характер і волю, поки лише 
одні дають найкращий матеріал для за-
повнення проломів, що утворюються че-
рез природну втрату командного складу 
в армії…» [11, с. 266]. 

Початок законодавства з організації 
виховної роботи у кадетських корпусах 
був покладений імператором Миколою І. 
Так, у 1830 році ним був затверджений 
Статут для військових навчальних закла-
дів, а в 1854-му видана спеціальна «Ин-
струкция по воспитательной части для 
кадетских корпусов» із вказівками щодо 
духу, мети, напрямів та методів мораль-
но-розумового виховання кадетів [5]. 

Керівництво кадетських корпусів на-
голошувало на важливості естетичного 
виховання, яке «складає невід’ємний 
елемент правильного виховання, а тому 
заклад, користуючись залежними від 
нього засобами, сприяє розвитку у ви-
хованцях, відповідно до їх віку, любові 
і смаку до прекрасного і піднесеного 
в природі і в мистецтві» [1, с. 149].

Значна увага приділялася підбору 
офіцерського складу, який виховував 
кадетські підрозділи. Ротні командири 
відбиралися з найбільш досвідчених на-
ставників, які спрямовували службову 
діяльність офіцерів-вихователів відді-
лень. У свою чергу офіцери-вихователі 
призначалися з осіб, які відповідали не-
обхідним вимогам за морально-ділови-
ми якостями і службовому досвіду. На ці 
посади призначалися кращі офіцери 
з військових частин за рекомендаціями 
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полкових офіцерських зборів. У корпусі, 
протягом перших двох років, вони вва-
жалися виконуючими обов’язки офіце-
рів-вихователів і тільки після цього ви-
рішувалося питання щодо їх постійного 
перебування в посаді, або поверненні 
до полку [16, с. 79-80].

 Як свідчать наявні публікації та ме-
муарна спадщина значне місце у житті 
вихованців кадетських корпусів займала 
дозвіллєва діяльність, завдяки якій ка-
дети, передусім, мали можливість нена-
довго відволіктися від суворої корпусної 
дисципліни, поспілкуватися з товариша-
ми у неформальній обстановці, приді-
лити час улюбленим заняттям (зазвичай 
танці, співи, музика), які виходили за 
рамки обов’язкового навчального проце-
су. Таким чином, дозвіллєва діяльність 
сприяла психологічному розвантажен-
ню, а також поглибленню естетичних 
смаків та уподобань [3, c. 8].

Суттєве місце у дозвіллі кадетів від-
водилося позакласному читанню, що 
сприяло їх морально-естетичному ви-
хованню. В розпорядку дня кадетів 
часу для самостійного читання виділя-
лось небагато. Важливе значення мало 
читання книг як самостійно так і під 
керівництвом вихователів. В розпоряд-
ку дня відводився спеціальний час для 
обов’язкового читання від однієї до пів-
тори години, яке не повинно було прово-
дитись безпосередньо перед церковною 
службою [15, c. 108].

Матеріали з історії Петровського Пол-
тавського кадетського корпусу засвідчу-
ють якими методами залучали вихован-
ців закладу до читання: «… в корпус 
були запрошені: актор В. Успенський, 
який прочитав кадетам кілька творів 
російських письменників… Для чи-
тання кадетам в 1 та 2 роти випису-
вались газети «Русский инвалид» та 
«Правительственниый вестник». Крім 

недільних читань вихователів, кадетам 
прочитано: в 3-й роты полковником Ро-
машкевичем: «Богдан Хмельницький», 
твір Рогова; «Сльози», Красницького; 
«Непокупне» і «Ненароком» Польового 
та «Жук» Бабікова. В 4-й роті підпол-
ковником Юркевичем «Про Російсько-
Японську війну» і полковником Нікуши-
ним те чи інше читання проводилось…» 
[12, c. 70-71].

У матеріалах про життя цього корпусу 
з 1 жовтня 1909 по 1 жовтня 1910 року 
повідомляється: «Крім Недільних читань 
вихователів, у 3 та 4 ротах ротними ко-
мандирами були організовані читання 
по суботах і напередодні празників піс-
ля всенощної. Кадетам 1, 2 і 3 рот при 
відправленні їх на канікули було видано 
перелік книг, які рекомендувалось прочи-
тати у відпустці. Для читання кадетами 
в ротні читальні виписувались наступні 
видання: в 1 роті «Русский Инвалид», 
Правительственный Вестник», «Новое 
Время», «Русская Старина», «Военный 
сборник» і «Полтавский Вестник», 
в 2 роті: «Русский Инвалид», «Новое Вре-
мя», «Русская Старина», і «Полтавский 
Вестник», в 3 роті «Родник», «Задушевное 
слово», «Русский Паломник», «Витязь», 
«Любитель природы», «Маяк» и «Юная 
Россия», в 4 роті «Путеводный Огонек». 
В ротні бібліотеки придбано нових книг 
на 600 р., по 150 р. на роту [13, c. 20].

Питання про кадетське читання та 
різні способи залучення вихованців вій-
ськово-навчальних закладів до літерату-
ри постійно висвітлювались на сторін-
ках журналу «Педагоический сборник», 
який був науково-педагогічним центром, 
що об’єднав навколо себе педагогів вій-
ськово-навчальних закладів. В офіцій-
ному розділі видання друкувались ма-
теріали засідань Особливої педагогічної 
комісії, яка у відповідності до наказу на-
чальника військово-навчальних закладів 
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від 20 жовтня 1866 року була утворена 
для обговорення загальних педагогічних 
питань, які стосувались різних військо-
во-навчальних закладів. Так в першому 
номері журналу за 1867 рік було надру-
ковано циркуляр по військово-навчаль-
них закладах, який визначав які книги і 
навачальні посібники слід вводити в на-
вчальні плани військових гімназій та за-
пропонована додаткова методична літе-
ратура [19, с. 39–43]. 

В неофіційній частині збірника пи-
тання вивичення літератури на уроках, 
а також процес позакласного читання 
кадетів займає постійну рубрику. Серед 
важливих педагогічних та методичних 
робіт по цих питаннях слід назвати стат-
ті А. Калиновського «Заметки о чтении 
в младших классах учебно-воспитатель-
них заведений» (1868, № 12), В. Остро-
горського «Выразительное чтение как 
учебный предмет среднего образова-
ния» (1883, № 9-10), Д. Фомина «Опыт 
группировки произведений русской и 
отчасти иноземной литературы для чте-
ния воспитаников первых двух классов 
кадетских корпусов» (1900, № 9),

И.С. Симонова «Что читают старшие 
воспитанники наших кадетських корпу-
сов» (1905, № 2, 6-9), Н. Жерве «К во-
просу о постановке внеклассного чтения 
в наших кадетських корпусах» (1912, 
№ 2) [15, c. 104-105]

  Зазначимо, що кадети старших класів 
читали твори на військову тематику, мо-
лодшим рекомендувалася пригодницька 
література та вітчизняна класика. Вияв-
лено, що незважаючи на заборону та не-
визнання української національної куль-
тури, вихованцям дозволено було читати 
твори українських авторів: М.В. Гоголь 
«Мертві души» і «Повне зібрання тво-
рів», Г.Ф. Квітка-Основ’яненко «Ма-
руся», Т.Г. Шевченко «Кобзар» і «Піс-
ні і думки кобзаря» [7, с. 18, 30, 68]. 

Одним із напрямків формування ес-
тетичних смаків кадетів було музичне 
виховання. До проблеми обов’язкового 
музичного виховання військових, в тому 
числі і кадетів, одним з перших виявив 
зацікавленість великий князь Михайло 
Павлович. У підписаному ним наказі 
по військово-навчальних закладах го-
ворилось про те, що музика «підносить 
дух людини, дає їй засіб бути приємною 
у товаристві, а в сумні хвилини життя 
служить іноді втіхою». У зв’зку з цим 
рекомендувалось: вихованцям – дозво-
лити у вільний від занять час займатись 
музикою, батькам і родичам – компенсу-
вати витрати на їх навчання, кадетсько-
му корпусу – створити умови для занять 
[18, с. 11].

Організаційно навчання співу склада-
лося з викладання основ теорії музики 
в перших двох класах, а в подальшому, 
у діяльності корпусного хору. Обсяг на-
вчального матеріалу був розрахований 
на два одногодинних уроки співу на 
тиждень у позакласний час. Слід зазна-
чити, що заняття з молодшими вихован-
цями складалися зі співу на слух, одно-
часно з цим, викладали теорію музики. 
Обидва навчальних компонента велися 
паралельно і взаємно доповнювали один 
одного. У першому класі ознайомлення 
з так званою музичною мовою проходи-
ло шляхом співу на слух одноголосних 
молитов, наспівів світського змісту та 
інших вправ, що розвивало музичний 
слух, голос та почуття ритму. Після цьо-
го навчали двохголосному співу на слух 
молитов для середнього регістру голо-
сів. Паралельно кадетів вчили співати 
по нотах. Починали з назви тонів гами, 
поступово доходячи до співу гами до ма-
жор з відтінками, з різних ступенів в об-
сязі відповідного голосу. Закінчували 
перший рік навчання вивченням голо-
вних тризвуків до мажорної гами. У дру-
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гому класі кадети освоювали спочатку 
двохголосний, а потім і трьохголосний 
співи. Паралельно вивчали терміни тем-
пу, мажорні гами з діезами і бемолями, 
мінорні гами, збільшений і зменшений 
тризвук [9, с. 119−121]. 

Логічним продовженням класних за-
нять у молодших класах були вправи 
в хоровому співі для кадетів різного віку. 
Кожного учасника хору вчили тримати 
свою партію і розуміти її значення в хо-
ровому ансамблі. Вправи велися по час-
тинах – по голосах, по класах, поротно, 
а також у загальному складі. Для кожної 
окремо взятої групи визначався один 
урок на тиждень. 

Загальний репертуар хору включав 
декілька обов’язкових музичних творів. 
Зазвичай це були гімни, військові, патрі-
отичні і народні пісні, романси і хорові 
уривки з опер. Кожен кадетський кон-
церт починали і закінчували державним 
гімном. Засобом підтримання дитячого 
інтересу до занять вважалось розучуван-
ня народних пісень, які були відомі ви-
хованцям з дитинства і не потребували 
особливих зусиль для запам’ятовування. 
Військові та патріотичні пісні ознайом-
лювали з подіями воєнної історії, її ге-
роями, буднями воїнів. У свою чергу 
оперні уривки розширювали світогляд 
вихованців, сприяли ознайомленню із 
вітчизняною та зарубіжною музичною 
літературою [17, с. 221-222].

Любов кадетів до музики підтвер-
джують їх спогади. Так, вихованець 
Полтавського кадетського корпусу 
П. Волошин згадував: «Ми, українці, 
завжди були дуже музичні, а кадети 
корпусу усі без винятку були маленькі 
українці: Стеценки, Павленки, Ващен-
ки... Ми могли всім корпусом співати 
досить складні музичні твори, що і ро-
били на великих концертах, які вражали 
гостей. У річницю Полтавської битви 

весь особовий склад корпусу, розташо-
ваний на парадних сходах, зміг заспіва-
ти дуже важку для виконання кантату, 
написану в старовинних ладах україн-
ською мовою» [2, с. 13].

Заняття співом і музикою нерідко 
називались необов’зковими, оскільки 
асоціювалися з відпочинком і розвага-
ми, тобто такими, що не вимагали зу-
силь розумових і фізичних. Тим не мен-
ще, один-два рази у навчальному році 
у присутності екзаменаційної комісії і 
запрошеної публіки проводились музич-
ні випробування, в яких брали участь 
корпусний і церковний хори, духовий і 
струнний оркестри, окремі кадети-ви-
конавці. У описі життя Петровського 
Полтавського кадетського корпусу за 
1912 рік знаходимо відомості про такі ви-
пробування. «18 березня, за прикладом 
минулих років, в Петровському Полтав-
ському кадетському корпусі відбувалося 
річне випробування кадетів корпусу по 
музиці та співу. Після цілорічної роботи 
програма «випробування» сяє ретельніс-
тю підготовки. «Випробування» розпо-
чалось «Урочистою увертюрою» Келе-
ра-Бела, виконаною духовим оркестром. 
Як цей номер, так і попурі із опери «Де-
мон», показали, що кадети з любов’ю 
ставляться до цієї справи. Оркестр зву-
чить потужно, красиво. Прекрасно була 
виконана кантатат М.О. Ажинського 
«Його обрав Бог». Кантата написана до 
ювілею Ломоносова на слова Майкова… 
На завершення всіма кадетами була ви-
конана відома пісня «Два великана» і 
народний гімн, підтриманий дружним 
молодим «ура» [14, c. 42]. 

До вихованців, які брали участь 
у хорі застосовувались заохочення: без-
оплатне відвідування спектаклів в імпе-
раторських театрах, можливість грати 
на корпусних інструментах у святковий 
та канікулярний час.сольний виступна 
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кадетських концертах, нагородження 
цінними подарунками: інструментами і 
рідкісними нотними виданнями, додат-
ковий час до відпустки [6, c. 11-12].

На організацію естетичного вихован-
ня в кадетських корпусах впливало й 
національне походження їх вихованців і 
наставників. Так, наприклад, у Полтав-
ському кадетському корпусі на розва-
жальних вечорах обов’язково виконува-
ли попурі з українських пісень. Цікаво, 
що українські народні пісні кадети ви-
конували під керівництвом обрусілого 
німця – капітана К.Ф. Фон-Касарта, ша-
нувальника музики й пісні, а особливо 
популярною у його вихованців була піс-
ня «Закувала та сива зозуля» [4, с. 11]. 

Важливо зауважити, що під час роз-
роблення програм для ведення поза-
класних занять у розділі навчання співу 
і музиці керівництво корпусів з повагою 
ставилося до народної творчості укра-
їнського народу. Так, у переліку пісень 
для кадетських хорів із 56 народних 
пісень 18 були саме українськими: по-
ряд з відомими російськими «Вниз по 
матушке по Волге» і «Во поле береза 
стояла» стояли улюблені для багатьох 
кадетів – українців народні пісні: «Ой на 
горі та й женці жнуть», «Гуде вітер вель-
ми в полі», «У сусіда хата біла» та інші 
[9, с. 123−124]. 

Особлива увага у кадетських корпу-
сах приділялася й розважальним вечо-
рам, програма яких завжди попередньо 
обговорювалась у педагогічних коміте-
тах. Обов’язковими були читання по-
етичних творів, хоровий спів під аком-
панемент, виконання музичних п’єс на 
різних інструментах, танці, спектаклі. 
На них були присутні корпусні дами зі 
своїми дітьми. У своїх спогадах полков-
ник Б. Каховський – офіцер-вихователь 
Полтавського кадетського корпусу, так 
описував один із вечорів: «..танцювали 

кадриль, вальс, польку, мазурку. Остан-
ню вихованці дуже полюбляють і тан-
цюють охоче та непогано». Крім цього 
вечора протягом зими до полтавського 
корпусу, із відома директора, були за-
прошені батьки, родичі і знайомі вихо-
ванців. 6 грудня, як день відкриття за-
кладу, святкувався урочисто, у цей день 
завжди був танцювальний вечір. На цих 
заходах завжди були присутні викладач 
танців, які слідкував за танцюючими ви-
хованцями. Вечори намагалися зробити 
більш сімейного характеру, запрошуючи 
всіх присутніх танцювати і проводити 
час з вихованцями [10, с. 161].

Висновки. Отже, викладені у дослі-
дженні відомості доводять, що естетич-
ному вихованню кадетів у Петровсько-
го Полтавського кадетського корпусі 
надавалась значна увага і воно було на 
високому рівні. Методика естетичного 
виховання включала читання (самостій-
не і групове). Воно передбачало: бесіди, 
читання творів класиків, педагогічні си-
туації, виховне читання періодичних ви-
дань з наступним обговоренням. Цьому 
сприяла наявність корпусної та ротних 
бібліотек, фонди яких складалися з кла-
сичної літератури та великої кількості 
періодичних видань. Офіцери-вихова-
телі та викладачі корпусу плідно вико-
ристовували рекомендації щодо занять 
з кадетами читанням, розміщені у нор-
мативних документах та фаховому ви-
дання «Педагогический сборник».

Музичне виховання вважалося 
невід’ємною частиною підготовки каде-
тів і проводилося за двома напрямками, 
які називалися «спів» і «музика». Ці за-
няття, з одного боку розвивали музичні 
здібності, а з іншого були організованим 
відпочинком для вихованців корпусу. 
У Петровському Полтавському кадет-
ському корпусі діяли корпусний та цер-
ковний хори, духовий та струнний ор-



61

Київський науково-педагогічний вісник
♦

кестри вихованців, які були постійними 
учасниками концертів, музичних і тан-
цювальних вечорів, які теж були однією 
з форм естетичного виховання. 

Програма цих заходів завжди по-
передньо обговорювалась у педаго-
гічних комітетах. Обов’язковими були 
читання поетичних творів, хоровий 
спів під акомпанемент, виконання му-
зичних п’єс на різних інструментах, 
танці, спектаклі. Завдяки застосуван-
ню новаторських підходів до музично-
нонавчального процесу, участі в ньо-
му професійних музичних викладачів, 
достатньому матеріальному забезпе-
ченню навчальної діяльності в корпу-
сі, були отримані значні результати. Зі 
стін цього навчального закладу вийшло 
у своїй більшості музично досвідчене 
юнацтво, яке знало та любило музику, 
вміло її слухати та виконувати. 

Еестетичне виховання у Петровсько-
му Полтавському кадетському корпусі 
було спрямоване на розвиток духовнос-
ті кадета, правильне формування його 
світогляду, пробудження та зміцнення в 
ньому почуттів гідності та формування 
естетичних смаків. Цей педагогічний 
досвід актуальний насьогодні оскільки 
формування духовно розвиненої осо-
бистості майбутніх керівних кадрів для 
армії у період діяльності Петровсько-
го Полтавського кадетського корпусу 
стояло не менш гостро, ніж у наші дні. 
Тому цей педагогічний досвід доцільно 
втілювати у виховний процес сучасних 
українських кадетських корпусів та вій-
ськових ліцеїв. Подальші дослідження 
стосовно формування духовної сфери 
майбутніх військових буде присвя чено 
релігійному вихованню у Полтавському 
Петровському кадетському корпусі.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАННЬОЇ ЮНОСТІ У КОНТЕКСТІ 
ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ ПЕРСПЕКТИВ

Анотація: У статті розглянуто питання, що пов’язане із дослідженням формування життє-
вих перспектив у юнацькому віці.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, что связаны с исследованием формирова-
ния жизненных перспектив в юношеском возрасте.

Summary: The article deals with issues related to the study of life prospects in adolescence.

Ціннісні орієнтації є важливим ком-
понентом структури особистості, в них 
ніби реалізується весь життєвий досвід, 
накопичений особистістю в її індиві-
дуальному розвитку. Це той компонент 
структури особистості, який являє со-
бою певну вісь свідомості, навколо якої 
обертаються помисли і почуття людини 
і з точки зору якої вирішується багато 
життєвих питань. Таке розуміння цін-
нісних орієнтацій дає змогу пояснити та 
емпірично вивчати спрямованість діяль-
ності особистості в будь-який момент.

Наукові зусилля педагогів і психоло-
гів спрямовуються на вдосконалення, 
поглиблення індивідуальних життєтвор-
чих процесів у молодої людини, особли-
во раннього юнацького віку – періоду 
особистісного самовизначення й побу-
дови карти власного життєвого шляху за 
допомогою життєвих перспектив.

У філософських і психолого-педаго-
гічних дослідженнях останніх десятиріч 
питання суб’єктивного сприйняття жит-
тєвого шляху стає все більш актуальним 
(К. Абульханова-Славська, О. Асмо-

лов, М. Булатов, Є. Головаха, В. Іванов, 
О. Кронік, О. Лук’ященко, С. Максимен-
ко, В. Моляко, Н. Наумова).

Одним з основних аспектів те-
орії життєвого шляху є розгортан-
ня суб’єктом процесу життєтворення 
(Б. Ананьєв, Г. Балл, М. Боришевський, 
Ш. Бюлер, Є. Головаха Л. Жане, О. Кро-
нік, Ж. П’яже, С. Рубінштейн.). У зв’язку 
з цим надзвичайно важливим є питан-
ня індивідуального сприймання часу, 
оскільки воно повною мірою реалізуєть-
ся в категорії «життєва перспектива».

Цілісне, об’єктивне сприймання й 
осмислення власного життєвого шляху, 
зокрема, адекватне ставлення до май-
бутнього вважається одним з найважли-
віших критеріїв розвитку особистості, її 
соціальної й психологічної зрілості. Ран-
ній юнацький вік – це апогей формуван-
ня у особистості потреб, які пов’язані 
з майбутнім життям. У цьому віці струк-
турується базис цілісного уявлення про 
потік життя, зв’язок минулого, теперіш-
нього й майбутнього, про власну відда-
лену життєву перспективу.
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Проте проблема особистісного само-
визначення юнаків у контексті сприй-
мання й осмислення ними власного 
життєвого шляху, формування життєвої 
перспективи на сьогодні розроблена ще 
недостатньо. 

Мета дослідження є виявлення осо-
бливостей формування життєвих пер-
спектив у юнацькому віці.

Становлення життєвих перспектив 
завжди було показником особистісної 
зрілості людини. Щоб керувати ходою 
життя, необхідно створювати та постій-
но коректувати узагальнену, цілісну мо-
дель життя. 

Усвідомлення та переживання осо-
бистістю життєвого шляху починається 
з ранньої юності, коли відбувається по-
шук принципових основ несуперечливої 
поведінки, коли виробляється «філосо-
фія життя» як прагнення до досягнення 
абсолютних цінностей, не завжди суміс-
них з цінностями реального світу. 

Юність – надзвичайно складна, су-
перечлива стадія життєвого шляху, яка 
закладає ціннісний фундамент особис-
тості. Найяскравіше суперечності та 
труднощі соціальної ситуації розвитку 
в юності проявляються у формуванні 
життєвої перспективи.

Життєва перспектива – динамічне 
психічне утворення. Це образ бажаного 
та усвідомленого майбутнього життя як 
можливого за умови досягнення певних 
цілей, це поєднання морально-світогляд-
ного, ціннісно-цільового та діяльнісно-
поведінкового самовизначення [7, c. 55].

Життєва перспектива розглядається 
як спосіб структурування особистістю 
свого близького та віддаленого майбут-
нього за допомогою ціннісних орієнта-
цій, життєвих цілей, планів, програм. 

Засобом здійснення життєвих цілей 
є життєві плани, які стають їх хроно-
логічною і змістовною конкретизацією. 

Формування життєвих цілей та планів 
зумовлюється ціннісними орієнтація-
ми. Під ціннісними орієнтаціями розу-
міється засіб диференціації індивідом 
об’єктів оточуючого світу за їх значу-
щістю. Система ціннісних орієнтацій 
визначає життєві пріоритети, забезпечує 
життєздатну цілісність та гармонійність 
особистості [4, с. 56].

Не сформованість індивідуальної сис-
теми ціннісних орієнтацій ускладнює 
процес життєвого вибору. І тому однією 
із важливих передумов самовизначення 
особистості в майбутньому є узгодже-
на, несуперечлива система ціннісних 
орієнтацій, яка є основою формування 
змістовних та хронологічно узгоджених 
життєвих цілей та планів [5, c. 115].

У юності людина прагне до само-
визначення як особистість і як люди-
на, включена в суспільне виробництво, 
у трудову діяльність. Пошук профе-
сії – найважливіша проблема юності. 
В юності деяка частина молоді починає 
тяжіти до лідерства як майбутньої ді-
яльності. Ця категорія людей прагне на-
вчитися впливати на інших і для цього 
вивчає соціальні процеси, свідомо реф-
лексуючи на них.

Цінним психологічним набуттям ран-
ньої юності є відкриття власного вну-
трішнього світу, що також відкриває 
багато тривожних і драматичних пере-
живань. Разом з усвідомленням своєї 
унікальності, несхожості з іншими при-
ходить відчуття самотності. Юнацьке 
«Я» ще невизначене, дифузне, воно не-
рідко переживається як невизначений 
неспокій або відчуття внутрішньої по-
рожнечі, яку треба заповнити. Звідси 
росте потреба у спілкуванні і, водночас, 
підвищується вибірковість спілкування, 
потреба у самотності.

Теорія соціального навчання наго-
лошує на набутті власної системи цін-
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ностей за допомогою процесів іденти-
фікації, інтерналізації та підкріплення. 
Під підкріпленням ми розуміємо різні 
засоби суспільного впливу, що поряд із 
впливом батьків сприяють засвоєнню 
визначених цінностей. Якщо однолітки, 
школа, церква або засоби масової ін-
формації орієнтуються на ті ж цінності, 
що й батьки дитини, то вона засвоює їх 
швидше і краще. Проте, якщо це не так, 
подібне протиріччя породжує внутріш-
ній конфлікт. Така ситуація нерідко спо-
стерігається серед молодих людей, чиї 
батьки займають низьке соціальне поло-
ження в суспільстві [2, с. 141].

Як було встановлено А. Бандурою 
та іншими дослідниками проблем соці-
альної психології, процес засвоєння мо-
ральних цінностей і правил суспільної 
поведінки проходить через стадії іденти-
фікації та моделювання. Спочатку діти 
спостерігають припустиму, з погляду 
суспільної моралі, поведінку дорослих 
і відзначають, що дорослим подобаєть-
ся, а що не подобається. Потім, будучи 
прекрасними імітаторами, вони намага-
ються чинити так само – в більшій мірі 
через те, що батьки є багато чим для 
них: джерелом любові або ненависті, 
матеріального благополуччя або злид-
нів, спокою або страждання, безпеки або 
тривоги, задоволення і виконання таєм-
них бажань. Крок за кроком діти стають 
соціально адаптованими особистостями 
і поводяться належним чином навіть за 
умови відсутності зовнішніх стимулів; 
згода сама по собі стає кращою нагоро-
дою [3, с. 176].

Одним з найважливіших етапів мо-
рального розвитку є ознайомлення ди-
тини з моральними підвалинами сус-
пільства, вироблення в неї поважного 
ставлення до сформованої системи ду-
ховних цінностей і правил соціального 
гуртожитку. Потім такі цінності і прави-

ла повинні бути інтерналізовані, увійти 
«у плоть і кров». Як відзначав Ж. Піаже, 
такий процес у підсумку призводить до 
якісної перебудови особистості людини 
і виробленню в неї почуття «морального 
реалізму», в результаті чого вона нама-
гається дотримуватись засвоєних пра-
вил [2, с. 145].

Вибір професії і підготовка до тру-
дової діяльності є одним із найбільш 
важливих завдань у розвитку і станов-
ленні молодих людей. Продуманий і 
реалістичний підхід дозволяє підліт-
кам вибрати спеціальності, які найбіль-
ше відповідають їхнім індивідуальним 
якостям, в яких вони отримають най-
більше задоволення і розкриються як 
особистості, а також найбільш необхід-
ні для суспільства.

Вибір буває іноді дуже важким. Елі 
Гінзберг підкреслює, що це довготри-
валий процес, який включає в себе ба-
гато зовнішньо незначних рішень, кожне 
з яких впливає на наступні та обмежує 
подальший вибір. Е. Гінзберг поділяє 
процес професійного вибору на три ста-
дії: стадію фантазії (до 11 років), гіпо-
тетичну (11-17 років), реалістичну стадії 
(старше 17 років).

Результати досліджень в основному 
підтверджують цю теорію, хоча послі-
довність, характер і хронологія стадій 
можуть бути різними [1, с. 56].

У цьому віковому періоді починає 
окреслюватися індивідуальний стиль ін-
телектуальної діяльності (пізнавальний 
і когнітивний стилі), формується мен-
тальний досвід, виробляються індиві-
дуальні варіанти способів сприймання, 
запам’ятовування і мислення, які визна-
чають шляхи набуття, накопичення, пе-
рероблення та використання інформації. 
Водночас багато представників цього 
віку схильні переоцінювати рівень своїх 
знань і розумових здібностей.
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У ранньому юнацькому віці інтен-
сивно формується світогляд. Форму-
вання світогляду – система поглядів на 
об’єктивний світ і місце в ньому люди-
ни.    Звичайно, його основи заклада-
ються ще в попередніх вікових періодах. 
Засвоєні раніше моральні норми, ідеали, 
принципи, правила поведінки зводяться 
у цілісну систему, яка дає змогу не тіль-
ки зрозуміти навколишній світ, а й оці-
нити його, знайти себе в ньому, визначи-
ти своє ставлення до нього та сенс свого 
життя. Ці світоглядні пошуки нерідко 
зумовлюють переоцінку цінностей.

Формування світогляду включає в 
себе соціальну орієнтацію особистості, 
усвідомлення своєї належності до соці-
альної спільноти (національної, профе-
сійної, вікової), вибір свого майбутньо-
го соціального становища і шляхів його 
досягнення. Критично оцінюючи свій 
життєвий шлях і свої стосунки зі світом, 
юнак відчуває себе суб’єктом життє-
діяльності, здатним самостійно діяти і 
приймати рішення на основі свідомо по-
ставленої мети і попередніх рішень.

Вирішальне значення для формуван-
ня світогляду має громадянська та гро-
мадська активність учнів, яка сприяє 
збагаченню їхнього морального та соці-
ального досвіду, засвоєнню соціальних 
та етичних норм поведінки, виникненню 
певного ставлення до різних соціальних 
феноменів (релігії, культури, політики, 
ідеології, нації, влади, держави, освіти, 
спорту тощо).

Провідна роль у світогляді старшо-
класників належить ідеалам, які нерідко 
набувають спонукальної сили, стають 
мотивами їхньої діяльності. У юнака 
змістова наповненість ідеалів зовсім 
інша, ніж у підлітка. Якщо ідеалом під-
літка є конкретна людина, яка виклика-
ла у нього яскраві враження, то у ранній 
юності школяр починає свідомо форму-

вати власні ідеали. У старшокласника 
він спирається на загальні принципи, які 
можуть бути реалізовані в різних ситу-
аціях і утворюють чітко усвідомлювану 
моральну позицію. Перехід до узагаль-
неного ідеалу є важливим етапом у роз-
витку особистості.

На цьому етапі свідомим, цілеспря-
мованим процесом стає засвоєння етич-
них знань. Воно полягає у формуванні 
стійких особистісно значущих принци-
пів поведінки, які є основою моральних 
переконань особистості. Якщо підліток 
легко змінює свої погляди щодо власної 
поведінки та інших людей, його думка 
часто піддається впливу випадкових об-
ставин, то старшокласник рідше послу-
говується чужими судженнями. Він ви-
робляє власні оцінки та погляди на світ, 
які визначають його поведінку. 

Слід зазначити, що в юнацькому 
віці ще невідоме відчуття швидкоплин-
ності часу, його реальної обмеженості 
для здійснення всіх мрій і планів, що 
створює позитивний емоційний фон. 
У зв’язку із цим О.Посацький висловив 
припущення, що у ранній юності образ 
майбутнього є складним інтегративним 
утворенням, яке охоплює ціннісні орі-
єнтації, перші життєві плани, плановані 
та очікувані події, елементи рефлексії та 
самооцінки, засвоєні стереотипи пове-
дінки, настанови та емоційне ставлення 
до майбутнього [6, с. 265].

Отже, в юності відбувається ста-
новлення людини як особистості, коли 
молода людина, пройшовши складний 
шлях онтогенетичної ідентифікації упо-
дібнення іншим людям, набула від них 
соціально вагомі якості особистості, 
здатність до співпереживання, до актив-
ного морального ставлення до людей, 
до самої себе і до природи тощо. Най-
важливішою характеристикою ранньої 
юності виступає орієнтація на майбутнє, 
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яка створює позитивний емоційний фон 
ставлення особистості до себе, стиму-
лює її активність і є основою її розвитку. 
Процес засвоєння цінностей життя і їх 

перетворення в змістовні елементи цін-
нісних уявлень виступає психологічною 
основою формування ціннісних орієнта-
цій особистості молодої людини.  
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ  

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Анотація: У статті розглянуто питання, що пов’язане із дослідженням особливостей роз-
витку емоційної сфери молодших школярів. Проаналізовано роль соціального педагога в цьо-
му процесі.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, что связаны с исследованием особенностей 
развития эмоциональной сферы младших школьников. Проанализирована роль социального 
педагога в этом процессе.

Summary: The article deals with the issues related to the study of the peculiarities of the devel-
opment of the emotional sphere of younger students. The role of the social educator in this process 
is analyzed.

Початок навчання у школі є одним 
з найскладніших та найвідповідальні-
ших періодів у житті дитини. Докорінно 
змінюються режим, умови її життєактив-
ності, з’являються додаткові обов’язки, 
пов’язані з навчальною діяльністю та 
набуттям якісно нового статусу, усклад-
нюється соціальна ситуація розвитку, іс-
тотно збільшуються розумові, емоційні 
та фізичні навантаження. Все це часто 
призводить до нервово-психічного пе-
ренапруження молодшого школяра, до 
виснаження його адаптаційних ресурсів 
як наслідок викликає появу цілої низки 
негативних психічних станів.

Розвиток емоційної сфери вивчали 
такі відомі педагоги-гуманісти, як Г. Ва-
щенко, Я.А. Каменський, А. Макарен-
ко, М. Монтесорі, Г. Пестолоцці, В. Су-
хомлинський, К. Ушинський, С. Френе, 
Р. Штайнер. Особливості формування 

емоційної сфери молодших школярів 
розкрито у працях Н. Кудикіної, Л. Хо-
ружи, К. Чорної. 

Психологічний аспект проблеми 
відображений у працях Б. Ананьєва, 
Л. Виготського, О. Запорожця, Г. Кос-
тюка, О. Леонтьєва, В. Мухіна, П. Якоб-
сона. Наявність особливої чутливості 
молодших школярів до впливів довкіл-
ля, їх емоційна реакція на безпосеред-
ні враження, чуйність до різноманітних 
емоційно-образних стимулів висвітлено 
в наукових працях І. Беха, О. Киричука, 
О. Кононко, В. Котирло, Я. Неверович. 

Проблема сутності емоцій і по-
чуттів, їх функцій, з’ясування певних 
аспектів емоційного розвитку дітей 
шкільного віку була предметом вивчен-
ня багатьох психологів, зокрема В. Ві-
люнаса, Б. Додонова, Я. Рейковського, 
К. Ізарда, С. Рубінштейна, Л. Венгера, 
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Г. Люлінської, Л. Божович та інших  
науковців.

Окремі аспекти визначеної проблеми 
розглядалися також у контексті прове-
дення наукових пошуків, присвячених: 
розвитку емпатії й моральних почуттів 
особистості (Т. Гаврилова), формуванню 
емоційного ставлення естетичних форм, 
моральних почуттів (Н. Дмитракова, 
А. Ільїн, В. Тимченко, К. Радіонова), емо- 
ційному стимулюванню гуманних по-
чуттів (М. Юр’єва), формуванню пізна-
вальних інтересів особистості (Н. Бібік).

Молодші школярі мають значні ре-
зерви розвитку. В цей період відбува-
ється активне анатомо-фізіологічне 
дозрівання організму. Закінчується мор-
фологічне дозрівання лобного відділу 
великих півкуль, що створює умови для 
здійснення цілеспрямованої довільної 
поведінки, планування і виконання про-
грам дій. Зростає рухливість нервових 
процесів, спостерігається більша ніж 
у дошкільників урівноваженість проце-
сів збудження і гальмування, хоча про-
цеси збудження переважають. Зростає 
функціональна роль другої сигнальної 
системи, слово набуває узагальненого 
значення. Істотно зростає фізична ви-
тривалість дитини, але вона носить від-
носний характер. Працездатність молод-
ших школярів різко падає через 25-30 хв. 
уроку [1, с. 216].

Зі вступом дитини до школи зміню-
ється її соціальна ситуація розвитку. 
Зміна соціальної ситуації розвитку, що 
відбувається в молодшому шкільному 
віці, та зміна провідного типу діяльнос-
ті, – на думку Л.С. Виготського, – спри-
яє становленню якісно нових відносин 
між дитиною і класним колективом, між 
дитиною і дорослим, який його навчає. 
Певні відносини із дорослими і ровес-
никами формуються на основі того, як 
учень навчається, виконує класні дору-

чення, поводиться в сім’ї, з дорослими, 
із однолітками, виявляє або не виявляє 
готовність виконувати доручення інших 
людей. Отже, соціальна ситуація дитини 
залежить від рівня задоволення соціаль-
них потреб школяра, які реалізуються 
в межах взаємодії «вчитель – учень» 
і «учень – учень».

Емоції, почуття значною мірою ви-
значають ефективність навчання, а та-
кож беруть участь у становленні будь-
якої творчої діяльності дитини, розвитку 
її мислення. Групу емоцій, почуттів, що 
супроводжує пізнавальну діяльність і за-
безпечує ефективність процесу пізнан-
ня, називають інтелектуальною [2, с. 56].

Однак, крім інтелектуальних, виключ-
не значення у становленні особистості 
дитини мають моральні емоції та почут-
тя. Вони впливають на процес вихован-
ня соціально значущих рис особистос-
ті: патріотизму, гуманізму, людяності,  
чуйності. Естетичні емоції беруть участь 
у формуванні почуття прекрасного.

Тому виховання почуттів, форму-
вання системи емоційної саморегуляції 
дитини (з урахуванням біологічних та 
фізіологічних особливостей організму), 
починаючи з перших років її життя, є 
важливою педагогічною задачею більш 
важливою, ніж виховання її інтелек-
ту. Адже те, як будуть здобуватися нові 
знання і вміння, для досягнення яких 
цілей вони будуть використовуватись, 
значною мірою залежить від характеру 
ставлення дитини до людей та оточую-
чої дійсності.

Із вступом до школи пов’язані і змі-
ни в емоційній сфері дитини. Початок 
шкільного життя розширює сприймання 
оточуючого світу, збільшує досвід, набу-
тий дитиною за межами дому, розширює 
коло спілкування. Все це впливає на роз-
виток емоційної сфери молодшого шко-
ляра [5, с. 173].
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Е. Берн висловив думку про те, що 
приблизно до 10 років у дитини форму-
ється емоція, яка буде в подальшому до-
мінуючою у її житті. При цьому дитина 
ніби експериментує, по черзі відчуваю-
чи почуття провини, образи, дратівли-
вості, страху чи радості. На щось вона 
не звертає уваги, щось із обуренням від-
кидає, але щось із усього цього працює 
і дає свої результати. Та результати емо-
ційного вибору, зроблені школярем, бу-
дуть у більшості випадків залежати від 
діяльності дорослих – батьків, учителів 
[1, с. 281].

У молодшому шкільному віці від-
бувається зміна про відної психічної 
саморегуляції від мимовільної до сві-
домо-вольової. Шкільне життя вимагає 
систематичного та обов’язкового вико-
нання дитиною багатьох правил. Вона 
повинна вчасно приходити в школу, до-
тримуватися пра вил шкільного життя, 
виконувати завдання на уроці та вдома, 
долати труднощі в навчальній роботі 
тощо. Дотри мання цих правил вимагає 
вміння регулювати свою пове дінку, під-
порядковувати довільну діяльність сві-
домо пос тавленим цілям [1, с. 302].

Систематичне включення дитини 
у навчальні ситуації починається вже 
з 1 класу, але вміння самостійно стави-
ти перед собою навчально-теоретичні 
завдання формується значно пізніше. 
Виявляється воно у намаганні школяра, 
який отримав серію конкретно-практич-
них завдань, знай ти загальний спосіб 
їх розв’язання, а не розв’язувати кож-
не з них окремо. Як правило, він зна-
ходить цей спосіб, ана лізуючи одне-два 
завдання, прагнучи з’ясувати їх загаль-
ні зв’язки та умови. В умінні перетво-
рювати конкретно-практичні завдання 
в навчально-теоретичні, що забезпе чує 
розв’язування типових завдань, пошук 
ефективних способів розв’язування не-

типових задач, виявляється най вищий 
рівень розвитку навчальної діяльності 
школярів.

Соціальному педагогові важливо збе-
регти та зміцнити інтерес дітей до на-
вчання. Він повинен знати, які мотиви 
визначальними для молодшого школя-
ра, організовувати з ураху ванням цього 
навчання. Воно не може здійснюватися 
у формі тиску на дитину чи «витіснен-
ня» із її свідомості ди тячих понять по-
няттями дорослих. Навчальна діяльність 
передбачає перебудову під дією педаго-
гічного впливу став лення дитини до на-
вколишньої дійсності.

У молодших школярів урок повинен 
складатися з кіль кох об’єднаних спіль-
ною метою частин, їх діяльність має 
бути різноманітною. Значне місце в ній 
відводиться діям із предметами. Важли-
во, щоб заняття містили в собі елемен-
ти гри. З допомогою дидактичної гри 
дитина засвоює прог раму значно легше 
та успішніше, особливо якщо вона не-
достатньо готова до навчання [14, с. 56].

Важливе завдання соціального пе-
дагога полягає у забезпеченні розвитку 
творчої особистості в процесі навчан-
ня. Цього можна досягти, стимулюючи 
школярів до експерименту вання, якому 
властиві перетворення уявлень, образів, 
понять, реальних предметів; розкрит-
тя нових властивос тей об’єктів; поро-
дження новими знаннями, отримани ми 
під час експерименту, нових запитань, 
складніших перетворень. Дбаючи про 
ефективність навчання, учи тель пови-
нен ознайомити школярів з основними 
компо нентами навчальної діяльності, 
стимулювати самостійне їх виконан-
ня; продемонструвати їм послідовність 
вико нання навчальних дій, чітко роз-
межувавши ті, що ма ють здійснювати-
ся у предметному плані, і ті, що в розу-
мовому. Важливо при цьому подбати 
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про опанування школярами загальних 
способів розв’язування конкрет но-прак- 
тичних завдань, перетворення їх на на-
вчально-теоретичні.

Важливою умовою гармонійного 
розвитку молодшого школяра є прилу-
чення його до праці. Найчастіше нею 
є самообслуговування і виготовлення 
іграшок-саморобок. Самообслуговуван-
ня, наприклад, сприяє вихованню по-
ваги до праці дорослих, розумінню зна-
чення праці у житті людини, готовності 
до фізичного напруження. За правиль но 
організованих психолого-педагогічних 
умов дитина усвідомлюватиме важли-
вість відповідального ставлення до сво-
їх обов’язків із самообслуговування, 
намагатиметь ся бути чистою, охайною, 
підтримуватиме порядок на ро бочому 
місці, поважатиме працю дорослих, до-
помагатиме літнім людям. 

Соціальний педагог повинен постій-
но стимулювати самостійність дитини, 
ініціативу, творчість, використовуючи 
з ці єю метою педагогічно обґрунтовану 
оцінку, схвальне, доб розичливе слово. 
Молодші школярі мають виконувати і 
корисні для всіх завдання: прибирати 
у приміщенні, поли вати квіти, догляда-
ти молодших тощо. Це привчатиме їх не 
тільки разом працювати, використову-
вати необхідні за соби, оцінювати себе, 
долати труднощі, а й запобігатиме фор-
муванню егоїзму, виникненню лінощів.

Становлення і розвиток особистості 
у молодшому шкільному віці охоплює 
такі фази, як адаптація (присто сування 
до нових соціальних умов), індивідуа-
лізація (вияв своїх індивідуальних мож-
ливостей і особливостей) та ін теграція 
(включення у групу ровесників). Шко-
ляр потрап ляє в зовсім нову для нього 
групу ровесників-однокласників. Цією 
групою керує педагог. Порівняно з ви-
хователем дитячого садка він є більш 

референтним (авторитетним) для дітей, 
оскіль ки, використовуючи арсенал оці-
нок, впливає на їхні сто сунки з іншими 
дорослими, передусім з батьками, фор-
мує ставлення дорослих до дитини та її 
ставлення до себе як до «іншого». 

Фактором розвитку особистості мо-
лодшого школяра є не стільки навчаль-
на діяльність, скільки став лення дорос-
лих до успішності, дисциплінованості, 
старан ності дитини.

Вступ дитини до школи, перехід від 
сімейного виховання до системи шкіль-
ного навчання і виховання є важливим і 
складним процесом, який супроводжу-
ється суттєвими змінами в її житті й 
розвитку і зокрема здійснює необхідний 
вплив на емоційну сферу дитини.

Можна констатувати, що емоційність 
є однією із центральних та фундамен-
тальних характеристик особистості вза-
галі та в молодшому шкільному віці зо-
крема; домінування позитивних, емоцій 
у житті дитини забезпечує нормальний 
розвиток її психіки, моральне ставлен-
ня дитини до оточуючого світу, поста-
нову на сприйняття і конструктивне 
перетворення, формування позитивної 
Я-концепції, базованої на загальнолюд-
ських цінностях. 

В молодшому шкільному віці емоції 
є мінливими, але, за умов частого по-
вторення психогенних, психотравмую-
чих ситуацій, що провокують виникнен-
ня негативних психічних станів, вони 
можуть закріпитись у стійкі психічні 
властивості та якості особистості. А це 
породжує дисгармонію особистісного 
розвитку дитини, спричиняють пору-
шення її взаємин з однолітками і вчите-
лями, призводить до зниження навчаль-
ної діяльності.

Важливим джерелом емоцій у молод-
ших школярів є і учбова та ігрова діяль-
ність. Саме вони викликають пізнаваль-
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ний інтерес, який завжди є емоційно 
забарвленим, (здивування, захоплення, 
радість від пошуку, переживання успіху, 
розчарування від невдачі), виявляєть-
ся у вольових діях, спрямуванні зусиль 

на пізнання нових сторін навколишньої 
дійсності. Великий інтерес у дітей ви-
кликають різні види художньої діяль-
ності, у яких діти можуть виразити своє 
емоційне ставлення до світу.
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САНОГЕННЕ ТА ПАТОГЕННЕ МИСЛЕННЯ  
ЯК ЧИННИКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я  

ТА ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ  
ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ

Анотація: У статті розглянуто питання емпіричного дослідження впливу саногенного та 
патогенного мислення на особистість фахівця соціономічного профілю та шляхи збереження 
психічного здоров’я під час виконання професійних обов’язків. 

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические особенности саногенного и патогенно-
го мышления и его влияние на личность специалиста социономических профессий при ис-
полнении профессиональных обязанностей. 

Summary: This article deals with the issue of an empirical study of the influence of sanogenic 
and pathogenic thinking on the personality of a specialist socionomic speciality and the ways of pre-
serving mental health while performing professional duties.

Соціально-економічна, політична 
ситуація сьогодення в Україні неабияк 
впливає на особистість громадян, зо-
крема на фахівців соціономічного про-
філю, адже хто як не вони кожного дня 
стикаються зі стресорами. Мислення, 
яке визначає реакцію та вплив на осо-
бистість фахівця, і є передумовою син-
дрому вигорання або його профілакти-
кою. Негативне (патогенне) мислення 
фахівця соціономічного профілю може 
спричинити синдром вигорання, тому 
потрібно особливу увагу приділити саме 
формуванню позитивного (саногенного) 
мислення, яке допоможе запобігти не-
гативний вплив на особистість фахів-
ця. Як зазначають дослідники, зокрема 
Орлов Ю.М., для сучасного суспільства 
притаманне саме патогенне мислення. 
Патогенне мислення фахівця соціоно-
мічного профілю може призвести до 
синдрому емоційного вигорання, тому 
потрібно особливу увагу приділити саме 
формуванню саногенного мислення, яке 

допоможе запобігти емоційне вигорання 
особистості. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Вивченням саногенного та пато-
генно мислення у науковій літературі 
займалися такі дослідники, як: О. Ігум-
нова, В. Бочелюк, А. Гільман, Ю. Орлов, 
Е. Александровська, А. Добровіч, І. Ду-
бровіна, А. Захаров, М. Козлов, В. Леві, 
В. Семке, М. Тишкова, М. Шугай та 
ін. Серед зарубіжних дослідників, які ці-
кавилися даним питанням можна зазна-
чити: Р. Бернс, К. Бютнер, Д. Джамполь-
скі, М. Джеймс, Д. Джонгвард, Е. Шан, 
М. Раттер, К. Хорні та ін. 

Мета нашої роботи – здійснити тео-
ретичний аналіз впливу саногогенного 
(салютогенного) та патогенного мислен-
ня на особистість фахівця соціономічно-
го профілю.

Виклад основного матеріалу. Фахів-
ці соціономічного профілю під час вико-
нання професійних обов’язків постійно 
стикаються зі стресом, проте не всі на 
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нього правильно реагують. Саногенне 
мислення забезпечує фахівцю швидше 
та ефективніше справитися зі стресоген-
ними ситуаціями, а патогенне мислення 
навпаки пророкує емоційне вигорання 
даних спеціалістів. 

У перекладі з грецької «саногенний» 
(sanos – оздоровлення; genos – несучий), 
що означає «несучий здоров’я», запро-
понував Ю. Орлов [9. с. 207]. Проте 
теорія салютогенезу (від лат. «salus» і 
грецьк. «genezis» – здорова основа, по-
ходження здоров’я) бере свій початок 
у 1970-х рр. з досліджень медичного 
соціолога А. Антоновського[1, с. 4]. Ці 
два поняття схожі за своєю суттю та зна-
ченням, проте у нашій роботі ми будемо 
використовувати саме поняття «саноген-
ний», бо більшість науковців використо-
вуються саме його [2; 3; 4; 6; 8]. Отже, 
саногенне мислення – це мислення, що 
приводить до здоров’я і благополуччя 
особистості, яке зменшує внутрішній 
конфлікт, напруженість, запобігає захво-
рюванням [3, c. 28]. Також, це мислення, 
яке свідомо спрямовується на подолання 
негативних емоційних розладів і психіч-
не оздоровлення людини [7].

Термін «патогенний» являється про-
тилежністю поняттю «саногенний» 
або «салютогенний» та перекладається 
із грецької як «pathein» – «страждати» 
і «genesis» – «походження». Патогенез 
вирішує питання походження хвороби, 
перешкоджання хворобливих чинників 
та виключення їх. Саме питання хворо-
би, стоїть на першому місці у патогенезі  
[1, c .4]. 

Якщо практичний інтелект тісно 
пов’язаний з вольовими якостями лю-
дини, то саногенез та патогенез підкрес-
лює зв’язок мислення з емоціями та пе-
реживаннями. З точки зору Ю. Орлова, 
будь-яка емоція є згубною, стресоген-
ною, якщо вона повністю керує поведін-

кою людини, цілком опановує її. Однак 
емоції – продукт розуму, тому від розу-
мової поведінки може залежати й вплив 
негативних емоцій на психіку [9].

Патогенне мислення може посилю-
вати стрес, напруженість та підвищення 
ймовірності виникнення психічних роз-
ладів фахівців соціономічного профі-
лю. Думки, уявлення, роздуми фахівців 
пов’язані зі страхом, заздрістю, образою, 
соромом, невдачею, ревнощами та інши-
ми негативними емоційними пережи-
ваннями особистості, становлять зміст 
патогенного мислення. Саногенне мис-
лення, навпаки, націлене на подолання 
негативних емоцій та психологічному 
оздоровленню фахівців комунікативних 
спеціальностей.

Як зазначає І. Пасічник, саногенне 
мислення запобігає та розв’язує психо-
травмуючі проблеми, які базуються на 
свідомих їх постановці та розгляді, сві-
домому рефлексивному аналізі власних 
емоцій та стресогенних факторів. Також, 
дослідник зазначає, що важливий ком-
понент інтелекту людини, який відіграє 
принципову роль у розв’язанні власних, 
внутрішніх проблем особистості явля-
ється – саногенне мислення [6, c. 3].

Деякі науковці [4, c. 43] вважають, 
що саногенне мислення є одним із по-
нять позитивного мислення (М. Мольц). 
А. Гільман стверджує, що у цьому ви-
падку йдеться про створення й постійну 
підтримку, підкріплення позитивного об-
разу власного «Я» фахівців соціономіч-
ного профілю внаслідок впливу успіш-
них учинків і загалом життєвих успіхів. 
А. Гільман цитує, що «всі наші дії, по-
чуття, вчинки, навіть здібності узгоджу-
ються з цим образом власного «Я» через 
як свідомі, так і підсвідомі механізми 
саморегуляції. Саме тому так важливо, 
щоб цей образ був позитивним і не руй-
нувався в разі невдачі або інших «поми-
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лок» у поведінці особистості, його ді-
яльності та у житті».

А. Антоновський [1, с. 6] виділив три 
умови, які можна розглядати як фунда-
мент салютогенезу або здорового спосо-
бу життя: 

1) зрозумілість, тобто впевненість 
у тому, що себе самого й світ можна зро-
зуміти та пізнати; 

2) здійсненність, тобто віра у власну 
дієздатність і здатність будувати своє 
життя самостійно або з допомогою ін-
ших людей; 

3) осмисленість, тобто здатність осяг-
нути сенс у процесі набуття життєвого 
досвіду. 

Ці три аспекти, стаючи здібностями, 
приводять до того, що людина пережи-
ває смислові взаємозв’язки в собі самій 
і навколишньому світі. Коли людина піз-
нає себе й навколишній світ, відчуває 
себе творцем, що створює щось осмис-
лене, відчуває внутрішню опору, тоді 
в неї більше шансів стати здоровішою 
тілесно, душевно, духовно та соціаль-
но й не зламатися під тягарем життєвих  
випробувань.

Відповідно до моделі салютогенезу 
здоров’я потрібно розуміти не як стан, а 
як процес, і увага, при цьому зосереджу-
ється на причинах глобального добробу-
ту, а не на природі певної хвороби. Осно-
вна теза А. Антоновського, як зазначає 
В. Бочелюк, полягає в тому, що відчуття 
когерентності як погодженого перебігу в 
просторі й у часі декількох процесів пе-
ребуває в основі виникнення здоров’я.  
Відчуття когерентності – глобальна дина-
мічна орієнтація, що структурує внутріш-
ні й зовнішні стимули, які з’являються 
протягом усього життя людини. 

З позиції патогенезу, хвороба осо-
бистості розглядається як симптом або 
симптомокомплекс, який спочатку діа-
гностується, а потім лікується. Напри-

клад, паралельно з проблемою профе-
сійного здоров’я часто розглядається 
проблема професійного нездоров’я, або 
професійні деструкції. До таких факто-
рів належить феномен емоційного виго-
ряння як результат невідповідності між 
особистістю й роботою, синдром фі-
зичного та емоційного виснаження, що 
бере початок зі стресу міжособистісної 
взаємодії й включає розвиток негатив-
ної самооцінки, негативного ставлення 
до роботи, втрату розуміння й співчуття 
[1, c. 4]. Отже, фахівці соціономічного 
профілю, у яких переважає патогенне 
мислення схильні до синдрому емоцій-
ного вигорання. 

Салютогенез, у свою чергу, вказує 
на здоровий аспект симптому як на за-
побіжний сигнал, а не першопричи-
ну. Наше тіло соматично звертає увагу 
на відсутність внутрішньої рівноваги, 
тобто на стрес. У салютогенезі пріори-
тет мають шляхи одужання, на які вка-
зує симптом, і підсилюється значення 
профілактики.

А. Гільман, М. Шугай [3], вважають, 
що саногенне мислення дає змогу позбу-
тися негативних наслідків емоційного 
стресу і сприяє саморегуляції особис-
тості та усвідомленню людиною різних 
емоцій та своєї цінності. 

Саногенне мислення, на думку 
А. Гільман, більш гнучке, ніж звичай-
не, оскільки руйнує жорсткі психічні 
структури, що можуть прогнозувати 
лише одну очікувану модель поведінки 
людини, а у випадку розбіжності очіку-
ваного результату з реальним – стресо-
вий деструктивний психологічний стан 
нудьги та депресії [3, c. 28]. Саме такі 
структури активно заважають фахівцям 
соціономічного профілю, адаптуватися 
до різноманітних життєвих обставин.

Як вважають науковці, зокрема 
Ю. Орлов, мислення варто розглядати 
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з його впливу на якість емоційної сфери. 
Таким чином, для здоров’я важливо не 
придушити негативні емоції, а досягну-
ти того, щоб вони не стали сильнішими, 
і, відповідно, не ставали хронічними. 
Тому способом досягнення саногенного 
мислення є розпізнавання стереотипів 
мислення і програм поведінки, що за-
пускають негативні емоції [2, c. 64]. На 
нашу думку, саногенне мислення допо-
магає фахівцям соціономічного профілю 
не тікати від проблем та негативних емо-
цій, а навчитися правильно на них реагу-
вати та знаходити користь для себе. 

О. Шевчишена у своїй роботі «Збе-
реження та зміцнення професійного 
здоров’я педагога шляхом оволодіння 
саногенним типом мислення», зазначає, 
що самоповага та синдром емоційного 
вигорання взаємопов’язані між собою, 
оскільки педагоги з низьким рівнем са-
моповаги більш схильні до синдрому 
вигорання та навпаки. О. Шевчишена 
вважає, що основою формування само-
поваги вчителя та позитивного сприй-
няття ним реалій повсякденного життя є 
саногенне мислення педагога [8, c. 207]. 

Вчені підтримують думку, що саме 
саногенне мислення є передумовою за-
побігання емоційного вигорання фахів-
ців соціономічного профілю. Ми під-
тримуємо дану думку, адже даний тип 
мислення оздоровлює психіку, сприяє 
виробленню навичок позитивного став-
лення до реалій повсякденного життя та 
розв’язання проблем конструктивними 
шляхами, дає змогу вирішувати вну-
трішні конфлікти, накопичувати психое-
нергетичний потенціал.

Автори переконанні, що людина, яка 
володіє саногенним мисленням, відзна-
чається винахідливим та інтенсивним 
мисленням, що допомагає їй у профе-
сійній діяльності. Даний фахівець від-
різняється високим рівнем внутрішньої 

культури та здатності до саморефлексії, 
що допомагає уникнути негативних на-
слідків стресових ситуації та адекватно 
на них реагувати. Науковці стверджу-
ють, що фахівець комунікативних спе-
ціальностей, із позитивним мисленням 
об’єктивно оцінює свої можливості, 
здатний ставити перед собою мету та го-
товий працювати в умовах життєвих ви-
пробовувань.

На думку Ю. Орлова, основна роль са-
ногенного мислення зводиться до умов 
самовдосконалення фахівців, що підви-
щує кваліфікацію спеціалістів. Також, до-
сягненням гармонійних відносин з ото- 
ченням та самим собою, що є однією 
з умов ефективної діяльності фахівців ко-
мунікативних спеціальностей [8, c. 207].

Ю. Орлов, узагальнивши найбільш 
яскраві риси патогенного мислення, ви-
значає такі форми його прояву:

1) патогенний психологічний захист 
(агресія, страх, втеча у світ фантазії 
та ін.);

2) патогенний характер емоцій (обра-
за, провина, сором та ін.);

3) парадигма насильницького управ-
ління (рольові очікування, соціальний 
стереотип, помста, загроза та ін.) [3, c. 28].

Імовірність виникнення психічних 
розладів, посилення стресу, напруже-
ності може посилюватися і підвищува-
тися під час патогенного мислення, адже 
його змістом є думки, роздуми, всі уяв-
лення, пов’язані з образою, заздрістю, 
соромом, страхом, ревнощами, невда-
чею та іншими негативними емоційни-
ми переживаннями особистості. Потріб-
но враховувати, що патогенне мислення 
проявляється у випадку абсолютної сво-
боди уяви, відсутності гальмівних ме-
ханізмів над перебігом думок та обра-
зів, відсутності рефлексивного аналізу 
власного мислення і неусвідомленості 
таких операцій розуму, які породжують 
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емоцію. Патогенне мислення може бути 
в межах норми, але може проявити пев-
ні характеристики, що породжують роз-
лади психіки є свідченням патологічних 
відхилень [3, c. 28].

Варто зазначити, що патогенне мис-
лення не можна ототожнювати з патоло-
гічним, що є характерною ознакою пси-
хічно хворих людей. Мислити патогенно 
цілком нормально, але таке мислення 
містить деякі яскраві риси, які сприяють 
напрузі психіки, формуванню реакцій і 
стереотипів поведінки, що призводять 
до конфліктів. Наслідком цього може 
бути погіршення психічного та соматич-
ного здоров’я. Оскільки в патогенному 
мисленні беруть участь розумові автома-
тизми, які практично не усвідомлюють-
ся, розвиток саногенного мислення пе-
редбачає розгортання процесу рефлексії 
у важких життєвих ситуаціях, кризових 

станах, усвідомлення патогенних компо-
нентів, що беруть участь у породженні 
негативних емоційних переживань, їх 
довільна заміна і далі – згортання про-
цесу до автоматичного стану. 

Ми вважаємо, що патогенне мислення 
як «птах», який може «пролетіти» повз 
нас одноразово, і ми не відчуємо такого 
негативного ефекту на собі, проте коли 
він буде постійно до нас «прилітати», а 
тим паче зведе там «гніздо», – це буде 
нести деструктивний ефект для самого 
фахівця соціономічного профілю.

Основні особливості саногенного та 
патогенного мислення (за Ю. Орловим) 
можна прослідкувати у вигляді таблиці 
(табл. 1).

А. Гільман у своїй роботі, «Сано-
генне мислення як чинник протидії 
емоційного стресу в навчальній діяль-
ності студента» [4, c. 43], підкреслює, 

Таблиця 1
Основні особливості саногенного та патогенного мислення  

(за Ю. Орловим)
Саногенне мислення Патогенне мислення

Фахівець вміє концентрувати свою увагу, 
на предметі своїх міркувань

Фахівець мрійливий та інколи відходить 
від реальності 

Вміють контролювати неприємні спогади Зацикленість та не контрольованість своїх 
негативних спогадів 

Особистість проводить рефлексію своїх 
вчинків, та вміє розглядати їх зі сторони Не вміє аналізувати свої дії 

Усвідомлює розумові дії, які породжують 
емоції 

Не розуміє походження емоцій і ставиться 
до них, як до неконтрольованих дій

Зменшує емоційні забарвлення мину-
лих подій, за допомогою роздумі в у 

спокійному стані 

Звинувачує себе або інших у спогадах про 
минуле 

Сконцентрований на тому, що відбувається 
зараз Переживає з приводу майбутніх нещасть 

Поведінка контролюється та визнається 
самою особистістю, аналізуючи реальну 

ситуацію та свої почуття

Наслідує культурні стереотипи, програван-
ня засвоєних дитинстві ролей, надягання 

маски 

Уміння встановлювати з людьми близькі та 
довірливі відносини

Уникає відвертих та довірливих стосунків 
із людьми, натомість цього бажання 

маніпулювати з людьми 
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що найбільш поширеним, типовим для 
суспільства є не саногенне, а патогенне 
мислення, що характеризується повною 
відсутністю рефлексії, тобто здатності 
розглядати себе і свій стан збоку. Озна-
кою згубного впливу патогенного мис-
лення на особистість фахівця соціоно-
мічного профілю є те, що воно посилює 
будь-яку складну ситуацію в процесі ді-
яльності, навчання, у відносинах у ко-
лективі, між фахівцем та клієнтом тощо 
і тим самим призводить до емоційного 
стресу, хвороби. Патогенне мислення 
множить страждання людини: адже за 
допомогою свого мислення вона від-
творює ситуацію стресу безліч разів, 
уводить себе в стан хронічного стресу, 
що руйнує організм, погіршує настрій, 
призводить до невдач.

Оцінка ситуації як негативної при не-
можливості його позбутися або уник-
нути, при непідготовленості до нього 
призводить, як правило, до розвитку 
емоційного стресу. При цьому причи-
ною такого стану слугує не сам вплив, 
а ставлення до нього, негативна його 
оцінка [4, c. 43]. Тобто, важлива не сама 

ситуація, яка склалася, а ставлення фа-
хівця соціономічного профілю до неї. 

Науковці виділяють такі основні риси 
саногенного мислення:

1) довільність розумових актів (свідо-
мий характер протікання процесів у на-
прямку конкретної мети);

2) здатність до рефлексії та інтрос-
пекції (відділення себе від своїх пере-
живань і спостереження за ними) на тлі 
глибокого внутрішнього спокою;

3) навичка самозанурення в стан спо-
кою і миру;

4) високий рівень розвитку зосеред-
ження та концентрації уваги на об’єктах 
роздумів;

5) подання до свідомості будови  
психічних станів, які потребують конт- 
ролю;

6) високий рівень загального кругозо-
ру і внутрішньої культури особистості;

7) уміння вчасно виконувати акт при-
пинення мислення, або виконувати стоп-
реакцію в ситуаціях емоційної напруги 
[4, c. 43].

Загалом можна виділити (рис. 1) 
основні характеристики саногенного та 

 
Рис. 1. Характеристика саногенного та патогенного мислення  

у діяльності фахівців соціономічного профілю
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патогенного мислення фахівців соціоно-
мічного профілю. 

На основі проведення нами емпірич-
ного дослідження можемо зробити такі 
висновки: 

Саногенне мислення є передумовою 
психологічного здоров’я та ефективної 
діяльності фахівця соціономічного про-
філю, а патогенне мислення призводить 
до емоційного вигорання, що негативно 
позначається в діяльності та житті осо-
бистості фахівця. 

Фахівці соціономічного профілю 
у яких переважає саногенне мислення:

• орієнтовані на індивідуальну етику, 
тобто поведінка контролюється та ви-
знається самою особистістю, аналізую-
чи реальну ситуацію та свої почуття;

• для такого фахівця людина, як ціліс-
ність (дух, душа, тіло);

• у своїй діяльності він концентру-
ється на здібності, гідність, потенціал 
до себе так і до інших людей;

• увага приділяється на розвиток і 
оптимізацію життя фахівця комуніка-
тивних спеціальностей;

• фокус на процес, тобто особистість 
насолоджується самим процесом ви-

конання своєї діяльності, а не прагне 
швидкому отриманню результату;

• такий фахівець зорієнтований на те-
перішнє та майбутнє, він діє тут і тепер, 
а не зациклений на минулому досвіді. 

Спеціалісти комунікативних спеці-
альностей у яких переважає патогенне 
мислення:

• орієнтовані на соціальну етику,  
тобто наслідують культурні стереотипи;

• особистість та сам він, як система 
органів;

• фахівець орієнтований на недоліки 
інших та свої;

• зосереджений на ліквідацію недолі-
ків, симптомів тощо; 

• фокус на результат, тобто зорієнто-
ваний на швидке отримання результату 
(заробітної плати, подяки тощо);

• такий фахівець зациклений на сво-
їх минулих спогадах, та не контролює їх 
вплив.

Перспективою вивчення даної теми 
вбачається в подальшому дослідженні 
синдрому емоційного вигорання: вплив 
на особистість фахівця соціономічного 
профілю та його профілактика засобами 
позитивної психотерапії. 
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ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ  
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СПІЛКУВАННЯ У ДІТЕЙ  

МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Анотація: У статті розглянуто питання формування навичок спілкування у дітей молодшо-
го дошкільного віку в спільній ігровій діяльності з однолітками. Охарактеризовано вплив ігро-
вої діяльності на мовленнєвий розвитку дітей молодшого дошкільного віку.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы формирования навыков общения у детей 
младшего дошкольного возраста в совместной игровой деятельности со сверстниками. 
Охарактеризованы влияние игровой деятельности на речевое развитие детей младшего до-
школьного возраста.

Summary: The article deals with the question of forming communication skills in children of pre-
school age in joint play activities with their peers. Influence of game activity on speech development 
of children of preschool age is characterized.

Постанова проблеми. Молодший 
дошкільний вік є не тільки відпові-
дальним періодом розвитку ігрової ді-
яльності, а й найбільш сенситивним 
щодо мовленнєвого розвитку. Вплив 
гри на розвиток мовленнєвого спілку-
вання та виховний процес дітей було 
розкрито в роботах педагогів-кла-
сиків (Я.А. Коменський, С.Ф. Русо-
ва, В.О. Сухомлинський, К.Д. Ушин-
ський та ін.), психологів (Ю.А. Аркін, 
М.Я. Басов, П.П. Блонський, Л.С. Ви-
готський, Д.Б. Ельконін, С.Л. Рубінш-
тейн, Д.Н. Узнадзе та ін.), сучасних 
педагогів (Л.В. Артемова, О.Ф. Бонда-
ренко, Д.В. Менджерицька, О.П. Усова, 
Г.С. Швайко, К.Й. Щербакова та ін.).

Сучасні психолого-педагогічні до-
слідження гри характеризуються збли-
женням поглядів на неї як на провідну 

діяльність дитини, в якій створюється 
зона найближчого розвитку, проявля-
ються і розвиваються психічні процеси 
та новоутворення дошкільного віку, від-
бувається оволодіння соціальним про-
стором через спілкування з дорослим та 
однолітками. У процесі різнопланового 
спілкування в ігровій діяльності дитина 
пізнає природний, предметний і соціаль-
ний світ, що її оточує, в його цілісності 
й різноманітності. Формує і розкриває 
свій власний внутрішній світ, свій образ 
«Я», засвоює і створює культурні цін-
ності, виступаючи при цьому активним 
суб’єктом взаємодії. З огляду на вище 
зазначене, особливої актуальності на-
буває проблема створення сприятливих 
умов для активного мовленнєвого роз-
витку молодших дошкільників,що ви-
значається засвоєнням ними форм та за-
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собів спілкування в ході спільної ігрової 
діяльності з однолітками.

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. Аналіз досліджень та публіка-
цій засвідчив, що гра – це діяльність, що 
відображає дійсність шляхом активного 
її перетворення (Ю.А. Аркін, Л.С. Ви-
готський, О.М. Леонтьєв, О.Р. Лурія, 
Д.Б. Ельконін, С.Л. Рубінштейн та ін.). 
У ході гри діти мають можливість діяти, 
конкретні дії зумовлюють мовленнєву 
активність і водночас спрямовують роз-
виток гри. Це перехідна, проміжна ланка 
між повною залежністю мовлення від ре-
чей і предметних дій та свободою слова.

Мета публікації – обґрунтувати ігро-
ву діяльність молодших дошкільників 
з однолітками, як засіб формування на-
вичок спілкування.

Виклад основного матеріалу. Акту-
альність окресленої теми охоплює су-
часні аспекти планування ігрової діяль-
ності дітей молодшого дошкільного віку 
та зумовлена успішним здійсненням за-
вдань сучасної дошкільної освіти, що 
забезпечує гармонійну єдність проце-
сів виховання і навчання, спрямованих 
на розвиток та самореалізацію кожної 
дитини,формування полікультурної, ін-
телектуальної, фізично здорової особис-
тості, яка має розвинені почуття, пізна-
вальні потреби і діяльнісні якості тощо. 

Молодший дошкільний вік найбільш 
сенситивний щодо мовленнєвого розви-
тку та є відповідальним періодом у фор-
муванні ігрової діяльності дітей. У цей 
період проходять значні зміни в пізна-
вальній сфері їх розвитку. Їхні знання 
стають більш чіткими, вони швидко 
орієнтуються в сенсорних характерис-
тиках предметного світу, достатньо лег-
ко об’єднують предмети не тільки за зо-
внішнім виглядом, а і за призначенням. 
Діти більш точно сприймають настрій, 
відношення людей. Для них стають ці-

кавими не тільки особливості та при-
значення предмета, функції оточуючих 
людей, а і їх взаємодія та відношення. 
Якщо у ранньому віці дитини дорослий 
для неї був незамінним помічником, 
то на цьому життєвому етапі спілкуван-
ня з ним якісно змінюється і перетво-
рюється в духовну потребу. Дорослий 
для дитини стає джерелом знань про 
оточуючу дійсність. 

Гра є не лише фактором настрою, 
емоцій дитини, а й важливим чинником 
розвитку функцій мозку, серцево-су-
динної та нервової систем її організму. 
Також в цей період змінюється психоло-
гічна характеристика гри, її зміст ство-
рює базу для спілкування і спільних дій 
з дітьми. Перебіг усіх життєво важливих 
фізіологічних і психічних процесів у ор-
ганізмі дитини пов’язаний із задоволен-
ням потреб в активності, нових вражен-
нях, вияві здорових емоцій. У грі дитина 
спілкуючись з іншими дітьми, набуває 
вміння взаємодіяти, засвоює правила 
цієї взаємодії, досвід взаєморозуміння, 
вчиться пояснювати свої дії і наміри, 
узгоджувати їх з однолітками. Дитина 
грає тому, що їй хочеться грати, а не ви-
ключно заради отримання якогось кон-
кретного результату [1, с. 14].

З практики психолого-педагогічних 
досліджень відомо, що прояв цікавості 
до спільних ігор з однолітками, колек-
тивних за своєю природою, починається 
у дітей в молодшому дошкільному віці. 
Поступово відбувається перехід від ігор 
«поруч» до ігор «разом», діти починають 
самостійно спілкуватися один з одним, 
взаємодіяти під час спільних ігор. По-
треби дітей у спілкуванні з ровесниками 
полягає у прагненні налагодити ділову 
співпрацю, узгодити свої дії з партне-
ром по діяльності. Співпраця протікає у 
тісній взаємодії дітей, і носить переваж-
но ігровий характер та зосереджена не 
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на результаті діяльності, а на її процесі 
[2, с. 87].

Такий процес свідчить про засвоєння 
структури діяльності та зміни змісту ко-
мунікації, що виявляється в умінні дітей 
встановлювати контакт. Для задоволен-
ня потреби спілкування з однолітками 
відбувається перехід від функції управ-
ління до провідної фатичної функції 
спілкування. Процес опанування її по-
чинається із засвоєння комунікативних 
дій, спрямованих на налагодження взає-
модії з однолітками в колективних іграх. 
При цьому постає низка більш конкрет-
них задач, що вимагають вирішення:

- які засоби ігрової діяльності, і в якій 
послідовності, розвиваються у сюжет-
но-рольовій грі та який їх стимулюючий 
вплив на коментування дітьми своїх дій;

- які комунікативні дії проявля-
ються на різних етапах розвитку сю-
жетно-рольової гри та який їх вплив  
на висловлювання,що корегують дії 
партнера;

- організація сюжетно-рольової гри 
для найбільш ефективного процесу опа-
нування навичками спілкування з одно-
літками, висловлювань щодо плануван-
ня дій і розподіл ролей [1, с. 53].

Відповідно завдання фахівців до-
шкільної освіти полягає в тому, щоб 
допомогти дітям встановити ігрову вза-
ємодію, наповнити її цікавим для дітей 
змістом, спонукати до активного спілку-
вання в спільних іграх з однолітками.

Ефективним вирішенням цих завдань, 
є використання вихователем різних ви-
дів ігор, таких як : творчих (режисерські, 
сюжетно-рольові); з будівельним матері-
алом; на теми літературних творів (дра-
матизмації, інсценування); за правилами 
(рухливі, сюжетні, ігри з предметами, 
з переважанням основного руху, дидак-
тичні ігри); народні (забави, рухливі, ди-
дактичні, обрядові). З-поміж наведених 

ігор розглянемо творчу гру, яка за своєю 
природою є дієвою і динамічною, та су-
проводжується мовленням, фразами, мір-
куваннями, спілкуванням, що відобра-
жають характер ігрових ролей [3, c. 30].

У творчих іграх відбувається розвиток 
комунікативної поведінки дошкільників, 
що свідчить про засвоєння ними нових 
форм спілкування з однолітками. Новий 
досвід характеризує початок процесу 
засвоєння системи суб’єкт-суб’єктних 
відносин у структурі вільної діяльності, 
що проявляється між учасниками твор-
чої гри та характеризується розвитком 
міжособистісних відносин дітей. Мо-
делюючи взаємини дорослих у грі, діти 
водночас засвоюють навички спілку-
вання, взаємодії, співпраці,навчаються 
виступати один щодо одного у різних 
позиціях. Потреба у спілкуванні з одно-
літками у дітей молодшого дошкільного 
віку набуває значущості, стає більш при-
вабливішою за спілкування з дорослим. 
Простежуються наступні відмінності 
у спілкуванні дітей молодшого дошкіль-
ного віку з однолітками, від спілкування 
з дорослими:

- емоційно-яскрава насиченість спіл-
кування (у спілкуванні спостерігається 
експресивно-мімічні вияви і забарв-
леність інтонації, ніж при спілкуванні 
з дорослим); 

- нестандартність дитячих висловлю-
вань (відсутність обмежувальних норм 
і правил у розмові дітей, використання 
ними незвичних слів, особливі сполу-
чення, звуки, фрази);

- переважання ініціативних вислов-
лювань над висловлюваннями-відповід-
ями (контактах із ровесниками дитині 
важливіше висловлюватися самій, аніж 
слухати іншого);

- спілкування з однолітками різно-
манітне за призначенням і функціями, 
які виконує ( діти намагаються керувати 
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діями партнера, контролювати його дії, 
у спільній грі намагаються домовитись 
як грати) [4, с. 149].

Вище зазначені особливості у спілку-
ванні дітей молодшого дошкільного віку 
свідчать про домінування ситуативно-
ділової форми спілкування, що змінює 
емоційно – практичну форму спілкуван-
ня характерну для дітей раннього віку. 
На цьому етапі взаємодія молодших 
дошкільників зумовлена підвищенням 
ролі в їхньому житті сюжетно-рольової 
гри та інших видів колективної діяль-
ності. Сюжетно-рольова гра та її головні 
одиниці (роль та сюжет) постійно акту-
алізують розвиток психологічних над-
бань, які потрібні для успішності мов-
ної комунікації. Бажання спільно діяти 
настільки сильне, що діти все частіше 
погоджуються на компроміси, поступа-
ються одне одному іграшками, найпри-
вабливішою роллю в грі тощо [5, с. 28].

Тривалість ігор молодших дошкіль-
ників збільшується до 40-50хв. Осно-
вний зміст їхньої гри складають однокові 
дії. Ігрові сюжети та ролі, які виника-
ють є не запланованими та залежать від 
предмету який вони обрали. Оволодіння 
новим предметом зумовлює зміну ролі. 
Діяльність спілкування у творчих іграх 
надає дитині можливість не тільки бра-
ти, одержувати, засвоювати досвід, але 
і реалізувати свою індивідуальність у 
загальній справі, і, що не менш важли-
во, вчить її ділитися власним досвідом, 
віддавати людям увагу, пошану, інтерес, 
здібності. Ось чому самодіяльні творчі 
сюжетно-рольові ігри дитини роблять 
свій неперевершений внесок у розвиток 
всіх психологічних досягнень малюка, 
зокрема мовленнєвих.

Отже, в процесі сюжетно-рольової 
творчої гри розширюються межі ігрової 
та мовленнєвої взаємодії молодших до-
шкільників з однолітками, посилюючи 

розвиток його суб’єктності, що просте-
жується у функціонуванні комунікатив-
но – мовленнєвої системи [1, с. 56].

Організовуючи ігри в дошкільному 
закладі, педагог враховує їхню специ-
фіку та загальні закономірності розви-
тку дітей. Формування ігрової діяль-
ності та спілкування в ній дітей – це 
процес в якому простежуються склад-
ні взаємозв’язки і взаємовпливи. Чим 
менші діти за віком і чим нижчий їхній 
мовленнєвий розвиток, тим більше в їх-
ніх іграх повинно бути безпосередньої 
участі дорослих, з метою допомогти ді-
тям розгортати сюжет, стимулюючи їх 
до спілкування одного з одним, комен-
тування своїх дій, що сприяє закріплен-
ню навичок користування ініціативним 
мовленням, удосконаленню розмовного 
мовлення, збагаченню словника, фор-
муванню граматичної будови мови. Для 
того, щоб гра послідовно переходила на 
вищі етапи розвитку, слід керувати нею, 
що потребує великого мистецького хис-
ту від вихователя, професійної майстер-
ності та любові до дітей, яка ґрунтується 
на знанні педагогіки гри.

Термін керівництво грою, що тлума-
читься як сукупність методів і прийомів, 
спрямована на організацію конкретних 
ігор дітей і оволодіння ними ігровими 
вміннями. Основна мета педагога – по-
ступово керувати процесом формування 
самостійної гри кожної дитини і колек-
тиву загалом.

Педагогічне керівництво грою перед-
бачає використання специфічних форм 
і методів, що відповідати таким загаль-
ним особливостям:

- планомірне педагогічно активне фор-
мування практичного досвіду дитини;

- виокремлення головного під час ор-
ганізації навчальних ігор (ігор-занять, 
ігор-інсценувань, демонстрації зразка 
ігрових дій, ігор-драматизацій);
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- своєчасне оновлення ігрового серед-
овища, підбір іграшок та ігрового мате-
ріалу, зміст якого покликаний відтвори-
ти в пам’яті дитини недавні враження, 
спрямувати її на самостійне вирішення 
ігрового завдання, спонукати до різних 
способів відтворення дійсності;

- організація спілкування з дітьми, 
спрямованого на формування прогре-
сивних для кожного вікового періоду 
ігрових способів дій [6, с. 113].

Формування навичок спілкування 
в ігровій діяльності дітей є актуальним 
на кожному періоді їх дитинства. Ство-
рюючи проблемні ситуації, вихователь 
має використовувати непрямі прийоми 
(порада, запитання, підказка тощо) для 
впливу на задум гри, розвиток сюжету, 
ускладнення способів відображення дій-
сності. За необхідності він включається 
у гру як рівноправний партнер, видозмі-
нюючи ігрове середовище, коригуючи 
рольові стосунки.

Основою формування навичок спіл-
кування в ігровій діяльності молодших 
дошкільників має бути розвиток комуні-
кативно – мовленнєвої діяльності дітей. 
Завдяки цьому забезпечується навчання 
спілкуванню, яке задовольняє комуніка-
тивні потреби малюка, дає змогу врахо-
вувати вікові особливості становлення 
комунікативної діяльності; здійснювати 
індивідуальний підхід, який полягає, на-
самперед, у виявленні двостороннього 
зв’язку між розвитком ігрової діяльнос-
ті й мовлення; наблизити зміст і методи 
розвитку мовлення до реальних проце-
сів мовленнєвого спілкування [7, с. 352].

Істотною особливістю мовленнєвої 
роботи, спрямованої на розвиток ко-
мунікативно-мовленнєвої діяльності, є 
внесення в її зміст завдань з розвитку 
у дітей потреби в спілкуванні, комуніка-
тивних мотивів (ділових, пізнавальних, 
особистісних), та навчання спрямоване 

на розв’язання типових для певного ета-
пу становлення спілкування комуніка-
тивних задач (звертатися з проханням, 
пропозицією, планувати і коригувати 
спільні практичні дії, ставити пізнаваль-
ні запитання).

Для розвитку у дітей потреби у спіл-
куванні під час ігрової діяльності, сучас-
на дошкільна лінгводидактика передба-
чає використання наступних методичних  
засобів:

- привітання, комунікативні доручен-
ня, розмови вихователя з дітьми та ор-
ганізація розмов між малюками, бесіди, 
створення проблемних ситуацій;

- розповіді з власного досвіду вихо-
вателя і дітей, складання листів, усних 
газет;

- розігрування діалогів із художніх 
текстів;

- ігри-драматизації, сюжетно-рольові 
та словесні дидактичні ігри;

- моделювання ситуацій спілкування 
на заняттях і в інших видах дитячої ді-
яльності;

- організація спільних видів діяльнос-
ті та спілкування між дошкільниками.

Ефективна реалізація зазначених 
засобів можлива за умови створення 
в групі доброзичливої атмосфери, на-
лагодження емоційно-особистісних 
стосунків педагога з кожною дитиною. 
Неодмінним компонентом такого спіл-
кування є позитивні емоції, враження 
вихованця. Досягнення поставлених ці-
лей можливе у разі побудови спілкуван-
ня на принципах організації професій-
ного мовленнєвого спілкування з дітьми 
[4, с. 179].

Педагог повинен уміти працювати на 
фізичному й ментальному рівні дитини, 
вибирати темп і стиль роботи, що під-
ходить для неї, розмовляти спокійним, 
мелодійним голосом, проявляти вну-
трішнє відчуття порядку, бути привабли-
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вим, витончено і невимушено рухатися, 
уникати зовнішньої демонстрації, авто-
ритарних методів виховного впливу, по-
важати свободу й гідність дітей і дорос-
лих. Будучи важливою об’єднувальною 
ланкою між дитиною і ігровим матеріа-
лом, педагог повинен уміти робити його 
цікавим для дитини, давати індивідуаль-
ні виховні завдання коротко, змістовно, 
точно, цілеспрямовано, організувати 
середовище так, щоб воно відповідало 
віку і сенситивним періодам розвитку 
дитини, виконувати роль помічника в її 
розвитку. Виховувати уважність до од-
нолітків, уміння враховувати інтереси 
інших, розвивати потребу у спілкуванні 
та в спільних іграх [8, с. 274].

Отже, між мовленням і грою, як про-
відним видом діяльності дошкільника, 
існує двосторонній зв’язок. З однієї сто-
рони, мовлення розвивається й активізу-
ється в грі, а з іншого – сама гра розви-
вається з розвитком мовлення. Дитина 
осмислює свої дії позначає їх словом, 
словом вона доповнює їх, висловлює 
свої думки, почуття. Однак, складність 
ігрової діяльності обумовлена тим, що 
кожна дитина має своє уявлення про роз-
гортання сюжету, пов’язане з її особис-
тими інтересами, досвідом, можливос-
тями і найголовніше, рівнем розвитку її 
власного мовлення та рівнем розвитку 
мовлення партнера по грі. Також, перед-
бачає сформованість цілої системи мо-
тиваційно – спонукальних явищ, особис-
тісних якостей і функціональних виявів, 
які реалізують емоційну, когнітивну, по-
ведінкову сферу особистості, та визна-
чає наступні основні принципи органі-
зації виховання навичок спілкування у 
молодших дошкільників: реалізацію піз-
навальної та практичної діяльності дітей 
пов’язуючи їх між собою; забезпечення 
позитивної мотивації; стимулювання та 
розвиток творчої діяльності; формуван-

ня позитивних емоцій як важливого ком-
понента виховання і навчання молодших 
дошкільників.

Висновки. Здійснивши теоретичний 
аналіз питання формування навичок 
спілкування молодших дошкільників 
у ігровій діяльності з однолітками, до-
зволяє стверджувати,що спілкування 
активно розвивається та застосовується 
вході ігрової діяльності. Це зумовлено 
тим, що провідним видом діяльності 
дошкільника на будь-якому віковому 
етапі є гра. В процесі ігрової діяльності 
у дошкільників виникають та розвива-
ються такі новоутворення, як розвиток 
знаково – смислової функції, активної 
уяви, засвоєння структури як самостій-
ного так і спільного виду діяльності, 
привласнення суспільної поведінки 
та опанування норм партнерської вза-
ємодії, становлення елементів довіль-
ної поведінки, у процесі поступового 
оволодіння вміння підпорядковувати 
свої бажання логіці сюжету та вимо-
гам ігрових правил. Усе це дає дитині 
змогу навчитися самостійно планувати, 
виконувати та контролювати власну ді-
яльність. В іграх не лише виникають і 
розвиваються новоутворення,а й відбу-
вається формування та засвоєння форм 
спілкування з однолітками. Характер 
опанування дошкільниками навичками 
спілкування в ігровій діяльності допо-
магає їм засвоїти структуру творчої гри 
та комунікувати в ній. Організація гри 
у дошкільному дитинстві може відбу-
ватися як природним шляхом так і за 
участі дорослого, який відіграє про-
відну роль у процесі передачі ігрового 
досвіду дітям та є прикладом для на-
слідування мовлення. Він повинен ор-
ганізовувати дитяче життя і діяльність, 
керувати формуванням взаємин і спіл-
кування між дітьми, створювати умови 
для гри і при необхідності забезпечу-
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вати необхідним ігровим матеріалом, 
розвивати комунікативно-мовленнєву 
діяльність дошкільників. Такий про-
цес спонукає педагога до керівництва 
розвитком ігор, що є тонким і склад-

ним процесом, який потребує глибоких 
знань теорії як ігрової діяльності так і 
знань методик розвитку мовлення до-
шкільників, специфічних умінь, довіри 
і поваги дітей.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВИЧОК ТА ВМІНЬ 
ПРЕЗЕНТАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ СТУДЕНТАМИ 

ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Анотація: Розглянуто питання оцінювання рівня сформованості навичок та вмінь створен-
ня презентації англійською мовою студентами економічних спеціальностей. Визначено й опи-
сано критерії оцінювання. 

Аннотация: Рассмотрены вопросы оценивания уровня формирования навыков и умений 
составления презентации на английском языке студентами экономических специальностей. 
Определены и описаны критерии оценивания.

Summary: The article deals with the problem of assessing the level of skills formation and the 
ability to create a presentation in English by students of economic specialties. Evaluation criteria are 
identified and described.

Постановка проблеми. Актуальною 
проблемою сучасної методики викла-
дання англійської мови студентам еко-
номічних спеціальностей є проблема 
контролю й оцінювання іншомовних 
умінь певної галузі знань. Отже, вирі-
шити проблему контролю рівня сформо-
ваності навичок та вмінь створення пре-
зентації англійською мовою студентами 
економічних спеціальностей можливо 
за умови їх чіткого виділення в якос-
ті об’єкта оцінювання, визначення на-
уково обґрунтованих критеріїв та їх по-
казників, а також розробки адекватних 
контрольних прийомів. Проблемі визна-
чення критеріїв оцінювання умінь гово-
ріння присвячені спеціальні дослідження  
[2; 5; 9; 12]. 

Актуальність питання. Але у зв’язку 
з тим, що питання навчання презентації 
іноземною мовою почали досліджувати 

в методиці викладання іноземних мов 
нещодавно [4; 6; 7; 8; 11; 13;], тому про-
цедура контролю сформованості нави-
чок та вмінь продукування презентації 
англійською мовою та визначення кри-
теріїв оцінювання ще залишається но-
вою та невирішеною проблемою.

Мета статті – визначити та обґрун-
тувати критерії оцінювання рівня сфор-
мованості навичок та вмінь підготовки 
презентації англійською мовою студен-
тами економічних спеціальностей. 

Виклад основного матеріалу. Для 
досягнення зазначеної мети потрібно: 

• конкретизувати об’єкти оцінювання; 
• обґрунтувати критерії оцінювання; 
• визначити показники для вимірю-

вання даних критеріїв.
На думку Л.В. Шипицо, об’єкти 

контролю повинні співпадати з кінцеви-
ми цілями навчання і відображати голо-
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вні характеристики, на які спрямоване 
це навчання [11]. 

Мета навчання презентації як су-
проводжуючого курсу до основного 
курсу ділової англійської мови для сту-
дентів економічних спеціальностей 
була сформульована наступним чином: 
формування професійно-спрямованої 
комунікативної компетенції в говорін-
ні (головним чином, у монологічному 
мовленні),підготовка й проведення діло-
вої презентації іноземною мовою. У но-
вих системах та засобів підготовки вико-
ристання іноземних мов для створення 
презентацій іде постійний пошук шля-
хів його удосконалення. Засоби сучасної 
ІТ технології  дають нові можливості 
для використання їх у галузі навчання та 
тестування майбутніх спеціалістів, ви-
кладачів, економістів, юристів та інше 
[1, с. 115]. 

На основі досліджень з проблеми 
контролю й оцінювання умінь говорін-
ня [2; 3; 4; 9; 10; 11; 13] було виділено 
якісні та кількісні критерії оцінювання 
рівня сформованості навичок та вмінь 
продукування презентації англійською 
мовою студентами економічних спеці-
альностей. 

До якісних критеріїв запропоновано 
наступні: 

• дотримання жанрової-структурної 
організації презентації (20 балів),

• адекватність та повнота розкриття 
теми презентації (20 балів),

• логічна зв’язність висловлювання, 
зверненість (20 балів),

• мовна коректність (20 балів),
• вірне розуміння запитань та відпо-

відність змісту відповідей (20 балів).
До кількісних – темп, швидкість 

мовлення та обсяг говоріння ( 100 балів).
Розглянемо зазначені критерії. Пер-

ший критерій – дотримання жанрово-
структурної організації презентації. В 

цьому випадку розуміємо ступінь від-
повідності презентації студента моделі 
певного типу, а саме нове бачення про-
блеми. Вибір даних типів презентацій 
обумовлений результатами опитування 
36 фахівців у 2018–2019 році, які на-
вчаються у ТНУ ім. В.І. Вернадсько-
го. Отримані дані дозволили виділити  
презентацію як основним типом для 
закріплення навчання (їх виділило 
77% опитуваних). Показник відповід-
ності презентації студентів критерію 
дотримання жанрово-структурної орга-
нізації презентації вимірюється коефі-
цієнтом, тобто відношенням кількості 
наявних компонентів жанрової структу-
ри у презентації студента до загальної 
кількості частин, властивих відповід-
ному виду презентації. Аналіз показав, 
що для презентації характерні наступні 
десять частин: 

1) привітання; 2) тема презентації; 
3) мета та основна ідея презентації; 
4) висловлювання, яке привертає увагу 
та викликає інтерес аудиторії до мов-
ця; 5) висловлювання, яке демонструє 
компетентність мовця з даного питання; 
6) висловлювання, яке поєднує тему пре-
зентації з професіональними інтересами 
слухачів; 7) план презентації; 8) основна 
частина, яка може складатися від одно-
го до трьох пунктів; 9) висновок; 10) ви-
словлювання, яке запрошує слухачів за-
давати питання. 

Другій критерій – адекватність та по-
внота розкриття теми презентації. 

Показником даного критерію буде 
ступінь повноти розкриття пунктів та 
підпунктів презентації та семантичної 
зв’язності висловлювання. Даний показ-
ник оцінюється балами від 1 до 20. Об-
числення показника відповідності пре-
зентації студента критерію адекватності 
та повноти розкриття теми презентації 
наведено у таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Ознаки теми Бали

Тема повністю розкрита, підтеми 
розкриті повністю 20-12

Тема та підтеми розкриті 
неповністю 11-8

Тема та підтеми розкриті частково 7-3
Теми та підтеми не розкриті 2-1

Наступний критерій – логічна 
зв’язність висловлювання. У цьому ви-
падку розуміємо ефективне використан-
ня засобів між фразового зв’язку різних 
категорій семантичних відносин (напри-
клад, therefore, namely, however, finally 
тощо) та сигналів структури тексту пре-
зентації у відповідності до її типу (на-
приклад, let’s start with…; I’ll have to 
close here… тощо). Показником даного 
критерію буде відповідність викорис-
таних засобів зв’язків типу презентації. 
Даний показник обчислюється за шка-
лою наведено у таблиці 2.

Таблиця 2 
Ознаки теми Бали

Показник за даним критерієм має 
повністю виражені ознаки 20-12

Показник за даним критерієм має 
достатні ознаки 11-8

Показник за даним критерієм має 
чітко виражені ознаки; 7-3

Показник за даним критерієм має 
дуже слабкі ознаки; 2-1

Критерій «зверненість» передбачає 
використання паралінгвістичних засо-
бів спілкування, які відіграють важливу 
роль у презентації. На основі спеціаль-
них досліджень з проблеми викорис-
тання цих лінгвістичних засобів у спіл-
куванні [10] було виділено наступні 
невербальні засоби для навчання пре-
зентації: зовнішній вигляд, адекватний 
ситуації презентації, пози, контакт очей, 
жести та міміку. 

Оцінювання презентації за критерієм 
«зверненість» відбувається за допомо-
гою методики, розробленою С.В. Соко-
ловою [7], за якою показник сформова-
ності умінь студентів використовувати 
названі паралінгвістичні засоби спіл-
кування і обчислюється з позиції їх на-
явності та доцільності. Максимальна 
кількість балів за даним критерієм ста-
новить 20 балів. 

Четвертий критерій – мовна корек-
тність. Услід за Н.Ф. Бориско під мов-
ною коректністю ми розуміємо відпо-
відність висловлювання студента як 
адекватність вжитих мовних засобів 
реалізованим ознакам тексту і лекси-
ко-граматичну якість висловлювання  
[2, с. 50]. За даним критерієм врахову-
ються тільки комунікативні помилки, 
які ускладнюють вірне розуміння тексту 
презентації. Максимальна кількість ба-
лів за цей критерій становить 20 балів. 
За одну комунікативно значущу помил-
ку знімається по 1 балу. Останній якіс-
ний критерій оцінювання навичок та 
вмінь продукування презентації англій-
ською мовою – вірне розуміння студен-
том питань аудиторії та відповідність 
змісту відповідей заданим питанням. 

Останній показник ступеня розумін-
ня питань вимірюється відношенням 
питань, як студент зрозумів або у разі 
неповного розуміння зміг перефразува-
ти текст до загальної кількості питань. 
У зв’язку з тим, що питання аудиторії 
вимагають від доповіді щось уточни-
ти, надати додаткову інформацію або 
аргументувати свою позицію, тому по-
казником критерію відповідності змісту 
відповідей заданим питанням стали – 
змістовність, доказ та послідовність. Ко-
ефіцієнт змістовності – це відношення 
кількості висловлювань, які мають пря-
мий зв’язок з питанням до кількості всіх 
висловлювань у відповіді. Коефіцієнт 
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доказу – відношення кількості аргумен-
тів до кількості висловлювань, які мають 
пряме відношення до теми. Коефіцієнт 
послідовності – відношення кількості 
випадків порушення послідовності від-
повіді до кількості висловлювань. Отже 
показник відповідності змісту відпові-
дей питанням аудиторії буде обчислю-
ватися відношенням суми коефіцієнтів 
змістовності, доказу та послідовності 
на їх загальну кількість. Коефіцієнт за 
критерієм розуміння студентом питань 
аудиторії та відповідності змісту відпо-
відей заданим питанням переводиться у 
бали шляхом помноження отриманого 
студентом коефіцієнта на максималь-
ну кількість балів за даним критерієм 
(10 балів). 

Усі кількісні показники умінь і навичок 
продукування презентації обчислюють-
ся за загальноприйнятими методиками. 

Під критерієм темпу та швидко-
сті мовлення ми розуміємо такий темп 

мовлення, який відповідає нормам се-
реднього темпу носіїв англійської мови. 
Для публічного мовлення цей темп ста-
новить 120-160 слів на хвилину. Показ-
ник за даним критерієм вимірюється 
коефіцієнтом, тобто відношенням темпу 
висловлювання студента до мінімаль-
ному встановленому темпу (120 слів 
за хвилину). 

Висновки. Таким чином, визначе-
ні й описані якісні та кількісні критерії 
дають можливість об’єктивно оцінити 
рівень сформованості навичок та вмінь 
створеної презентації англійською мо-
вою студентами економічних спеціаль-
ностей. 

Подальшим завданням у вирішені 
проблеми є розробка адекватних визна-
ченим критеріям контрольних прийомів 
та методичних рекомендацій щодо ор-
ганізації навчання презентації англій-
ською мовою студентів економічних, 
юридичних та інших спеціальностей. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ДИКТАНТ ЯК ЗАСІБ 
ФОРМУВАННЯ АКТИВНОГО ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО 

СЛОВНИКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ

Анотація: Розглянуто можливості використання термінологічного диктанту як засобу сис-
тематизації, корекції, оцінювання правильності та повноти індивідуального активного термі-
нологічного фахового словника. Запропоновано систему тренувальних та контрольних тер-
мінологічних диктантів в межах навчального курсу фахової підготовки «Ботаніка з основами 
геоботаніки».

Аннотация: Рассмотрена возможность использования терминологического диктанта как 
средства систематизации, коррекции, оценки правильности и полноты индивидуального ак-
тивного терминологического профессионального словаря. Предложена система трениро-
вочных и контрольных терминологических диктантов по учебному курсу профессиональной 
подготовки «Ботаника с основами геоботаники».

Summary: The possibility of using terminological dictation as a means of systematization, cor-
rection, assessment of the correctness and completeness of an individual active terminological pro-
fessional dictionary is considered. A system of terminological dictations (training and control) on the 
training course "Botany with the basics of geobotany" is proposed.

Постановка проблеми. Важливими 
завданнями професійної підготовки май-
бутніх фахівців у вищому навчальному 
закладі є активізація пізнавальної діяль-
ності та підвищення якості освіти, що пе-
редбачає опанування фаховою терміно-
логією. Майбутній вчитель біології має 
оволодіти т.зв. «мовою фаху», що вклю-
чає педагогіко-психологічну та фахову, 
предметну термінологію – біологічну. 

Поступальне цілеспрямоване форму-
вання фахової терміносистеми є важли-
вим завданням організації навчального 
процесу вищої школи, адже орієнтуван-
ня та правильне використання майбут-
нім спеціалістом професійних термінів 
є визначальним у становленні фахової 
компетентності майбутнього вчителя-
предметника. 

Актуальною проблемою є створен-
ня індивідуального активного фахо-
вого термінологічного словника, який 
починає формуватися з перших курсів 
при опрацюванні дисциплін фахової 
підготовки, потребує систематичної та 
контрольованої роботи з його упоряд-
кування та систематизації. Важливим 
аспектом є мотивованість студентів на 
самовдосконалення, їх заохочення до 
складання термінологічного словника 
з окремих фахових дисциплін, оціню-
вання такої форми роботи відповідно 
до вимог кредитно-модульної системи. 
Це обумовлює необхідність розробки 
методики роботи з термінологічним 
словником, розуміння змісту термінів 
та понять, запам’ятовування, засвоєння, 
систематизації та використання в освіт-
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ньому процесі та практичній діяльності, 
під час навчально-польових та фахових 
практик. 

Аналіз літературних джерел. Від 
оперативності створення терміноло-
гічного апарату науки, його повноти і 
розробленості залежить розвиток теорії 
наукової галузі, можливості побудови 
наукової концепції дослідження. На не-
обхідність роботи з довідниками, слов-
никами; вивчення термінів і понять у 
процесі засвоєння навчальної інформа-
ції наголошували Ю. Бабанський, В. За-
гвязинський, М. Скаткін, І. Кантор та ін. 

[1]. Наявність термінологічних словни-
ків та уміння ними користуватися значно 
впливає на формування компетентності 
майбутніх фахівців. Можливості вико-
ристання словників, виявлення способів 
усвідомлення основних термінів і по-
нять, визначення значення для засвоєння 
необхідної інформації з навчальної дис-
ципліни досліджували науковці Л. До-
блаев, Д. Ікрамов, І. Лернер, Є. Лодатко, 
Н. Тимофєєва та ін. [1].

Метою статті є аналіз змісту, значен-
ня та розробка системи тренувальних 
диктантів в межах навчального курсу 
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практичний курси з 
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Самостійна 
робота 

Електронний 
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«Латинь. Ботанічна 
термінологія

– визначення етимології латинських 
терміноелементів; 

– синонімічно-антонімічний аналіз 
термінів, виявлення специфіки 
термінів-омонімів та паронімів;

– застосування фахової термінології в 
навчальному процесі в ході 
писемного та усного мовлення;

– застосування фахової термінології 
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Рис. 1. Система формування індивідуального фахового  
термінологічного словника
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фахової підготовки «Ботаніка з основа-
ми геоботаніки». 

Основними завданнями даної робо-
ти є:

1. Виявлення змісту та послідовності 
роботи з фаховою термінологією.

2. Розробка системи термінологічних 
диктантів з навчальної дисципліни фа-

хового циклу підготовки майбутнього 
вчителя біології з «Ботаніки з основами 
геоботаніки».

Виклад основного матеріалу. Як 
відомо, словником є довідкове видан-
ня з упорядкованим переліком мовних 
одиниць (словами, словосполученнями, 
фразами, термінами, словосполучення-

1. Клітина
Цитологія, 

цитоплазма, 
плазмалема, 
тонопласт,

гіалоплазма, 
дейтоплазма, 

кіноплазма, органоїд, 
органела, мітохондрія, 

протопластиди, 
етіопласти, 

хлоропласти, 

М
од

ул
ь 

І. 
А

на
то

м
ія

 т
а 

м
ор

ф
ол

ог
ія

 р
ос

ли
н

М
од

ул
ь 

ІІ
. 

С
ис

те
м

ат
ик

а 
ро

сл
ин

2. Тканини
Гістологія, меристема, 

конус наростання, 
ініціальні клітини, 

апекс, камбій, фелоген, 
калюс, епідерма, 

перидерма, продихи, 
сечовички, трихоми, 

хлоренхіма, паренхіма, 
аеренхіма, коленхіма, 
склеренхіма, флоема, 

ксилема та ін.

3. Вегетативні та 
генеративні органи

Пагін, стебло, листок, 
корінь, квітка, 

суцвіття, насіння, плід, 
спора, метаморфоз, 
оцвітина, віночок, 
гінецей, андроцей, 

ендосперм, насінний 
зачаток, маточка, 

тичинка, зародок, біб, 
стручок, фрага, 

2. Нижчі рослини
Водорості, 

лишайник, слань, 
талом, ризоїд, 

кон’югація, зооспора, 
апланоспора, 

ооспора, статевий 
процес, амітоз, мітоз, 
мейоз, редукційний 

поділ, епі- та 
гіпотека та ін.

3. Вищі рослини
Чергування поколінь, 

ароморфоз, 
ідеоадаптація, амфіфіт, 

спороношення та 
насінне розмноження, 
подвійне запліднення, 

триплоїдний 
ендосперм, сорус, 

елатера, ентомофілія, 
запилення, та ін.

1. Онтогенез
Зародок, подвійне 

запліднення, ендосперм, 
перисперм, заросток, 
спорофіт, гаметофіт, 
антеридій, архегоній, 
гаметогенез, спора,

мікропіле, стадії 
ювенільна, вергінільна, 

генеративна, субсенільна, 
сенільна та ін.

1. Фітоценоз
Угруповання, ценоз, 

біотичні зв’язки, 
алелопатія, ярусність, 
мозаїчність, сукцесія, 

клімаксове 
угруповання, 

проективне покриття, 
життєвість, 

біорізноманіття та ін.

3. Флористична 
складність і 

багатство фітоценозу
Проективне покриття, 

життєвість, флора, 
рослинність, 

таксономічна, 
географічна, еколого-

ценотична, 
біоморфічна структура 

угруповань та ін.

2. Життєві форми та 
екологічні групи

Габітус, клімаморфа, 
фанерофіт, хамефіт, 

гемікриптофіт, 
криптофіт, терофіт, 

трофоморфа, нітрофіл, 
нітрофоб, геліоморфа, 

геліофіт, сциофіт, 
гідроморфа, ксерофіт, 

мезофіт, гідатофіт та ін.
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Рис. 2. Терміносистема з «Ботаніки з основами геоботаніки»
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ми, іменами, знаками). Термінологічний 
словник є упорядкованою системою тер-
мінів певної галузі науки [2].

В ході навчальної діяльності та само-
навчання студенти формують власний, 
індивідуальний термінологічний слов-
ник фахових термінів.

Зауважимо на пріорітетності форму-
вання саме активного термінологічного 
словника, тобто такого, що знаходиться 
в постійному розвитку, вдосконаленні та 
практично опрацьовується як в усному, 
так і письмовому мовленні.

Становлення активного терміноло-
гічного словника є системною роботою 
(рис.1), що потребує контролю на усіх 
етапах. 

Такий систематичний контроль забез-
печується використанням термінологіч-
них диктантів, які можуть бути прове-
дені в усній та письмовій формі, в ході 
індивідуальної, групової чи фронтальної 
роботи тощо.

Таким чином, становлення терміно-
логічного словника є результатом комп-
лексної роботи зі становлення фахової 
терміносистеми, що включає аудитор-
ну, самостійну та дистанційну роботу 
з опрацювання фахової термінології. 
З метою аналізу, корекції та оцінювання 
її результативності доцільним є вико-
ристання термінологічних диктантів. 

Термінологічні диктанти в свою чер-
гу можна розподілити на тренувальні та 
контрольні. Система термінологічних 
диктантів з «Ботаніки з основами геобо-
таніки» відповідає модульній структурі 
навчальної дисципліни і представлена 
такими блоками (рис. 2):

І. Анатомія та морфологія рослин – 
включає систему цитологічних, гістоло-
гічних, а також термінів, що позначають 
одиниці анатомічної та морфологічної 
будови рослинного організму та ін.

ІІ. Систематика рослин – включає 
терміносистему, що описує основні ета-
пи та складові життєвих циклів пред-
ставників рослин різних систематичних 
одиниць (відділів, класів тощо); особли-
вості морфології окремих вегетативних 
генеративних органів рослин нижчих та 
вищих рослин; бінарну номенклатуру; 
специфіку фітонімів (у тому числі сло-
вотворення, латинські терміноелементи, 
топоніми, епоніми та ін.).

ІІІ. Геоботаніка та фітоценологія – 
включає терміносистему, що стосується 
життєвих форм, екологічних груп рос-
лин (геліо-, кліма-, гідро-, трофоморф 
та ін.), а також специфіки формування та 
функціонування рослинних угруповань.

Висновок. Таким чином, робота зі 
становлення індивідуального активного 
фахового термінологічного словника є 
поступальною, систематичною, потре-
бує постійного контролю, який може 
бути здійснений саме із використанням 
тренувальних та підсумкових терміно-
логічних диктантів. 

Орієнтація на розвиток професійно-
термінологічної компетентності майбут-
ніх вчителів біології передбачає набуття 
умінь і навичок роботи з довідником, 
термінологічним словником у проце-
сі засвоєння біологічної термінології, 
систематичну роботу над формуванням 
індивідуального термінологічного слов-
ника студента, який активно вдоскона-
люється та систематизується в ході як 
аудиторної, так і самостійної роботи та 
використовується під час навчально-по-
льових, фахових практик в ході усного 
та писемного мовлення. Перспективою 
наших подальших досліджень є розроб-
ка системи тренувальних та підсумкових 
термінологічних диктантів з комплексу 
навчальних дисциплін фахового циклу 
підготовки майбутнього вчителя біології
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і проектного менеджменту
Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
Національної академії педагогічних наук України

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ  
ВИКЛАДАЧІВ ПІДГОТОВЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ  

ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Анотація: У статті розглянуто питання педагогічної майстерності викладачів, які співпра-
цюють з іноземними студентами на підготовчих факультетах. Глибоко проаналізовано понят-
тя «педагогічної майстерності», її структуру та компоненти. 

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос педагогического мастерства преподавателей, 
которые работают с иностранными студентами на подготовительных факультетах. Глубоко 
проанализировано понятие «педагогического мастерства», его структура и компоненты. 

Summary: This article describes and analyze the phenomenon of the teacher’s pedagogical 
skills, who work with the foreign students at the preparatory faculty, its structure and elements. 

Постановка проблеми. Підготовці 
іноземних громадян у вищих навчаль-
них закладах України приділяють значну 
увагу, оскільки саме тут відбувається 
їхнє становлення як фахівців міжнарод-
ного рівня. В нашій державі вони вивча-
ють спеціальні дисципліни, здобувають 
диплом фахівця вищої кваліфікації та 
повертаються на Батьківщину, щоб ре-
алізуватися як професіонали своєї спра-
ви. Тому, на нашу думку, саме від викла-
дачів підготовчих факультетів залежить 
рівень якості їхньої майбутньої профе-
сійної підготовки.

Співпрацювати з іноземними сту-
дентами досить непросто, оскільки ко-
жен з них являється сформованою осо-
бистістю з певним життєвим досвідом, 
цільовими установками та системою 
цінностей. Крім того, кожному з них 
притаманні свої специфічні особливос-
ті: національні, етнічні, психологічні, 
культурні тощо. Тому на етапі почат-
кової підготовки іноземних студентів 
особливої уваги заслуговує викладач-
мовник (водночас куратор навчаль-

ної групи) підготовчого факультету та 
його педагогічна майстерність. Адже 
професійна діяльність викладача 
мови дуже відповідальна і складна:  
за 8-10 місяців не лише допомогти іно-
земним студентам оволодіти мовою на-
вчання, а також адаптувати їх до умов 
нашого сьогодення, ознайомити з на-
ціональними традиціями і реаліями 
українського народу, його історією, та 
підготувати останніх до навчання у ви-
щому навчальному закладі.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Діяльність викладача україн-
ської/російської мови як іноземної являє 
собою багатофункціональну структуру, 
яка складається з багатьох видів діяль-
ності. Різним аспектам підготовки іно-
земних студентів у вищих навчальних 
закладах, ролі викладача-мовника, його 
функціям та вимогам до нього присвя-
чені численні дослідження вітчизняних 
та зарубіжних науковців (Т. Грищенко 
[1], О. Жавжарової та Г. Сергієнко [2], 
В. Молчановського та Л. Шипелевич [3], 
О.І. Суригіна [4] та ін.).
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Так, у своїй праці В.Молчановський, 
досліджуючи поняття професіограми 
викладача російської мови як інозем-
ної, визначає, що це системно-функціо-
нальний портрет, який являє типологію 
професійно-педагогічних завдань, що 
вирішуються ним, і номенклатуру осно-
воположних характеристик суб’єктивної 
готовності викладача до вирішення цих 
завдань у процесі навчання іноземних 
студентів російській мові. До основних 
компетентностей викладача російської 
мови як іноземної він відносить: загаль-
ногуманітарну, лінгвістичну, психоло-
гічну, педагогічну, методичну, професій-
нокомунікативну [3, с. 261].

В свою чергу дослідник Т.Грищенко 
наголошує на необхідності володіння 
викладачами російською мовою на висо-
кому рівні, бути уважними до студентів 
та гнучкими у спілкуванні, проявляти 
твердість чи м’якість залежно від ситу-
ації. Автор наголошує на необхідності 
створення викладачем такого клімату 
в аудиторії, щоб іноземні студенти від-
чували допомогу та підтримку, повірили 
у свої сили і можливості реально вико-
ристовувати вивчену ними мову [1, с. 53].

Досліджуючи роль викладача у на-
вчальному процесі, вчені О. Жавжарова 
та Г. Сергієнко наголошують, що саме 
педагог виступає організатором освіт-
ньо-виховного процесу. Автори підкрес-
люють, що важливо не лише приділяти 
увагу формуванню знань, умінь та нави-
чок у процесі навчання, а й особистіс-
ним якостям викладача. Також дослідни-
ки підкреслюють, що викладач повинен 
обов’язково знати і враховувати особли-
вості національних систем іноземних 
громадян, етнокультурні традиції педа-
гогічного спілкування, вербального ети-
кету тощо [2, с. 17].

Науковець О.Суригін у своїй моно-
графії акцентує увагу на необхідності 

спеціальної професійної підготовки всіх 
викладачів, які співпрацюють з інозем-
ними студентами на підготовчих факуль-
тетах. Це стосується як викладачів-мов-
ників, так і викладачів-предметників. 
Автор наголошує на необхідності ви-
кладачів всіх дисциплін навчати студен-
тів-іноземців спілкуванню у навчально-
науковій сфері, а також на необхідності 
встановлення оптимального співвідно-
шення між діями викладачів мови та за-
гальнонаукових дисциплін [4, с. 148]. 

На жаль, у розглянутих вище роботах 
не було представлено цілісну картину 
компетентностей викладачів підготовчо-
го факультету для іноземних громадян. 
Тому нами були поставлені наступні  
завдання:

1. Проаналізувати дослідження, при-
свячені педагогічній майстерності ви-
кладачів, зокрема викладачів україн-
ської/російської мови як іноземної.

2. Визначити структуру педагогічної 
майстерності викладачів підготовчого 
факультету для іноземних громадян.

3. Визначити подальші шляхи підви-
щення їхніх компетентностей та розви-
тку професійно важливих й особистіс-
них якостей.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. У роздумах над процесами 
виховання людини ще видатний педагог 
К.Ушинський намагався знайти засади 
тієї науки, яка була б визначальною у 
складному процесі формування особис-
тості. Здавалося б очевидним, що такою 
наукою є педагогіка. Проте у результаті 
власних пошуків він дійшов парадок-
сального висновку: «Педагогіка – не на-
ука, а мистецтво – найбільше, найсклад-
ніше, найвище й найнеобхідніше з усіх 
мистецтв. Мистецтво виховання спира-
ється на науку ’…’. Як мистецтво, воно, 
крім знань, потребує здібності й нахилу, 
і як мистецтво ж, воно прагне до ідеалу, 
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якого вічно намагаються досягти і який 
цілком ніколи недосяжний: до ідеалу до-
сконалої людини» [5, с. 191]. 

Професіоналізм людини у будь-якій 
сфері діяльності багато в чому залежить 
від рівня сформованості її майстерності. 
Говорячи про професіоналізм педагога, 
В.Сухомлинський підкреслював, що: 
«Ми маємо справу з найскладнішим, не-
оціненним, найдорожчим, що є в житті, – 
з людиною. Від нас, від нашого вміння, 
майстерності, мистецтва, мудрості зале-
жить її життя, здоров’я, розум, характер, 
воля, громадянське й інтелектуальне об-
личчя, її місце і роль у житті, її щастя 
’…’. Кінцевий результат педагогічної 
праці можна побачити не сьогодні, не за-
втра, а через дуже тривалий час. Те, що 
ви зробили, сказали, зуміли прищепити 
дитині, інколи виявляється через п’ять-
десять років» [6, с. 420].

Поняття «педагогічна майстерність» 
тісно пов’язане з поняттям «педагогічне 
мистецтво». Між ними існує діалектич-
ний взаємозв’язок. Як зазначають на-
уковці, педагогічне мистецтво – це най-
вищий етап прояву майстерності. 

У «Великому тлумачному словнику 
сучасної української мови» подане на-
ступне визначення поняття: «Мисте-
цтво: 1. Творче відображення дійсності 
в художніх образах, творча художня ді-
яльність. 2. Досконале вміння в якійсь 
справі, галузі; майстерність» [7, с. 668]. 

Безперечно, що мистецтво, як вияв 
творчості, характерне для будь-якої сфе-
ри практичної діяльності, а для педаго-
гічної – передусім.

Там же знаходимо наступне визна-
чення поняття «майстерний»: «1. Який 
досконало знає свою справу; умілий, 
досвідчений. // Який усе вміє роби-
ти. // Який відзначається вправністю; 
вправний. 2. Який робиться, виконуєть-
ся з великою вправністю. // Зроблений, 

виконаний дуже вміло; досконалий»  
[7, с. 637]. 

Поряд подане поняття «майстернос-
ті»: «1. Властивість за значенням май-
стерний 1; умілість, вправність. 2. Висо-
ка якість виконаної роботи, твору тощо; 
досконалість» [7, с. 637].

В «Українському педагогічному енци-
клопедичному словнику» С.Гончаренка 
подане таке обґрунтування даного по-
няття: «Майстерність − властивість осо-
бистості набута з досвідом, як вищий рі-
вень професійних умінь у певній галузі, 
досягнутих на основі гнучких навичок 
і творчого підходу» [8, с. 322].

У «Педагогічній енциклопедії» сут-
ність педагогічної майстерності розкри-
вається як високе мистецтво виховання і 
навчання, що постійно вдосконалюють-
ся, і доступне кожному педагогу, який 
працює за покликанням і любить дітей 
[9, с. 411].

Тобто, як відзначає ряд вчених  
(І. Зязюн, Л. Крамущенко, І. Кривонос), 
майстерність педагога можна розгля-
дати як найвищий рівень педагогічної 
діяльності (характеризуючи якість ре-
зультату), та як вияв творчої активності 
особистості педагога (характеризуючи 
психологічний механізм успішної діяль-
ності) [10, с. 25]. 

Мистецтво пов’язане передусім 
з творчим виявом особистості, з кре-
ативним характером її діяльності, що 
ґрунтується на емоційній сфері і спря-
моване на пробудження й формування 
емоційних почуттів. Ще К.Ушинський 
з цього приводу писав: «Наука лише ви-
вчає те, що існує або існувало, а мисте-
цтво прагне творити те, чого ще немає, і 
перед ним у майбутньому майорить мета 
й ідеал його творчості. Усяке мисте-
цтво, звичайно, може мати свою теорію; 
але теорія мистецтва – не наука; теорія 
не викладає законів уже існуючих явищ 
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і відносин, а диктує правила для прак-
тичної діяльності, черпаючи основи для 
цих правил у науці» [5, с. 192].

У педагогічній літературі зустріча-
ються різні тлумачення поняття «педа-
гогічна майстерність». Наведемо деякі 
з них.

Так, академік І.Зязюн визначає педа-
гогічну майстерність як «комплекс влас-
тивостей особистості, що забезпечує 
самоорганізацію високого рівня профе-
сійної діяльності на рефлексивній осно-
ві» [10, с. 25].

За А. Кузьмінським та С. Омельянен-
ко, педагогічна майстерність – це доско-
нале, творче виконання педагогом-вихо-
вателем своїх професійних функцій на 
рівні мистецтва, результатом чого є ство-
рення оптимальних соціально-психоло-
гічних умов для становлення особис-
тості вихованця, забезпечення високого 
рівня її інтелектуального і морально- 
духовного розвитку [11, с. 24-25].

Педагогічна майстерність, наголошує 
М. Фіцула, – сукупність якостей особис-
тості, які забезпечують високий рівень 
самоорганізації професійної діяльнос-
ті педагога. Складовими професійної 
майстерності є професійні знання, пе-
дагогічна техніка, педагогічні здібності, 
педагогічна моральність, професійно 
значущі якості, зовнішня культура [12].

На думку Н. Кузьміної та M. Кухаре-
ва, зазначає В.Ягупов, педагогічна май-
стерність – це «найвищий рівень педа-
гогічної діяльності... який виявляється в 
тому, що за відведений час педагог дося-
гає оптимальних наслідків» [13]. Дослід-
ник О. Щербаков розуміє педагогічну 
майстерність як синтез наукових знань, 
умінь і навичок методичного мистецтва 
й особистих якостей педагога [13]. 

Ш. Амонашвілі не дає чіткої дефініції 
педагогічної майстерності, але називає 
її основні риси: «Бути майстром педаго-

гічної справи – це означає мати вихідну 
позицію, яка є особистісно-гуманною; 
це яскрава особистість, мудра, чуйна, 
доброзичлива і принципова людина; це 
першодослідник теоретичних рекомен-
дацій, який може їх переконливо довес-
ти або спростувати. Його творчість може 
збагатити педагогічну науку і практику 
новими висновками, дати початок новим 
ідеям і підходам» [14, с. 32].

Дослідник А. Маркова стверджує, що 
педагогічна майстерність – це виконан-
ня педагогом своєї праці на рівні висо-
ких зразків і еталонів, відпрацьованих 
на практиці й уже описаних у методич-
них розробках і рекомендаціях. Май-
стерність – це гарне володіння основами 
професії, успішне застосування відомих 
у науці й практиці прийомів. Майстер-
ність означає знання вчителем свого на-
вчального предмета, досягнення стабіль-
них високих результатів у знаннях учнів 
[15, с. 13]. Цінним є висновок автора про 
те, що кожен педагог при бажанні й на-
полегливості може стати майстром своєї 
справи, і це досить часто не пов’язано 
зі стажем роботи.

Як бачимо, наведені визначення по-
няття «педагогічна майстерність» не 
виключають одне одного, а лише допо-
внюють, розширюють сутність даного 
феномена. Вони переконують, що пе-
дагогічна майстерність виявляється не 
в теоретичних знаннях, а у конкретній 
діяльності.

Педагогічну майстерність не можна 
пов’язувати з якимось особливим даром, 
ототожнювати (як це нерідко зустріча-
ється у науковій літературі) з вродже-
ними якостями. Адже якості не переда-
ються за спадковістю. Особистість через 
генно-хромосомну структуру отримує 
лише задатки, генотипні утворення, які 
є передумовою розвитку й формування 
певних якостей. 
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Вище зазначалося, що поняття «пе-
дагогічна майстерність» має складну 
структуру. Що чітко відображається 
у схемі, поданій А. Кузьмінським та 
В. Омельяненко (див. рис. 1). 

Як слушно стверджують автори, 
складовими педагогічної майстерності 
викладача є: морально-духовні вартості, 
професійні знання, соціально-педагогіч-
ні якості, психолого-педагогічні уміння 
та педагогічна техніка.

Глибоко ознайомившись з усіма ком-
понентами педагогічної майстерності 
викладача та проаналізувавши особли-
вості роботи викладачів у іноземній ауди-
торії, нам здалося доцільним внести дея-
кі корективи у її структуру (див. рис. 2). 

Складовими педагогічної майстер- 
ності викладача підготовчого факультету 
для іноземних громадян є: педагогічна 
моральність, професійна компетентність, 
соціально-педагогічні якості, психолого-
педагогічні здібності, міжкультурні зна-
ння та педагогічна техніка.

Педагогічна моральність передба-
чає гуманістичну спрямованість особис-
тості викладача, його любов до обраної 
професійної діяльності і охоплює його 
ціннісні орієнтації, ідеали. До професій-
но значущих якостей відносять добро-
зичливість, об’єктивність, вимогливість, 
самоконтроль, порядність, оптимізм. 

З-поміж цих якостей має чітко виді-
лятися гуманістична спрямованість осо-
бистості. У центрі уваги навчально-ви-
ховного процесу має бути вихованець. 
Педагог повинен виявляти глибоку по-
вагу до кожної особистості, шанувати, 
оберігати від негативних впливів, ство-
рювати оптимальні умови для її всебіч-
ного розвитку.

Виховання, за влучним висловом 
А.Макаренка, здійснюється на кожному 
квадратному метрі педагогічного поля. 
Вихованець запам’ятовує на все життя 

не стільки зміст того, що говорив педа-
гог на уроці, в лекції, скільки морально-
духовне багатство цього педагога. А вже 
крізь призму цього багатства вихованець 
бачить і сприймає все інше [16]. 

Тривалий час обговорюються нео-
днозначні судження щодо розуміння 
такої якості людини, як інтелігентність. 
З 60-тих років XIX століття, коли росій-
ський журналіст П. Боборикін уперше 
ввів у лексичний обіг цей термін, його 
ототожнювали з поняттями «розумію-
чий», «обізнаний», «мислячий», «осві-
чений». Однак останнім часом тлумачен-
ня цього поняття дещо розширюється. 
Академік С. Гончаренко підкреслює, 
що до основних ознак інтелігентнос-
ті належить комплекс найважливіших 
інтелектуальних і моральних якостей: 
загострене відчуття соціальної справед-
ливості, долучення до багатств світової 
й національної культури та засвоєння за-
гальнолюдських цінностей, слідування 
велінням совісті, тактовність і особиста 
порядність, ідейна принциповість у по-
єднанні з терплячістю до інакодумства 
[16]. До цього можна лише додати, що 
інтелігентність – це не лише освіченість, 
стан розуму, а й стан душі. Тому не кож-
ну освічену, ерудовану людину можна 
назвати інтелігентом. 

Чільне місце у системі морально-ду-
ховних цінностей педагога посідають 
життєві ідеали. Яскраво виражені життє-
ві ідеали досвідченого педагога завжди 
знайдуть відгук у свідомості вихованців. 
Адже ідеал – це категорія етики, яка міс-
тить довершені моральні якості; образ 
найбільш цінного і величного в людині, 
що дає змогу молодій людині формувати 
власну досконалість. 

Важливими чинниками прояву май-
стерності педагога є його совісність, 
чесність, справедливість і об’єктивність. 
Молодь особливо чутливо ставиться до 
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цих якостей педагога і боляче реагує, 
коли їх немає або вони недостатньо ви-
ражені. Сумління – це категорія етики, 
що характеризує здатність людини здій-
снювати контроль за власною діяльніс-
тю, давати об’єктивну оцінку своїм діям. 
Чесність характеризує особистість з по-
гляду її готовності підтримувати і від-
стоювати гідність, репутацію – особисту 
чи колективу, членом якого вона є.

Другою складовою педагогічної май-
стерності викладача підготовчого фа-
культету для іноземних громадян є його 
професійна компетентність. До неї 
відносимо глибокі знання навчально-
го предмету, який читається педагогом, 
знання педагогіки та психології, мето-
дичну майстерність, гармонійна інтегра-
ція яких у педагогічній діяльності дає 
оптимальний результат.

Зміст психолого-педагогічних знань 
визначається навчальними програмами. 
Психолого-педагогічна підготовленість 
викладача складається зі знань методо-
логічних основ та категорій педагогіки, 
закономірностей соціалізації та роз-
витку особистості, суті, цілей та тех-
нологій навчання й виховання, законів 
анатомо-фізіологічного та психічного 
розвитку юнацтва.

Професійні знання є фундаменталь-
ною основою педагогічної майстернос-
ті викладача. Вихованці високо цінують 
педагога, який володіє глибокими зна-
ннями із дисциплін свого фаху, виявляє 
обізнаність із спорідненими дисципліна-
ми, є науково ерудованим. Тому педаго-
гічні та науково-педагогічні працівники 
зобов’язані постійно підвищувати свій 
професійний рівень, педагогічну май-
стерність та загальну культуру. 

На підготовчому факультеті для іно-
земних громадян здійснюється їхня 
підготовка за наступними напрямами: 
інженерним, медико-біологічним, гумані- 

тарним та економічним. Так, окрім укра-
їнської/російської мови студенти інже-
нерного напрямку вивчають математику, 
фізику, креслення; студенти медико-біо-
логічного напрямку – біологію, хімію, 
математику, фізику; студенти гуманітар-
ного напрямку – історію України, літе-
ратуру; студенти економічного напрям-
ку – економіку, географію, математику 
тощо. Як бачимо, окрім мови навчання 
студенти-іноземці мають засвоїти ще й 
мову їхньої майбутньої спеціальності. 

Протягом першого навчального міся-
ця на підготовчому факультеті іноземні 
студенти вивчають лише нову для них 
мову (мову навчання). А вже з наступно-
го місяця вони починають вивчати про-
фільні предмети. Загальнофахові дис-
ципліни вводяться у навчальний процес 
поступово, щоб іноземним студентам 
легше було адаптуватися і сприймати 
новий матеріал. 

На підготовчому факультеті спостері-
гається тісна взаємодія викладачів-мов-
ників та викладачів-предметників. Щоб 
новий матеріал не викликав у студентів-
іноземців труднощі, викладачі-мовни-
ки заздалегідь готують своїх вихованців 
до його сприйняття: опрацьовують нову 
лексику, виділяють найбільш поширені 
граматичні моделі побудови речень на-
укового стилю мовлення (наприклад, що 
(Н.в.) – це що (Н.в.): біологія – це наука, 
десять – це число; що (Н.в.) є чим (О.в.): 
математика є наукою, число десять є на-
туральним числом тощо), навчають впіз-
навати їх та користуватися ними, готують 
до прослуховування лекцій, до написання 
конспектів, доповідей, рефератів, форму-
ють загальнонауковий термінологічний 
і понятійний апарат тощо. Це свідчить 
про те, що викладач-мовник має воло-
діти не лише вузьким профілем знань, 
але й – загальнотеоретичними знаннями. 
Це саме стосується і викладачів-пред-
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метників, адже на заняттях у іноземній 
аудиторії вони завжди мають бути гото-
вими пояснити студентам значення но-
вого слова, будь-яку граматичну форму, 
що викликала у студентів труднощі і т.п.

Важливою передумовою становлен-
ня професіоналізму і педагогічної май-
стерності викладача є наявність у ньо-
го потрібних соціально-педагогічних 
якостей. При цьому варто зважати на 
те, що соціально-педагогічні якості – 
це результат виховного впливу на осо-
бистість з раннього дитинства в сім’ї, 
освітньо-виховних закладах та ін. Ці 
якості частково входять до змісту про-
фесіограми педагога-вихователя. Про-
фесіограма – це перелік якостей осо-
бистості, необхідних для успішного 
виконання функціональних обов’язків 
стосовно конкретної професії. 

Так, до соціально-педагогічних якос-
тей викладачів підготовчого факультету 
для іноземних громадян можна відне-
сти: організаторські здібності, витримку, 
терпеливість, вимогливість, тактовність, 
творчий склад мислення, активність, 
дисциплінованість.

Організаторські здібності передбача-
ють залучення іноземних студентів до 
різних видів діяльності й організацію 
діяльності колективу, яка перетворює їх 
із об´єкту у суб´єкт виховання. На під-
готовчому факультеті викладачами орга-
нізовуються навчальні екскурсії містом, 
походи у музеї, тематичні вечори, кон-
церти тощо. Досить часто організація 
подібних заходів дозволяє розкритися 
тим студентам, які важко адаптуються 
до нових умов проживання та навчан-
ня. Викладачі підготовчого факультету 
завжди лишаються активними й ініці-
ативними, адже чітко усвідомлюють 
важливість успішного перебігу проце-
су адаптації своїх вихованців. Інакше, 
останні можуть не впоратися самотужки 

з «культурним та навчальним шоком» 
і повернутися на Батьківщину. 

Серед якостей педагога, що мають 
превалювати у процесі становлення 
педагогічної майстерності та професі-
оналізму, особливе значення має педа-
гогічний такт. Педагогічний такт – це 
почуття міри у процесі спілкування 
з людьми з урахуванням їхнього фізич-
ного і передусім психічного стану. Вияв 
педагогічного такту є важливою умовою 
ефективності впливу педагога на вихо-
ванця. Тактовність ґрунтується на гли-
боких знаннях психології вихованців, їх 
індивідуальних особливостей, і являєть-
ся чутливим інструментом упередження 
міжособистісних конфліктів.

До психолого-педагогічних здібнос-
тей викладачів підготовчого факультету 
для іноземних громадян належать: ко-
мунікативні, перцептивні, дидактичні, 
сугестивні, пізнавальні, конструктивні, 
прикладні, креативність, оптимістич-
не прогнозування, допомога іноземним 
студентам в адаптації. 

Комунікативні здібності педагога про-
являються у його здатності ясно й чітко 
висловлювати свої думки та почуття за 
допомогою мови, а також міміки і пан-
томіміки. 

Перцептивні здібності проявляються 
у здатності проникати у внутрішній світ 
вихованця, у спостережливості, тонкому 
розумінні особистості учня і його тим-
часових психічних станів. Досвідчений 
педагог за невеликими зовнішніми про-
явами може вловити найменші зміни 
у внутрішньому стані вихованця.

Дидактичні здібності – здатність до-
ступно передавати студентам навчаль-
ний матеріал, викликати у них інтерес до 
предмету навчання, спонукати до фор-
мування самостійної думки. Володіння 
даними здібностями є дуже важливим 
чинником для викладачів підготовчого 
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факультету, адже у разі потреби вони 
зможуть легко адаптувати навчальний 
матеріал: важке зробити легким, склад-
не – простим, незрозуміле – зрозумілим.

Питання адаптації іноземних студен-
тів є досить складним і потребує значної 
уваги з боку викладачів підготовчого 
факультету. Окрім фізіологічної та по-
бутової адаптації іноземні студенти про-
ходять соціальну, міжкультурну, мов-
ну, лінгвокраїнознавчу, психологічну, 
дидактичну та професійну адаптацію. 
Саме викладачі підготовчого факультету 
повинні забезпечити формування кому-
нікативної компетентності у студентів-
іноземців, що надасть їм можливість 
спілкуватися у повсякденному житті з 
носіями мови, самостійно вирішувати 
свої проблеми, спілкуватися з виклада-
чами та студентами у процесі навчання. 
Також викладачі зобов´язані познайоми-
ти своїх вихованців з правовими та сус-
пільними нормами нашої держави, адже 
успішність навчання та проживання у 
чужій країні неможливі без елементар-
ного знання її законів.

На підготовчому факультеті викла-
дачі знайомлять іноземних студентів з 
культурою та історичною спадщиною 
країни навчання, менталітетом її грома-
дян, з культурою й традиціями. 

Щоб навчання іноземних студентів 
було успішним, викладачам потрібно 
дбати про атмосферу в академічній групі 
та у навчальному закладі зокрема. Лише 
тепла, дружня, творча атмосфера у на-
вчальній групі та привітне, доброзич-
ливе ставлення з боку керівництва дека-
нату, керівництва навчального закладу 
допоможуть іноземним студентам швид-
ше адаптуватися до нового оточення.

У рамках дидактичної адаптації іно-
земних студентів викладачі підготовчого 
факультету знайомлять їх з особливос-
тями організації навчального процесу 

у вищій школі, з наступними формами 
роботи (лекційні, практичні, лаборатор-
ні заняття), приділяють велику увагу са-
мостійній роботі студентів, навчають їх 
працювати з дидактичною літературою, 
готуватися до семінарських занять, під-
бирати літературу з теми, занотовувати 
її, вести конспекти, писати реферати. 
З цією метою викладацький колектив 
підготовчого факультету повинен навчи-
ти іноземних студентів підбирати відпо-
відну літературу з теми наукового пошу-
ку у фонді наукової бібліотеки, навчити 
їх читати бібліографічні картки, корис-
туватися цією літературою, викладати її 
основний зміст і т.п. 

Міжкультурна освіченість викла-
дачів підготовчого факультету повинна 
включати знання особливостей освіт-
ніх систем тих держав, громадяни яких 
приїжджають до нас на навчання, осо-
бливостей інших культур та релігій, щоб 
ніяким чином не принизити і не обра-
зити своїх вихованців. Викладачі також 
мають володіти знаннями ведення між-
культурного діалогу та особливостей 
невербальної комунікації в різних кра-
їнах. Співпрацюючи з іноземними сту-
дентами, потрібно завжди пам´ятати, що 
це представники іншої культури. Тому 
досить часто трапляється так, що один 
і той самий жест має різні трактування 
у різних культурах. 

Ці знання викладачі повинні доноси-
ти і самим студентам. Елементарні зна-
ння культури та цінностей інших наро-
дів сприятимуть адекватному розумінню 
один одного громадянами різних держав, 
що навчаються на підготовчому факульте-
ті для іноземних громадян. Але найголо-
внішим завданням викладачів лишаєть-
ся формування толерантності та емпатії 
у іноземних студентів по відношенню 
один до одного та до громадян держави, 
у якій вони проживають і навчаються.
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Педагогічна техніка – це сукупність 
раціональних засобів, умінь та особли-
востей поведінки педагога, спрямованих 
на ефективну реалізацію обраних ним 
методів і прийомів навчально-виховної 
роботи з колективом відповідно до по-
ставленої мети навчання та виховання 
з урахуванням конкретних об’єктивних 
та суб’єктивних передумов.

Педагогічна техніка включає низку 
специфічних засобів, умінь, особливос-
тей поведінки педагога. Серед них варто 
виділити такі: уміння одягатися з ура-
хуванням особливостей професійної 
діяльності, стежити за своїм зовнішнім 
виглядом; володіння своїм тілом (умін-
ня ходити, сидіти, стояти); володіння 
мімікою, пантомімою, жестами; уміння 
в галузі мовленнєвої культури (правиль-
не професійне дихання, чітка дикція, 
належний темп, ритм, логічна побудова 
тощо); дотримання оптимального тем-
пу, ритму і стилю в навчально-виховній 
діяльності; вміння вправно і доцільно 
здійснювати дидактичні операції (писа-
ти на дошці, користуватися наочними 
засобами навчання, ставити запитання, 
слухати відповіді, оцінювати навчальну 
діяльність вихованців тощо); вміння ке-
рувати своїм психічним станом і станом 
вихованців.

Дещо хотілося б додати про зовніш-
ній вигляд викладача, що працює на 

підготовчому факультеті для іноземних 
громадян. Звісно, одяг педагога, інші 
компоненти його зовнішності є тими 
атрибутами, які покликані гармонійно 
доповнювати його професійну діяль-
ність, індивідуальні особливості. Одяг 
викладача має бути не лише красивим 
(адже своїм виглядом він впливає на на-
строї і почуття вихованців, сприяє фор-
муванню у них компонентів морально-
естетичної культури), але й зручним для 
виконання необхідних педагогічних опе-
рацій (писати на дошці, працювати з де-
монстраційним обладнанням, сидіти, на-
хилятися, ходити між рядами парт і т.п.). 
Оскільки більшість іноземних студентів, 
що приїжджають на навчання в Україну, 
є представниками мусульманських кра-
їн, одяг викладача не повинен бути за-
коротким і занадто відкритим. 

Ось так коротко можна охарактеризу-
вати компоненти педагогічної майстер-
ності викладачів підготовчого факульте-
ту для іноземних громадян. 

Висновки. Зрозуміло, що викладач 
повинен постійно працювати над удо-
сконаленням своєї педагогічної майстер-
ності, від чого значною мірою залежать 
результати його діяльності. Особистіс-
ні якості викладача відіграють важливу 
роль у вихованні і навчанні студентів, 
оскільки він постійно перебуває у цен-
трі уваги молодих людей. 
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Громадська організація
«Київська Академія Козацтва»

КОЗАЦЬКІ ЦЕРКВИ ТА МОНАСТИРІ –  
СКЛАДОВА КОЗАЦЬКОЇ СПАДЩИНИ

Анотація: У статті розглядаються козацькі церкви та монастирі як елемент козацької ет-
нокультурної спадщини, та акцентується увага на доцільності її вивчення й ефективного ви-
користання в просвітницькій діяльності ГО «Київська Академія Козацтва».

Аннотация: В статье рассматриваются казацкие церкви и монастыри как элемент казац-
кого этнокультурного наследия, и акцентируется внимание на целесообразности его изуче-
ния и эффективного использования в просветительской деятельности ОО «Киевская Акаде-
мия Казачества».

Summary: The article considers the Cossack churches and monasteries as an element of the 
Cossack ethnic and cultural heritage, and focuses attention on the expediency of its study and ef-
fective use in the educational and outreach activities of the NGO “Kiev Academy of Cossacks”.

Постановка проблеми. Історія ви-
никнення українського козацтва – одна з 
найяскравіших сторінок в історії нашої 
країни. Козаки назавжди ввійшли в істо-
рію людства як явище, що не має анало-
гів. Козацтво – це надзвичайно широкий 
у своїх вимірах та різноманітний у про-
явах світ – манливий і загадковий [15]. 
Про козаків складають легенди, їх наслі-
дують та поважають, на їх честь встанов-
люють пам’ятники, називають вулиці, а 
багато церков і монастирів, збудованих 
за їх підтримки, діють і досі. Ми вважає-
мо, що кожному нашому співвітчизнику, 
потенційному козацькому нащадку, не-
обхідно знати історію цього феномену. 

ГО «Київська Академія Козацтва» 
(далі – КиАК) [3] є просвітницьким ет-
нокультурним простором для шануваль-
ників козацької історії [4] і розглядає все 
населення нашої країни як нащадків ко-
зацтва [5].

В процесі роботи над проектами 
[3; 5] Київської Академії Козацтва на-
шими спеціалістами були сформульо-

вані основні складові поняття козацької 
спадщини, її матеріальної та нематері-
альної компоненти [5], та визначені шля-
хи її популяризації через просвітницьку  
діяльність [12] серед населення.

Так як козаки були глибоко віруючими 
людьми і дотримувалися християнської 
православної віри, то після них залиши-
лась багата козацька спадщина – право-
славні козацькі церкви та монастирі 
– яскраві духовні історико-архітектурні 
пам’ятки козацького бароко, перлини 
мистецького доробку козацької доби. 
Ми вважаємо козацькі храми не тільки 
матеріальною, але й етнокультурною ко-
зацькою спадщиною.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Козацькі церкви та монасти-
рі як елемент козацької спадщини мало 
висвітлені в сучасних наукових працях. 
Необхідно відзначити такі публікації як 
«Українське козацтво: Мала енциклопе-
дія» (Кер. авт. колект. Ф. Г. Турченко), 
Апанович О. М. «Розповіді про запороз-
ьких козаків», Кузьмук О. С. «Самар-
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ський Пустинно-Миколаївський мо-
настир», Лиман І. І. «Церковний устрій 
Запорозьких Вольностей (1734–1775)», 
в яких є деякі відомості про козацькі 
храми [15; 1; 13; 11]. 

Мета статті: оглядовий історико-ре-
троспективний огляд козацьких храмів 
як елементу козацької спадщини для на-
шого сучасника.

Виклад основного матеріалу. Відо-
мий історик О. Апанович [1] підкрес-
лює, що в часи існування запорозького 
козацтва весь світ був віруючим – релігія 
була основною формою світосприйнят-
тя і супроводжувала людину протягом 
всього її життя, починаючи з хрещення 
при народженні і закінчуючи прича-
щанням перед смертю і похованням, що 
здійснювалися священиком. На релігій-
них темах будувалося мистецтво, значна 
частина книг тих часів мали релігійний 
характер. Свята, під час яких люди зби-
ралися, відпочивали і спілкувалися зі 
своїми близькими, були теж релігійни-
ми. Тому світогляд запорозького коза-
цтва теж мав релігійний характер і зовні 
виявлявся в традиціях православ’я [1]. 

На Запорозькій Січі рятувалися від 
кріпацтва і переслідування люди різних 
націй і віросповідань, тому, приймаючи 
до козацького братства новоприбулих 
людей, козаки вимагали від них спо-
відання православ’я [15]. Як зазначає 
О. Апанович [1], на Запорожжя справді 
приймалися люди будь-якого етносу, од-
нак вони повинні були прийняти право-
славну віру. Без виконання цієї умови 
новоприбулі не мали права тут прожива-
ти. Необхідність цього підкреслюється 
низкою документів. У наказі запороз-
ьким козакам у Комісії для складання 
нового «Уложення для прийняття до 
лав Війська Запорозького» говорилося 
так: «В Войско Запорожское из разных 
наций, для проживательства и службы 

малолетними и уже совершенных лет 
люде приходят, и по принятии ими за-
кона Грекороссийского и на верность Ее 
Императорскому Величеству присяги, 
записываются на службу» [14]. У ме-
муарах та історичній літературі перека-
зується процедура прийняття в Військо 
Запорозьке. Прибулого на Січ зазвичай 
приводили до кошового отамана, який 
питав: « А чи віруєш ти в Бога?». Но-
воприбулий відповідав: «Вірую». – «І 
в Богородицю віруєш?» – «І в Богоро-
дицю вірую». – «А ну, перехрестись!». 
Людина хрестилася. Цим і обмежувало-
ся з’ясування релігійної приналежності. 
У випадках, коли прибулий не був пра-
вославним, перед вступом до Січі він по-
винен був хреститися в цю віру [15; 1].

Запорозькі козаки були глибоко віру-
ючими людьми, тому з великою повагою 
ставились до багатьох християнських 
святих. На честь Покрови Пресвятої Бо-
городиці, святителя Миколая Чудотвор-
ця, архангела Михаїла, святого апостола 
Андрія Первозваного козаки споруджу-
вали храми, влаштовували свята. Багато 
хто з козаків носив з собою (на грудях чи 
у схованці) маленькі іконки з зображен-
ням цих святих, особливо під час воєн-
них походів. Наприклад, у період Нової 
Січі (1734-1775 рр.) однією з найбільш 
шанованих ікон була ікона Божої Матері, 
що знаходилася в Новокодацькій Свято-
Миколаївській церкві [15; 17].

Перша відома запорозька церква 
була збудована близько 1576 р. За часів 
же Нової Січі церкви були не менш як 
у 35 населених пунктах Запорозьких 
Вольностей [15]. Крім того, там існу-
вав 1 монастир (Самарський Пустинно-
Миколаївський монастир), 2 скити та 
19 каплиць. Всього з 1734 р. і до кінця 
існування Нової Січі (1775 р.) тільки в 
межах вольностей Війська Запорізького 
діяли 44 храми [15; 13].
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Запорозькі Вольності – територія 
запорозьких козаків в межах сучасних 
Дніпропетровської, частково – Запо-
різької, Херсонської, Кіровоградської, 
Миколаївської, Одеської та Донецької 
областей (рис. 1.) [15].

Починаючи з 1734 р. в управлінні 
релігійним життям запорозьких козаків 
брали участь Запорозький Кіш, київська 
духовна влада, Києво-Межигірський мо-
настир [7] і світська адміністрація [13]. 
Кіш – центральний орган управління в 
Запорозькій Січі, що відав адміністра-
тивними, військовими, фінансовими, 
судовими та іншими справами [18]. Та-
кож Запорозький Кіш розпоряджався 
призначенням і звільненням духовних 
осіб на території Запорозьких Вольно-
стей, що забезпечувало духовну автоно-
мію Запорожжя. Наприклад, ченці могли 
залишатися на Січі не більше року, але 
в той же час ті ченці, які припали до впо-
доби козакам, могли залишатися на те-
риторії Запорозьких Вольностей і після 

закінчення річного терміну. Кіш розпо-
ряджався направленням духовних осіб 
до населених пунктів, де були відсутні 
релігійні споруди. Козацька старши-
на віддавала накази духівництву щодо 
служби в запорозьких церквах. Митро-
полити прагнули підтримувати друж-
ні стосунки з козацтвом, тому не йшли 
всупереч його інтересам та в більшості 
випадків лише формально затверджува-
ли рішення, прийняті запорозькими ко-
заками [13]. 

Величезною була роль Коша і в про-
цедурі заснування та діяльності запо-
розьких церков [15]. Козаки були дуже 
щедрими меценатами та жертводавця-
ми на храми Божі. Тому їх коштом було 
побудовано велику кількість церков і 
монастирів не тільки на території Запо-
розьких Вольностей, але й далеко за їх 
межами. Наприклад, останній кошовий 
Запорізької Січі Петро Калнишевський 
був глибоко віруючою людиною, бага-
то допомагав церквам і монастирям та 

Рис. 1. Запорозькі Вольності – карта (XVIII ст.). 
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робив їм щедрі дари – фінансував зве-
дення церков у Києво-Межигірському 
монастирі (сучасне с. Нові Петрівці 
Вишгородського р-ну Київської обл.), 
Лохвиці (місто в сучасній Полтавській 
обл.), Ромнах (місто в сучасній Сумській 
обл.), с. Пустовійтівці (Сумська обл.) [8; 
9; 13; 15; 18]. На жаль, далеко не всі з 
цих величних храмів збереглися до на-
ших часів, проте деякі діють і досі або 
ж відновлені після знищення: церква 
Різдва Пресвятої Богородиці в м. Лох-
виця розібрана в 1930 р. [10]; дерев’яна 
церква Покрови Пресвятої Богороди-
ці в м. Ромни була спалена 1943 р. піс-
ля відступу німецької армії з Полтави 
[9]; дерев’яна церква св. Трійці Петра 
Калнишевського в с. Пустовійтівка, на 
щастя, була реконструйована в 2007 р. 
та приурочена до створення меморіа-
лу П. Калнишевського, зараз є діючою 
церквою [8; 16]. Взагалі, за рахунок за-
порозьких козаків були збудовані майже 
всі запорозькі церкви; козаками була по-
дарована величезна кількість релігійних 
книг, ікон, хрестів, золотих посудин та 
багато іншого для храмів Божих. Запо-
рожці регулярно посилали в монастир 
вози риби, солі, хутра, вина, худобу, по-
родистих коней, а деякі старі і немічні 
козаки доживали там свій вік [16]. 

За народним звичаєм мореплавці, 
поранені та хворі козаки любили дава-
ти обітниці (урочисті обіцянки Богу), і 
в разі удачі, одужання або спасіння від 
небезпеки, уникнувши смерті під час 
походу або вилікувавшись від хвороби 
в монастирському шпиталі, обов’язково 
робили посильний внесок на храм Бо-
жий – жертвували золото, приносили в 
дарунок церкві срібні або золоті хрес-
тики, чарки, бляшанки з зображенням 
святих та інше. Умираючи, кожен козак 
відписував на церкву чи монастир ікону, 
медаль, злиток золота чи срібла. Напри-

клад, полковника подільського Остапа 
Гоголя, пращура великого письменника 
Миколи Гоголя, за заповітом поховали 
в Києво-Межигірському монастирі, а пе-
ред смертю Остап Гоголь подарував мо-
настирю Євангеліє 1644 року, оправлене 
в срібло [7].

Завдяки частим та численним пожерт-
вуванням і допомозі багатьох козаків 
запорозькі церкви завжди мали багате 
убранство. Особливо піклувались запо-
рожці про підтримку та прикрашення 
головної церкви Запорозьких Вольно-
стей – січової церкви Покрова Пресвятої 
Богородиці, яка тоді була найбагатшою 
та, на жаль, не збереглася до наших ча-
сів [2; 15; 18]. 

Козацькі церкви, крім задоволення 
християнських потреб, виконували ці-
лий ряд інших функцій: при них діяли 
церковно-парафіяльні та підвищеного 
типу школи; при церквах та монасти-
рях були шпиталі для немічних, ста-
рих і хворих козаків, і деякі з них після 
бурхливого життя, військових походів і 
пригод закінчували свої дні в стінах мо-
настиря; в церкві або на її подвір’ї про-
водили козацькі ради, обирали запороз-
ьке керівництво, зустрічали поважних 
гостей, зачитували важливі укази та по-
відомлення, скріплювали обіцянку бути 
побратимами та навіть зберігали деякі 
військові клейноди [15; 17; 18]. 

В процесі тривалої кропіткої роботи 
ми знайшли козацькі церкви, собори 
та монастирі, які збереглися до наших 
днів, і наводимо їх перелік:

• Дерев’яна козацька церква Покро-
ви Пресвятої Богородиці – ставропігій-
на козацька церква Покрови Пресвятої 
Богородиці – знаходиться в «Мамаєвій 
Слободі», стилізованому козацькому по-
селенні посеред Києва;

• Всіхсвятська церква, або Храм 
Всіх святих – в м. Ніжин Чернігівської 
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обл., побудований у 1782 році за спри-
яння Івана Мазепи; нині Всіхсвятський 
храм – другий кафедральний собор Чер-
нігівської єпархії;

• Катерининська церква (козацький 
кафедральний собор святої великомуче-
ниці Катерини) – знаходиться в м. Чер-
нігові; є пам’яткою архітектури націо-
нального значення як яскравий зразок 
кам’яної української архітектури Ліво-
бережжя XVII–XVIII століть; зведена на 
кошти козаків, братів Лизогубів (Якова 
та Семена), за заповітом їхнього бать-
ка Чернігівського полковника Юхима  
Лизогуба;

• Іллінська церква – в с. Суботів Чер-
каської обл., зведена на кошти і за нака-
зом Б. Хмельницького;

• Дерев’яна церква св. Трійці Петра 
Калнишевського – в с. Пустовійтівка 
Сумської обл.;

• Сулимівська Свято-Покровська 
церква – мурований православний храм 
в с. Сулимівці Бориспільського району 
Київської обл., побудована на замовлен-
ня гетьмана Івана Сулими;

• Микільська церква – в м. Біла Церк-
ва, заснована Іваном Мазепою;

• Козацька церква Покрови Пресвя-
тої Богородиці – в м. Канів Черкаської 
обл., збудована козаками-ченцями в 
1701-1702 роках за ініціативи та під-
тримки гетьмана Івана Мазепи та Пе-
реяславського єпископа Захаревича, 
знаходиться в урочищі Монастирок під 
Чернечою горою; 

• Воскресенська церква – в с. Мазе-
пинці Київської обл., збудована на кошти 
родини Мазепи, а в наш час реконстру-
йована завдяки небайдужим меценатам; 

• Спасо-Преображенська церква – 
в с. Великі Сорочинці Полтавської обл., 
побудована за участі Миргородського 
полковника Павла Апостола; у церемонії 
освячення брав участь фундатор – геть-

ман Лівобережної України Данило Апос-
тол з 10-ти тисячним почтом козаків;

• Січовий храм Покрови Богородиці 
на честь небесної покровительки вій-
ська запорізького на острові Хортиця;

• Собор Різдва Богородиці – право-
славний собор у смт Козелець Чернігів-
ської обл.; збудований у 1752–1763 роках 
на замовлення родини Розумовських;

• Свято-Миколаївський собор – в 
м. Ніжин, збудований в 1653 р. козаками 
Ніжинського полку на гроші братів Зо-
лотаренків (Василя та Івана);

• Свято-Троїцький собор – у м. Ново-
московськ Дніпропетровської обл., збу-
дований за ініціативою та на кошти пол-
ковника Антона Головатого та козацьких 
старшин Війська Запорозького; є остан-
нім храмом, який споруджували козаки 
перед скасуванням Запорозької Січі; 

• Вознесенський монастир та дзвіни-
ця Вознесенського собору на території 
монастиря – в Переяславі-Хмельниць-
кому; Вознесенський монастир – один із 
найвизначніших архітектурних ансамб-
лів доби Гетьманщини, пам’ятка архі-
тектури національного значення;

• Самарський Пустельно-Микола-
ївський монастир – знаходиться біля 
слободи Самарчук (нині м. Новомос-
ковськ Дніпропетровської області) 
у Орловському Куті на території Самар-
ської паланки Запорізької Січі; засно-
ваний та побудований на основі церкви 
Святого Миколая запорозькими козака-
ми в м. Самар в 1602 р.; при монастирі 
діяла школа, яка давала освіту не тільки 
дітям запорозьких козаків, але й дітям із 
Гетьманщини та Правобережжя [6; 7; 9; 
11; 13; 15; 18].

На жаль, далеко не всі церкви та мо-
настирі збереглися до наших днів, дея-
кі з них були зруйновані і зникли за ча-
сів козацької доби, а інші – на початку 
ХХ ст., як, наприклад, Нехворощанський 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
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та Трахтемирівський монастирі. Ми вва-
жаємо, що нашим співвітчизникам як 
потенційним козацьким нащадкам необ-
хідно більше знати про існуючі козаць-
кі церкви та монастирі, адже це наша 
багата козацька спадщина, яку можна 
й потрібно вивчати і пізнавати глибше 
через різноманітні тематичні зустрічі, 
екскурсії та ін. Інформація про козаць-
кі храми є прекрасним матеріалом для 
подальшої просвітницької роботи з різ-
ними верствами нашого населення, яке 
виявляє неабиякий інтерес до козацької 
спадщини.

Козацькі церкви і монастирі – цікавий 
матеріал про козацьку спадщину, який 

доцільно використовувати для тематич-
них зустрічей та міжособистісного спіл-
кування в «Козацькій Світлиці» КиАК 
під час різноманітних заходів за козаць-
кою тематикою. Багата історична спад-
щина козацтва, впровадження її в душі 
й серця співвітчизників може допомогти 
консолідувати громадянське суспільство 
і зробити вагомий внесок в духовний 
розвиток нашого сучасника.

Автори висловлюють щиру вдяч-
ність: Волошиній А. Л. – керівнику та 
співзасновнику Київської Академії Ко-
зацтва, доктору філософії, – за мудре 
керівництво, допомогу та величезне на-
тхнення щодо створення даної статті. 
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ВИВЧЕННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ СТРАХІВ У ДІТЕЙ  
З ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Анотація: У статті наведені результати невербального дослідження страхів у дітей молод-
шого шкільного віку, що хворіють на онкогематологічні захворювання. Здійснений порівняль-
ний аналіз дитячих страхів на різних етапах лікування. 

Анотация: В статье наведены результаты исcледования невербальных страхов у детей 
младшего школьного возраста, которые болеют на онкогематологические заболевания. Про-
веден сравнительный анализ детских страхов на разных этапах лечения. 

Abstract: The conducted article represents results of non-verbal research on fears in children 
of elementary school age who suffer from hematologic malignancies. The represented comparative 
study of childish fears is held at different stages of treatment. 

Постановка проблеми. Онкологіч-
на хвороба створює особливу психо-
логічну ситуацію, стаціонар лікарні на 
відміну від природного домашнього 
середовища, є штучним і новим серед-
овищем для дитини. Лікарня позбавляє 
дитину постійної присутності близьких 
родичів, які гарантують почуття без-
пеки, обмежує можливість соціальних 
контактів та задоволення багатьох по-
треб, впливає на глибинні особистісні 
переживання. Дитина у відділенні ін-
тенсивної хіміотерапії переживає такі 
основні психологічні навантаження  
як тривога та страх.

Аналіз останніх джерел та публі-
кацій. Дослідження феномена страхів 
безпосередньо пов’язане з вивченням 
проблеми емоцій. Емоційний аспект стра- 
хів досліджувався у працях П.К. Ано-
хіна, А.М. Ананьєва, Г.М. Бреслава,  
В.К. Вілюнаса, У. Джемса, А.В. Запо-
рожця, К. Ізарда, та ін. Велику кількість 
досліджень зарубіжних психологів при-
свячено вивченню проблеми страхів 
(Д. Бретт, О. Кондаш, Д. Лейн, Р. Мей, 
Е. Міллер, Б. Філліпс). 

Вивченням дитячих страхів та три-
вожності займалися зарубіжні та вітчиз-

няні вчені: Л.С. Виготський, В.І. Гар- 
бузов, Г.С. Костюк, В.М. Бехтєрєв, 
В.В. Леві, Г. Еберлейн, В. Купер, З. Фройд,  
А. Фройд, С. Холл, К. Хорні.

Вікові страхи досліджувались у пра-
цях Л.С. Акопян, О.І. Захарова, Н.Ю. Мак-
симової, А.М. Прихожан, Н.В. Кар-
пенко, Л.В. Орлової, М.О. Панфілової, 
О.М. Скляренко та ін.

Такі науковці як Ю. Біннебезель, 
Д.Н. Ісаєв, І.К. Шац, досліджували страх 
смерті у дітей з онкологічними захворю-
ваннями.

Здійснивши теоретичний аналіз до-
сліджень присвячений темі страху ми 
бачимо, що недостатньо вивченою зали-
шається проблема страхів у дітей з онко-
логічними захворюваннями.

Постановка завдання. Виявити не-
вербальні страхи у дітей з онкогемато-
логічними захворюваннями, здійснити 
порівняльний аналіз дитячих страхів 
на різних етапах лікування.

Виклад основного матеріалу. З по-
гляду психологічні концепції, хворобу 
дитини сприймають як «подію в процесі 
розвитку дитини» і трактують як дже-
рело розладу, що блокує задоволення 
основних потреб дитини, викликає нега-
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тивні емоційні реакції та призводить до 
нервового дисбалансу.

Хвороба дитини розглядається як, 
мультидисциплінарна проблема (медич-
на, психологічна, соціальна) [8].   

У дитини, що хворіє на онкологічне 
захворювання, страх може виконувати 
адаптивну та захисну функцію, оскільки 
онкологічне захворювання несе реальну 
загрозу життю. Даний страх є адекват-
ною психологічною реакцією дитини на 
ситуацію хвороби. 

Словник психологічних термінів (Пе-
тровський А.В., Ярошевський М.Г.) дає 
наступне визначення: страх – емоція, що 
виникає в ситуаціях загрози біологічно-
му або соціальному існуванню індивіда і 
направлена на джерело дійсної чи уявної 
небезпеки. На відміну від болю та інших 
видів страждання, що викликані реаль-
ною дією небезпечних для існування 
факторів, страх виникає при їх перед-
баченні. Залежно від характеру загрози 
інтенсивність і специфіка переживання 
страху варіює в досить широкому діапа-
зоні відтінків (побоювання, боязнь, пе-
реляк, жах) [3]. 

Госпіталізація змушує дітей відчува-
ти страждання внаслідок страху перед 
самотністю, болем, темрявою, смертю, 
майбутнім.

Е. Гуральчик вказує на 18 видів три-
воги, з якими стикається онкохвора ди-
тина: 1) страх болю і страждань; 2) страх 
смерті; 3) страх інвалідизації; 4) страх 
зміни зовнішнього вигляду; 5) страх 
розлуки; 6) страх ізоляції і самотності; 
7) страх втратити контакт з навколишнім 
середовищем; 8) страх втратити контакт 
з близькими; 9) страх перед відкидан-
ням; 10) страх втратити любов; 11) страх 
перед соціальною стигмою; 12) страх 
перед психологічною і фізичною за-
лежністю від інших; 13) страх втрати-
ти контроль; 14) страх недієздатності; 

15) страх обмеження свободи пересуван-
ня; 16) страх перед новим середовищем; 
17) страх перед зниженням якості життя; 
18) страх перед невідомим [10, c. 19].

На думку І. К. Шаца зміст страхів у 
важкохворих дітей може бути достатньо 
різним, це насамперед, страх процедур, 
хвороби і смерті батьків, бути покину-
тим батьками, болю [8, c. 78, 79].

У хворобі дитина піддається стресу 
та фрустрації, щоб захистити себе у важ-
кій ситуації хвороби, діти можуть вико-
ристовувати захисні механізми, зокрема 
захисний механізм витіснення. Страх і 
тривога стимулюють розвиток захисних 
механізмів та спонукають людину несві-
домо їх запускати. 

При діагностиці дитячих страхів 
за допомогою вербальних методик фа-
хівцям не завжди вдається виявити 
не усвідомлені страхи дитини, також 
складністю діагностики дитячих страхів 
є те, що діти молодшого шкільного віку 
часто схильні давати соціально бажану 
відповідь. 

У числі переваг проективної діагнос-
тики фахівці відзначають те, що малюн-
кові тести полегшують демонстрацію та-
ких змістів внутрішнього світу суб’єкта, 
які він свідомо приховує, витісняє або не 
в змозі висловити вербально [4, c. 12].

К. Маховер вважає, що будь-який ди-
тячий малюнок є проективним по від-
ношенню до внутрішнього психічного 
стану особистості. [4, c. 10] В своїх до-
слідженнях А. І. Захаров також наголо-
шує на важливості дитячих малюнків та 
зазначає, що через них можна зрозуміти 
глибинні переживання дитини [1].

Опенгейм проаналізував малюнки ді-
тей з несприятливим прогнозом, що по-
мирали з приводу онкологічного захво-
рювання. Символіка, що представлена 
в роботах, відображала індивідуальний 
досвід маленьких художників. Найчасті-
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ше роботи інтерпретувались як виражен-
ня страху перед самотністю, сирітством 
батьків, не виправданням очікувань [11].

При виконанні проектного малюнка 
основним об’єктом дослідження стає 
вигаданий досліджуваним суб’єктом 
графічний образ з відповідністю до 
власної індивідуальності [4, c. 9]. Отже, 
основним механізмом образотворчої ді-
яльності є проекція, яка дозволяє більш 
точно виразити власні переживання та 
несвідомі процеси. 

Вибірку дослідження склали 32 ди-
тини віком від 6-10 років, що лікуються 
з приводу онкогематологічних хвороб у 
відділенні гематології та інтенсивної хі-
міотерапії Західноукраїнського спеціалі-
зованого медичного центр у місті Льво-
ві. Всього було досліджено 32 малюнки 
дітей молодшого шкільного віку. Для 
невербальної діагностики страхів вико-
ристовувалась методика «Намалюй свій 
страх» (О.І. Захаров). На першому етапі 
дослідження дітям, що поступили в лі-
карню з приводу онкогематологічного 
захворювання та перебували на лікуван-
ні від одного до трьох тижнів, було за-
пропоновано намалювати свій страх. На 
другому етапі дослідження 
дана методика була проведе-
на повторно через 5 місяців. 

Результати досліджен-
ня. В результаті досліджен-
ня були отримані дані, що 
свідчать про наявність стра-
хів у дітей з соматичними 
захворюваннями (рис. 1). 

Аналіз малюнків дітей, 
що хворіють на онкогема-
тологічні захворювання та 
перебувають на лікуванні 
від одного до трьох тижнів 
показав, що одним з провід-
них дитячих страхів є страх 
перед болем. Даний страх 

насамперед пов’язаний з періодом адап-
тації до лікарні, лікуванням та його на-
слідками, хіміотерапією, інвазивними 
маніпуляціями та обстеженнями з якими 
зустрічається дитина в процесі лікуван-
ня, також страх перед болем пов’язаний 
зі страхом перед невідомим. Другу пози-
цію займає страх темряви. Також з даної 
діаграми бачимо, що наявними страхами 
у дітей є страх тварин та страх смерті.

Результати повторного дослідження, 
яке було проведено через 5 місяців по-
казали, що більшість малюнків містять 
тему смерті яка відображається в таких 
символах як війна, кладовище, привиди. 
Страх темряви займає другу позицію по 
частоті зображень «Рис. 2». Психоаналі-
тичний підхід вважає, що страх темря-
ви у дитячому віці є першим дотиком до 
теми смерті й часто здатен відображати 
завуальовані танатичні страхи. Страх 
смерті у дітей з онкологічними захворю-
ваннями найчастіше пов’язаний з від-
чуттям реальної загрози життю, а також 
зіткненням зі смертю інших дітей у від-
діленні. 

У вибірці досліджуваних також зу-
стрічається страх самотності. На першо-

Рис. 1. Наявність страхів у дітей  
з онкогематологічними захворюваннями  

(перебувають в лікарні 1–3 тижні)

Страх смерті 
3% 

Страх перед 
болем 

60% 

Страх темряви 
28% 

Страх тварин 
9% 

Наявність страхів у дітей  
з онкогематологічними захворюваннями 

(перебувають у лікарні 1–3 тижні) 
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Рис. 2. Страх темряви

Страх смерті 
56% 

Страх перед 
болем 

4% 

Страх темряви 
18% 

Страх тварин 
7% 

Страх самотності 
15% 

Наявність страхів у дітей з онкогематологічними 
захворюваннями (перебувають в лікарні більше  

5-ти місяців) 

Рис. 3. Наявність страхів у дітей  
з онкогематологічними захворюваннями 

(перебувають в лікарні більше 5-ти місяців)

Рис. 4. Страх тварин

му етапі дослідження данного страху в 
малюнках дітей виявлено не було. Даний 
страх тісно пов’язаний з потребою ди-
тини у безпеці і загрозою її втрати [12]. 
Припущення, що виникає у свідомості 
дитини щодо можливості відкинення її 
батьками та близькими людьми викли-
кає страх самотності та страх перед роз-
ривом емоційних зв’язків (рис. 3) [12].

Також спостерігаються страхи тварин. 
Переважна кількість дітей зобразила на 
малюнках змій (рис. 4). Можна припус-
тити, що образ змії може відображати 
страх перед загрозою життю, також змія 

репрезентує світ інстинкту, вітальні про-
цеси, позначає конфлікт розбіжності між 
свідомою установкою і інстинктом [6].

Варто зазначити, що в більшості ма-
люнків спостерігаються темні кольори 
(сірий, чорний, темно-синій), що можуть 
вказувати на страх, тривогу, почуття про-
вини, депресію, емоційну подавленість, 
наявність внутрішнього конфлікту. Об-
раз страху на деяких малюнках збере-
жений з переважанням внутрішнього 
штрихування та переривчастими лінія-
ми. Також зустрічаються малюнки з від-
сутністю опори, де образ «підвисає» у 

просторі. На деяких малюн-
ках можна відмітити певну 
«прозорість» та слабість лі-
ній, що може вказувати на 
зниження психомоторного 
тонусу, астенію. Іноді об-
раз страху в малюнках дітей 
був суттєво зменшений і зо-
бражений внизу малюнку, це 
може бути інтерпретованим 
як намагання дитини зроби-
ти даний страх незначним, 
переконати себе «що це не 
страшно».

Отже, за даними прове-
деного дослідження можна 
визначити, що у дітей мо-
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лодшого шкільного віку, що хворіють 
на онкогематологічні захворювання 
при первинному поступленні та не-
тривалому перебуванні в лікарні пере-
важають страх перед болем та страх 
темряви. Варто відмітити, що діти з он-
когематологічними захворюваннями 
переживають саме страх перед болем, 
а не конкретний страх медичних мані-
пуляцій. Після тривалого періоду пе-
ребування в лікарні страхи дітей зазна-
ють трансформації. Після перебування 

в лікарні більше 5 місяців виявлено, 
що у дітей переважає страх смерті. 
Страхи смерті ймовірно витісняються 
за допомогою захисних механізмів які 
допомагають дитині справлятись з та-
натичною тривогою. Також діти від-
чувають страх самотності, страх перед 
болем, страх тварин. 

Перспективою подальших дослі-
джень ми вбачаємо у більш детально-
му вивченні танатичних страхів у дітей 
з онкологічними захворюваннями.
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ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ ЯК ЧИННИК 
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ  

ДО БАТЬКІВСТВА У РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Анотація: У даній статті розглядається поняття відповідальності як одного з основних чин-
ників формування психологічної готовності до батьківства. Розкрито психологічні особливості 
батьківства у ранньому юнацькому віці.

Анотація: В данной статье рассматривается понятие ответственности как одного из ос-
новных факторов формирования психологической готовности к отцовству. Раскрыты психо-
логические особенности отцовства в раннем юношеском возрасте.

Анотація: This article discusses the notion of responsibility as one of the main factors in the 
formation of psychological readiness for parenthood. The psychological features of parenthood 
in early adolescence are revealed.

Постановка проблеми. Науковий 
аналіз результатів досліджень вчених за-
свідчує, що батьківська відповідальність 
належить до низки складних понять як в 
психології так і педагогіці. Вона містить 
у собі, перш за все, відповідальність пе-
ред соціумом, перед сумлінням за життя 
та виховання дітей. Адже народження 
дітей, прийняття батьківської ролі – це 
означає взяти на себе відповідальність 
за долю дитини перед своєю совістю та 
суспільством. Суспільство ж розглядає 
батьківську відповідальність як першо-
черговий обов’язок батьків.

Батьківська відповідальність – осо-
бливий морально – психологічний стан, 
який характеризується усвідомленням 
свого батьківства і почуттям обов’язку 
стосовно дитини (Г. Лактіонова).

Батьківська відповідальність у своїй 
основі має дуальну природу: це відпо-
відальність перед соціумом і перед без-
особовою природою (своєю совістю).

Про дійсно відповідальне ставлен-
ня до батьківства можна говорити тоді, 
коли майбутні батьки повністю усві-

домлюють його зміст із суспільної й 
особистої точки зору, коли вони розу-
міють реальні проблеми та обов’язки 
пов’язані з батьківством, свідомо бе-
руть на себе їх вирішення, правильно 
готують себе до їх реалізації. Причи-
ною негараздів чи, навпаки, досягнень 
у справі виховання молодого покоління 
вважається сімейна атмосфера. Саме 
сім’я насамперед впливає на гнучку 
психіку дитини і тому несе головну від-
повідальність за поведінку й особистіс-
ні особливості своєї дитини [1].

У своїй дисертації О.В. Тіунова вка-
зує на те, що відповідальне ставлення 
є передумовою усвідомленого вибору 
життєво важливих рішень, у тому числі 
– бути матір’ю (батьком). Воно є резуль-
татом внутрішньої роботи та особистіс-
ного розвитку. Розвиток відповідально-
го ставлення можливий лише в умовах 
зростання суб’єктності, самоусвідом-
лення, прийняття власних переконань та 
цінностей. Відповідальне ставлення, як 
описується в науковій роботі, передба-
чає позитивне ставлення до самого себе, 
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що дозволяє приймати рішення у відпо-
відності із внутрішньою переконаністю 
про їх необхідність та важливість для 
власної життєдіяльності [2].

Більшість науковців (Т. Говорун, 
В. Кравець, О. Кікінежді, О. Кізь, Ж. Пе-
трочко та ін.) поняття «відповідальне 
батьківство» розглядають як соціально-
психологічний феномен, що, базуючись 
на певній системі знань, умінь, навичок, 
почуттів, якостей, реалізується у від-
повідальній поведінці батьків, спрямо-
ваній на виховання і розвиток дитини, 
формування її гармонійної особистості. 
Відповідальне ставлення до батьків-
ства є найвищим рівнем батьківської 
компетентності, яка характеризується 
поєднанням когнітивної, емоційної і 
поведінкової системи. Компонентами 
відповідального батьківства є: ціннісні 
орієнтації подружньої пари; батьківські 
установки і сподівання; батьківські по-
чуття; батьківські позиції; батьківська 
відповідальність; стилі сімейного вихо-
вання тощо.

Виклад основного матеріалу. Фор-
муючи у молоді відповідальне ставлення 
до майбутнього батьківства, передусім 
доцільно звернути увагу на ознайомлен-
ня з феноменом материнства і батьків-
ства. Молодь, котра готується до шлю-
бу, повинна знати насамперед про роль 
дітей в подружньому житті, про те, що 
діти позитивно впливають на родинне 
життя: урізноманітнюють і збагачують 
міжособистісні взаємини у родині, роз-
ширюють сферу інтересів і потреб сім’ї, 
задовольняють почуття материнства і 
батьківства, емоційно насичують життя 
родини тощо. Разом з тим молоді люди 
повинні усвідомити, що відповідаль-
ність за народження і виховання нової 
людини має в основному покладатися 
на них, що новонароджена дитина – не 
іграшка, не їхня власність, а нова осо-

бистість з її неповторними індивіду-
альними якостями і все зростаючими 
потребами – не лише в належному виго-
довуванні і догляді, дитина потребує для 
себе задоволення і морально-духовних 
потреб – насамперед в увазі й любові з 
боку батьків.

Молоді люди повинні мати чітке 
уявлення про відповідальну і безвідпо-
відальну поведінку батьків, знати нор-
мативні документи щодо прав дитини, 
вміти оцінювати себе як батька чи матір 
крізь призму відповідальності, здійсню-
вати контроль своєї поведінки з точки 
зору відповідальності [3].

Отже, відповідальне ставлення до 
батьківства це свідоме та добровільне 
прийняття відповідальності за власну 
поведінку в сім’ї та за членів сім’ї, го-
товність до забезпечення та виховання 
дітей, відчуття себе батьком чи матір’ю. 
Відповідальне ставлення до батьківства 
це феномен який передбачає наявність 
певних знань, умінь, навичок, почуттів 
та якостей, які відображаються у відпо-
відальній поведінці батьків, спрямова-
ній на виховання дитини. Посилаючись 
на підхід Тіунової О. В. відповідальне 
ставлення до батьківства це інтегральна 
психологічна властивість особистості, 
що базується на самоповазі, усвідомлен-
ні власного життєвого вибору та готов-
ності брати на себе відповідальність за 
виконання батьківських функцій. Відпо-
відальне ставлення до батьківства реалі-
зується в таких компонентах як: ціннісні 
орієнтації подружньої пари; батьківські 
установки і сподівання; батьківські по-
чуття; батьківські позиції; батьківська 
відповідальність; стилі сімейного вихо-
вання тощо.

Висновки. Можна зробити висновок, 
що психологічні і соціальні проблеми 
батьківства стають пріоритетним на-
прямком наукових досліджень і прак-
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тичної роботи психологів тому, що саме 
батьки займаються народженням, вихо-
ванням і забезпеченням психічного, фі-
зичного і соціального благополуччя дітей.

Батьківство – це інтегральне психо-
логічне утворення особистості, що яв-
ляє собою сукупність знань, уявлень та 
переконань стосовно себе у батьківській 
ролі. Одним із чинників формування 
психологічної готовності до батьківства 
є батьківська відповідальність. Батьків-
ська відповідальність містить у собі, 
перш за все, відповідальність перед со-
ціумом, перед сумлінням за життя та ви-
ховання дітей. Адже народження дітей, 
прийняття батьківської ролі – це означає 
взяти на себе відповідальність за долю 
дитини перед своєю совістю та суспіль-
ством. На мою думку, батьківська відпо-

відальність це першочерговий обов’язок 
батьків. 

Ранній юнацький вік є сенситивним 
періодом для формування психологіч-
ної готовності до батьківства. Вихідним 
моментом готовності до подружніх вза-
ємовідносин і створення сім’ї є розу-
міння дівчатами й хлопцями соціальної 
значущості своїх дій, відповідальності 
за дітей та сім’ю, добровільного й опти-
містичного прийняття неминучих сімей-
них життєвих проблем та обмеження й 
узгодження особистих дій з особою про-
тилежної статі.

Формування у старшокласників пси-
хологічної готовності до подружніх вза-
ємовідносин та сімейного життя припус-
кає формування у них відповідального 
батьківства.
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КЛАСИЧНА БУРЖУАЗНА ЄВРОПЕЙСЬКА СІМ’Я –  
ЕТАП У ФОРМУВАННІ СІМ’Ї СУЧАСНОЇ

Анотація: У статті дається розгорнутий огляд соціально-історичних і психологічних осо-
бливостей формування та життєдіяльності класичної буржуазної європейської сім’ї. Буржуаз-
на родина – базис сучасної сім`ї.

Аннотация: В статье дается развернутый обзор социально-исторических и психологиче-
ских особенностей формирования и жизнедеятельности классической буржуазной европей-
ской семьи. Буржуазная семья – основа современной семьи. 

Summary: The article gives a detailed overview of the socio-historical and psychological fea-
tures of the formation and functioning of the classical bourgeois European family. The bourgeois 
family is the foundation of the modern family.

Постановка проблеми. Сьогоднішнє 
визначення буржуазії в соціальних на-
уках виводить на перший план юридич-
не та соціокультурне тлумачення. Так 
називали жителів міст, що належали до 
третього стану, що мали цілком певний 
правовий статус і відрізнялися від ін-
ших соціальних груп особливим спосо-
бом життя [17]. У вітчизняній соціології 
та політекономії поняття «буржуазія» 
має, перш за все, соціально-економічний 
зміст – «панівний клас капіталістичного 
суспільства, власник засобів виробни-
цтва, що експлуатує найману працю, 
складається з великих, середніх і дріб-
них капіталістів» [18]. Фактично ми ма-
ємо справу з двома принципово різними 
поняттями, що позначаються загальним 
терміном «буржуазія».

Соціальні установки буржуазних 
кіл досліджувалися вітчизняними і за-
рубіжними вченими (Є.М. Кожокін,  
М.П. Лукашевич, Р. Зидер, H. Rosenbaum, 
M. Anderson, H. Gerth) [2; 3; 4; 5].

Буржуазія в XVIII столітті визнача-
ла не тільки клас підприємців, а й так 
званий «вищий міський стан». Раніше 
оперували поняттям «бюргер» – це був 

городянин, що сплачує податки і має по-
літичні права. Буржуазія ж розумілася 
як заможні та освічені класи. Вони по-
ходили з сімей купців, банкірів і перших 
промислових підприємців. Додавання 
сюди «освічених» ввело до складу бур-
жуазії вчених і художників. У Пруссії 
(1784) вищий міський стан законодавчо 
визначався як цивільні чиновники, вче-
ні, художники, купці, підприємці й ті, 
хто користувався рівним з ними повагою 
в міському суспільстві. Власність і осві-
та, таким чином, визначали в XVIII в. 
приналежність до буржуазії, а самостій-
ність господарства при незначній влас-
ності – до дрібного бюргерства. Клас 
буржуазії формувався не за принципом 
народження, успадкованої власності, 
а виходячи з їх фінансово-господар-
ських або інтелектуальних досягнень. 
Таким чином, ми в контексті нашого 
дослідження акцентуємо свою увагу на 
способі життя і, відповідно сімейних 
цінностях буржуазії, які продовжують 
відігравати важливу роль у формуванні 
установок і сучасних сімей.

Мета роботи: дати оглядовий виклад 
соціально-історичних і психологічних 
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особливостей класичної буржуазної єв-
ропейської сім’ї.

Основний виклад. Верхня частина 
англійської буржуазії складалася з кіль-
ка сотень грошових і торгових підприєм-
ців лондонського Сіті і провінції. Вони 
користувалися королівськими монополі-
ями і патентами, тісно змикалися з дво-
рянами. Середня буржуазія включала 
головним чином власників мануфактур, 
середнє купецтво, а також підприємців з 
цехової верхівки. В Англії дохід дрібних 
торговців не набагато перевищував річ-
ний дохід ремісника. Й ті, й інші страж-
дали від конкуренції з боку мануфакту-
ристів і великих купців [3].

У Франції існував нечисленний «ви-
щий» шар великих підприємців-ману-
фактуристів, купців, учасників торгово-
колоніальних компаній. Але більшість 
була на рівні дрібних цехових, реміс-
ничих підприємств. У Франції бур-
жуазія зближувалась з іншими класа-
ми – 9,4% металургійних підприємств 
Франції належало церкві, а 50,4% – дво-
рянам (на 1789 р.). Самостійну роль 
грало й чиновництво. У міру розвитку 
суспільства з’явилася потреба в апа-
раті управлінців, які захищали б інтер-
еси дворян, але самі вони дворянами 
не були. Це відбувалося через потребу 
протидії групам інтересів серед дворян. 
Держава стала управлятися адвоката-
ми, прокурорами, чиновниками, тобто 
буржуазією (в соціальному сенсі цього 
слова). Поглиблення професіоналізації в 
військовиків, призвело й до особливого 
різновиду армійської бюрократії. Також 
зросла і роль фінансового сектора, крім 
обслуговування бізнесових угод і надан-
ня кредитів підприємцям, він кредитував 
і саму державу. Панівний клас і держава 
постійно потребували кредитів, а бур-
жуазія яка економічною потугою виді-
лялася з народного загалу, їх і надавала. 

У феодальній державі спостерігається 
протиріччя між грошовою формою еко-
номічних відносин і незруйнованою на-
туральною основою феодальної еконо-
міки. Багато буржуа купували земельні 
ділянки і здавали їх, займалися відкупом 
державних податків (стягували подат-
ки з населення за відсоток), «купляли» 
держпосади, кредитували державу.

Стани у Франції відділялися один 
від одного не стільки самим становим 
званням, але присвоєним кожному стану 
способу життя і суспільної поведінки, 
сумою зовнішніх ознак – від характеру 
доходів до одягу і манер. Дворянин по-
винен був носити кольоровий одяг на 
відміну від сірого або чорного одягу 
третього стану, крій одягу повинен був 
особливим. Буржуазія зближалася з дво-
рянством, копіюючи їхній спосіб життя. 
Верхівка буржуазії сама не працювала, 
це вважалося негідним [6; 10, с. 260–262].

У Британії та Франції клас буржуазії 
формувався на основі динамічно зроста-
ючої фабричної промисловості, але в Ні-
меччині, Австрії (Австро-Угорщині), де 
капіталістичні відносини запізнювали-
ся, було більше феодальних пережитків, 
великої буржуазії було мало – і вона була 
представлена торгово-фінансовою елі-
тою. Велика кількість буржуазних сімей, 
однак, і надалі відносилася до середньо-
го прошарку торговців і ремісників. Діти 
цих підприємців не всі були спадкоємця-
ми, на всіх би просто не вистачило май-
на, тому вони неминуче витіснялися з се-
реднього майнового прошарку «вниз». 
І тут у них було дві дороги – вчитися, 
закінчити університет і отримати ста-
тус «буржуа», або ж стати чиновником. 
Остання можливість була особливо при-
ваблива в країнах з сильною монархією, 
владою дворян – приклад та ж Австрія/
Австро-Угорщина і Росія – там посади 
в «держуправлінні» з’являлися із зави-
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дною швидкістю. Також формувалося 
широке поле освічених громадян, яких 
могли залучати в якості радників, ство-
рювали вони і громадську думку в  вели-
ких містах і столиці. У абсолютистських 
державах відбувалося витіснення дина-
мічних і заповзятливих людей в сферу 
освіти (і науки) як компенсація за від-
сутність можливості займатися політи-
кою [3; 8].

Характерною особливістю буржуазії 
був відокремлення побутового життя від 
місця, де вона працювала і отримувала 
гроші. Цим поступово формувалася сфе-
ра приватного життя. До народжувано-
го класу всі ставилися з пересторогою. 
Дворяни спочатку з самовдоволеним по-
дивом дивилися як чудакуватий конгло-
мерат людей, що з’єднує непоєднуване: 
торговців і скупників, лихварів, що віді-
йшли від цехових традицій ремісників 
та селян від власної громади. Додайте 
сюди й осіб «дохідних» професій (ад-
вокатів, ріелторів, лікарів тощо.), діячів 
науки і мистецтва. Однак з часом діяль-
ність буржуазії, насамперед економічно-
го її прошарку, стала набувати небаченої 
досі влади – як небезкорисливих орга-
нізаторів і розпорядників економічних 
і соціальних процесів, а головне креди-
торів самих дворян і держави в ціло-
му – і тут дворяни зрозуміли, що вплив 
їх в суспільстві падає. І вже на початку 
XX століття вони відтісняються на узбіч-
чя прогресу. Ствердження капіталізму 
знаменувало демонтаж феодальних від-
носин. Нижчі верстви також не «люби-
ли» буржуазію – чиновник і бізнесмен 
стояли біля витоків їх експлуатації. Осо-
ба «вільних» професій: адвокат, банкір, 
або той же торговець отримували гроші 
«з повітря» без видимої фізичної пра-
ці. У народній свідомості всі вони були 
злодії і аферисти, що обдирають про-
стий народ. Ось чому починається від-

окремлення буржуазії від інших класів. 
Юридично цьому сприяли такі новації: 
в сімейному праві стали робити акцент 
на «подружнє» право – сім’я це дорослі і 
їх діти (поступово скасовувалася тради-
ція «великого будинку»; слуги, наймити, 
учні виключалися з сім’ї), скасування 
правоздатності цехів (свобода ремесел), 
звільнення селян, податки стали сплачу-
вати всі громадяни. Формується особли-
ва буржуазна концепція індивідуалізму, 
а також нова сімейна ідеологія. Вищі 
верстви буржуазії в своєму способі жит-
тя орієнтуються на аристократію і дво-
рян. Але більшість середньої буржуазії 
вело економний спосіб життя (тактика 
накопичення капіталів), орієнтувалася 
на духовність і розвиток особистості, 
що ідеологічно підтримувалося аске-
тично-релігійними рухами. Більшості 
буржуазії було чуже марнотратство і не-
робство аристократії, але також й пле-
бейська культура городян і пролетарів. 
Місце станового статусу зайняли «осо-
бисті якості» і успіхи. Людина нового 
часу – швидше чоловік-буржуа, що під-
тримує свій авторитет в родині роботою, 
яка приносить основний і вирішальний 
дохід поза домом.

Буржуазна сім’я, на відміну від такої 
в інших класів, вперше стала вимагати 
духовної спільності подружжя та їх ін-
терес один до одного; взаємну повагу 
і бажання вдосконалити один одного. 
Любов вперше виявилася висхідною 
умовою шлюбу. Або ж шлюб міг стати, 
початком любові. Любов тут розуміється 
не романтично, а раціонально – потрібно 
зрозуміти якості улюбленого, поважати 
його тощо, але це не палке і безрозсуд-
не почуття. З іншого боку сексуальність 
і еротика були складовими частинами 
буржуазної моделі шлюбу по любові. 
Сексуальність стала тут одним з голо-
вних мотивів. Нормативно зв’язок між 
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господарським розрахунком і вибором 
партнера був розірваний. На практиці це 
почасти був союз «розсудливої» любові 
та економічного розрахунку. Хоча і не 
завжди – але батьки буржуа виступали 
проти надто вже індивідуалізованого і 
необдуманого вибору своїх дітей – ба-
жаючи зберегти або поліпшити соціаль-
но-економічний статус сім’ї. Такі союзи 
«по любові» були немислимі для селян 
і ремісників, де при укладанні шлюбів 
домінував суто економічний розраху-
нок. На відміну від сімей ремісників, 
надомників, селян, де чоловік і дружи-
на працювали разом, в буржуазній сім’ї 
чоловік йшов з дому «на роботу», крім 
того його діяльність часто була незрозу-
міла для суспільства або засуджувала-
ся. Частими були ситуації: «Я і робочі», 
«Я і клієнти», «Я і пацієнти» тощо. Ось 
чому, особливо цінним стає подружнє 
спілкування (звичайно спілкування було 
і в своєму колі між буржуа). Воно стає і 
обміном досвідом, і несло психотерапев-
тичну функцію притулку від зовнішньо-
го життя. Таким чином, душевні якості 
особистості виходять на передній план 
– індивідуалізація особистості, усклад-
нення почуттів (сентіменталізація), при 
цьому розвивається спілкування і мова, 
яка була нерозвинена у відносно «не-
багатослівних» сімей надомників і ре-
місників, а особливо у селян. Подружнє 
спілкування (відбувалося вечорами), де 
дружина вислуховувала чоловіка і де 
вони спільно проводили обговорення, 
інтерпретацію подій, і пошук причин і 
значень. Значимість такого спілкування 
стала падати у міру розвитку капіталіс-
тичних відносин – через складність со-
ціально-економічних умов бізнесу, та й 
розвинулися й інші форми спілкування 
підприємців – бізнес-клуб і буржуаз-
ний салон. Особливості раннього етапу 
капіталістичних відносин припускали 

гостру конкуренцію дрібних фірм або 
індивідів, де чоловік багато рішень при-
ймав сам, спираючись на свій досвід і 
інтуїцію – порадитися ні з ким. Хіба що, 
напевно, з батьками. З ростом потреб 
у спілкуванні з’явилося усвідомлення 
незамінності подружжя, її цінності – 
чого не було у селян – дружина психоло-
гічно легко замінювалося в разі її смерті.

Шлюбний вік був пізнім – особи «до-
хідних» професій повинні були обзавес-
тися клієнтурою, чиновникам потрібна 
була вислуга років і дозвіл безпосеред-
нього керівника, підприємцям і торгов-
цям треба було домогтися успіхів у спра-
ві; студенти повинні були закінчити 
університет, пройти практику (зауважте, 
все це час студент був на утриманні сво-
єї сім’ї, навчання платне – бідний не міг 
вчитися), почати працювати. Ось чому 
різниця подружжя могла бути 10–15 ро-
ків в більшу сторону в чоловіка. Остан-
ній був навчений досвідом, а жінка не-
досвідчена. Матеріальні міркування 
були все-таки не на останньому місці. 
Для цього навіть були відкриті реєстри 
майна «щоб не помилитися хто є перед 
ним». Збіднілі буржуа опускалися в се-
редні шари, куди йшли і індивідуальні 
ремісники і торговці. Спосіб життя бур-
жуа переймали (зрозуміло, що на своєму 
рівні достатку, освіти і культури) і інші 
верстви городян і навіть (пізніше) селя-
ни – є термін «дрібнобуржуазна культу-
ра і мораль» [9].

Жінка перебувала в межах будинку, 
чоловік діяв у зовнішньому світі. В кін-
ці XVIII – початку XIX століття кінцево 
закріплюється ідеологічний поділ занять 
на «чоловічі» і «жіночі». Жінці було при-
писано риси характеру, нібито зумовлює 
її для сім’ї та помешкання. Одночасно 
був створений тип чоловіка, який не бо-
їться ніяких зусиль і ризику в роботі, а 
професійна кваліфікація – основа його 
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успіху. Тому-то чоловіків навчали при-
родничим наукам, фінансам, взагалі по-
літехнічній освіті (навчання в школі, по-
тім у спеціальних інститутах); жінки ж 
вчили мови, музику і танці – а в будинок 
прагнули купити фортепіано – літерату-
ру, вчили рукоділлю – і це була найчас-
тіше «домашня» освіта, спрямована на 
виховання «хорошої» домогосподарки. 
Зберігалося традиційне підпорядкуван-
ня жінки чоловікові. При цьому чоло-
вік став єдиним «годувальником сім’ї». 
Дружина і діти не повинні були працю-
вати. Жінка працює в сім’ї, виховує ді-
тей, живе життям чоловіка. Жінка в се-
редовищі дрібної буржуазії опинилася в 
непрестижної ролі прислуги, а в вищих 
соціальних прошарках у ролі символу 
власного чоловіка. Своєю красою, умін-
ням підтримати бесіду вона представля-
ла в першу чергу не саму себе, а профе-
сійний та фінансовий успіх чоловіка.

Загальна риса буржуазного дитячо-
го виховання – заміна життєвого або 
безпосереднього, вуличного виховання 
– на ідеологічно-абстрактне. Останнє 
досягалося посиленими навчальними 
заняттями (школа, репетитори) і про-
фесійною підготовкою; літературним 
читанням («література – школа життя»). 
З’являється дитячий театр (або виступ) 
як засіб виховання, де пробуються різ-
ні ролі, і дається навик виступів публі-
ку дорослих і дітей (до цього такого не 
було). На ранньому етапі розвитку бур-
жуазії ратували за повне відділення ді-
тей від хлопців і дівчаток з простолюди-
нів (з використанням їх як негативного 
прикладу). Це призводило до нестачі 
орієнтації в світі та сковувало спілкуван-
ня. Від зовнішньої регуляції поведінки 
дитини батьки перейшли до прагнення 
зрозуміти мотиви вчинків дітей і впли-
вати саме на ці мотиви. В буржуазній 
моралі – дитина – це особистість. Поши-

рені були теорії «чистої дошки» і відпо-
відної можливості повного формування 
особистості. Буржуазні журнали радили 
залучити батьків до виховання дітей, 
замість няньок, гувернанток і вчителів. 
Вони писали про важливість спілкуван-
ня й виховання в сім’ї. Здібності дитини, 
розвиток, а після їх демонстрація, було 
засобом протиставлення буржуазії дво-
рянам, які мали привілеї спадково, не-
залежно від прикладених ними зусиль і 
роду діяльності.

Буржуа приймав рішення не під 
контролем групи (селянської групи або 
спільноти робочих), а відповідно до 
власних уявлень і досвіду, тобто само-
стійно. Якихось загальних інституцій 
у буржуазії не було через соціальну її 
строкатість, тому для дитини був важ-
ливий внутрішній соціальний порядок 
і самодисципліна. В центрі виховання – 
абстрактні цінності: правда, честь, стій-
кість, гідність, повага до законів. Висо-
кий був авторитет батька. Вважалося що 
це добрий друг і порадник, але частіше 
його боялися і любили. В процесі вихо-
вання багато приділяли місце вивченню 
Закону Божого, тлумаченню Біблії, до-
магалися розуміння юнаками і дівчата-
ми заповідей. У століття машин і пара 
з’явилися ідеї раціоналізації внутріш-
нього світу, створення та аналіз програм 
розвитку особистості [7, с. 22] Писали 
багато листів, вели щоденники і альбо-
ми, друкували мемуари в дусі «моє жит-
тя». В. Харніш в власній автобіографії 
писав: «Я маю внутрішню опору в сьо-
годенні в особі невидимого Господа, 
в вивченому сенсі молитов і в спогадах 
про улюблену матері і строгого батька» 
[10, с. 167; 2, с. 134–135]. 

Зазнавав змін і будинок буржуа 
в XVIII століття. Відбувся перехід від 
загальних приміщень до їх спеціалізо-
ваних форм (кабінет, спальня, їдаль-
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ня, дитяча), будували менше прохідних 
кімнат, що говорило про бажання лю-
дей усамітнитися, відокремитися. У бу-
динках підприємців влаштовувалися в 
спеціальних приміщеннях «салони» де 
велося спілкування, і укладалися угоди 
(але жінок зазвичай туди не допускали). 
Сімейне життя поєднувала інтимність 
внутрішнього життя сім’ї і зовнішню 
презентабельність, престижність, вод-
ночас з проведенням грані поміж ними. 
Характерною особливістю було фіксація 
свого статусу через оволодіння престиж-
ними речами, що мають соціально-ста-
тусне значення (меблі, одяг, вілла, яхта, 
авто тощо).

У XIX століття обличчя буржуазії – 
це підприємці, торгово-грошові магна-
ти, вищі чиновники, професура, процві-
таючі адвокати і лікарі. Сім’ї великих 
буржуа «здворянюються», переймаючи 
спосіб життя аристократичної знаті і від-
ходячи від аскетизму і демонстративно-
го трудоголізму первісного накопичення 
капіталу.

Від середини до кінця XIX століт-
тя відбувалося наростаюче відчужен-
ня чоловіка і жінки в буржуазній сім’ї. 
Дружина вже не була порадником че-
рез складність бізнесу. Якщо в бізнесі 
акцент робиться на раціональність, то 
в коханні – це завищені вимоги до себе і 
партнера, ірраціональність і невротизм. 
Любов треба було «придушувати», на-
правляти в інші життєві сфери. Як і ра-
ніше, діяла подвійна мораль – жінка, як 
і раніше, мала зберігати невинність до 
шлюбу, тоді як чоловік повинен придба-
ти сексуальний досвід. Консервативні 
психологи і лікарі висувають теорію про 
неповноцінне переживання сексуальних 
почуттів жінкою. До кінця XIX століття 
з’являється масова еротична література 
і журнали. Це була одностороння ероти-
ка, що закріплювала традиційні уявлен-

ня про ролі чоловіка і жінки. Дружина 
в освічених прошарках суспільства не 
тільки духовно захищає чоловіка, наро-
джує дітей, є господинею будинку, але 
також і мала бути «обізнана в любові». 
Число дітей знижується і падає в серед-
ньому до двох. Це «перша сексуальна 
революція» в Європі, що проявлялась і 
в перші роки XX століття. В цей пері-
од виникає і зміцнюється психоаналіз. 
Ближче до кінця XIX століття виникає і 
рух за жіночі права, що поєднував бур-
жуазно-феміністську критику гноблення 
жінок, вимоги рівноправності з чолові-
ками в суспільному і політичному жит-
ті. У родині впроваджується теорія ра-
ціональної «домашньої економіки», яка 
визначає своєрідну хвилю раціоналізації 
сімейного життя, яка стане масовою вже 
в 20-ті рр. XX століття в Західній Європі 
та США.

Шлюбний вік середнього буржуа був 
близько 30 років. Це пояснювалося по-
требою «встати на ноги»: створити ме-
режу клієнтури або потрібних зв’язків; 
чиновники на початку кар’єри великих 
доходів не мали, а в низці країн чинов-
нику потрібно було отримувати згоду 
на шлюб. У класичних підприємців (ко-
мерсантів) мотив вибору партнера був 
економічним. Спочатку одружувалися 
з доньками із заможних сімей, але до 
кінця XIX – початку XX століття стали 
більше приділяти увагу фінансово-по-
літичним зв’язкам сім’ї з якої хочуть 
«породнитися». Але ще пізніше вступ 
в шлюб у комерсантів виводиться в сфе-
ру приватного життя, але це невірно для 
наречених, які все ж змушені були все-
таки шукати в шлюбі вигоду. Не так було 
у чиновників – їх доходи не були на-
стільки великі як у бізнесменів: вони мо-
гли накопичити собі помітні статки, але 
мати велику власність не могли – щоб не 
впасти в бідність вони повинні були при 
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виборі нареченої враховувати її майно-
вий стан. Їх вибір був – донька бізнес-
мена або донька вченого (професора). 

Історія європейської сім’ї XVIII – 
XIX століття вивела на передній план 
новий тип людини, який вже не вимагав 
зовнішнього керівництва; відповідаль-
ного, дисциплінованого, повну проти-
лежність аристократу, що мав багато 
вільного часу, або залежного від серед-
овища, пов’язаного звичаями і ритуала-
ми селянина, городянина чи робітника. 
Більш того, спосіб життя «буржуазної 
родини» охоче переймався різними вер-
ствами населення.

Драматичні події XX століття сильно 
змінили структуру європейської сім’ї. 
Дві світові війни втягнули в проце-
си промислової праці та управлінської 
практики велику кількість жінок, які 
покликані були замінити на роботі мо-
білізованих на фронт чоловіків, багато 
з яких так і залишилися на полях битв. 
У центр сім’ї стає матір, вона стала 
основним годувальником і авторитетом. 
При цьому не варто думати, що це якесь 
досягнення буржуазно-феміністичного 
руху, скоріше навпаки саме економіка 
воєнного часу дала поштовх до передачі 
жінкам багатьох важливих виробничих 
і суспільних функцій, а після розши-
рило їхні громадянські права. Жінки в 
своїй масі навіть і опиралися настільки 
серйозному розширенню обов’язків і 
функцій в суспільстві, тому що це су-
перечило стереотипам, і всьому їхньо-
му життєвому досвіду. При цьому їхній 
економічний і соціально-психологічний 
стан погіршився – жінка несла подвій-
не навантаження – на роботі і вдома, 
в сім’ї. Жінки сподівалися, що повер-
нення їх чоловіків з війни позбавить їх 
тягарів промислової праці, і допоможе 
вирішити безліч побутових проблем. 
Але як в Першу, так і в Другу світову 

війни, ці надії не відповідали реальнос-
ті. З фронту повернулося велике число 
поранених, інвалідів, психологічно по-
калічених і деморалізованих чоловіків, 
які самі вимагали опіки, не те щоб допо-
могти родині. Це руйнувало традиційну 
модель буржуазної родини. Крім того, 
приблизно від 1930-х рр. стало ясно, що 
без жіночої праці неможливо забезпечи-
ти зростання економіки та вихід з еконо-
мічних криз 1920-30-х рр. Ось чому по-
двійна зайнятість жінок, їх залучення в 
роботу за наймом стала практикуватися 
всюди – і в Німеччині, і в США, і в СРСР. 
В європейських країнах державами 
впроваджувалася модифікована модель 
сім’ї – коли в традиції родини найманого 
робітника стали вводити елементи бур-
жуазного («дрібнобуржуазного») побуту 
та звичаїв, ось чому стали поєднувати 
пролетарські і буржуазні цінності [5].

Висновки. Буржуазія з’явилася в єв-
ропейському суспільстві як відповідь 
на все ускладнюванні виробничі і соці-
альні практики, коли відповідальність за 
виконання завдань і несення обов’язків 
опускалася на рівень конкретної люди-
ни (і можливо досить малих груп). Фор-
мується людина «нового часу», кажучи 
«кібернетичним мовою», яка не потре-
бує зовнішнього управління, в меншій 
мірі залежить від середовища, опановує 
своїми особистими якостями і здібнос-
тями з метою досягнення максимальної 
ефективності життєдіяльності. Форму-
ється тип чоловіка-добувача, що працює 
далеко від дому, та жінки –домогоспо-
дарки. У XX століття намітилася криза 
традиційної буржуазної родини, перш 
за все через вимушене підвищення ста-
тусу жінки у виробничій та громадській 
сферах, зумовлена світовими війна-
ми. Сталося також досить суперечливе 
об’єднання патернів буржуазної родини 
і сім’ї найманого робітника, в результа-
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ті чого проникнення в суспільство в ці-
лому буржуазних (для нас важливо, що 
самоорганізуючих) відносин незмірно 

зросла. Ці процеси призвели до появи 
сучасної європейської сім’ї, яка немину-
че виростає з буржуазної.
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ДО ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ СТАТУСУ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В НЕМОВНИХ ЗВО УКРАЇНИ

Анотація: У статті проведено порівняльний аналіз показників індексу і діапазону володіння 
англійською мовою серед дорослого населення України та її місця відносно інших неангло-
мовних країн у глобальних рейтингах за 2016-2018 роки, досліджено причини низького рівня 
знань англійської мови у випускників шкіл і університетів. Також розглянуто завдання, постав-
лені перед немовними ЗВО України в рамках нової Концепції розвитку англійської мови для 
підвищення її статусу. 

Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ показателей индекса и диапазона 
владения английским языком среди взрослого населения Украины и ее места относительно 
других неанглоязычных стран в глобальных рейтингах за 2016-2018 годы, исследуются при-
чины низкого уровня знаний английского языка у выпускников школ и университетов. Также 
рассматриваются задачи, поставленные перед неязыковыми вузами Украины в рамках новой 
Концепции развития английского языка для повышения его статуса. 

Summary: In the article a statistical analysis of English proficiency indexes and bands amongst 
adult population of Ukraine and its position in relation to other non-English-speaking countries 
in global rankings of 2016-2018 is conducted, reasons of the low level of English language skills 
amongst school leavers and university graduates are investigated. Tasks set before non-linguistic 
higher educational establishments of Ukraine within the framework of a new Concept of the English 
language development in order to raise the status of English are considered. 

Постановка проблеми. Сьогодні в 
Україні відбувається стрімкий перехід від 
старої моделі вищої освіти, що діяла на 
закритому пострадянському просторі, до 
нової системи функціонування в конку-
рентному середовищі на європейському 
та міжнародному ринках освітніх послуг. 
У сучасних реаліях Україна вважається 
двигуном соціальної трансформації, а 
англійська мова – ключовою компетен-
цією в умовах інтеграції та глобалізації 
економіки, інструментом міжнародно-
го спілкування, засобом приєднання 
до європейського освітнього, науково-
го і професійного простору та факто-
ром економічного зростання країни.

З цієї причини Міністерство освіти і 
науки України в липні 2019 року затвер-
дило Концепцію розвитку англійської 
мови у нашій країні. В контексті успіш-
ної реалізації основних цілей даного до-

кумента особливої актуальності набуває 
питання підвищення статусу англійської 
мови в немовних ЗВО України.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Дослідженням різноманіт-
них проблем щодо сучасного стану ви-
кладання англійської мови в Україні 
займаються такі вітчизняні й іноземні 
науковці та експерти, як Н. Васюнець, 
О. Костенко, Ф. Моісеєва, О. Патієвич, 
Ж. Севастьянова, І. Федорова, І. Чірва, 
С. Вільямс та ін. 

Зокрема, в багатьох наукових працях 
детально висвітлюються наступні пи-
тання: сучасний стан навчання англій-
ської мови в технічних університетах 
(З. Корнєва, С. Король); стан контролю 
рівня володіння іноземною мовою в не-
мовних ЗВО (Н. Тодорова); ступенева 
система освіти в Україні та система на-
вчання іноземних мов (С. Ніколаєва); ін-
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терналізація українських університетів 
у розрізі англійської мови (Р. Болайто,  
Р. Вест) та ін.

У той же час аналіз наукових праць 
показав, що на даний момент важливі 
завдання щодо підготовки висококвалі-
фікованих фахівців, поставлені перед ві-
тчизняними ЗВО в рамках нової Концеп-
ції розвитку англійської мови в Україні, 
ще не розглядались. 

Цілями даної статті є порівняль-
ний аналіз показників індексу і діапа-
зону володіння англійською мовою се-
ред дорослого населення України та її 
місця відносно інших неангломовних 
країн у глобальних рейтингах за 2016–
2018 роки; дослідження причин низько-
го рівня знань англійської мови у випус-
кників шкіл і університетів; виявлення 
готовності немовних ЗВО України до ви-
конання низки першочергових завдань 
в контексті нової Концепції розвитку 
англійської мови з метою підвищення її 
статусу на прикладі Чернівецького тор-
говельно-економічного інституту Київ-
ського національного торговельно-еко-
номічного університету (ЧТЕІ КНТЕУ).

Виклад основного матеріалу. 
Оскільки англійська мова визнається 
основним засобом міжнародного спіл-
кування в академічному і професійно-

му житті та ключовим інструментом 
розвитку країни в цілому, приватна 
освітня компанія Education First (EF) 
щорічно публікує глобальний індекс во-
лодіння англійською мовою EF English 
Proficiency Index (EF EPI), обчислений 
за результатами відкритого онлайн- 
екзамену EF Test of English. EF EPI є ві-
домим світовим рейтингом, що вимірює 
рівень володіння англійською мовою се-
ред дорослого населення неангломовних 
країн та ранжує ці країни відповідно до 
наступних рівнів: 

• very high – дуже високий; 
• high – високий;
• moderate – помірний / середній;
• low – недостатній / низький; 
• very low – дуже поганий / дуже 

низький. 
Проаналізуємо дані EF EPI щодо міс-

ця України відносно кількості включених 
до рейтингу неангломовних країн світу, 
а також показників індексу та діапазо-
ну рівня володіння англійською мовою 
серед її населення за 2016–2018 роки  
(табл. 1).

Цілком зрозуміло, що показники, 
представлені міжнародним освітнім 
центром EF, не є свідченням репрезен-
тативності проведеного дослідження, 
проте вони відображають реальну кар-

Таблиця 1
Місце, індекс та діапазон України за рівнем володіння  

англійською мовою серед дорослого населення неангломовних країн світу  
в рейтингах EF EPI за 2016-2018 роки

Рік виходу 
рейтингу

Кількість
неангломовних 

країн

Місце 
України Індекс EF EPI Діапазон EF EPI

2016 72 41 50,62 Low Proficiency
(низький)

2017 80 47 50,91 Low Proficiency
(низький)

2018 88 43 52,86 Moderate Proficiency
(середній)

Джерело: складено автором за даними [1; 2; 3]
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тину щодо рівня володіння англійською 
мовою в конкретній країні. Так, за по-
казниками таблиці 1 можна побачити, 
що в 2016-2017 роках Україна опини-
лась серед країн світу з низьким рівнем 
знань англійської мови. Хоча індекс EPI 
України в 2017 році піднявся на 0,29 ба-
лів порівняно з 2016 роком (з 50,62  
до 50,91), однак її місце опустилось на 
6 позицій через включення до рейтингу 
8 нових країн з більш високим індексом. 
У 2018 році Україна вже посідає 43 місце 
серед 88 країн (до рейтингу потрапило 
ще 8 нових країн). Індекс EPI нашої кра-
їни в цьому році складає 52,86 (+2,67 ба-
лів порівняно з 2017 роком), а діапазон 
рівня володіння англійською мовою ви-
значається як середній. Проте в остан-
ньому рейтингу EF EPI за 2018 рік Украї-
на все ж таки знаходиться майже на межі 
між країнами із середнім рівнем знань 
англійської мови (Макао – на 44 місці) 
та низьким (Грузія – на 45 місці) [3]. 

Ще одним свідченням низького рівня 
знань англійської мови в Україні ста-
ло ЗНО в магістратуру 2019 року для 
15 спеціальностей, яке не склало 30% 
вступників. З цього приводу екс-міністр 
освіти і науки України Лілія Гриневич 
зауважила, що ми втрачаємо потенціал 
через те, що наші фахівці не знають ан-
глійської мови [4]. 

Причина таких невтішних результа-
тів безпосередньо пов’язана з низькою 
якістю викладання англійської мови як 
у ЗНЗ, де учні отримують базові знання 
з цього предмету, так і в немовних ЗВО 
України. Отже, проблема починається зі 
школи і триває в університеті. 

Так, шкільною програмою передба-
чено, що випускники ЗНЗ повинні зна-
ти англійську мову на рівні В1. Проте, 
як вже було зазначено в нашому попе-
редньому дослідженні, справжня карти-
на показує, що дуже незначна кількість 

абітурієнтів (крім випускників гімназій і 
ліцеїв із гуманітарним профілем навчан-
ня) має рівень В1, більша частина має рі-
вень А2, а деякі – навіть А1 [5, с. 379].

Таким чином, студенти приходять до 
ЗВО з різними рівнями знань англійської 
мови, і ті, хто мають високий рівень, 
змушені підлаштовуватися під невсти-
гаючих студентів, оскільки викладач 
швидше орієнтуватиметься на студентів 
із нижчими знаннями. Наслідком цього 
є те, що рівень знань англійської мови 
у сильних студентів до кінця навчання 
не підвищується, а навпаки знижується. 
До того ж, навчальні плани немовних 
ЗВО не передбачають достатньої кіль-
кість годин на вивчення іноземної мови 
на належному рівні. Однак член Націо-
нальної команди експертів з реформу-
вання вищої освіти Володимир Бахру-
шин наголошує, що незважаючи на ту 
кількість годин, яку можуть виділити 
навчальні заклади на вивчення іноземної 
мови, студенти для вдосконалення нави-
чок повинні мати постійну практику – 
спілкуватися, читати автентичну літера-
туру, і все це повинно бути інтегровано 
в спеціальні курси [6]. 

Отже, через існуюче протиріччя між 
вимогами часу і низьким рівнем знань 
англійської мови не тільки серед випус-
кників шкіл і університетів, а й серед 
дорослого населення України в цілому, 
виникла нагальна потреба кардинально 
змінити ситуацію, що склалася.

Так, у 2014-2016 роках Британська 
Рада у партнерстві з Міністерством осві-
ти та науки України проводили глибин-
не допроектне дослідження в 15 універ-
ситетах країни, щоб оцінити сучасний 
стан викладання англійської мови, а та-
кож роль і статус англійської мови в цих 
установах. Звіт про результати цього 
дослідження був опублікований в 2017 
році. В ньому зазначено, що існує чітка 
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потреба розробити національну страте-
гію чи план модернізації та інтерналіза-
ція університетів України з метою підви-
щення статусу англійської мови [7, с. 91].

Беручи до уваги рекомендації Бри-
танської Ради, новою Концепцією роз-
витку англійської мови у ЗВО Укра-
їни передбачено, що всі абітурієнти 
повинні знати англійську на рівні В1. 
З 2023 року ця умова буде обов’язковою 
для вступу на бакалавра. Для цього вве-
дуть перевірочне тестування для всіх 
абітурієнтів або у формі ЗНО, або у ви-
гляді стандартизованих іноземних тес-
тів. До випуску бакалавр повинен буде 
володіти англійською на рівні В1+, а для 
магістрів обов’язковим буде рівень В2. 
Крім того, частину профільних дисци-
плін в університетах зроблять англо-
мовними [8].

Нижче перелічено деякі з першочер-
гових завдань, поставлених перед не-
мовними ЗВО України в рамках нової 
Концепції розвитку англійської мови, 
з метою підвищення її статусу:

1. Збільшення кількості годин на 
вивчення англійської мови професій-
ного спрямування (English for Special 
Purposes – ESP).

2. Розмір груп для вивчення ESP не 
повинен перевищувати 15 студентів.

3. Застосування викладачами ESP ме-
тодів, що забезпечують формування ці-
льових компетентностей, інтерактивних 
та студент-орієнтованих підходів, які 
сприяють самостійності, залученню та 
мотивації студентів. 

4. Викладання фахових дисциплін ан-
глійською мовою.

5. Проведення курсів англійської 
мови для студентів.

6. Проведення курсів англійської 
мови для викладачів фахових дисциплін.

7. Доступ до сучасних англомовних 
ресурсів.

8. Розробка викладачами ESP власних 
високоякісних матеріалів.

9. Налагодження міжнародних зв’яз- 
ків та співробітництва. 

Проаналізуємо готовність ЧТЕІ 
КНТЕУ до виконання вищезазначених 
завдань. 

Завдання 1. На даний момент у на-
вчальних планах на вивчення курсу ESP 
відведено 4 години на тиждень для біль-
шості спеціальностей. Тільки деякі спе-
ціальності мають 6-8 годин на тиждень. 
Тривалість курсу вивчення ESP складає 
2-2,5 роки. Звичайно, така кількість го-
дин і тривалість курсу не є достатніми 
для підвищення рівня володіння англій-
ською мовою у студентів ЧТЕІ КНТЕУ.

Завдання 2. Сьогодні, через низку 
об’єктивних причин, середня кількість 
людей у групі для вивчення ESP складає 
20-25 студентів, а іноді навіть – 30-35. 
Цілком зрозуміло, що за таких умов рі-
вень викладання та навчання англійської 
мови не можуть бути якісними.

Завдання 3. Щоб відповідати вимо-
гам часу, викладачі ESP намагаються 
дотримуватись прикладів викладання за 
європейськими стандартами, застосову-
ючи комунікативний підхід, комбінуючи 
традиційні й інноваційні технології на-
вчання та експериментуючи з творчими 
завданнями для студентів. Велика ува-
га приділяється самостійні роботі, що 
сприяє автономії, залученню та мотива-
ції студентів.

Завдання 4. Окремі викладачі фахо-
вих дисциплін, які отримали сертифі-
кат В2, за власним бажанням провели 
декілька пробних лекцій англійською 
мовою. Оскільки така ініціатива не була 
результатом інституційного планування, 
ця практика швидко припинилась через 
те, що підготовка до подібних лекцій за-
ймала занадто багато часу, а викладачі і 
без того перевантажені іншими видами 
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роботи. До того ж, інституту не вистача-
ло коштів для додаткового матеріально-
го стимулювання таких викладачів. 

Завдання 5 і 6. У ЧТЕІ КНТЕУ що-
року проводяться курси ESP для сту-
дентів із низьким рівнем володіння ан-
глійською мовою. Минулого року було 
також запроваджено курси англійської 
мови з підготовки студентів до ЗНО для 
вступу в магістратуру. Крім того, два 
роки поспіль проводяться інтенсивні 
курси для викладачів фахових дисци-
плін з метою підготовки їх до здачі іс-
питу на рівні В2. 

Завдання 7. Відповідно до сучасних 
вимог бібліотека ЧТЕІ КНТЕУ постійно 
шукає і впроваджує нові форми і мето-
ди бібліотечно-інформаційного забез-
печення, намагається підвищити якість, 
оперативність і повноту задоволення за-
питів користувачів. Фонд бібліотеки сис-
тематично поповнюється періодичними 
виданнями, в тому числі англомовними. 
Бібліотека розширює свої інформацій-
ні можливості за рахунок послідовного 
формування мультимедійних носіїв ін-
формації. У двох читальних залах ко-
ристувачі мають вільний доступ до всіх 
джерел інформації: електронних катало-
гів бібліотеки, повнотекстових баз да-
них, електронних підручників та посіб-
ників з ESP, авторами яких є викладачі 
ЧТЕІ КНТЕУ, електронних повнотексто-
вих англомовних журналів тощо.

Викладачі та студенти також мають 
доступ до сучасних англомовних підруч-
ників з фахових дисциплін та наукових 
видань в «Ресурсному центрі» інституту, 
створеним за підтримки волонтерів Кор-
пусу Миру з США. 

Завдання 8. Варто зазначити, що з 
метою підвищення якості знань май-
бутніх фахівців з ESP викладачами ін-
ституту було розроблено низку високо-
якісних навчальних посібників з грифом 

МОН України («English for Students 
of International Economics», автори: 
О.Ф. Бурбак, О.І. Камбур, Т.О. Романо-
ва; «English for Students of Management», 
автори: О.Ф. Бурбак, Т.О. Романова, 
О.В. Соловйова), електронних посібни-
ків («English for Students of Economics», 
автори: О.Ф. Бурбак, М.Г. Ступак; «Eng-
lish for Caterers and Restaurateurs», ав-
тори: Т. О. Романова, О.В. Соловйова, 
Т.І. Ілюк) та дистанційного курсу («Ан-
глійська мова за професійним спряму-
ванням для студентів спеціальності «Ту-
ризм», автор: К.Й. Гільдебрант).

Завдання 9. Стратегічні завдання Ін-
ституту в напрямку міжнародної діяль-
ності визначені Програмою стратегіч-
ного розвитку ЧТЕІ КНТЕУ, основними 
з яких є: поглиблення міжнародної 
співпраці, розширення участі виклада-
чів, студентів і науковців у академічних 
проектах і програмах міжнародних ор-
ганізацій та ЄС, програмах подвійних 
дипломів. За угодами з іноземними ЗВО 
інститут співпрацює з партнерами з Ав-
стрії, Болгарії, Латвії, Польщі, Румунії, 
Словаччини, Чехії та ін. (всього 27 угод). 
Крім того, найкращі студенти беруть 
участь у програмі академічної мобіль-
ності Еразмус+.

Проаналізувавши всі вищеописані 
пункти, ми бачимо, що окремі завдан-
ня, передбачені Концепцією розвитку 
англійської мови в Україні, вже повніс-
тю або частково реалізовуються в ЧТЕІ 
КНТЕУ. Деякі завдання наразі не вико-
нуються з тієї чи іншої причини, проте 
їх доведеться завершити в найближчій 
перспективі. На нашу думку, те ж саме 
відноситься і до більшості інших немов-
них ЗВО України.

Висновки і перспективи подаль-
ших розвідок. У результаті проведе-
ного дослідження ми дійшли висновку, 
що всім немовним ЗВО треба чітко ви-
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конувати завдання, окреслені в Концеп-
ції розвитку англійської мови в Україні. 
Для цього кожному навчальному закла-
ду треба вжити таких необхідних захо-
дів, як: розробка планів зі збільшеною 
кількістю годин на вивчення ESP; змен-
шення кількості студентів у групі хоча б 
до 15 людей; дотримання методики ви-
кладанні ESP за європейськими стандар-
тами; обов’язкове викладання фахових 
дисциплін англійською мовою; змен-
шення навантаження та забезпечення 
додаткового матеріального фінансуван-
ня для викладачів фахових дисциплін, 
які викладають англійською мовою; 
проведення курсів англійської мови як 
для студентів, так і для викладачів фа-

хових дисциплін; придбання бібліоте-
ками англомовних ресурсів із тих дис-
циплін, які викладаються англійською 
мовою, а також сучасних європейських 
та американських підручників для ви-
кладачів ESP; поглиблення міжнародної 
співпраці, розширення участі виклада-
чів, студентів і науковців у міжнародних 
програмах. Усе вищезазначене сприяти-
ме сталому розвитку англійської мови  
та підвищенню її статусу.

Важливе питання щодо перевірки 
та оцінювання рівня володіння англій-
ською мовою саме у викладачів англій-
ської мови в немовних ЗВО, яке не ви-
світлювалось в даному дослідженні, є 
предметом наших подальших розвідок. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ЛЕПБУК»  
ДЛЯ ДОШКІЛЬНИКІВ

Анотація: У статті проаналізовано сучасні технології «Лепбук». Виделено основні напрям-
ки роботи та їх детальний опис. Основною метою технології «лепбук» є: розвиток уяви, мов-
леннєвої та творчої ініціативи дитини. 

Аннотация: В статье проанализированы современные технологии «Лепбук». Выделено 
основные направления работы и их подробное описание. Основной целью технологии «леп-
бук» являются: развитие воображения, речевой и творческой инициативы ребенка.

Summary: The article analyzes the modern technologies «Lepbuk». The basic directions of 
work and their detailed description are highlighted. The main purpose of the technology «lebuk» is:  
the development of imagination, speech and creative initiative of the child.

Сучасна дошкільна освіта зазнає сут-
тєвих змін. Важливим аспектом освіти 
є формування у дитини «навчити вчи-
тися самому». Перед педагогом стоїть 
завдання навчити дитину ставити перед 
собою цілі і завдання, знаходити щляхи 
їх вирішення, а головне знайти необхід-
ну інформацію для вирішення питання 
серед величезної кількості джерел ін-
формації. Сучасній дитині необхідно не 
стільки багато знати, скільки послідовно 
і доказово мислити, проявляти розумову 
активність. У зв’язку з цим перед педа-
гогами стоїть завдання пошуку нових 
нестандартних форм взаємодії з вихо-
ванцями. Одним з перспективних мето-
дів, які сприяють вирішенню даної про-
блеми, є лепбук.

Лепбук (lap – коліна, book – книга; 
це книга на колінах). Отже, лепбук – це 
саморобна інтерактивна тематична пап-
ка, яка оформлена різноманітними ві-
конечками, кишеньками, книжечками, 
зображеннями, картинками, звуковими 
елементами [4]. Це дослідницький про-
ект, виконаний за сумісної діяльності до-
рослого та дитини при вивченні деякої 

теми, адже для створення його потрібно 
мати знання з теми, виконати певні за-
вдання, проводити дослідження, систе-
матизувати матеріал. Основною метою 
технології «лепбук» є: розвиток уяви, 
мовленнєвої та творчої ініціативи; само-
стійний вибір дітьми матеріалів, видів 
роботи, учасників спільної діяльності; 
взаємодія дорослих з дітьми, яка орієн-
тується на інтереси і можливості кожної 
дитини; розвиток допитливості, пізна-
вального інтересу та активності; ство-
рення умов для участі батьків у спільній 
освітній діяльності.

Напрямки роботи з «лепбуками»:
1. Використання «лепбука» у роботі 

з дошкільниками. «Лепбук» – це спосіб 
закріпити знання дітей з певної теми, 
осмислити зміст всієї папки, провес-
ти дослідницьку роботу, в процесі якої 
дитина бере участь в пошуку, аналізі та 
сортуванні інформації. Він допомагає 
дитині краще зрозуміти і запам’ятати ма-
теріал. Це чудовий спосіб для закріплен-
ня пройденої теми. У будь-який зручний 
час дитина просто відкриває «лепбук» 
і повторює пройдене, розглядаючи зро-
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блену своїми ж руками книжку. Дитина 
самостійно збирає і організовує інфор-
мацію, формуючи навички шкільного 
навчання. Також «лепбук» можна на час 
дати дитині додому або в будь-яку іншу 
групу дитячого садка. Важливим є й те, 
що завдання можна обирати під силу 
кожній дитині (одним – намалювати сю-
жет, іншим – зібрати книжку – гармош-
ку, а третім – завдання, що розвивають 
логічне мислення) і зробити колективну 
книжку. І основне – при створені «леп-
бука» діти здобувають знання самі, а не 
отримують їх у готовому вигляді. «Леп-
бук» розвиває творчі здібності та кому-
нікативні навички дошкільнят. 

2. Використання «лепбука» в роботі 
над проектом. Реалізуючи завдання Ба-
зового компонента дошкільної освіти 
[1] педагог постає перед проблемою по-
шуку сучасних засобів навчання. Інно-
ваційна діяльність у роботі дошкільного 
навчального закладу – вимога часу, яка 
спрямована на забезпечення ефектив-
ності освітнього процесу та відповід-
ність його результатів до сучасних вимог 
суспільства. Одним із способів досяг-
нення вміння «навчити вчитися само-
му» є використання методу проектів, що 
дозволяє значно підвищити самостійну 
та пізнавальну активність дошкільни-
ків, розвивати творче мислення, вміння 
самостійно знаходити інформацію про 
предмет або явище, дає можливість роз-
вивати пізнавальні навички учасників, 
формувати вміння самостійно констру-
ювати власну діяльність, орієнтуватися 
в інформаційному просторі, використо-
вувати одержані знання на практиці.

В ході роботи над проектом «лепбук» 
допомагає краще зрозуміти, узагальни-
ти, систематизувати та запам’ятати ви-
вчену або досліджену тему. В той же час, 
завершивши роботу, дитина з легкістю 
зможе відтворити, пригадати цей досвід, 

опираючись на створений своїми руками 
«лепбук». Під час проектної діяльності, 
«лепбук» служить наочною демонстра-
цією послідовності дослідження. Тоді у 
ньому можна довільно відобразити ета-
пи роботи, зміст на кожному з етапів та 
результати всього дослідження в цілому. 
Ще одним варіантом застосування «леп-
бука» – це створення його як презента-
ції отриманих знань з конкретної теми 
на завершальному етапі проекту та його 
відтворення у міні-книжках, малюнках, 
іграх тощо.

Організовуючи дослідницьку та твор-
чу діяльність дітей, педагог неодмінно 
залучає до неї батьків, тому що в бага-
тьох випадках дитина з нею самостійно 
може не впоратись. Залучення батьків 
вихованців дає можливість створити ат-
мосферу співпраці та спільної творчості 
дітей, батьків та педагогів.

3. «Лепбук» та розвиток пізнаваль-
ної активності і творчості дошкільника. 
Основним завданням закладу дошкіль-
ної освіти є забезпечення належних 
умов для повноцінного, своєчасного 
і різнобічного розвитку дитини з ме-
тою розвитку пізнавальної активності 
та творчості особистості. Це завдання 
вимагає від вихователя перейти від ре-
продуктивних методів до продуктив-
них (творчих, дослідницьких). Щоб 
cформувати пізнавальну активність та 
творчі здібності, дитині необхідно на-
копичити якнайбільше вражень про 
навколишній світ під час виконання 
різних видів діяльності [2]. Саме такі 
можливості відкриває використання 
«лепбука» у роботі з дітьми.

Під час виготовлення «лепбука» пе-
ред дітьми постають проблемні ситуації, 
розв’язання яких потребує певних знань. 
У ході такої роботи у дошкільників фор-
муються вміння створювати щось нове, 
неповторне, своєрідне. Створюючи 
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«лепбук» дитина може в різних варіаці-
ях та поєднаннях використовувати зна-
йомі матеріали, техніки зображення, за-
стосовувати вже набуті знання та вміння 
для творчого відтворення їх у своїй ро-
боті. Отже, «лепбук» крім усього є засо-
бом творчого розвитку та самовиражен-
ня дошкільника, можливістю створити 
оригінальний продукт, здійснюючи при 
цьому певний пошук, дослідження, ком-
бінуючи, переносячи знайомі способи 
дій, вдаючись до нових підходів у вирі-
шенні та виконанні завдань.

4. Використання «лепбука» при під-
готовці до навчання в школі. Проблема 
поступового переходу від дошкільного 
дитинства до шкільного життя завжди 
була актуальною та однією із найваж-
ливіших у системі освіти. Для того, щоб 
викликати інтерес дітей до навчання, 
зацікавити самим процесом здобування 
знань, доцільно використовувати «леп-
бук». За його допомогою така діяльність 
перетвориться у легку невимушену гру, 
в ході якої дитина, виконуючи прості за-
вдання, зможе добре запам’ятати букву 
чи цифру і, разом з тим, виконати не-
складні вправи, що поступово готува-
тимуть її руку до письма. Готуючись 
до виготовлення «лепбука» з буквою 
чи цифрою значна увага приділяється 
попередній підготовці (ігри, шаблони, 
схеми). У ньому необхідно використа-
ти багато матеріалу для замальовуван-
ня, заштриховування. Завдання дитини 
розташувати цей матеріал так, як вона 
цього хоче, як їй подобається, додати 
малюнків, зображень за темою, мож-
ливо прикрасити аплікацією. Організо-
вуючи матеріал дитина буде маніпулю-
вати з буквою або цифрою, виконувати 
завдання різної складності і разом з тим 
запам’ятовувати її. Для залучення до цієї 
роботи батьків пропоную дитині закін-
чити виконання завдань, оформлення 

«лепбука» вдома самостійно або з бать-
ками. Таким чином, вивчаючи букви, ви-
хованці можуть створити свою власну 
неповторну абетку. Важливою частиною 
таких «лепбуків» є завдання для підго-
товки руки дитини до письма. Ці завдан-
ня ретельно продумуються і включають 
різні вправи зі штрихування, проведен-
ня різних видів ліній, малювання пред-
метів у зошиті в одну лінію. Їх доціль-
ніше готувати дітям диференційовано 
та виконувати дотримуючись вказівок 
вихователя, таким чином буде отримано 
максимальний ефект від їх виконання. 
«Лепбук» – можливість засвоєння знань 
у невимушеній та цікавій формі. 

5. «Лепбук» як одна з форм співпраці 
з батьками. Через залучення батьків до 
спільної діяльності можливо створити 
справжню взаємодію в тріаді «батьки – 
діти – вихователі» та налагодити парт-
нерські відносини з родиною в інтере-
сах дитини. Одним з головних напрямів 
роботи сучасного закладу дошкільної 
освіти є активне залучення родини до 
освітнього процесу. Система взаємодії 
з батьками, що має інтерактивний ха-
рактер, забезпечує кращий зворотній 
зв’язок. Батьків необхідно залучати 
до безпосередньої участі у освітньому 
процесі, до активної взаємодії з вихо-
вателями і дітьми. Залучення батьків та 
інших членів сім’ї до освітнього про-
цесу є необхідним, передусім для дітей. 
Створення такої інтерактивної книги 
дозволяє зробити батьків активними 
учасниками освітнього процесу, надав-
ши їм можливість збирати матеріал для 
книги, пропонувати ідеї створення різ-
них книг, виготовляти частини книги, 
спільно з дітьми [3].

Підсумковий етап роботи над ство-
ренням «лепбука» включає демонстра-
ція дітей з батьками своїх здобутків, 
результатів роботи у дитячому садку 
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та вдома. Таким чином, встановлено не 
лише партнерські відносини колективу 
групи з батьками, а й створили переду-
мови для спільної творчої діяльності 
батьків і дітей вдома.

«Лепбук» – це не просто метод, який 
допомагає закріпити і відпрацювати 
отримані знання, це політ фантазії, який 
може дати непередбачувані результати, 
це дослідження, які одного разу почав-
шись, продовжуватимуться все життя. 
Завдання педагога лише надавати вихо-
ванцям впевненості в своїх силах і пра-

вильно мотивувати на відкриття нових 
горизонтів.

В результаті роботи з «лепбуком»  
у дошкільників розвиваються універсаль-
ні вміння, такі як вміння планувати май-
бутню діяльність; домовлятися з одно-
літками; розподіляти обов’язки; шукати 
потрібну інформацію, узагальнювати її, 
систематизувати; самостійно давати по-
яснення на виникаючі питання; приймати 
власні рішення, спираючись на свої знання 
і вміння; використовуючи усне мовлення, 
висловлювати свої думки і бажання. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ  
ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Анотація: У статті автор наголошує на необхідності формування комунікативної компе-
тентності майбутнього вчителя початкових класів у процесі його практичної підготовки з ши-
роким використанням інформаційно-комунікаційних технологій; ділиться власним досвідом 
організації проектної діяльності молодших школярів на уроках російської мови у 2-му класі 
шкіл з українською мовою навчання.

Аннотация: В статье автор указывает на необходимость формирования коммуникативной 
компетентности будущего учителя начальных классов в процессе его практической подго-
товки с широким использованием информационно-коммуникационных технологий; делится 
собственным опытом организации проектной деятельности младших школьников на уроках 
русского языка во 2-м классе школ с украинским языком обучения.

Summary: The author deals with the necessity of a primary future teacher communicative com-
petence forming in the process of practical training with the wide range of information communica-
tive technologies usage. The experience of second form primary schoolchildren project activity at 
the Russian lessons at schools with Ukrainian teaching is presented.

Постановка проблеми. Нова укра-
їнська школа потребує і нового вчите-
ля, високопрофесійного фахівця, який 
вирішить багато питань щодо якості 
викладання, комунікації з дітьми та 
батьками. Серед ключових компетент-
ностей учнів Нової української школи 
чільне місце посідає спілкування дер-
жавною (і рідною у разі відмінності) 
та іноземними мовами. Це вміння усно 
і письмово висловлювати й тлумачити 
поняття, думки, почуття, факти та по-
гляди (через слухання, говоріння, чи-
тання, письмо, застосування мультиме-
дійних засобів).

У чинному Державному стандарті по-
чаткової освіти в освітній галузі «Мови 
і літератури» визначено, що метою на-
вчання мови і літератури є розвиток осо-
бистості учня, формування його кому-
нікативної компетентності та загальних 
уявлень про мову як систему і літерату-
ру як вид мистецтва.

Терміни «компетентнісний підхід», 
«комунікативна компетентність» вжива-
ються у такому значенні:

• компетентнісний підхід – спрямова-
ність освітнього процесу на досягнення 
результатів, якими є такі ієрархічно-під-
порядковані компетентності учнів, як 
ключова, загальнопредметна і предметна;

• комунікативна компетентність – 
здатність особистості застосувати у кон-
кретному спілкуванні знання мови, 
способи взаємодії з навколишніми і від-
даленими людьми та подіями, навички 
роботи у групі, володіння різними соці-
альними ролями.

У зв’язку з новими підходами до ви-
вчення мови у початкових класах від-
бувається зміна пріоритетів у профе-
сійній підготовці майбутнього вчителя. 
При підготовці фахівця основні зусилля 
спрямовуються не тільки на засвоєн-
ня певного обсягу знань та умінь, а й 
на формування вільної та відповідаль-
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ної особистості, що володіє загальною 
культурою, прогресивним світоглядом, 
громадською відповідальністю, профе-
сійною компетентністю, яка обов’язково 
включає комунікативну готовність учи-
теля до спілкування, до організації пе-
дагогічно доцільних взаємних стосунків 
з учасниками освітнього процесу.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблема формування комуніка-
тивної компетентності була і є предме-
том розгляду українських (Л.Я. Бірюк, 
А.М. Богуш, С.Ю. Ніколаєва, О.О. Пав-
ленко, Л.М. Паламар, М.І. Пентилюк) 
і зарубіжних (Н.Д. Гальскова, Н.І. Гез, 
В.О. Коккота, О.О. Леонтьєв, О.О. Ми-
ролюбов, Ю.І. Пассов) учених. Шляхи 
розв’язання цієї проблеми пропонують у 
своїх дослідженнях лінгводидакти М. Ва-
шуленко, І. Гудзик, В. Мельничайко, Г. Ми-
хайловська, О. Хорошковська та інші.

Деякі науковці розглядають поняття 
«компетентність у спілкуванні» і «кому-
нікативна компетентність» як синоніми. 
Зокрема, О.В.Сидоренко, враховуючи 
погляди класиків (Л.А. Петровської, 
Ю.М. Ємельянова), зазначає, що кому-
нікативна компетентність є сукупністю 
навичок і умінь, необхідних для спіл-
кування. Це ситуативна адаптивність і 
вільне володіння вербальними та невер-
бальними засобами соціальної поведін-
ки [5, с. 92].

І.П. Гудзик розглядає комунікатив-
ну компетенцію як здатність успішно 
користуватися мовою (усіма видами 
мовленнєвої діяльності) для пізнання, 
комунікації, впливу. Формуючи комуні-
кативну компетенцію, шкільне навчан-
ня мови має розвивати уміння розуміти, 
критично оцінювати усні й письмові 
тексти; складати повноцінні в комуніка-
тивному відношенні висловлювання, які 
сприяють досягненню взаєморозуміння 
і взаємодії [2, с. 12].

Метою статті є обмін досвідом ви-
кладача методики навчання російської 
мови із проблеми формування комуніка-
тивної компетентності майбутнього вчи-
теля початкових класів через викорис-
тання у навчальному процесі елементів 
інтерактивного навчання та інформацій-
но-комунікаційних технологій.

Виклад основного матеріалу. Мета 
комунікативно орієнтованого навчання 
під час вивчення методики викладання 
російської мови у школах з українською 
мовою навчання – це оволодіння мето-
дикою формування комунікативної ком-
петентності як мовленнєво-мовно-мето-
дичного конгломерату.

Визначальними для формування ко-
мунікативної компетентності є компе-
тентнісний підхід як сукупність знань, 
навичок, умінь, визначених компетенці-
ями, а також здібностей, досвіду, ціннос-
тей, ставлень тощо.

Як зазначає Л. Бірюк, головна ідея 
цього підходу полягає в тому, що майбут-
ні вчителі, щоб стати активними корис-
тувачами мови, вміти навчати цієї мови, 
повинні не тільки здобувати знання (на-
приклад, знати граматичні, лексичні або 
вимовні форми), а й розвивати навички 
та вміння використання цих форм для 
реальних комунікативно-методичних ці-
лей [1 , с.14].

Саме тому у процесі вивчення курсу 
«Методика викладання російської мови» 
ми намагаємося на кожному занятті фор-
мувати у студентів такі компетентності, 
як мовну, мовленнєву і комунікативну 
з орієнтацією на фахову підготовку май-
бутніх учителів початкових класів.

Сутність компетентнісно орієнтова-
ного навчання російської мови виявля-
ється передусім у тому, що воно спрямо-
ване на формування у школярів уміння 
самостійно працювати над виконанням 
навчального завдання, а також уміння 
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досягати взаєморозуміння та взаємо-
дії з однокласниками в роботі, успішно 
застосовувати мову як засіб пізнання, 
спілкування, впливу.

За словами Гудзик І.П., у шкільній 
практиці увагу здебільшого спрямова-
но на такі види навчальної діяльності, 
які значно відрізняються від тих, що їх 
потребує позаурочна мовленнєва прак-
тика. Це так звана умовно-мовленнє-
ва діяльність, побудована за моделями, 
звичайними для навчального процесу, 
але не властивими для реального вико-
ристання у житті. Вона передбачає ши-
роке використання учнями допоміжних 
матеріалів, припускає значну підготовку 
і допомогу вчителя в її здійснення. Це, 
наприклад:

• слухання з опорою на серію малюн-
ків, план тексту, ключові слова, запитан-
ня тощо;

• переказ тексту після обговорення, 
робота над словами;

• читання уголос матеріалу, який уже 
слухали і читали, який у кожного перед 
очима;

• читання мовчки тексту після того, 
як його прочитав учитель, та ін.

І.П. Гудзик зазначає, що умовно-мов-
леннєва діяльність важлива і необхідна 
для формування окремих мовленнєвих 
умінь і навичок, але вона певним чи-
ном суперечить комунікативній при-
роді мови і недостатньо готує учнів до 
вільного користування нею у реальних 
життєвих ситуаціях. Тому умовно-мов-
леннєву діяльність важливо поєднувати 
у навчанні з комунікативним застосу-
ванням мовлення, використовуючи мову 
в її природній якості – для розв’язання 
завдань, які не є власне мовленнєвими, 
але здійснюються за допомогою мови 
(дидактичні ігри, вільне обговорення ці-
кавої проблеми, способу виконання на-
вчального завдання тощо).

Загальновизнано, що практичне ово-
лодіння мовою завжди проходить три 
рівні: рецептивний, репродуктивний і 
продуктивний [6, с. 36- 37].

На рецептивному (пасивному) рівні 
оволодіння другою мовою дитина має 
сприймати і вчитися розуміти чуже усне 
мовлення. Саме тому у 2-му класі перед-
бачено уроки, на яких школярі знайом-
ляться з назвами окремих предметів та 
явищ, розглядаючи малюнки; заучують 
напам’ять вірші, скоромовки, лічилки 
тощо. На репродуктивному рівні учень 
лише репродукує зразок мовлення. 
Для цього рівня характерні вправи імі-
таційні, підстановчі, заперечні і т. ін. На 
продуктивному рівні володіння мовою 
школяр може самостійно продукувати 
запитання, відповідь чи монологічне ви-
словлювання.

Сьогодні у молодших школярів спо-
стерігається дефіцит уміння працювати 
з текстом, давати розгорнуті відповіді 
на запитання, співставляти, порівнюва-
ти, аналізувати матеріал. Вчені, учите-
лі-практики вважають, що це пов’язано 
з невмінням працювати з інформацією, 
несформованістю в учнів комунікатив-
ної компетенції.

Отже, уже молодших школярів по-
трібно вчити сприймати і створювати 
тексти різних типів, а для цього вчити 
використовувати сучасне інформаційне 
середовище.

Запровадження в діяльність вищо-
го навчального закладу інформаційно-
комунікаційних технологій на сьогодні 
є пріоритетним напрямком реалізації 
державної освітньої політики. З метою 
модернізації та глобалізації освітньої га-
лузі, підготовки висококваліфікованих, 
компетентних фахівців у навчальному 
процесі широко використовуємо інфор-
маційно-комунікаційні технології та за-
соби навчання. До практичних занять із 
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Рис. 1.

методики викладання російської мови в 
початкових класах продумуємо такі за-
вдання, виконання яких сприяло б роз-
витку комунікативних умінь та навичок 
майбутнього вчителя: уміння встановити 
контакт з учнем, зацікавити його, уміння 

підтримати розмову, переконати учня у 
необхідності виконувати саме таке за-
вдання, уміння будувати висловлюван-
ня в різних стилях та жанрах [4, с. 283].

Вважаємо, що підготовка вчителя 
буде результативною за умови комуніка-
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тивно-діяльнісного підходу в освітньо-
му процесі.

Загальновідомо, що розвиток особис-
тості відбувається в результаті діяльнос-
ті й спілкування. Діяльнісний підхід у 
педагогічній освіті, на думку науковців, 
полягає у визнанні того, що розвиток 
особистості відбувається безпосередньо 
у процесі її взаємодії з суспільним се-
редовищем, а також у процесі цілеспря-
мованого навчання й виховання.

«Діяльність – це активна форма ви-
явлення стосунків. Для викладача це 
означає, що тільки через діяльність і в 
діяльності можуть формуватися, удо-
сконалюватися й розвиватися необхідні 
професійні якості майбутнього педагога. 
Причому діяльність повинна бути орга-
нізована так, щоб її об’єктом виступав 
студент, а не викладач. Суб’єктом ді-
яльності стає людина, яка активно бере 
участь у досягненні певних педагогіч-
них результатів. Немає діяльності там, 
де немає цілісного ланцюжка «мета – мо-
тив – засіб – дія – результат». Діяльність 
особистості – це завжди самодіяльність 
у більшій чи меншій мірі [1, с. 7].

Сучасні педагогічні технології пе-
редбачають новий підхід до навчання, 
виховання та формування особистості 
учня. Такі технології сприяють розвитку 
мислення та мовлення дітей, формують 
пізнавальні інтереси і дослідницькі на-
вички школярів. Саме тому активним 
стало використання в освітньому про-
цесі методу проектів. Проект сприяє 
формуванню у дітей інформаційної 
культури, уміння знаходити різні джере-
ла необхідної інформації, підвищує ре-
зультативність навчально-пізнавального 
процесу в цілому.

Отже, майбутній вчитель просто 
зобов’язаний володіти методом навчаль-
ного проекту. Саме тому в умовах пе-
дагогічного коледжу при вивченні про-

фесійно зорієнтованих дисциплін на 
практичних та лабораторних заняттях 
викладачі активно залучають студентів 
до проектної діяльності з метою набут-
тя ними основ такої технології. Крім 
того, всі студенти проходять навчання 
за програмою “Intel. Навчання для май-
бутнього”, що дає можливість практич-
но реалізувати певні проекти у період 
проходження різних видів педагогічної 
практики в базових школах міста.

Ми не ставимо за мету детально по-
знайомити з організацією та проведен-
ням проектів із російської мови в по-
чаткових класах, наведемо лише окремі 
зразки підготовлених студентами пре-
зентацій творчих завдань для учнів 2-го 
класу з теми «Дружба. Друзі», у резуль-
таті виконання яких збагатився і роз-
ширився словниковий запас школярів, 
закріпилися необхідні граматичні вмін-
ня, удосконалювалося зв’язне мовлення 
дітей. Діти вчилися працювати в групах, 
прислухатися і поважати думку одно-
класників, оцінювати власні успіхи і по-
рівнювати їх із успіхами інших (рис. 1).

 Висновки. Вчимо творчо підходи-
ти до упровадження інноваційних тех-
нологій, самокритично оцінювати ре-
зультати своєї педагогічної діяльності, 
відмовитися у подальшому від сліпого 
копіювання та репродукування, розви-
вати позитивні сторони власної орга-
нізації, постійно шукати нестандартні 
дидактичні, методичні, технологічні 
рішення, оптимальні форми роботи та 
організації освітнього процесу і поза-
урочної діяльності. А сформовані у май-
бутніх педагогів комунікативні вміння у 
процесі використання інформаційно-ко-
мунікаційних технологій сприятимуть 
підвищенню ефективності навчально-
пізнавального процесу в школі, зроблять 
працю вчителя і діяльність учнів психо-
логічно комфортними.
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