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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ 
ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ ТА СУЇЦИДАЛЬНОЇ 

ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ

Анотація: Представлений теоретичний огляд феномена емоційного інтелекту, як чинника 
депресивних станів, що в свою чергу може бути причинами виникнення суїцидальної пове-
дінки у дітей підліткового віку. Проаналізовано особливості виявлення депресивних станів та 
суїцидальної поведінки у дітей підліткового віку.

Аннотация: Представлен теоретический обзор феномена эмоционального интеллекта, 
как фактора депрессивных состояний, в свою очередь могут быть причинами возникновения 
суицидального поведения у детей подросткового возраста. Проанализированы особенно-
сти выявления депрессивных состояний и суицидального поведения у детей подросткового  
возраста.

Summary: The article presents a theoretical overview of the phenomenon of emotional intelli-
gence as a factor in depressive states, which in turn may be the cause of suicidal behavior in ado-
lescents. The features detection of depression and suicidal behavior in adolescents are analyzed.

Підлітковий вік – це період швид-
ких змін та формування особистості 
суб’єкта. Депресивні стани, суїцидальна 
поведінка, схильність до заподіяння 
собі шкоди та фактори таких схиль-
ностей у підлітковому віці в даний час 
є дуже актуальною темою для обгово-
рення та детального розкриття цієї теми. 
Ще більше інтересу наразі прикуто до 
взаємозв’язку вищеперерахованих про-
блем та рівня емоційного інтелекту у 
дітей підліткового віку.

Метою даної статті є теоретичний 
огляд феномена емоційного інтелекту як 
чинника появи депресивних станів, що у 
свою чергу можуть бути причиною суї-
цидальних намірів та спроб у підлітків.

Протягом останніх кількох років 
рівень самогубств в Україні серед під-
літків зріс, і серед хлопців цей показник 
вищий, ніж у дівчат. Фактори ризику 

можна розглядати на різних рівнях: 
індивідуальний (психічні розлади, 
погане матеріальне становище), між-
особистісний (дискримінація, жорстоке 
поводження та конфлікти, сприйняття 
ізоляції, стреси акультурації) та рівень 
систем (сімейна історія самогубств).

Підлітковий період охоплює про-
міжок від 10-11 до 15 років, що відпо-
відає середньому шкільному віку, тобто 
5-9 класам сучасної школи. Доречніше 
було б визначати вікові межі підлітко-
вого періоду за Д. Б. Ельконіним, тобто 
11-15 років. Однак за визначенням ВОЗ 
підлітковий вік є періодом росту і роз-
витку людини, який слідує після дитин-
ства і триває до досягнення зрілого віку, 
тобто з 10 до 19 років. 

Зазначений вік є критичним періодом 
для формування ідентичності, і чітка та 
несуперечлива Я-концепція вважається 
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важливим аспектом психологічного бла-
гополуччя. Деякі дослідження вказують 
на те, що симптоми тривоги та депресії 
можуть заважати формуванню ідентич-
ності, що призводить до довгострокових 
проблем особистості [12].

Підлітковий вік також є важливим 
часом для завершення навчання, набуття 
навичок працевлаштування та розви-
тку відносин, де особливого значення 
набуває вже певним чином сформова-
ний емоційний інтелект. Порушення цих 
процесів, відсутність певних навичок та 
обмеженість в знаннях власних емоцій-
них станів може потенційно призвести до 
довгострокових функціональних пору-
шень. Крім того, ті особи, які відчувають 
депресію або тривогу в підлітковому віці, 
частіше мають періодичні депресивні 
епізоди протягом усього життя [10].

Фактори ризику скоєння завершених 
самогубств на суїцидальних спроб і досі 
не широко вивчені. Психічні розлади 
спостерігаються приблизно у 90% суїци-
дальних підлітків. Депресивні розлади є 
незмінно найпоширенішим психічним 
розладом серед підлітків, які покінчу-
ють життя самогубством, з пошире-
ністю від 49% до 64% та серед підліт-
ків, які роблять спроби самогубства 
[1]. Підлітки, які намагалися здійснити 
самогубство в минулому, до 60 разів 
частіше здійснюють самогубство, ніж 
ті, хто цього не робив. Крім того, само-
пошкодження є важливим предиктором 
майбутнього самогубства. Нарешті, зло-
вживання наркотичними речовинами 
відіграє значну роль у суїцидальних уяв-
леннях та спробах суїциду, особливо у 
дітей старшого підліткового віку, коли 
період супроводжується розладами 
настрою чи порушеннями [5].

Іншим важливим моментом є зв’язок 
між ранніми неадаптивними схемами 

емоційної депривації, соціальною ізоля-
цією, соромом, покинутістю та історією 
спроб самогубств. Як правило, ті під-
літки, які страждають від неадаптивних 
схем, не очікують, що інші підтримува-
тимуть їх [14].

Цікаві результати спостерігаються в 
дослідженнях нейровізуалізації. Вони 
вказують на те, що депресія та схиль-
ність до суїцидальних уявлень мають 
спільні зміни у функції префронтально-
лімбічних ланцюгів, які якраз лежать в 
основі адаптивного регулювання емоцій 
та тривожності [9].

Деякі дослідження, які стосуються 
взаємозв’язку рівня емоційного інте-
лекту та виникнення депресивних станів 
серед підлітків, вказують на те, що здат-
ність підлітків до розуміння та управ-
ління власними емоціями зменшує ризик  
суїцидальних уявлень та сприяє емоцій-
ній стійкості. Крім того, навички емо-
ційної стійкості можуть бути захисним 
фактором для ризикованої поведінки під 
час депресивних станів, при зловживанні 
наркотиками та інших діях [11]. Такі 
результати дають можливість припус-
кати захисну роль емоційного інтелекту 
для підлітків, оскільки саме депресія є 
однією із причин самогубств [4]. 

Емоційне визнання, емоційне вира-
ження, управління та контроль емоцій опо-
середковують взаємозв’язок між рівнем 
емоційного інтелекту та депресивними 
станами, який забезпечує чудову плат-
форму для висунення гіпотез про подібні 
взаємозв’язки між іншими аспектами, 
такими як тривога та депресія, депресія та 
емоційний інтелект, емоційний інтелект  
та суїцидальна поведінка [13].

Коли основні емоційні потреби не 
задовольняються в дитинстві чи підліт-
ковому віці, можуть виникнути деякі 
«життєві пастки» [8]. Це означає, що 
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підлітки не очікують, що інші підтри-
муватимуть або піклуватимуться про 
них, оскільки вони почуваються емо-
ційно ізольованими, ніби не отриму-
ють достатньо прихильності, тепла та 
уваги. Зазвичай ці діти не виражають 
своїх емоцій, оскільки не очікують нія-
кої емоційної підтримки. Можна при-
пустити, що в результаті такого досвіду 
може виникнути депресія, і, залежно 
від тривалості та тяжкості, ризик само- 
губства та схильності до заподіяння собі 
шкоди зростає.

Важливо наголосити на тому, що 
ключові зрушення в емоційних компе-
тенціях виявляються саме в дитинстві 
та на початку підліткового віку, а вони, 
в свою чергу, важливі для психічного 
здоров’я у пізнішому підлітковому та 
зрілому віці [2]. Діти підліткового віку, 
які володіють хорошим рівнем емоцій-
них знань, щоб вміти ідентифікувати та 
розпізнати емоційні підказки у себе та 
інших, і які здатні ефективно регулю-
вати внутрішні емоційні стани, частіше 
відчувають успіх у навігації по складній 
соціальній взаємодії для встановлення 
та розвитку міжособистісних стосунків 
[7]. Крім того, вміння керувати почут-
тями, особливо негативним афектом, у 
тій чи іншій ситуації повинно дозволити 
молодим людям реагувати на зміни та 
зустрічати виклики, коли вони виника-
ють. Переконання щодо емоційних ком-
петентностей, що виникають внаслідок 
попереднього досвіду, також важливі для 
участі в соціальній взаємодії та регулю-
ванні афектів. Таким чином, наявність 
емоційної компетентності може позба-
вити дітей досвіду почуття самотності 
та депресивних станів [3].

Психологічне благополуччя часто 
асоціюється із самосприйняттям, якіс-
ними стосунками з іншими, почуттям 

автономії і здатністю керувати складною 
ситуацією. Самосприйняття є дуже важ-
ливим елементом у прогнозуванні роз-
витку суїцидальної ідеї [4].

Структура суїцидальних ідей вка-
зує на три основні міжособистісні тео-
рії, що пояснюють ключовий фактор 
виникнення нових суїцидальних думок 
та здатність втілювати ці думки в реаль-
ність. Згідно з першою з них, підлітки 
поступово розвивають думку про само-
губство, коли їх охоплюють два осно-
вні психологічні переживання ‒ обтяж-
лива та соціальна відчуженість. Згідно 
з другою теорією, дитина підліткового 
віку, яка раніше чинила спробу самогуб-
ства або самоушкодження, має більші 
шанси покінчити життя самогубством 
у майбутньому, якщо елемент обтяжли-
вого та соціального відчуження все ще 
не вирішиться. Крім того, суїцидальна 
поведінка виникає внаслідок взаємодії 
між особистими намірами та почуттям 
затиснення в руйнівній поразці чи при-
ниженні. Третя теорія припускає, що 
підліток використовуватиме самогуб-
ство як єдиний метод вирішення всіх 
своїх проблеми. Ця теорія припускає, 
що самогубство слід розглядати у різних 
процесах із чіткими предикторами та 
поясненнями [6]. 

Підлітки з високим емоційним інте-
лектом частіше створюють і підтриму-
ють тісні стосунки, покращуючи влас-
ний добробут. Діти підліткового віку з 
достатнім рівнем емоційного інтелекту 
використовують ефективніші страте-
гії подолання негативного стану, а саме 
вираження емоцій та почуттів, а не 
дезадаптивні стратегії (уникнення або 
румінацію). Підлітки з високим рівнем 
емоційного інтелекту здатні підтриму-
вати високу самооцінку та розвивати 
самоефективність, пом’якшуючи ефект 
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стресогенних подій, які можуть впли-
нути на емоційний стан дитини. Саме 
тому деякі дослідники припускають, що 
здатність підлітків розуміти власні емо-
ції та емоції інших людей зменшить у 
подальшому ризик самогубства та буде 
сприяти стійкості [1]. 

Ми вважаємо, що емоційний інте-
лект є важливим фактором, який віді-
грає захисну роль у виникненні та про-
яві депресивних станів та суїцидальної 
поведінки підлітка. Емоційні навички 
визначним чином сприяють позитивним 
емоціям та добробуту дитини. Більше 
того, ідея про те, що емоційний інтелект 
можна вивчати та вдосконалювати про-
тягом усього життя шляхом реалізації 
спеціальних програм втручання, звучить 
перспективно для розробки нових про-
грам запобігання депресивним станам 
та самогубствам.

Незважаючи на складний зв’язок між 
рівнем сформованості емоційного інте-
лекту, депресивними станами та суїци-
дальною поведінкою підлітків, існує 
необхідність дослідження та багатофак-
торного аналізу усіх аспектів ситуації 
розвитку на різних етапах підліткового 
віку. 

Висновки. Проблема виникнення 
депресивних станів, на тлі яких проявля-
ється схильність до суїцидальних спроб 
дітей підліткового віку, є актуальною 
для сучасного соціального простору. 

В основі суїцидальної поведінки підліт-
ків лежить велика кількість різноманіт-
них причин та мотивів, зокрема депре-
сивний стан. Суїцидальна поведінка як 
результат процесу дезадаптації обумов-
лена не тільки соціальними чинниками, 
а й особистісними характеристиками, 
віковими індивідуально-психологіч-
ними особливостями, потребою в про-
яві почуття «дорослості», несформова-
ним розумінням смерті, саморуйнівною 
поведінкою та, звичайно, депресіями. 
Детальний теоретичний огляд дозволив 
нам висунути гіпотезу для подальшого 
дослідження, згідно з якою підлітки з 
низьким рівнем емоційного інтелекту 
мають схильність до депресивних ста-
нів, на фоні яких ризик самогубства та 
схильності до заподіяння собі шкоди 
зростає. Подальші результати таких роз-
відок можуть допомогти зацікавленим 
організаціям зосередитись на належ-
ному втручанні, спрямованому на роз-
виток емоційного інтелекту підлітків, 
та заохотити громадську інформаційну 
кампанію та засоби масової інформації 
твердо та активно брати участь у підви-
щенні обізнаності спільнот щодо факто-
рів, які призводить до самогубства. Крім 
того, детальний огляд цієї проблеми 
доводить нагальність ранньої ідентифі-
кації та профілактики задля запобігання 
та викорінення випадків підліткових 
самогубств. 
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Гачак-Величко Л. А.
викладач кафедри морально-психологічного

забезпечення діяльності військ
Національної академії сухопутних військ

імені Петра Сагайдачного

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
ПОЛІТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Анотація: Актуальність політичного виховання студентів у вітчизняних закладах вищої 
освіти полягає в компенсації недоліків цього виховання в родині, у набутті цією молоддю по-
літичної культури, яка стане і її своєрідним соціальним захистом, і умовою громадянської ста-
більності та, водночас, забезпечить суспільну динаміку правовими, а не революційними засо-
бами. Метою публікації є: виявлення причин гальмування політичного виховання українських 
студентів, проаналізувавши провідні законодавчі документи щодо освіти; обґрунтування со-
ціально-педагогічної сутності цього виховання, порівнюючи поняття «соціальне виховання» та 
«політичне виховання»; доведення ефективності соціально-педагогічного підходу до політич-
ного виховання вітчизняних студентів у період демократизації суспільства. 

Аннотация: Актуальность политического воспитания студентов в отечественных высших 
учебных заведениях состоит в компенсации недостатков этого воспитания в семье, в овладе-
нии этой молодежью политической культурой, которая станет и её своеобразной социальной 
защитой, и условием гражданской стабильности и, одновременно, обеспечит обществен-
ную динамику правовыми, а не революционными средствами. Цель публикации – выявле-
ние причин торможения политического воспитания украинских студентов, проанализировав 
ведущие законодательные документы относительно образования; обоснование социально-
педагогической сущности этого воспитания, сравнивая понятия «социальное воспитание» 
и «политическое воспитание»; доказательство эффективности социально-педагогического 
подхода к политическому воспитанию студентов в период демократизации общества.

Summary: The relevance of students’ political education at national higher education institu-
tions lies in compensating the flaws of this kind of education within a family, in gaining by these 
young people the political culture that will become their special social protection, and a condition 
for civil stability, while, simultaneously, providing the social dynamism with legal, not revolutional 
means. The aim of this paper is to discover the reasons that slow down the political education of 
Ukrainian students by analyzing the leading legislative documents regarding education; to justify 
the social-pedagogical nature of this education by comparing the concept «social education» with 
«political education»; to prove the effectiveness of the social-pedagogical approach to political edu-
cation of nation’s students during the period of society democratization, its decentralization.

Політичне виховання студентської 
молоді нині на жаль, не є пріоритет-
ним напрямом її соціального розвитку 
в закладах вищої освіти (ЗВО) Україні. 
Як наслідок, зростають аполітичність 
студентів (відмова від участі у вибо-
рах), нездатність вирішувати соціальні 
проблеми через політичні механізми 

(масовий від’їзд випускників за кор-
дон), а не сформованість політичної 
свідомості, норм цивілізованої полі-
тичної поведінки, відсутність політич-
ної толерантності призводять до мані-
пулювання здобувачами вищої освіти 
різноманітними політичними парті-
ями, громадськими організаціями, до 
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використання молоді для задоволення 
інтересів інших. 

Проблема політичного виховання, 
безумовно, є педагогічною проблемою, 
проте ширше досліджується в політо-
логії: В. Загривенко, М. Михальченко, 
О. Шуба та інші. Наприклад, М. Михаль-
ченко у політологічному словнику трак-
тує його як «систематичний вплив на 
свідомість, волю і поведінку людей з 
метою сформувати їх політичну пози-
цію, ідеали, цілі» [1]. До того ж, тут 
політична соціалізація розглядається 
складником політичного виховання. 
Схоже, проте з додаванням соціологіч-
ного аспекту, визначають цей термін 
В. Загривенко та О. Шуба у Енцикло-
педії сучасної України: "процес систе-
матичного цілеспрямованого впливу на 
різні групи населення з метою форму-
вання політичної свідомості, культури, 
цінностей, установок, уявлень, переко-
нань, моделей політичної поведінки, що 
виявляється у безпосередній діяльності 
суб’єктів політичного процесу та забез-
печенні відтворення політичного життя 
суспільства [2].

Ефективний досвід політичного вихо-
вання в закладах середньої освіти зі стар-
шокласниками розкривають Л .Боїн та 
І. Каракаш. Автори не лише детально 
висвітлюють критерії та показники полі-
тичної вихованості старшокласників, 
але й наводять модель цього виховання 
в ліцеї із застосуванням інформаційно-
комунікативних технологій, зокрема 
Інтернет клубу «Homo-Politika», Інтер-
нет-газети «Погляд», електронного 
голосування тощо. Слід зазначити, що 
для цієї моделі притаманний соціально-
педагогічний підхід, оскільки метою є 
створення сприятливого освітньо-діяль-
нісного простору для виховання полі-
тичної культури школярів засобами ІКТ, 

залучаються засоби масової інформації, 
неформальні об’єднання, представники 
місцевої влади, громадських організацій, 
поліції, основна робота організовується 
через учнівське самоврядування [3].

Результатом аналізу правових доку-
ментів в галузі освіти стало враження, 
що у законодавстві віддзеркалюється не 
повне усвідомлення значення політич-
ного виховання на державному рівні або 
страх щодо нього, як це було з «націо-
нальним вихо- ванням» за радянських 
часів. На наш погляд, недо- оцінка полі-
тичного виховання студентської молоді 
(люди віком від 17-18 до 35 років, які 
навчаються у ЗВО) пов’язана з ототож-
ненням його з обранням молоддю пев-
них політичних цінностей, на разі, про 
це свідчать і визначення терміну полі-
тологами, а оскільки авторитарність 
системи вищої освіти ще не повністю 
залишилася в радянському минулому, 
то зростає занепокоєння, що «обрання» 
може перетворитися на «примушення» 
здобувачів освіти до конкретних полі-
тичних цінностей. Дійсно, «вихо-
вання-маніпулювання», притаманне 
авторитарній педагогіці минулого, від-
значилося нав’язуванням марксистсько-
ленінської ідеології (одних політичних 
цінностей) «всім» понад сімдесят років. 
Але в сучасній Україні це означає, що 
треба не уникати виховання взагалі, 
зокрема політичного (оскільки куль-
турні людина та суспільство не існують 
поза системою цінностей, яка генетично 
не передається, формуючись в процесі 
соціалізації), а відмовившись від тоталі-
тарного політичного виховання активі-
зувати його трансформацію на демокра-
тичних засадах. Тобто першочергового 
педагогічного значення нині набуває 
завдання переорієнтації фахівців та 
вдосконалення процесу виховання на 
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політичне самовизначення студентської 
молоді в умовах плюралізму політичних 
цінностей у суспільстві. Замовчення, 
уникнення, відмова від цих внутріш-
ньо педагогічних завдань призводить 
до збільшення зони стихійності в про-
цесі політичної соціалізації студентської 
молоді, її незахищеності від маніпулю-
вання різноманітними політичними пар-
тіями, громадськими організаціями, які 
намагаються вирішити власні соціальні 
проблеми за рахунок молоді. Ця незахи-
щеність студентської молоді зумовлена 
відсутністю традицій політичного само-
визначення в суспільстві, нездатністю 
більшості родин прищепити політичну 
культуру дітям (дідусі-бабусі не мають 
демократичного політичного досвіду, 
а татусі-мамусі переважно турбуються 
про виживання родини), українська 
школа часто-густо уникає цього виду 
виховання, хоча і за рідким щасливим 
виключенням [3].

Соціально-педагогічний підхід до 
політичного виховання студентів покли-
каний запобігти маніпуляції політич-
ною свідомістю цієї найпрогресивнішої 
групи молоді. За змістом. Безумовно, 
за демократичних часів право вибору 
політичних цінностей належить лише 
студентам (як і представникам будь-
яких соціальних груп). Проте соціаль-
ною особливістю студентської молоді 
є майбутній «тягар» відповідальності 
за внутрішньополітичну гармонію в 
країні та зовнішньополітичну – регіо-
нально-глобальну. Метою політичного 
виховання студентів, з соціально педа-
гогічного погляду, є цілеспрямоване 
сприяння розвитку їх політичної соці-
альності (від політичної грамотності 
через політичну компетентність до полі-
тичної культури): ціннісне ставлення  
до політичного буття; усвідомлення 

своєї політичної суб’єктності та влас-
ної політичної позиції; вдосконалення 
навичок цивілізованого її відстоювання 
в соціумі; вміння розбиратися в плюра-
лізмі політичних напрямів (виявляти їх 
ідеологічну сутність), критично оціню-
вати політичну інформацію; оволодіння 
політичною креативністю, колабора-
цією, комунікацією. 

Серед завдань політичного виховання 
є цілеспрямоване створення сприятли-
вих умов для усвідомлення студентами:

1) тотальна рівність людей немож-
лива, кожна соціальна група має свої 
потреби, інтереси, ідеологію, реалі-
зація яких супроводжується конфлік-
тами, отже, соціальні проблеми мають 
об’єктивний характер, є результатом 
складних суспільних процесів; 

2) політична діяльність пов’язана  
з просуванням у країні інтересів різних 
соціальних груп, її верхівкою є боротьба 
за владу, яка і забезпечує реалізацію цін-
ностей тієї соціальної групи, яка пере-
могла; 

3) ніхто, крім самих людей не зацікав-
лений у реалізації в суспільстві інтересів 
їх соціальної групи, тобто оволодіння 
демократичними політичними техноло-
гіями та політичною культурою забез-
печують вдосконалення суспільства від-
повідно інтересів благополуччя власної 
соціальної групи, проте аполітичність 
призводить до політичного рабства від 
інших; 

4) абсолютизація інтересів однієї 
соціальної групи призводить до їх запе-
речення в політичному житті, зважання 
на інтереси інших та взаємо підтримка 
стає підвалинами суспільної стабіль-
ності та комфортного існування біль-
шості населення; 

5) політичні конфлікти (зіткнення 
інтересів та потреб різних соціальних 
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груп) мають вирішуватися через полі-
тичну співпрацю та творчість, що не 
руйнує стосунки між різними соціаль-
ними групами, а виводить їх на вищий 
рівень соціального розвитку, забезпечу-
ючи суспільну динаміку.

Отже, гальмування політичного 
виховання в ЗВО – острах політичного 
зомбування студентської молоді. Демо-
кратична сутність соціальної педаго-
гіки забезпечує трактування «політич-
ного виховання» як цілеспрямованого 
процесу створення сприятливих умов 
(замість «впливу») політичного розви-
тку студентів, набуття ними політичної 
соціальності (від політичної грамот-
ності через політичну компетентність до 
політичної культури), яка є складовою 
соціального вдосконалення людини. 
Демократичне політичне виховання 

студентів не нав’язує певні політичні 
цінності молоді, а стимулює соціально-
виховними засобами ціннісне ставлення 
до політичного буття, до усвідомлення 
власної належності студента до певної 
соціальної групи, самоідентифікації з 
її політичними цінностями, до їх реа-
лізації в соціумі правовими шляхами, 
до критичного мислення в політичній 
сфері, до політичної креативності та 
політичної колаборації (як основи подо-
лання політичного егоїзму соціальної 
групи заради громадянської цілісності). 
Соціально-педагогічний підхід до полі-
тичного виховання в ЗВО цілеспрямо-
ваний на гармонізацію внутрішніх та 
зовнішніх умов (зміцнення позитивних і 
мінімізація негативних) набуття студен-
тами політичної соціальності, на спри-
яння їх політичному самовихованню.
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1. Михальченко М. Виховання політичне. Політологічний словник / за ред. М.Ф.Головатого, 

О.В.Антонюка. К.: МАУП, 2005. − С.100−101.
2. Загривенко В.Б., Шуба О.В. Виховання політичне. Енциклопедія сучасної України.  

URL: https:// esu.com.ua (дата звернення 13.04.2019).
3. Каракаш І., Боїн Л. Виховання демократичної політичної культури старшокласників як 

прояву культури демократизму особистості у політичній сфері життя громадянського суспіль-
ства. Рідна школа. № 13. С.31-37. 

4. Концепція національного виховання студентської молоді: затв. Колегією МОН України 
від 25.06.2009 №7/2-4. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 13.04.2019). 
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ДЕТЕРМІНАНТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО 
БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТСТВА

Анотація: У статті розглянуто питання, що пов’язане із теоретичним дослідженням та ви-
значенням детермінантів суб’єктивного благополуччя студентства. Висвітлено  теоретич-
но-аналітичний огляд наукової літератури з проблематики суб’єктивного благополуччя сту-
дентства. У статті аналізується студентство як соціально-психологічна категорія. Проведено 
емпіричне дослідження для визначення загального рівня суб’єктивного благополуччя сту-
дентства.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, которые связаны с теоретическими исследо-
ваниями и определения детерминант субъективного благополучия студенчества. Освещено 
теоретико-аналитический обзор научной литературы по проблематике субъективного благо-
получия студенчества. В статье анализируется студенчество как социально-психологическая 
категория. Проведено эмпирические исследования для определения общего уровня субъек-
тивного благополучия студенчества.

Summary: The article discusses issues related to theoretical research and determination of the 
determinants of the subjective well-being of students. The theoretical and analytical review of sci-
entific literature on the problems of subjective well-being of students is highlighted. The article ana-
lyzes the student body as a socio-psychological category. Empirical research has been carried out 
to determine the general level of subjective well-being of students.

Постановка проблеми. Проблема 
дослідження суб’єктивного благопо-
луччя є нагальною для психологічної 
науки та практики необхідністю, що 
слугує підставою для збереження вну-
трішньої рівноваги, балансу особис-
тості в умовах глобалізації, підвищення 
інформаційного навантаження. Емоційні 
взаємостосунки, які лежать в основі 
регуляції поведінки, а також засоби 
знаходження внутрішніх ресурсів для 
подолання стресових станів, які викли-
кані щоденним навантаженням є відо-

браженням актуальності дослідження  
обраної проблеми.

Останнім часом людське життя пере-
насичене інформацією та важкими емо-
ційними переживаннями, безмежними 
можливостями засобів масової інформа-
ції, поширенням зустрічей груп за інте- 
ресами, вільним та необмеженим досту-
пом до мережі Інтернет тощо. Особливо 
така ситуаціямає психологічний вплив 
на студентсво. Оскільки це соціальна 
група, яка є однією із перших користу-
вачів новітніх технологій та життя якої 
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перенасичене як негативними, так і 
позитивними емоціями, що відобража-
ється на внутрішньому емоційному стані 
людини. Наслідками такого перенаси-
чення стає трансформація суб’єктивного 
сприйняття власної особистості та життя 
індивіда загалом. 

Одним із показників задоволеності 
власним життям є суб’єктивне благо-
получчя, яке останнім часом все дедалі 
частіше стає предметом дослідження. 
Актуальність такої проблеми зумовлена 
гострою потребою у внутрішній рівно-
вазі особистості та на її основі – регу-
ляції поведінки зважаючи на сучасні 
умови життя. 

У зарубіжних дослідженнях цен-
тральним стало питання суб’єктивного 
благополуччя, що включає в себе 
поняття щастя, задоволеності життям, 
психологічного здоров’я, стресостій-
кості, мотиваційно-поведінковий компо-
нент. На суб’єктивне благополуччя осо-
бистості впливають внутрішні (ціннісні 
і смислові утворення особистості, соці-
альнопсихологічні установки, стратегії 
поведінки) і зовнішні (умови соціаліза-
ції) чинники.

Соціальна значущість та недостатня 
систематизованість теоретичних уявлень 
про детермінанти суб’єктивного благо-
получчя студентсва зумовили вибір теми 
дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Є.А. Улганова стверджує, що 
в основі суб’єктивного благополуччя 
лежить позитивне ставлення до себе і 
свого минулого життя (самоприйняття), 
наявність цілей і занять, що наповню-
ють життя сенсом, здатність виконувати 
вимоги повсякденного життя (компе-
тентність), почуття безперервного роз-
витку і самореалізації (особистісне зрос-
тання), відносини з іншими, пронизані 

турботою і довірою, здатність слідувати 
власним переконанням (автономність)
[1]. Досить грунтовне дослідження цієї 
теми представлено в роботах у рам-
ках гуманістичного підходу (Э. Фром, 
А. Маслоу, К. Роджерс, С.Л. Рубінш-
тейн та ін.), у зв’язку з вивченням осо-
бистісних характеристик і їх впливу 
на досягнення суб’єктивного благо-
получчя (К.А. Абульханова-Славська, 
Б.Г. Анан’ев, Г.Р. Шаміонов, М.В. Соко-
лова та ін.). Ряд теоретичних і прак-
тичних досліджень присвячені уточ-
ненню структурно-змістового розуміння 
суб’єктивного благополуччя особистості 
(К. Ріфф, Н. Бредберн, И.А. Джидар’ян 
та ін.) [3].

Започаткували вивчення суб’єктив- 
ного благополуччя американські дослід-
ники ще в 1960-ті роки. Серед найперших 
праць можна виділити такі, як «Струк-
тура психологічного благополуччя» 
Н. Бредберна та «Модель людських три-
вог» Х. Кентріла, які ґрунтувалися на 
результатах досліджень Національного 
центру вивчення громадської думки.

Поняття «суб’єктивне благополуччя»  
в своїх роботах ввів Е. Дінер, яке скла-
дається з трьох основних компонентів: 
задоволення, приємні емоції та непри-
ємні емоції. Всі ці три компоненти 
разом формують єдиний показник 
суб’єктивного благополуччя. Як зазначає 
сам автор, мова тут йде про когнітивну 
(інтелектуальна оцінка задоволеності 
різними сферами свого життя) і емо-
ційну (наявність поганого чи хорошого 
настрою) сторони самоприйняття [4].

В теоріях, що з’явилися пізніше, 
психологічне благополуччя пред-
ставляється сукупністю особистісних 
ресурсів, що забезпечує суб’єктивну і 
об’єктивну успішність особистості в 
системі «суб’єкт-середовище». До таких  
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підходів можна віднести теорію само-
детермінації Р. Райана і Е. Дісі, які при-
пустили, що особистісне благополуччя 
пов’язано з базовими психологічними 
потребами: потребою в автономії, ком-
петентності та зв’язку з іншими [2].

Вивчення детермінант суб’єктивного 
благополуччя студентства передбачає 
виявлення зовнішніх, соціальних, куль-
турно-історичних і внутрішніх, соці-
ально-психологічних, власне особис-
тісних і індивідуальних утворень, які 
впливають на його рівень. 

Отже, суб’єктивне благополуччя 
судентства є складним соціально - пси-
хологічним утворенням, що формується 
в процесі діяльності, розвитку в сис-
темі  ставлень особистості до об’єктів 
навколишньої дійсності і складається на 
основі соціально-психологічних устано-
вок, цінностей, стратегій поведінки та 
потребує детального вивчення.

Мета статті – дослідження детер-
мінантів суб’єктивного благополуччя  
студентсва.

Постановка завдань:
1. Здійснити теоретично-аналітич-

ний огляд наукової літератури з про-
блематики суб’єктивного благополуччя  
студентства.

2. Визначити детерінанти суб’єктив- 
ного благополуччя студентсва.

Основні результати дослідження. 
Суб’єктивне благополуччя трактується 
як когнітивно-емоційна оцінка особою 
якості власного життя загалом та окре-
мих його сфер, яка формується на основі 
міри задоволеності потреб (у першу 
чергу тих, що мають соціальний кон-
текст), еталонних уявлень, сформова-
них у процесі соціалізації, та об’єктив- 
них (умов життя та діяльності, задо-
воленості базових потреб, стану здо- 
ров’я тощо) чинників, сприйнятих та 

інтеріоризованих. Воно відображає 
актуальний стан позитивного функці-
онування особи, визначається з пози-
цій індивідуального ставлення до себе, 
навколишнього світу загалом та окре-
мих його сторін (М. Селігман, Е. Кларк, 
Е. Дінер) та залежить від задоволення 
соціальних потреб (О. С. Савельева, 
А. Е. Созонтов, Т. В. Данильченко), 
пов’язане із реалізацією життєвих цін-
ностей (І. А. Джидарьян, Ж. П. Вірна, 
Н. В. Грисенко), сукупністю ідеалів 
(еталонів) людського життя (Л. В. Кулі-
ков), тобто має виражений соціально-
психологічний зміст. Віддаленість цих 
еталонів від реальності спонукає особу 
до активності (А. Міхалош), у чому роз-
кривається мотиваційна, спонукальна 
функція суб’єктивного благополуччя[5]

На основі аналізу результатів емпі-
ричних досліджень зарубіжних та 
вітчизняних авторів виокремлено 
групи чинників, що мають визначаль-
ний вплив на показники суб’єктивного 
благополуччя, а саме – зовнішні, інтра-
персональні та соціально-психологічні. 
З-поміж зовнішніх (формальних) під-
креслено значення економічних, профе-
сійних, суспільно-політичних та демо-
графічних характеристик (У. Шимак, 
Р. Веерговен, Е. Дінер, К. Нікерсон, 
Д. Канеман, М. Аргайл, А. В. Больша-
кова, Т. В. Данильченко). Серед інтрап-
сихічних (індивідуально-психологічних 
рис) відзначена особлива роль темпера-
ментних якостей (екстраверсія, нейро-
тизм) (Л. Френсіс, У. Шимак, Н. Хаєс, 
Б. Хеді, А. Верінг, Р. Кумінс) та когні-
тивних утворень (локус контролю, пози-
тивна самооцінка, оптимізм, здатність 
до постановки адекватних життєвих 
цілей, позитивні оцінки стану влас-
ного здоров’я) (П. Левінсон, М. Аргайл, 
А. Ван Горн, Е. Дінер, М. Селігман, 
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Е. І. Кологривова). Серед соціально-
психологічних чинників особливого 
значення набувають інтерперсональні 
чинники (Б. Хеді, А. Верінг, Р. Лукас, 
Р. Веерговен, О. М. Васильченко, 
Т. В. Данильченко). 

З’ясовано, що соціальна підтримка 
відіграє ключову роль у визначенні рівня 
суб’єктивного благополуччя, причому 
тип стосунків, у яких вона надається – 
подружньо-сімейні чи широкі соціальні 
кола – не має першочергового значення. 
У системі чинників суб’єктивного благо-
получчя в студентстві основну роль віді-
грають соціально-психологічні детермі-
нанти. Зокрема самі студенти визначають 
позитивну соціальну взаємодію та під-
тримку близьких людей основними при-
чинами переживання щастя (К. Ріфф) [4].

Віковий аспект переживання 
суб’єктивного благополуччя є важливим 
з точки зору формування індивідуаль-
ної свідомості та самосвідомості, ста-
білізації ціннісно-мотиваційних струк-
тур, які до молодого віку проходять 
етапи активного становлення. Життєві 
проекти як прояв ускладнення форм і 
змісту внутрішньої психічної діяльності 
починають вибудовуватися ще в юнаць-
кому віці. Але стабілізація ролі, місця і 
механізмів особистісних прагнень осо-
бистості відбувається саме у віці від 
20 до 30 років. (І.Кон, Е.Дінер, І.Кулагін, 
Р.Даймон, Р. Шаміон)

Студентство- це час вибору жит-
тєвого шляху, робота з обраної спеці-
альності (пошук її), навчання в вузі, 
створення сім’ї, для чоловіків- служба 
в армії. Соціальна ситуація розвитку 
характеризується в першу чергу тим , 
що студент стоїть на порозі вступу в 
самостійне життя. Йому належить вийти 
на шлях трудової діяльності і визначити 
своє місце в житті (слід зауважити, що 

ці процеси дуже варіативні). У зв’язку 
з цим змінюються вимоги до студента і 
умови, в яких відбувається його форму-
вання як особистості (І.О. Кон) [6,8].

Студентство, на думку В.І. Слободчи-
кова, - завершальний етап особистісного 
становлення. До найважливіших ново-
утворень в юнацькому віці належать: 
саморефлексія, усвідомлення власної 
індивідуальності, поява життєвих цілей, 
самовизначення, установка на свідому 
побудову власного життя, поступове 
входження в різні сфери життя. Само-
визначення, як особистісне, так і профе-
сійне, - характерна риса юнацтва. Вибір 
професії впорядковує і приводить в сис-
тему супідрядності всі його різноманітні 
мотиваційні тенденції, що йдуть як від 
його безпосередніх інтересів, так і від 
інших різноманітних мотивів, породжу-
ваних ситуацією вибору (Л.І. Божович). 
Провідна діяльність - навчально-профе-
сійна. Мотиви, пов’язані з майбутнім, 
починають спонукати навчальну діяль-
ність. Проявляється велика вибірковість 
до навчальних предметів. Основний 
мотив пізнавальної діяльності – праг-
нення здобути бажану професію [9].

Емоційна сфера студентства складна 
та різнобарвна. Вона стає більш насиче-
ною та гнучкою порівняно із підлітком, 
зростає її керованість та контрольова-
ність. Зменшується вміст афективних 
реакцій, емоційне життя є інтенсивним, 
хоча стає менш бурхливим і більш ста-
більним. Так, юнаки та дівчата, неза-
лежно від типу нервової системи, значно 
стриманіші й врівноваженіші порівняно 
з підлітками. Значного рівня розвитку 
досягають вищі почуття ( почуття честі, 
гідності, естетичні та інтелектуальні 
почуття) які зумовлюють цілу низку 
потреб: естетичних, інтелектуальних, 
соціально-моральних.
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Внутрішній світ студента знаходиться 
в процесі безперервного становлення 
і формування, інакше кажучи, може 
істотно змінюватися протягом досить 
короткого часу. Це насамперед пов’язано 
з лабільністю психіки студента, з яскраво 
вираженими орієнтаціями на цінності 
мікрогрупи, а також з відсутністю пси-
хічної стійкості. Молодій людині, в силу 
незавершеності процесу соціалізації і 
головним чином нестабільності внутріш-
ніх критеріїв ставлення до зовнішнього 
світу, а також в силу інших умов соці-
ального формування, притаманна нестій-
кість, гнучкість, рухливість, багатова-
ріантність, непередбачуваність у своїх 
відносинах до навколишньої дійсності. 
Вона може переживати одночасно кілька 
варіантів взаємодій з реальністю, і при 
цьому кожен «варіант» або «етап» відно-
син рівноцінний у порівнянні з іншими. 
Ця багаторівневість сприйняття світу 
вказує на пошуковий характер молоді, її 
відмінність від старших вікових груп, які 
характеризуються стабільними формами 
предметного відношення до світу [10].

Можна припустити, що дана катего-
рія студентства перебуває в тривалому 
стресовому стані й має низьку стресос-
тійкість. Причинами такого явища, зва-
жаючи на теоретичний аналіз наукової 
літератури, може бути відсутність мож-
ливості самореалізації, недостатнє мате-
ріальне забезпечення, відсутність під-
тримки від близьких, низька самооцінка, 
труднощі у взаємодії з іншими тощо. 

Детермінантами суб’єктивного благо-
получчя є: 1. Об’єктивні життєві умови 
(стать, вік, прибутки, сімейний стан і 
т.д.). Л.Лу та М.Ерджіл наголошують на 
тому, що молодь відчуває  більше щастя 
від життя, бо вони є більш включеними 
у різні види соціальної активності та 
мають вищі показники соціального  

інтелекту; 2. Культурні умови прожи-
вання; 3. Особистісні характеристики 
(екстраверсія, нейротизм) ; 4. Цін-
ності людини ; 5. Соціальна активність 
людини, яка перебуває у найтіснішому 
зв’язку із суб’єктивним благополуч-
чям (активність пов’язана із хобі, та 
включеністю у соціальні громадські 
об’єднання).

Застосовуючи комплексний підхід, 
можна досліджувати психологічне бла-
гополуччя як інтегральну модель, що 
містить три компоненти : емоційний, 
когнітивний, поведінковий [7].

Емоційний компонент психологіч-
ного благополуччя відображає пози-
тивне чи негативне емоційне ставлення 
особистості, що виникає при реалізації 
цілей (П. П. Фесенко, Т. Д. Шевеленкова, 
Л. В. Куліков, Г. Л. Пучкова, N. Bradburn, 
6 E. Diener та ін.). Когнітивний ком-
понент психологічного благополуччя 
передбачає оцінку індивідом власного 
життя та задоволеність життям у цілому 
(С. А. Водяха, Г. Л. Пучкова. Ю. М. Алек-
сандров, E. Diener та ін.). Поведінковий 
компонент психологічного благополуччя 
складається з ресурсів, що забезпечу-
ють позитивне функціонування особис-
тості та її самореалізації (Л. В. Кулі-
ков, О. О. Кронік, Ю. М. Александров, 
R. M. Ryan, E. L. Deci, M. Jahoda, С. Ryff 
та ін.).

З метою уточнення уявлень про 
суб’єктивне благополуччя нами було 
проведено емпіричне дослідження, що 
дозволяє визначити семантичний про-
стір даного поняття.  Опитування прово-
дилося у   двох напрямах: 1.Визначення 
суб’єктивного благополуччя; 2. При-
чини суб’єктивного благополуччя.

Основну вибірку дослідження склали 
100 осіб : 55 жінок та 45 чоловіків, сту-
дентів різних спеціальностей 1-4 курсу.
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Дослідження проводилося протягом 
15 березня 2021- 02 квітня 2021 року, 
на базі Національного уніеврситету 
Водного господарства та природоко-
ристування. Об’єм вибірки та її склад 
забезепечує статистичну вірогіднісь 
отриманих результатів.

Для діагностики загального рівня 
суб’єктивного благополуччя нами 
була використана методика «Шкала 
суб’єктивного благополуччя».

«Шкала суб’єктивного благо-
получчя» (Г. Перуе-Баду, адаптація 
М.В. Соколової) являє собою скринін-
говий  психодіагностичний інструмент 
для вимірювання емоційного компо-
ненту суб’єктивного благополуччя або 
емоційного комфорту, складається з 

17 тверджень адекватності свого стану, 
які треба оцінити за семибальною шка-
лою. У відповідності до змісту пункти 
діляться на шість шкал-кластерів: 
напруженість і чутливість, ознаки, що 
супроводжують основну психоемоційну 
симптоматику (депресія, сонливість, 
дратівливість), зміни настрою, значи-
мість соціального оточення, самооцінка 
здоров’я, ступінь задоволеності повсяк-
денною діяльністю).

Результати аналізу опитування щодо 
уявлень студентів про психологічне бла-
гополуччя особистості в табл.1.

Так, більшість студентів  у своїх 
відповідях відмічали характеристики, 
що описують емоційні стани і пережи-
вання у зв’язку з психологічним благо-

Таблиця 1 

К-сть дослі-
джуваних

Психологічне благополуччя(ПБ)
Емоційний 

аспект (ЕПБ)
Когнітивний 
аспект( КПБ)

Поведінковий 
аспект (ППБ) ЕПБ+КПБ+ППБ

100 49% 6% 6% 39%

Характерні 
описи

Гармонійний 
стан, спокій, 
внутрішня 
рівновага, 

урівноваже-
ність, позитив, 
радість, душев-

ний спокій 
та комфортні 

зовнішні умови, 
збалансова-

ність, піднесені 
почуття радості 

, наповне-
ність любов’ю 

(до себе, до 
оточення, до 

світу), бажання 
дарувати свою 
любов світу та 

оточенню.  

Поняття, що 
допомагає 
оцінювати 
людиною 

своє власне 
життя, його 

умови. Може 
виражатися 

за допомогою 
когнітивних 

хаарктеристик.

Уміння прийняти 
будь-яку неблаго-
прийнятну ситуа-
цію і залишитися 
в комфортному 

для себе настрої, 
в душевному та 

духовному балансі, 
спокої. Це стій-

кість та рівновага 
почуттів  і думок.

Здоровий глузд, 
незалежність, мож-
ливість реалізації 
власних бажань, 

впевненість в собі, 
активність, людина 
почуває себе здо-
ровою в першу 
чергу, в психо-

логічному стані і 
фізичному. Також 
має здатність та 

силу долати труд-
нощі і охоче жити.
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получчям (49%). Наприклад, зустріча-
лися наступні описи: гармонійний стан 
з собою і навколишнім світом, спокій, 
внутрішня рівновага, урівноваженість, 
позитив , радість, душевний спокій та 
комфортні зовнішні умови, збалансова-
ність, піднесені почуття радості , напо-
вненість любов’ю (до себе, до оточення, 
до світу), бажання дарувати свою любов 
світу та оточенню.  Набагато рідше 
зустрічалися описи психологічного бла-
гополуччя особистості  в когнітивному і 
поведінковому аспектах (6% - К і 6% - П).  
Досить повні відповіді, що зачіпають 
усі три дані компоненти ПБО, зустрі-
чаються у 39% студентів. На думку цих 
студентів, психологічне благополуччя 
це гармонія, згода людини з собою  
і з навколишнім світом. Психологічне 
благополуччя це те, що можна виразити 
зовнішньою поведінкою і діями, вчин-
ками стосовно інших людей. 

Згідно отриманих результатів діагнос-
тики по методиці «Шкала суб’єктивного 
благополуччя» (Г. Перуе-Баду, адаптація 
М.В. Соколової) ми розділили студен-
тів на три групи : студенти з високим і 
помірним суб’єктивним благополуччям, 
а також з суб’єктивним неблагополуч-
чям (табл.2). Так, для 50% респонден-
тів характерне помірне переживання 
суб’єктивного благополуччя. Така 
молодь не виявляє серйозних проблем, 
проте й абсолютного задоволення від 
життя не отримує. Для 12% респондентів 
характерні емоційний комфорт, впевне-
ність, задоволеність життям, ефективна 
взаємодія з оточуючими та адекватне 

оцінювання власних можливостей. 
А ось 33% студентів виявили схильність 
до суб’єктивного неблагополуччя, що 
свідчить про їх замкнутість, песиміс-
тичність, депресивність та тривожність. 
Крайніх оцінок суб’єктивного благо-
получчя визначено не було. За резуль-
татами проведеного нами дослідження 
можна зробити висновок, що третина 
студентської молоді не задоволені влас-
ним життям , його якістю та умовами, 
не відчувають емоційної рівноваги та 
не вважають себе щасливими людьми. 
Можна припустити, що дана катего-
рія  студентів перебуває в тривалому 
стресовому стані й мають низьку стре-
состійкість. Причинами такого явища, 
зважаючи на теоретичний аналіз науко-
вої літератури, може бути відсутність 
можливості самореалізації, недостатнє 
матеріальне забезпечення, відсутність 
підтримки від близьких, низька само-
оцінка, труднощі у взаємодії з іншими, 
навчання студентів в режимі онлайн, 
епідеміологічна ситуація в країні, тощо.

Таким чином, суб’єктивне благопо-
луччя особистості є цілісним психоло-
гічним утворенням, що включає в себе 
оцінку і ставлення людини до свого 
життя, і самої себе. В умовах сучас-
ного суспільства, студенти є досить 
вразливою категорією до негативного 
впливу зовнішніх та внутрішніх фак-
торів, які призводять до невдоволення 
життям і, як наслідок, низького рівня 
суб’єктивного благополуччя. Першо-
чергови фактором є емоційний компо-
нент, що являється основною причиною  

Таблиця 2
К-сть досліджуваних Рівні суб’єктивного благополуччя(СБ)

100 Високий рівень СБ Помірний рівень СБ Суб’єктивне  
неблагополуччя

12% 50% 33%
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відчуття суб’єтивного благополуччя. 
Перспективою дослідження є визна-
чення та впровадження засобів  

психологічної допомоги особистості 
юнацького віку з низьким рівнем 
суб’єктивного благополуччя.
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ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА  
ОСОБИСТОСТІ ДОРОСЛОГО ВІКУ,  

ЯКА ПЕРЕЖИВАЄ КРИЗОВУ СИТУАЦІЮ

Аннотація: У статті піднімаються питання кризових станів особистості дорослого віку та 
надається орієнтовна програма тренінгу на задану тему, що може бути використаним психо-
логами при кризовому консультуванні. З’ясовано основні причини виникнення даних станів, 
та їх вплив на трансформацію ідентичності особистості.

Аннотация: В статье поднимаются вопросы кризисных состояний личности взрослого 
возраста и предоставляется ориентировочная программа тренинга на тему, что может быть 
использовано психологами при кризисном консультировании. Выяснены основные причины 
возникновения данных состояний и их влияние на трансформацию идентичности личности.

Summary: This article reveals the provisions on crisis states of adulthood and proposes a pro-
gram and description of the training session, which can be used by psychologists by crisis counsel-
ing . The main reasons for the occurrence of these conditions have been clarified and their influence 
on the transformation of personality identity. 

Постановка проблеми. Важливість 
проблеми надання психологічної допо-
моги дорослим в кризових ситуаціях 
обумовлена розумінням кризи як про-
блеми, яка постала перед індивідом з 
якою він не може впроратися звичним 
способом, і розв’язати за короткий час. 
Наслідки кризи можуть для особистості 
як негативними, так і позитивними, 
криза постає водночас як загроза для 
особистості, так і як можливість для роз-
витку її можливостей.

Ф.Е. Василюк (1984) під поняттям 
криза розуміє критичний момент і пово-
ротний пункт на життєвому шляху, що 
супроводжується внутрішнім порушен-
ням емоційного балансу, що настає під 
впливом загрози, яка створена зовніш-
німи обставинами [2]

Л.М. Юр’єва зазначає, що до кри-
зового стану призводять не самі зміни,  

а неможливість адаптуватися до них,  
адже особистість перебуває в стані дис-
комфорту та психологічної напруги [8]. 

Таким чином, особистість стикається 
з потребою пошуку психологічної допо-
моги, та спеціаліста який може надати 
кваліфіковану підтримку та допомогу.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій.

Розгляд проблематики дослідження 
доцільно почати з вивчення періоду 
дорослості, який характеризується для 
особистості високим рівнем розвитку 
фізичних та інтелектуальних можливос-
тей, професійних і творчих досягнень. 
Психологічний зміст сенситивних і кри-
тичних періодів розвитку дорослості 
вивчали Б.Г. Ананьєв, Є.П.Ільїн, Дж. 
Каган, Е. Еріксон, В. Мітчел. Інтерес 
до цієї проблеми викликають в першу 
чергу моменти переходу від однієї стадії 
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розвитку до іншою, які Е.Еріксон описує 
як кризи [3].

Іншим важливим аспектом вивчення 
життєвої кризи особистосі в період 
дорослості є кризова інтервенція. Перші 
важливі методи надання швидкої психо-
логічної допомоги були представлені в 
роботах Дж. Каплана і Е. Ліндеманна, 
виконані в 40х роках. ХХ століття. 
Завдяки цим роботам Дж. Каплана стали 
називати батьком превентивної психі-
атрії [4]. Ефективними є також семи-
ступінчата модель кризової інтервенції 
Альберта Робертса, в якій надаються 
загальні правила, за якими може діяти 
психолог-консультант в практичній 
діяльності.

Мета статті: визначити сутність кри-
зових станів особистості дорослого віку, 
дослідити особливості надання психо-
логічної допомоги особистості в період 
дорослості. Розробка програми психо-
логічного тренінгу, який можна вико-
ристовувати на практичних заняттях, які  
стосуються кризового консультування. 

Актуальність питання. 
Тематика даної статті має визначальну 

та особливу актуальність, тому що непе-
редбачувані травматичні події стали 
звичайними предметами повсякденних 
новин. Мільйони людей щодня стика-
ються з кризовими подіями, які вони не 
в змозі вирішити самостійно. З іншої 
сторони надалі актуальною залишається 
проблеми загального визначення життє-
вої кризи й кризової ситуації, які б роз-
глядали проблему в цілому, а не лише 
окремі аспекти.

Виклад основного матеріалу.
Кризова ситуація є типовим явищем, 

яке переживає кожний індивід протя-
гом усього онтогенезу, і не розгляда- 
ються, як хворобливі порушення, а 
як нормальна реакція особистості на  

небезпечну подію, які людина пережи-
ває хворобливо. На початку доцільно 
визначити поняття дорослості, та його 
періодизацію. 

Дорослість як період життя людини, 
який йде за дитинством і є попереднім 
перед старістю є безмежним, адже саме 
розвиток стає основою життєдіяльності 
людини.

Психологічний розвиток особистості 
в період дорослості набуває все більше 
ознак індивідуалізованого характеру, це 
пов’язано з тим що як зауважує Б.Г. Ана-
ньєв, що настання зрілості людини як 
індивіда, особистості, суб’єкта пізнання, 
і праці у часі не співпадають, і подібна 
гетерохронність зрілості зберігається  
у всіх формаціях [1]. 

Ще з часів античності існують різні 
підходи до періодизації зрілості так, 
наприклад Піфагор порівнював вікові 
періоди з порами року, відповідно зрі-
лість охоплювала періоди літа з віко-
вими межами від 20 до 40 років і осені 
від 40-60 років. Б. Г. Ананьєв ділить 
період дорослості на три періоди,  
а саме: ранню дорослість (18-25 років), 
середню дорослість (26-46 років) і пізню 
дорослість (47-60 років) [4]. 

У Г. Крайг є ті ж періоди, але з 
іншими віковими межами (21-40, 41-60 і 
60-65 років до смерті) [5]. Розширення 
вікових меж пов’язано, зі збільшенням 
тривалості життя людей в останні деся-
тиліття.

 На період дорослого віку припа-
дає дві нормативні кризи, а саме: криза 
середнього віку і криза старіння або 
похилого віку. Криза середнього віку 
виникає в момент пікового розвитку всіх 
психічних функцій, коли особистість має 
достатньо кількості життєвої енергії для 
подолання труднощів і для досягнення 
цілей, а також усвідомлення наявності 
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часового ресурсу життя і можливості 
їм розпорядитися інакше, ніж попере-
дньо. Криза «сенсу життя» відбувається 
в період (28-32 роки), обумовлена жит-
тєвими труднощами та розчаруванням 
людини в цінностях та ідеалах. Пере-
оцінка життєвих цінностей призводить 
до зміни сенсу життя та визначених пла-
нів, можлива зміна ставлення до профе-
сійної діяльності. Як наслідок людина 
виробляє нову «Я-концепцію», вчиться 
краще розуміти себе та визначати інди-
відуальність інших [7]. 

Криза старіння з’являється на тлі 
суб’єктивного переживання й згасання 
психічних та фізичних функцій, зни-
ження рівня сил, а також усвідомлення 
того, що деякі цілі, вже не будуть досяг-
нуті через обмеженість часовим ресур-
сом. Таким чином, у віці близько 60 років 
кожна людина осмислює прожиті роки, 
шукає свою індивідуальність, для цього 
періоду характерні зокрема специ-
фічні зміни в емоційній сфері людини: 
неконтрольоване посилення афективних 
реакцій, сльозливості, з’являється тен-
денція до ексцентричності, зниження 
здатності справлятися зі складними 
ситуаціями.

Важливою складовою для кризо-
вої інтервенції є своєчасне втручання в 
перебіг кризової ситуації, яке ілюструє 
теорія Х.Парада та Г.Каплана 1960, 
дослідники виявили той факт, що "кризи 
мають піковий момент або раптовий 
перелом"; коли людина досягає цього 
піку, напруга зростає і стимулює мобі-
лізацію раніше прихованих внутріш-
ніх сил та можливостей, які вимагають 
своєчасного втручання, щоб допомогти 
людям успішно впоратися з кризовою 
ситуацією. Каплан (1961) стверджує, що 
відносно незначна сила, яка діє корот-
кий час, може перемикнути рівновагу 

на ту чи іншу сторону, тобто в сторону 
психічного здоров’я або в сторону пси-
хічного захворювання [9]. 

За позицією Альберта Робертса, який 
використовує семиступінчату модель 
кризової інтервенції важливими в роботі 
з клієнтами є: встановлення довіри, 
ретельна оцінка впливу кризової ситу-
ації на особистість, виявлення почуттів 
та емоцій клієнта, вивчення сильних 
сторін клієнта та його минулого досвіду 
з кризовими ситуаціями, зміна копінг-
поведінки, та застосування когнітивного 
підходу [10].

Виходячи з вищесказаного для роботи 
з клієнтами дорослого віку, які потребу-
ють кризової інтервенції пропонується 
застосовувати тренінгові та інтегративні 
заняття, завданнями яких буде:

‒ досягнення усвідомлення про 
ефективне конструювання копінг-стра-
тегій;

‒ розвиток самопізнання та самови-
раження особистості;

‒ усвідомлення свого успішного 
подолання кризи в минулому;

‒ допомога у зміцненню особистіс-
ної цінності;

План проведення заняття.
 Вступна частина. 
Обговорення теоретичних аспектів 

проблеми кризи в житті особистості. 
На початку заняття учасники зна-

йомляться один з одним, з тренером та 
визначаються власні очікування, озна-
йомлюються з правилами роботи групи. 
Правила роботи під час тренінгу - це 
норми поведінки, про які учасники групи 
домовляються і за якими керуються під 
час проведення заняття.

Вправа «Цікаве ім’я». 
Мета : сприяти знайомству за допо-

могою розповіді про своє ім’я. Час вико-
нання: 10 хвилин. 
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Кількість учасників - без обмежень 
(за наявності великої групи, можна 
розділити її на підгрупи, які створю-
ватимуть власні кола). Матеріали-не 
потрібні. Особливі вимоги до примі-
щення - відсутні. Процедура: учасники 
розміщуються на стільцях по колу. 
Тренер пропонує кожному розпові-
сти щось цікаве, кумедне, незвичайне 
про своє ім’я, щоб допомогти іншим 
запам’ятати ім’я промовця та асоці-
ювати це ім’я з конкретною особою 
члена тренінгу.

Вправа «Очікування» 
Мета: визначити сподівання і очіку-

вання учасників щодо навчання тренер-
ській діяльності. 

Час виконання: 10 хв. 
Кількість учасників - без обмежень. 

Матеріали - аркуші паперу, відповідно 
до числа учасників, з чотирма незакін-
ченими реченнями, ручки. Особливі 
вимоги до приміщення - відсутні.

Хід вправи: тренер роздає кожному 
учаснику аркуш паперу, на якому напи-
сані такі незакінчені речення: 

а) від тренера я очікую...; 
б) від інших учасників я очікую...; 
в) від себе я очікую...; 
г) мета, яку я маю намір досягти. 
Тренер пропонує кожному відповісти 

на запитання одразу, або після корот-
кого обговорення в парах, малих групах, 
всією групою, потім збирає заповнені 
аркуші. Коли тренінг завершиться, ці 
аркуші будуть роздані учасникам знову, 
щоб вони могли вирішити, якою мірою 
тренінг задовільнив їхні очікування. Це 
допоможе учасникам у виробленні під-
сумкової оцінки тренінгу. 

Вправа «Підкреслення спільності»
Мета: створення в групі атмо- 

сфери емоційної свободи, відкритості, 
дружелюбності.

Час виконання: 10 хв. 
Вправа проводиться у колі з м’ячем. 

Учасник, що кидає м’яч іншому, пови-
нен назвати психологічну якість, яка 
об’єднує його з тією людиною, якій 
він кидає м’яча. При цьому він почи-
нає свою фразу словами: «Я думаю, 
нас з тобою об’єднує…» і називає цю 
якість, наприклад: «Ми з тобою одна-
ково товариські»; «Мені здається, ми 
обоє буваємо дещо прямолінійними». 
Той, хто отримує м’яча, відповідає: «Я 
згоден», якщо він дійсно згоден, або: «Я 
подумаю», якщо не згоден. Той, до кого 
потрапив м’яч, продовжує вправу, пере-
даючи м’яч кому-небудь іншому, і так до 
тих пір, поки кожен не отримає м’яча.

Вправа «Кінопроба» (на розвиток 
почуття власної значущості).

Мета: розвиток позитивного само-
сприйняття, усвідомлення особливос-
тей самосприйняття і сприйняття себе 
іншими.

Час виконання: 20 хвилин.
1. Згадайте п’ять моментів свого 

життя, якими ви пишаєтеся.
2. Оберіть у своєму списку одне 

досягнення, яким ви пишаєтеся най-
більше. 

3. Встаньте і вимовіть, звертаючись 
до всіх: «Я не хочу хвалитися, але…», і 
доповніть фразу словами про своє досяг-
нення. 

Питання для обговорення: 
– Що ви відчували, коли поділилися 

своїми досягненнями? 
– Як вам здається, у момент вашого 

виступу інші відчували те саме, що й ви? 
Чому? 

Вправа  «Антикатастрофізуюча  
практика» 

Мета: навчитися оцінювати небез-
пеку при посттравматичному стресі

Час: 20 хвилин.
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Перераховуємо ситуації, які учасники 
перетворюють на катастрофи. Запису-
ємо прогнозований збиток для кожної 
ситуації. На шкалі від 0 до 10 відміча-
ємо значення того збитку, якого учасник 
чекає (0 – відсутність яких небудь втрат, 
10 – страхітливі втрати). Після дискусії 
зі спростуванням перебільшення попро-
симо учасників представити кращий 
можливий результат для кожної ситуації. 
Відмітити цей результат на тій же шкалі 
від 0 до 10. Нехай кожен учасник, спи-
раючись на минулий досвід, вирішить, 
що ймовірніше – найкращий резуль-
тат або катастрофа. Просимо учасників 
використати ту ж шкалу для передба-
чення небезпеки в майбутній ситуації, 
якої вони бояться. Після того, як подія 
станеться, учасник може звіритися зі 
шкалою й оцінити, наскільки точно він 
передбачив міру небезпеки. Учасники 
повинні вправлятися в антикатастро-
фізуванні регулярно, поки не навчаться 
оцінювати передбачувану небезпеку 
реалістичніше.

Обговорення: учасники тренінгу від-
повідають на запитання тренера:

– Як змінилися емоції й поведінка 
через сформовані під час критичної 
події переконання?

– Які переконання вони вважають 
корисними, які хотіли б змінити?

Вправа «Я в дикому лісі» 
Мета: розвиток позитивного само-

сприйняття, акцентування на можли-
вих виходах із символічної стресової  
ситуації.

Час: 15 хвилин
Учасникам пропонується намалювати 

себе, у ситуації, ніби вони загубилися в 
дикому лісі. Дана вправа володіє висо-
ким діагностичним потенціалом і дозво-
ляє опрацювати страхи і стратегії пове-
дінки у ситуаціях побоювання чогось. 

Важливо акцентувати увагу учасників 
на можливих виходах із символічної 
стресової ситуації.

Вправа «Виявлення конструктів і цін-
ностей» (репертуарні й рангові решітки 
Дж. Келлі) 

Мета: усвідомлення особистої цін-
нісно-змістової сфери. 

Час: 90 хвилин. Процедура: Най-
важливіше в нашій наступній 
роботі – пам’ятати, що елементами 
решіток обов’язково мають бути зна-
чущі у професійній сфері люди (а їх ми 
виявили за допомогою каузометрії).

1. У полі «Значущі люди» впишіть 
10 людей, що відповідають подіям із 
максимальною значущістю. Для цього 
потрібно використати попередню 
таблицю значущостей. 

2. Порівняйте цих людей у гру-
пах по три людини. У кожному рядку 
таблиці – по одній трійці людей. Поди-
віться уважно на першу трійку й поду-
майте, які дві людини з цієї трійки є най-
більш схожими між собою й разом з тим 
відрізняються від третьої? Відзначте в 
зафарбованих клітинках двох схожих 
людей, а в полі «Подібність» напишіть 
рису, за якою ці дві людини можуть бути 
об’єднані. У полі «Відмінність» напи-
шіть рису, що відрізняє третю людину 
від двох інших. 

3. Перенесіть у наступну таблицю 
значущих людей з попередньої анкети. 
Ті якості, які ви вважаєте важливими для 
вас особисто і для людей взагалі, пере-
несіть у другу анкету в поле «Якості». 

4. Оцініть всіх значущих осіб за кож-
ною якістю (шкала може бути 10- баль-
ною). Після роботи з оцінними решіт-
ками учасники можуть проаналізувати 
систему власних конструктів. Найбільш 
значущі конструкти будуть мати най-
більший бал.
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Вправа «Будинок моєї мрії» 
Час тривання: 10 хвилин
Інструкція: Для створення Вашої 

програми необхідно чітко визначитись 
у власних цілях та скласти план їхнього 
досягнення. 

Уявіть собі, що мета – це будинок 
вашої мрії, в якому є чимало поверхів, 
а зверху міцний та надійних дах. Сфор-
мулюйте ціль, якої Ви прагнете, і напи-
шіть її угорі – це дах вашого будинку. 
А зараз спробуйте вибудовувати 
поверх за поверхом – це кроки реалі-
зації вашої мети. Бажаю Вам побуду-
вати міцний та багатоповерховий буди-
нок, але занадто не захоплюйтесь, щоб 
будівля не похилилась від надмірної 
кількості поверхів і, водночас, не зупи-
няйтесь на першому поверсі! Після 
цього вся група збирається в коло, і 
кожний з учасників розповідає, які цілі 
він собі поставив. Під час обговорення 
група може допомогти визначити кож-
ному учасникові, які «поверхи» йому 
необхідні, а які зайві. Малюнки збе-
рігаються з метою внесення коректив 
або доповнення.

Обговорення результатів роботи  
тренінгу

А зараз я пропоную вам відповісти на 
наступні запитання:

– Чому важливому ви сьогодні  
навчилися?

– Які висновки зробили для себе? 
– Опрацювання чого вдавалося вам 

найважче?
– Над чим ще ви хотіли б по- 

працювати?
Таким чином, в даній статті була 

визначена сутність кризових станів, та 
описані основні цілі кризового консуль-
тування. 

Запропоновані орієнтовні вправи спря-
мовані на роботу з особистістю дорослого 
віку в період ранньої, середньої та пізньої 
дорослості. Описані психотехнічні при-
йоми можуть бути об’єднані в тренінгове 
заняття,та їх використання сприятиме 
формуванню та зміцненню  особистісної 
цінності, яка носить ключове значення 
в кризових ситуаціях. Безсумнівно, дана 
тема потребує подальших наукових дослі-
джень, теоретичних узагальнень та прак-
тичних розробок. 
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КОГНІТИВНИЙ СТИЛЬ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ 
АДАПТАЦІЇ ПСИХОЛОГІВ

Анотація: Досліджено теоретичні основи вивчення когнітивного стилю як чинника про-
фесійної адаптації психологів. Зокрема, систематизовано та уточнено наукові уявлення 
про поняття когнітивного стилю та його сутність у вітчизняній і зарубіжній психології. Здій-
снено аналіз наукової психологічної літератури з проблеми взаємозв’язку когнітивних 
стилів з професійною адаптацією психологів. Виділено основні функції різних когнітивно-
стильових характеристик. А також проаналізовано такі чинники професійної адаптації пси-
хологів: індивідуальні особливості особистості та якість професійної підготовки психолога 
як фахівця, матеріальні та соціальні чинники й умови професійного середовища  Розгля-
нуто основні методики стосовно діагностики когнітивних стилів та професійної адаптації 
з урахуванням можливості їх застосування під час емпіричного дослідження. Для досяг-
нення цілі дослідження було відібрано чотири методики: три методики з визначення когні-
тивних стилів («полезалежність - поленезалежність», «ригідність - гнучкість пізнавального 
контролю», «вузький - широкий діапазон еквівалентності») та одна методика з визначення 
рівня адаптивності. Вважається, що рівень адаптаційного потенціалу фахівця, ступінь зрі-
лості адаптивності, як властивості його особистості та його організму, лежать в основі 
внутрішніх чинників його професійної адаптації. Проведено емпіричне дослідження когні-
тивного стилю як чинника професійної адаптації психологів із застосуванням зазначених 
вище методик та здійснено аналіз його результатів. За результатами аналізу досліджен-
ня сформовано відповідні рекомендації. Зокрема, пропонується враховувати результати 
дослідження при складанні індивідуальних та групових програм з професійної адаптації 
психологів, а також інших (корекційних, мотиваційних, розвиваючих) програм, тренінгів, 
семінарів і т.п.

Аннотация: Исследовано теоретические основы изучения когнитивного стиля как фак-
тора профессиональной адаптации психологов. В частности, систематизировано научные 
изыскания и уточнено понятие когнитивного стиля, а также его смысл в отечественной и 
зарубежной психологии. Проведен анализ научной психологической литературы по во-
просам связи когнитивных стилей с профессиональной адаптацией психологов. Выделено 
основные функции когнитивно-стилевых характеристик. А также проанализированы такие 
факторы профессиональной адаптации психологов: индивидуальные особенности и ка-
чество профессиональной подготовки психолога, материальные и социальные факторы, 
условия профессиональной среды. Были рассмотрены также основные методики для диа-
гностики когнитивных стилей и профессиональной адаптации. Использованы во время эм-
пирического исследования четыре методики: три методики для определения когнитивных 
стилей и одна для определения уровня адаптивности. Считается, что уровень адаптивного 
потенциала специалиста, степень зрелости его адаптивности, как свойства его личности 
и его организма, лежат в основе внутренних факторов его профессиональной адаптации. 
Проведено эмпирическое исследование когнитивного стиля как фактора профессиональ-
ной адаптации психологов с использованием указанных выше методик, а также проведен 
анализ его результатов. По результатам анализа исследования сформированы рекомен-
дации. В частности, предлагается учитывать результаты исследования при подготовке ин-
дивидуальных и групповых программ по вопросам профессиональной адаптации психоло-
гов, а также других (коррекционных, мотивирующих, развивающих) программ, тренингов,  
семинаров и т.п.
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Summary: The theoretical bases of analysing the professional adaptation of psychologists us-
ing cognitive style as a factor were investigated. Exploration and systematization of domestic and 
foreign psychology were conducted to define scientific concepts about cognitive style. Initially, an 
analysis of past scientific literature on the problem of the relationship of cognitive styles with the 
professional adaptation of psychologists is presented. Next, the terminology is highlighted, start-
ing with the main functions of different cognitive-stylistic characteristics, followed by the factors 
of professional adaptation of psychologists: the individual personality traits, the quality of special-
ized professional training received and the material and social factors of their professional environ-
ment. The main methods used for the identifying of cognitive styles and professional adaptation 
are considered, taking into account the possibility of their applications in future empirical research. 
For analysis, four variables were selected: three variables for determining cognitive styles ("field 
dependence - field independence", "rigidity - flexibility of cognitive control", "narrow - wide range of 
expertise") and one variable for determining the level of adaptability. It is proposed that the level of 
adaptive potential of the specialist, the degree of maturity for adaptability and their personality, are 
the factors to influence their professional adaptation. An empirical research of cognitive style as a 
factor in the professional adaptation of psychologists using the above methods was conducted and 
their results presented. Finally, based on the results of the research analysis, certain recommen-
dations were discussed. In particular, the professional adaptation of psychologists plays a key role 
for the preparation of individual and group programs, as well as other (correctional, motivational, 
developmental) programs, trainings, seminars, etc.

Постановка проблеми. В умовах 
сучасного розвитку суспільства вели-
кого значення набуває людина як осо-
бистість, котра наділена персональ-
ними здібностями, від яких залежать її 
здатність до активності, самостійності, 
здійснення аналізу ситуацій та, відпо-
відно, адаптації до них. Соціально-пси-
хологічне значення вивчення механізмів 
психічної регуляції, закономірностей 
прояву індивідуально-типологічних осо-
бливостей суб’єкта у процесі його діяль-
ності визначається, перш за все, тим 
фактом, що без точних наукових даних 
про такі особливості та механізми є 
малоефективним управління процесами 
цілеспрямованого психічного розвитку 
особистості. Ситуації, що виникають у 
стосунках між людьми (у побуті, у сім’ї, 
у колективі), дають  психологам можли-
вість для детального аналізу та вивчення 
різних психічних пізнавальних проце-
сів, за допомогою яких людина сприй-
має, організовує і переробляє інформа-
цію, що надходить з оточення. У зв’язку 
з цим, особистість психолога, його про-
фесійні якості також набувають важли-

вого значення, як у процесі взаємодії із 
соціальним середовищем, так і в процесі 
його професійної діяльності.

Аналіз досліджень та публікацій. 
Вперше було використано термін «ког-
нітивний стиль» саме у сфері психоло-
гії. При цьому, розуміння когнітивного 
стилю на початку його досліджень 
було дуже суперечливим, оскільки 
його сприймали як спосіб тлумачення 
зовсім різних психічних проявів:  
біохімічних, сенсомоторних, особис-
тісних тощо. Таким чином, потребу-
вало уточнення значення смислового 
та функціонального змісту терміну  
«когнітивний стиль».

На першому етапі стиль вивчався у 
рамках психології особистості з метою 
відображення індивідуальних методів 
взаємодії людини з її соціальним ото-
ченням. До цього періоду відносяться 
роботи А. Адлера (1927), Г. Олпорта 
(1937), Г. Роршаха (1921) та інших, 
які трактували стиль як особистісну  
властивість і розглядали його як прояв 
вищих рівнів психічного розвитку  
індивідуальності.
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На другому етапі вивчення стильового 
підходу дослідники проявляють інтерес 
до індивідуально-специфічних способів, 
які задіює людина для обробки інформа-
ції, отриманої з навколишнього світу. 
Саме у цей час в американській психо-
логії уперше з’являється такий термін як 
«cognitive style». Американські дослід-
ники (Гарднер Дж., Уіткін Г., Холцман 
А., Раскін Д.) цим поняттям характеризу-
вали зазначені вище індивідуальні спо-
соби переробки інформації [1]. Завдяки 
цьому ці механізми отримали окремий 
статус та зайняли своє місце у психоло-
гії. Вітчизняні психологи у своїх працях 
також почали використовувати поняття 
«когнітивний стиль» як дослівний пере-
клад з терміну, що використовувався в 
англомовній літературі (cognitive style), 
хоча його точний переклад в українській 
мові - «пізнавальний стиль».

На третьому етапі розвитку стильо-
вого підходу відбувається намагання 
узагальнити всі характеристики терміну 
«стиль». У цей час вивчаються поняття 
стилю, які можна було використати для 
заміни великої кількості характерис-
тик когнітивних стилів, що вивчалися 
раніше. Тобто, на цьому етапі відбува-
ється прирівнення стилю до індивідуаль-
них відмінностей людини у її психічній 
діяльності. У стильових дослідженнях 
параметри конкретизації стилю набули 
розмитості, а саме поняття стилю, як 
індивідуальної особливості видів пове-
дінки особистості, увібрало в себе всі 
інші психологічні поняття.

У вітчизняній психології дослі-
дження, пов’язані з когнітивно-сти-
льовими характеристиками, спочатку 
базувались на спробах дати пояснення 
особистості та спрогнозувати поведінку 
людини. Для цього вивчались індивіду-
ально-специфічні методи організації піз-

навальної діяльності. Внаслідок таких 
досліджень у вітчизняній науці сформу-
вався і набув поширеності саме такий 
підхід до вивчення когнітивних стилів 
у структурі індивідуального стилю піз-
навальної діяльності (Холодна М.О.[2], 
Аллахвердов В.М., Голубєва Є.А., Колга 
В.А [3],та ін.).

В основі професійних якостей пси-
холога знаходяться його особистісні 
властивості, які є важливим компонен-
том його професійної адаптації, а також 
формують його успішну професійну 
діяльність. Оскільки індивідуальні осо-
бливості пізнавальних процесів людини 
(того як вона думає, сприймає інфор-
мацію та запам’ятовує її, який спосіб 
обирає для вирішення тих чи інших 
проблем), характеризуються поняттям 
«когнітивний стиль», науковці у своїх 
пошуках намагались дослідити зв’язок 
між когнітивно-стильовими характерис-
тиками індивіда та його індивідуально-
особистісними особливостями.

Вивчався, зокрема, зв’язок певних 
параметрів когнітивних стилів з особли-
востями спілкування і поведінки у групі 
(Іванов П.М., Cooper М., Lyne R.C., 
Thung R.L, Witkin H.A.), тривожністю 
(Гуліна M.О, Коробова О.JI., Groot С.), 
упевненістю (Головіна О.В., Коробова 
О.Л., Witkin H.A.). Дослідження щодо 
ролі когнітивно-стильових характерис-
тик у професійній адаптації психологів 
не проводились.

Ціль статті. Головною метою цієї 
роботи є висвітлення результатів дослі-
дження стосовно вивчення зв’язку когні-
тивно-стильових характеристик психо-
логів з їх адаптацією під час професійної 
діяльності.

Висвітлення основного матеріалу. 
Професійна діяльність психолога перед-
бачає певний ступінь як свободи так 
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і відповідальності у вирішенні різних 
професійних завдань. У процесі діяль-
ності відбувається професійна адапта-
ція, яка є важливим індивідуальним ета-
пом професійного становлення фахівця. 
Тут грає роль мотивація професійного 
вибору та рівень домагань, особливості 
характеру та інтелектуальні можливості.

Для сучасної психології проблема про-
фесійної адаптації людини є на разі акту-
альною. Адже успішний процес адаптації 
дозволяє людині досягти ефективності 
у своїй діяльності та реалізувати в ній 
власний потенціал. Професійна адапта-
ція - це, свого роду, постійна взаємодія 
особистості з професійним середови-
щем, під час якої відбувається розкриття 
особистісного адаптаційного потенціалу 
людини та вибудовування її професій-
ного стилю індивідуальності. Внаслідок 
успішної професійної адаптації фахівця, 
в тому числі психолога, підвищується 
ефективність професійної діяльності, що, 
власне, позитивно впливає на професійну 
самореалізацію. За визначенням Дми-
трієвої М.А. психологічна професійна 
адаптація - це процес становлення і збе-
реження динамічної рівноваги в системі 
«людина - професійне середовище» [4].

Процес професійної адаптації харак-
теризується певною низкою чинни-
ків.  Сюди відносять індивідуальні осо-
бливості людини та якість професійної 
підготовки як фахівця, матеріальні та 
соціальні чинники, умови професійного 
середовища. У цьому процесі важливу 
роль відіграє ефективне поєднання пси-
хологом індивідуально-психологічних 
особливостей з використанням у своїй 
професійній діяльності різних варіантів 
взаємодії з інформацією, що надходить 
від оточення.

Враховуючи, що індивідуально-пси-
хологічні особливості пізнавальних  

процесів визначаються, зокрема, як ког-
нітивний стиль, то його роль як одного 
з чинників професійної адаптації спеці-
аліста, зокрема психолога, набуває ваго-
мого значення. Оскільки стиль містить 
особливості певної структури операцій, 
яку людина обирає з урахуванням своїх 
індивідуальних властивостей, то його ще 
позначають як поєднання людиною най-
більш ефективних прийомів та методів 
організації індивідуальної діяльності, 
тобто, як певну систему властивостей 
поведінки та діяльності. Можна сказати, 
що індивідуальний стиль діяльності, 
свого роду, є індивідуально-специфіч-
ною системою психологічних засобів, 
які використовує особистість задля най-
оптимальнішого збалансування власної 
індивідуальності із зовнішніми умовами 
діяльності.

Згідно зі Скотниковою І.Г., «когні-
тивні стилі відображають індивідуально-
психологічні особливості пізнавальних 
процесів, схильність до використання 
властивих людині способів взаємодії 
з інформацією, індивідуально-специ-
фічну пізнавальну структуру особис-
тості, опосередковують процеси опе-
рування інформацією на всіх рівнях 
пізнавальної сфери» [5]. Людина внаслі-
док цього формує певний світ образів, 
який виникає між реальністю та самою 
нею, вибудовуючи власну картину світу 
і таким чином забезпечуючи свою адап-
тацію до цієї реальності.

Отже, когнітивний стиль пов’язаний 
зі здатністю людини здійснювати най-
важливіші когнітивні процеси. Це свід-
чить про індивідуальні особливості   
пізнання дійсності, про суб’єктивний 
характер оцінок і про знання, які вико-
ристовуються та активізуються під час 
цього пізнання. Адже кожен індивід наді-
лений власними особливостями щодо 
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способу та швидкості переробки інфор-
мації як зовнішньої так і внутрішньої, а 
також готовності до її відтворення. Ці та  
інші індивідуальні відмінності, що 
засновані на особливостях нервової 
системи і головного мозку, дають мож-
ливість говорити про індивідуальні  
когнітивні стилі.

З метою дослідження взаємозв’язку 
когнітивного стилю та професійної 
адаптації психолога було використано 
такий комплекс психодіагностичних 
методик: для визначення когнітивного 
стилю досліджуваних психологів засто-
совувались методики «Фігури Готтшаль-
дта», «Словесно-кольорова інтерферен-
ція» (тест Струпа); «Вільне сортування 
об’єктів» за Р. Гарднером у модифікації 
Колги В.А.; для оцінки адаптаційних 
можливостей особистості примінявся 
багаторівневий особистісний опиту-
вальник «Адаптивність» авторства 
Маклакова А.Г. та Чермяніна С.В. [6], 
онлайн-версія [7].

З метою проведення емпіричного 
дослідження стосовно когнітивного 
стилю як чинника професійної адапта-
ції психологів було задіяно 23 психолога 
віком від 26 до 37 років, з різним досві-
дом роботи ( від 1 року до 6 років), усі 
досліджуванні - жінки.

За результатами тестування із засто-
суванням методики «Фігури Готтшаль-
дта» для визначення «полезалежності 
- поленезалежності» серед 23 учасників 
дослідження 2 учасники були віднесені 
до полезалежних, 21 - до поленезалеж-
них осіб.

Вважається, що поленезалежні осо-
бистості мають переваги у вигляді адап-
тивної домінанти, оскільки у разі при-
йняття необхідного рішення вони більше 
орієнтуються на власний досвід, хоча 
міра такої орієнтації кожного, власне, 

може бути різна (чим більший ступінь 
орієнтації у людини, тим більше поле-
незалежною вона є). У поленезалеж-
них осіб прийняття рішень базується на 
вичлененні та аналізі деталей, що свід-
чить про наявність аналітичного складу 
розуму, має місце краща орієнтованість 
на поставлені завдання та вищий рівень 
точності при наочному впізнаванні. 
Також у поленезалежних переважає 
інтелектуальна компетентність.

Психологічний зміст полезалежності 
полягає в недостатній структурованості 
процесу обробки інформації з надмірним 
підпорядкуванням ситуативним чинни-
кам, суб’єктивними труднощами подо-
лання їх впливу. Саме ці характеристики 
процесу обробки інформації є проявом 
при полезалежності низькою сформо-
ванностю інтелектуального контролю і 
тенденції до побудови суб’єктивізованих 
ментальних репрезентацій реальності.

За результатами тестування згідно 
з методикою «Словесно-кольорова 
інтерференція» (тест Струпа) для діа-
гностики когнітивного стилю «ригід-
ність - гнучкість пізнавального конт- 
ролю» серед 23 досліджуваних учасни-
ків виявлено 6 осіб зі значенням показ-
ника більше 3 (максимальне значення 
- 5.58); 16 осіб зі значенням показника 
менше 3 (мінімальне значення - 1.83); 
1 особа зі значенням показника, набли-
женим до середнього (3,02). Високе 
значення цього показника свідчить про 
ригідність пізнавального контролю, 
тобто, його вузькість, жорсткість.

Особи, яким властива ригідність пізна-
вального контролю, можуть важко сприй-
мати зміни та інновації, їм не легко пере-
ключатися з одного виду діяльності на 
інший. У них можуть виникати труднощі з 
прийняттям самостійних рішень, можуть 
потребувати уточнення уже спільно  
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прийнятих рішень та їх деталей. Вважа-
ється, що причиною ригідності є недостат-
ньо розвинута властивість переключення 
процесів збудження та заторможення цен-
тральної нервової системи, що породжує 
інертність нервових процесів.

Людина, якій властива гнучкість пізна-
вального контролю, виділяється впевне-
ністю в собі, швидким темпом розмови, 
при якій. водночас, характерне глибоке 
занурення під час спілкування. Крім того, 
гнучкий пізнавальний контроль характе-
ризується також відносно легким перехо-
дом від вербальних функцій до сенсорно-
перцептивних, що свідчить про високий 
рівень їх автоматизації.

За результатами тестування відпо-
відно до методики «Вільне сортування 
об’єктів» за Р. Гарднером у модифікації 
Колги В.А. (для виявлення когнітив-
ного стилю «вузький - широкий діапа-
зон еквівалентності») майже всі показ- 
ники характеризувалися несиметричним  
розподілом, і тому були виключені  
з подальшої обробки результатів.

Згідно з опитуванням з використан-
ням багаторівневого особистісного опи-
тувальника «Адаптивність» авторства 
Маклакова А.Г. та Чермяніна С.В. (для 
оцінки у досліджуваних психологів їх 
адаптаційних можливостей та рівня осо-
бистісного адаптаційного потенціалу) 
було виявлено наступне: 6 осіб з осо-
бистісним адаптаційним потенціалом 
нижче середнього рівня (група пони-
женої адаптації); 9 осіб з особистісним 
адаптаційним потенціалом в межах 
середнього рівня (група середньої/хоро-
шої адаптації); 8 осіб з особистісним 
адаптаційним потенціалом вище серед-
нього рівня (група високої адаптації).

Співвідношення таких параметрів як 
«полезалежність - поленезалежність» 
та «особистісний адаптаційний потен-
ціал» відображено у форматі діаграми 
(слід зазначити, що червоним кольором  
у діаграмі позначено осіб з когнітивним 
стилем «полезалежність»):

За результатами аналізу здійсненого 
дослідження доцільно припустити, що 

Діаграма 1
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полезалежні особи мають особистісний 
адаптаційний потенціал нижче серед-
нього рівня. У свою чергу, це може свід-
чити про низький рівень професійної 
адаптації. Незалежним від поля особам 
властивий особистісний адаптаційний 
потенціал середнього та вище серед-
нього рівнів, що характеризує хороші 
індивідуальні здатності цих осіб у про-
ходженні професійної адаптації.

Професійна адаптація викликає у 
фахівця, зокрема психолога, властиві 
тільки йому реакції на ситуації, що 
виникають під час професійної діяль-
ності у стосунках з колегами та керів-
ництвом, з клієнтами, під час виконання 
професійних обов’язків, та спонукає 
до пошуку адекватних та оптимальних 
шляхів пристосування до цих ситуацій. 
Когнітивний стиль здатен впливати на 
формування оцінки ситуацій, що вини-
кають у психолога під час професійної 
діяльності, на відповідне сприйняття 
цих ситуацій, вироблення та здійснення 
певних реакцій, а також забезпечення 
того рівня адаптації, який властивий 
саме цій особі.

Висновки та рекомендації. Ситуації, 
що постійно виникають у житті людини, 
вимагають відповідної її реакції на них 
та пошуку шляхів пристосування до цих 
ситуацій. Дії людини у певних ситуаціях 
розглядаються як можливість для ана-
лізу та вивчення психічних процесів, за 
допомогою яких ця людина сприймає, 
організовує і переробляє інформацію 
задля вишукування найоптимальніших 
варіантів реагування на ці ситуації. Кож-
ній людині властиві певні індивідуальні 
особливості пізнання дійсності, у кож-
ної людини формується суб’єктивний 
характер оцінок і знань, які в подаль-
шому активізуються та використову-
ються в процесі пізнання чи реагування. 

У цьому випадку когнітивний стиль 
може виступати у ролі інструмента, який 
використовує людина як в особистому 
житті так і в професійній діяльності 
для формування власної реакції на різні 
життєві ситуації та адаптації до них. 
При цьому, різні когнітивні стилі по різ-
ному впливають на формування сприй-
няття однієї і тієї ж ситуації та адапта-
ції до неї, що залежить від когнітивних 
механізмів індивіда. Роль когнітивного 
стилю як одного з чинників професійної 
адаптації психолога набуває вагомого 
значення. Наприклад, за результатами 
дослідження учасники, які віднесені до 
полезалежних осіб, мають особистісний 
адаптаційний потенціал нижче серед-
нього рівня, що співвідноситься з низь-
ким рівнем професійної адаптації. Поле-
незалежним учасникам притаманний 
особистісний адаптаційний потенціал 
середнього та вище середнього рівнів, 
що характеризується хорошими індиві-
дуальними здатностями цих осіб у про-
ходженні професійної адаптації.

Комплексне вивчення людини, дослі-
дження особливостей її психічної  орга-
нізації наразі є актуальним та потребує 
додаткової уваги. Результати такого 
вивчення можуть спонукати до ство-
рення відповідних корекційних, мотива-
ційних, розвиваючих програм, тренінгів, 
семінарів тощо. Особливо це стосується 
професійної адаптації фахівців, у тому 
числі психологів, оскільки період такої 
адаптації може ускладнюватися вну-
трішнім напруженням, підвищеною 
конфліктністю, з’ясуванням умов своєї 
професійної діяльності, погіршенням 
стану здоров’я і т.п. Зазначені програми 
можуть бути спрямовані на вдоскона-
лення професійної діяльності людини 
або групи людей за допомогою розви-
тку і корекції необхідних пізнавальних 
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та індивідуально-особистісних особли-
востей, бажаних як для індивідуальної 
самостійної роботи, так і при взаємодії 
з колективом. Результати дослідження 
також рекомендується враховувати при 
складанні індивідуальних так групових 
програм, як очної так і дистанційної 
форм. Крім того, отримані під час дослі-
дження напрацювання можуть бути 
корисними також і під час роботи з пер-
соналом (для його психологічної оцінки, 

задля удосконалення методів управ-
ління), тобто у психології управління. 
Також отримані дані в ході вивчення ког-
нітивного стилю як чинника професійної 
адаптації психологів можуть бути вико-
ристані для подальшого дослідження  
з урахуванням спеціалізації психологів, 
наприклад - дитячих психологів, психо-
логів, що працюють на виробництві, вій-
ськових психологів, психологів, які пра-
цюють у надзвичайних ситуаціях і т.д.
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ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК ЛЕГО ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ 
РОЗВИТКУ ДІТЕЙ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація: У статті розглянуто переваги уроків у формі гри та проведено дослідження до-
цільності застосування конструктора «LEGO» як засобу подання інформації учням-початків-
цям. Автор доводить думку про ефективність застосування технології «шести цеглинок LEGO».

Аннотация: В статье рассмотрены преимущества уроков в форме игры и проведено ис-
следование целесообразности применения конструктора «LEGO» как средства передачи ин-
формации ученикам начальной школы. Автор доказывает эффективность применения техно-
логии «шести кирпичиков LEGO».

Summary: The article considers the advantages of lessons in the form of a game and conducts 
a study of the feasibility of using the constructor "LEGO" as a means of presenting information to 
primary school students. The author proves the idea of the effectiveness of the technology of "six 
LEGO-bricks".

Реформування початкової освіти, впро-
вадження державного стандарту почат-
кової загальної освіти (2018),  зумовлює 
пошук педагогами-практиками  нових 
підходів, які грунтуються на засадах 
педагогіки партнерства та сприяють фор-
муванню ключових та предметних ком-
петентностей молодших школярів.  

Загалом, НУШ – це великий крок в 
сучасній освіті. Метою реформи укра-
їнської освіти є створення школи, де 
дитина цікаво й весело отримує нові 
знання, а навчальна програма передба-
чає навчання дітей застосовувати здо-
буті навички [5, с.5].

Як відомо, основною формою 
навчання у Новій українській школі 
є   урок, у якому широко використову-
ються ігрові технології. На сьогоднішній 
день набуває популярності серед вчите-
лів початкових класів інноваційна тех-
нологія «Шість цеглинок LEGO». Вона 

сприяє пізнанню навколишнього світу 
спираючись на гру та співпрацю молод-
ших школярів.

Проблематику використання техно-
логії «Шість цеглинок LEGO» в освіт-
ньому просторі початкової школи займа-
лись педагоги і науковці Коротун І., Рома 
О., Сова О., Стрілецька Н., Березівська 
Т. та інші. 

Зокрема, досліджувались питання фор-
мування ІКТ компетентності молодших 
школярів засобом LEGO-технологій (Сова 
О., Стрілецька Н.), навчання через гру на 
основі «Шість цеглинок LEGO» (Бере-
зівської Т.), підвищення ефективності 
сприйняття та засвоєння нового матеріалу 
учнями початкової школи (Рома О.).

Проте, на сьогоднішній день від-
сутні праці, спрямовані на цілісне дослі-
дження впливу технології на пізна-
вальну діяльність молодших школярів 
на уроках. 
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Метою статті є розкриття сутності 
технології «Шість цеглинок LEGO» та 
особливостей її використання на уроках 
у початковій школі.

«ЛЕГО» - це технологія, що грунту-
ється на використанні моделі реального 
світу і предметно-ігрового середовища 
навчання та розвитку дитини. Основним 
принципом навчання за «ЛЕГО» є прин-
цип «навчання через дію» – діти отриму-
ють знання в процесі побудови та дослі-
дження моделей  конструктора [2].

Багато хто за старою звичкою сприй-
має конструктори від LEGO як цікаву 
іграшку, якою можна гратися дома, а от 
до школи – зась. Проте LEGO почали 
використовувати в освітніх цілях ще в 
1960-х роках минулого століття, тому 
згодом керівництво компанії створили 
окремий департамент з розвитку освіт-
ньої продукції [4].

 «Шість цеглинок» - це практичний 
інструмент та дієвий засіб, який дає 
змогу реалізувати ігрові та діяльнісні 
методи навчання у початковій школі. 
Шість цеглинок – це ігри-завдання 
із набором з шести цеглинок LEGO 
DUPLO певних кольорів (наприклад 
червоного, зеленого, помаранчевого, 
жовтого, блакитного та синього). Для 
роботи за цією методикою кожен учень 
та педагог повинні мати індивідуальний 
набір шести цеглинок [1, с. 5].

Вказана технологія є цінним інстру-
ментом і у формуванні інформаційно-
комунікаційних компетентностей 
молодших школярів [3].  Уроки з вико-
ристанням цієї сучасної технології ста-
ють цікавими для дітей, оригінальними 
та захоплюючими. Вчителю легше доне-
сти до дитини матеріал, коли увага учня 
направлена в потрібному руслі. 

Окрім безпосереднього завдання 
цеглинок під час навчання, вони можуть 

відігравати роль сигнальних карток. 
Сенс у тому, щоб кожен колір відповідав 
певному запиту учня : «Потребую допо-
моги!» – помаранчева; «Я не зрозумів!» – 
червона;  «Завдання виконане!» – зелена; 
«Бажаю відповідати!» – блакитна. 

LEGO, окрім головної ролі засвоєння 
матеріалу, допомагає розвинути дрібну 
моторику рук, стимулюючи в майбут-
ньому загально мовленнєвий розвиток і 
розумові здібності, а також стає в нагоді 
під час навчанню правильному і швид-
кому орієнтуванню в просторі. Формує 
навички діалогічного мовлення, розви-
тку такої якості як комунікабельність, 
розширення словникового запасу. 

Застосування технології «шість цегли-
нок LEGO» на уроках спрямована полег-
шити засвоєння учнями молодших класів 
базових знань та розуміння предметів в 
загалом. За допомогою конструктора, вчи-
тель у 2-му класі прививає дітям інтерес 
до таких дисциплін як: математика, 
українська мова, інформатика, оскільки 
учням цікаво рахувати, або вивчати час-
тини мови граючись.  Дієвість даної тех-
нології в тому, що діти засвоюють новий 
матеріал підсвідомо, під час гри. 

Конструктор використовують як 
модель об’єктів та як різновид подачі 
інформації. Наприклад, «шість цегли-
нок  LEGO» на уроках інформатики 
застосовують у таких завданнях: 
«Опиши створений об’єкт» (дитина 
повинна створити об’єкт, що розвиває 
уяву й описати її, розвиваючи спікерські 
навички) і «Відтвори колірну схему» 
(привчає учня уваги під час створення 
вежі подібної на іншу) [3].

Прикладом застосування технології 
«шість цеглинок  LEGO» під час розви-
тку мовлення є вправа «Потяг слів». 

Завдання даної вправи: (1 цеглинка - 
1 слово)  дитина має назвати словами те, 
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що вони бачить навколо себе, або вига-
дати слово і позначити 1 слово - назву 
предмета синьою цеглинкою, а потім 
назвати властивість чи якість предмета 
і позначити 2 слово зеленою цеглинкою. 

Таким чином, в результаті виходить 
поширене речення. Наприклад: сонце – 
ясне.  Поширити його словами – озна-
ками, властивостями, порахувати кіль-
кість слів у реченні.

На уроках математики «шість цегли-
нок  LEGO» стануть у нагоді під час 
здобування математичних знань про 
множину, форму, величину, або навіть 
допоможе у вивченні таблички мно-
ження. 

Розглянемо застосування техноло-
гії на уроці математики на прикладі 
завдання «Холодно-тепло». Учні пови-
нні об’єднати шість цеглинок у дві 
групи холодні і теплі кольори. Цеглин-
кам теплих кольорів присвоюють знак 

«+», холодних «-». За кожною цеглин-
кою закріплюється своя цифра, а потім 
за вказівкою викласти по одній цеглинці 
і вести лічбу, таким чином розвивати 
логічне мислення та уяву.

Добре організована робота з техно-
логією «Шість цеглинок LEGO» має 
великий виховний потенціал: допо-
магає виробляти певні якості особис-
тості – посидючість, терпіння, взаємо-
повагу, охайність. Все це разом узяте і 
дозволяє активізувати мислення, форму-
вати стійкий інтерес до організованості 
[2].

Отже, застосування технології шість 
цеглинок LEGO на уроках в початковій 
школі сприяє формуванню предметних 
компетентностей учня та виконує голо-
вне завдання педагогіки – всебічний 
розвиток дитини за допомогою гри, що 
доводить доцільність реформування 
української освіти.
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ЄС і розглянуті можливості використання даного досвіду для розвитку велосипедної інфра-
структури та велотуризму в Україні.

Аннотация: В статье проанализирован опыт реализации Стратегии развития велодвиже-
ния в странах ЕС и рассмотрены возможности использования данного опыта для развития 
велосипедной инфраструктуры и велотуризма в Украине.

Summary: The article analyzes the experience of implementing the Strategy for the Develop-
ment of Cycling in the EU countries and considers the possibilities of using this experience for the 
development of cycling infrastructure and cycling tourism in Ukraine.

Постановка проблеми. Велосипед-
ний туризм сьогодні є одним з найбільш 
популярних і доступних активних видів 
відпочинку і подорожей молоді і людей 
середнього віку в усьому світі. При 
цьому велотуризм є частиною значно 
більш різноманітного і різновекторного 
велоруху, яке включає в себе різні види 
спорту, екстриму, розваг і відпочинку, а 
також велосипедний міський або сіль-
ський транспорт, розвинену велоси-
педну інфраструктуру і різні види вело-
співтовариств.

Значна кількість європейських країн 
переживають бум велосипедного руху в 
своїх містах завдяки розумній політиці 
розвитку велосипедної інфраструктури. 

При цьому, в Україні зростання масо-
вості учасників веледвіженія, який спо-

стерігався в 2005-2015 роках [1], [2], в 
даний час практично припинився. Також 
припинився і ріст велопоходів. Ми вва-
жаємо, що причиною даного феномена 
є невідповідність невідповідність існу-
ючої міської та приміської велосипедної 
інфраструктури запитам і збільшеною 
масовості учасників велоруху в Україні.

У країнах Європейського Союзу при-
діляється велика увага розвитку вело-
руху як масової формі різних видів діяль-
ності, пов’язаних з велосипедом. Це і 
велосипедний туризм, і форма міського 
трафіку, альтернативного автомобілям. 
Це і розвинена велосипедна інфраструк-
тура з велодоріжками, велопарковками, 
велопрокатом і веломайстерня і спеціа-
лізованими магазинами. Це і підтримка 
різних громадських рухів, організацій і 
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федерацій. Сюди ж входять і різні види 
стимулювання велосипедистів.

Досвід комплексного підходу до роз-
витку велоруху в ЄС є унікальним. Тому 
є актуальним вивчення і аналіз розвитку 
велоруху в ЄС, а так само досліджень і 
програм розвитку велоруху в ЄС.

Цілями даної статті є: визначення 
місця велотуризму в структурі велоруху, 
аналіз досвіду реализации стратегії 
розвитку велоруху в странах ЄС, мож-
ливості перенесення даного досвіду в 
умови України і оцінки перспектив вело-
туризму та інших масових видів вело-
руху в залежності від розвитку велоінф-
раструктури.

Велотуризм є одним з видів вело-
руху, що включає в себе класичні  

і альтернативні види спорту, види актив-
ного відпочинку і розваг, а також види 
велосипедного міського та міжміського 
транспорту. Структура видів велоруху 
представлена на Рис.1.

Подорожі на велосипедах мають 
давню історію і традиції як в Україні, 
так і в усьому світі. Однак в останні 
десятиліття технічний прогрес у вдо-
сконаленні велосипедів для активних 
подорожей і появи цілого ряду напрям-
ків конструкцій велосипедів для екс-
тремальних видів спорту призвели до 
значних змін у структурі та напрям-
ках розвитку подорожей, активного 
відпочинку та розваг, а так само екс-
тремальних видів спорту, пов’язаних  
з велосипедом.

Рис. 1. Структура різних видів велоруху
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Подорожі, поїздки, тренування, зма-
гання на велосипедах в умовах при-
родного та штучного рельєфу вийшли 
далеко за межі традиційного велоси-
педного туризму, як складової частини 
спортивного туризму і стали одним з 
найбільш масових сегментів світової 
індустрії активних видів туризму.

Будучи складовою частиною велоруху 
спортивний і комерційний велотуризм 
безумовно залежать від популярності 
і масовості всього велоруху та відпо-
відно від розвитку велоінфраструктури. 
Оскільки найбільший прогрес у розви-
тку велоруху спостерігається в країнах 
Євросоюзу, розглянемо докладніше цей 
феномен.

Досвід комплексного підходу до роз-
витку велоруху в ЄС є унікальним. Тому 
нами було проаналізовано різні аспекти 
досліджень і програм розвитку велоруху 
в ЄС. Зокрема, нами були вивчені резуль-
тати широкомасштабного дослідження, 
проведеного Європейською федерацією 
велосипедистів (ECF).

Європейська федерація велосипедис-
тів (ECF) є федерацією-парасолькою над 
національними велосипедними організа-
ціями, які сприяють використанню вело-
сипеда як масового виду транспорту по 
всій Європі. Сьогодні ECF представляє 
понад півмільйона людей в 45 країнах. 
Організація взяла на себе зобов’язання 
гарантувати, що використання велоси-
педа досягає свого найповнішого потен-
ціалу в досягненні сталого транспорт-
ного розвитку і благополуччя населення. 
Для досягнення цих цілей ECF прагне 
на європейському рівні змінити тран-
спортну політику бюджетного розподілу 
та асигнувань. ECF стимулюватиме й 
організовуватиме обмін інформацією та 
досвідом з питань політики і стратегій 
в галузі транспорту, тісно пов’язаних із 

велорухом, а також працюватиме з вело-
сипедними організаціями [3].

Для того, щоб отримати кращі умови 
для велосипедистів по всій Європі та 
досягати збільшення кількості людей, 
які їздять на велосипеді, ECF активно 
підтримує велосипедний рух на рівні 
європейських інституцій [4].

Європейська федерація велосіпедіс-
тів склала звіт щодо економічних пере-
ваг велосипедного транспорту в ЄС [5]. 
Звіт ясно вказує на те, що переваги їзди 
на велосипеді виникають не лише у спе-
цифічних ізольованих сферах, таких як 
транспорт або охорона навколишнього 
середовища, але і у багатьох інших сфе-
рах, які також підлягають під юрисдик-
цію ЄС, зокрема в промисловій політиці, 
зайнятості населення, охороні здоров’я 
та в соціальній політиці. Інтегрована 
стратегія велоруху ЄС, яка включає ці 
сфери та розглядає їзду на велосипеді 
у всіх пов’язаних ділянках, разом з тим 
дозволить отримати ці переваги у май-
бутньому, у тому числі в країнах, які на 
сьогодні мають низький рівень розвитку 
сфери велосипедного руху [6].

Особливістю методології проведе-
ного дослідження є методика розра-
хунку економічної вигоди від розвитку 
велоруху. Відповідно до цією методи-
кою можлива перспективна економічна 
вигода полягає в економії у кількох 
сферах фінансування, таких як міський 
транспорт, охорона здоров’я, забруд-
нення навколішнєго середовища, зміни 
клімату і глобального потепління від 
викидів СО2, освіта та соціальна сфера 
та інших. При цьому підсумовуються 
можливі збитки від перерахованих про-
блем і засоби на їх подолання.

У дослідженні оцінювалося можливе 
зменшення шкоди екології, здоров’ю 
населення з обліку економічних витрат 
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на його відшкодування, а також еконо-
мії природних ресурсів і вільного часу 
при зміні міського трафіку в масшта-
бах ЄС. Сумарна єкономіческая єффек-
тівность від велоруху згідно звіту про 
дослідження становить 513,19 млрд. €. 
Окремі економічні показники переваг 
велоруху представлені нижче.

1. Вплив велоруху на навколишнє 
середовище і клімат. Сумарна ефек-
тивність в масштабах ЄС становить 
15,43 млрд. €. З них: 

– Зменшення викидів CO2: 
2 205 410 015 €;

– Переваги, пов’язані зі зменшенням 
викидів CO2: 10 000 000 000 €;

– Зниження забруднення повітря: 
426 797 211 € [7];

– Зниження шумового забруднення: 
300 000 000 €;

– Економія природних ресурсів: 
2 000 000 000 €;

– Зменшення забруднення ґрунтів 
паливом та іншими речовинами від авто-
мобілів: 500 000 000 €.

2. Вплив велоруху на енергетику і при-
родні ресурси. Сумарна ефективність в 
масштабах ЄС становить 2,8 млрд. €. 

3. Вплив велоруху на здоров’я людей. 
Сумарна ефективність в масштабах ЄС 
становить 191,27 млрд. €. З них:

– Фінансові переваги (смертність): 
96 554 944 000 € [8];

– Переваги захворюваності: 40% від 
переваг смертності: 38 621 977 600 € [9];

– Електровелосипеди додають істотні 
переваги для здоров’я. Оціночна пере-
вага: 30 млрд. €;

– Їзда на велосипеді покра-
щує здоров’я. Користь оцінюється 
у 20 млрд. €;

– Переваги для дорожньої без-
пеки та уникнення ДТП оцінюється у 
772 954 667 € [10]. 

4. Мікроекономічні преймущества 
від велоруху оціночно складають 
63,09 млрд. €. В тому числі:

– Виробництво запчастин та аксесуа-
рів: 1,687 млрд. €;

– Вартість велосипедів, вироблених у 
ЄС: 4,277 млрд. €;

– Прибуток від продажів велосипедів 
у рік: 6,58 млрд. €;

– Продаж аксесуарів та спорядження: 
2,3 млрд. €;

– Ремонт та обслуговування велоси-
педів (15% від продажів): 0,98 млрд. €;

– Цінність велосипедного туризму 
(2,3 млрд. туристичних велопоїздок на 
рік у Європі): 44 млрд. € на рік [11];

– Уникнення матеріальної шкоди 
від автомобільних аварій складає:  
3,25 млрд. €.

5. Вплив велоруху на розвиток техно-
логій та дизайну. Сумарна ефективність в 
масштабах ЄС становить 20 млрд. €. З них:

– Надання більшого простору в міс-
тах для активних транспортних форм. 
Оціночно складають 10 млрд. € на рік;

– Розумніший внесок велоруху у нові 
технології та розвиток розумних міст 
оцінюється у 10 млрд. € на рік.

6. Вплив велоруху на економію часу і 
простору. Сумарна ефективність в масш-
табах ЄС становить 131 млрд. €. З них:

– Покупки на велосипедах. Загаль-
ний підрахований обсяг: 111 млрд. €  
на рік [12];

– Економія простору при паркуванні 
на 10% та під час руху на 5%. Оціночний 
обсяг переваг: 20 млрд. €.

7. Вплив велоруху на на соціальну 
сферу. Сумарна ефективність в масшта-
бах ЄС становить 50 млрд. €.

8. Вплив велоруху на розвиток 
і мобільність міського транспорту. 
Сумарна ефективність в масштабах ЄС 
становить 29,6 млрд. €. З них:
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– Частка замінності велосипедом 
автомобільних подорожей: 32%. Резуль-
тат: 6,57 млрд. €;

– Уникнення інвестицій в обслу-
говування дорожньої інфраструктури 
завдяки велоруху: 1,1 млрд. € [13];

9. Вплив велоруху на єднання  
людей. розмаїття велосипедних культур. 
Сумарна ефективність в масштабах ЄС 
становить 10 млрд. € [14].

При розгляді перерахованих сум 
слід враховувати, що деякі з показників 
ґрунтуються на оціночних даних [14]. 
Однак загальний розмір сум, що переви-
щує 500 млрд €, безумовно вплинув на 
масштабність і політику реалізації вело-
сипедні стратегії ЄС.

Велосипедна стратегія ЄС реко-
мендує виділяти на розвиток, попу-
ляризацію та адміністрування проек-
тів велотранспорту не менше 10% від 
транспортного бюджету або не менше 
5 євро на рік на душу населення. На 
державному рівні «велосипедний” 
бюджет має забезпечувати виконання 
таких завдань:

1. Інвестиції в інфраструктурні 
об’єкти, які реалізуються коштом дер-
жавного бюджету;

2. Забезпечення системи субсидій 
для підтримки велосипедних ініціатив 

на місцевому та регіональному рівні 
(включно з кампаніями з популяризації).

Аналіз доступних фінансових даних 
щодо розподілу бюджетних коштів на 
велосипедну інфраструктуру показав 
успішність реалізації велостратегіі ЄС за 
загальним обсягом інвестицій. У країнах 
ЄС створено спеціальні державні фонди 
розвитку велотранспорту. При цьому 
частка бюджетних коштів в інвестування 
велосіпелной інфраструктури становить 
від 2% до 23,5% в різних країнах ЄС [15]. 
У Таблиці 1 представлені розміри інвес-
тицій в велоінфраструктуру країн ЄС.

Що стосується стимулювання вико-
ристання велосипедів для поїздок на 
роботу, то в країнах ЄС прийнята прак-
тика компенсації транспортних витрат в 
розмірі 0,19-0,30 € / км. Крім того, вар-
тість придбаних велосипедів відніма-
ється з податків.

Можливість перенесення досвіду 
реалізації Велостратегіі ЄС в Україні 
були проаналізовані Асоціацією вело-
сипедистів Києва. Авторами публі-
кації О. Чернишової і К. Семенової в 
2017 році були представлені рекоменда-
ції по створенню національної програми 
розвитку велосипедного транспорту в 
Україні [15]. Крім того, Асоціація вело-
сипедистів Києва займалася розробкою 

Таблиця 1
Розміри інвестицій в велоінфраструктуру країн ЄС

Країна
Загальний розмір 
інвестицій, млн. 

євро/рік

Загальний розмір 
інвестицій, євро/

людину

Витрати з 
державного 

бюджету, млн.
євро/рік, (%)

Витрати  
з державного 

бюджету, 
євро/людину

Нідерланди 410 24,5 35 (8,5%) 2
Данія 67,5 12 27 (40%) 4,8

Франція 480 7,2 10 (2%) 0,15
Австрія 30,6 3,58 4,3 (14%) 0,5

Угорщина 36,4 3,7 6,4 (23,5%) 0,5
Чехія 17 1,7 4 (23,5%) 0,4
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концепцій розвитку велоінфраструктури 
для ряду міст України [16].

Аналіз Концепций развития вело- 
инфраструктуры Запоріжжя показав, що 
він розроблений на основі адаптованих 
до умов Запоріжжя, типових рекомен-
дацій PRESTO - проекту європейської 
програми Intelligent Energy, субсидова-
ний виконавчим агентством з конкурен-
тоспроможності та інновацій Європей-
ського союзу.

Аналіз прикладів розвитку велоіфра-
структури в регіонах України показав, 
що фінансування таких проектів здій-
снюється за рахунок грантів різних про-
грам Євросоюзу.

Найбільш значним реалізованим 
проектом є регіональний проект з роз-
витку велосипедного туризму «Вело-
країна», який з качана 2008 року реа-
лізовувала громадська організація 
«Центр соціальних та ділових ініці-
атив» за підтримки Європейського 
Союзу.

Головною метою проекту «Вело-
країна» було визначено створення інф-
раструктури для рекреаційних велоси-
педних поїздок у горах і популяризація 
цього способу відпочинку серед укра-
їнських та іноземних туристів. Проек-
том передбачені такі основні напрями  
діяльності:

– розвідування та маркування нових 
велосипедних маршрутів;

– побудова велосипедних стійок та 
облаштування осель для прийому вело-
сипедистів;

– промоційна діяльність, пов’язана 
з пропагандою велосипедного туризму, 
виданням карт і путівників, рекламою в 
засобах масової інформації тощо [17].

В рамках проекту було прокладено і 
промаркований 51 маршрут на території 
Карпат загальною протяжністю 1348 км. 
Розподіл маршрутів по районам пред-
ставлено в Таблиці 2.

Також, було обладнано 750 вело- 
стоянок у шести районах проекту.  

Таблиця 2
Кількість і протяжність маркованих велосипедних маршрутів  

за районами проекту «Велокраїна» [18, с. 4]

Район Кількість маршрутів
Загальна довжина

маршрутів, км.
Надвірнянський 17 322
Верховинський 7 250

Косівський 9 280
Коломийський 7 128

Глибоцький 5 137
Рахівський 6 230

Разом 51 1348
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Друкованої продукції, тобто плакатів, 
календарів, брошур і журналів видано 
загальним накладом 85 000 примірників.

Ще одним значущим проектом 
є регіональний грантових проєкт  
«Bike AcceNT: велосипедна доступність 
об’єднує территории», який реалізову-
ється в Івано-Франківській області.

Проєкт виконується в рамках Про-
грами транскордонного співробітниц- 
тва ЄІС «Угорщина-Словаччина-Руму-
нія-Україна» 2014-2020 за співфінансу-
вання Європейського Союзу.

Основна мета проєкту - покращити 
доступність словацько-українського 
транскордонного регіону для велосипе-
дистів, створивши передумови для тран-
скордонної мобільності та підвищення 
обізнаності про важливість велосипедів 
як екологічно чистого і кліматично без-
печного транспорту.

Цілі проєкту:
1. Створення умов для розвитку 

велосипедної інфраструктури в прикор-
донній зоні Словаччини та України.

2. Підвищення потенціалу зацікавле-
них сторін з питань планування і впро-
вадження велосипедної інфраструктури 
як елемента транскордонного співробіт-
ництва та розвитку.

3. Підвищення рівня поінформова-
ності про велосипеди як екологічно чис-
тий і кліматичний транспорт серед гро-
мадськості Кошицького, Пряшівського 
країв, Закарпатської та Івано-Франків-
ської областей.

Загальний грантовый бюджет про-
єкту: 359,560.18 євро у тому числі: грант 
ЄС: 323 604.16 євро; внесок партнерів: 
35 956.02 євро. Доля внеску для України 
складає 222 179.00 євро [19].

У 2020 році був проведений тендер 
на проведення проектних робіт, вар-
тість яких була включена в програму 

соціально-економічного та культурного 
розвитку Івано-Франківської області  
на 2021 рік [20].

Висновки. Позитивний досвід реа-
лізації велосипедні стратегії ЄС наочно 
демонструє високий потенціал розвитку 
велоруху в Україні. Актуальність розви-
тку велосипедного транспорту підтвер-
джується й тим, що велосипед є видом 
транспорту, що дешевий у використанні 
та обслуговуванні, корисний для здоров’я 
людини та сталого розвитку міста, а роз-
будова велосипедної інфраструктури є 
дешевою та швидкою в реалізації порів-
няно з іншими видами транспорту. 

Проте більшість українських міст 
не мають жодного метра велосипедних 
шляхів. Така ситуація спричинена тим, 
що співробітники транспортних і місто-
будівних департаментів більшості міст 
не надають достатнього рівня підтримки 
велосипедному транспорту, порівняно з 
автомобільним. Дуже часто небажання 
розвивати велосипедний рух аргумен-
тується відсутністю грошей у бюджеті, 
недостатнім попитом або наявністю 
більш пріоритетних проблем міста. 
І хоча понад 30 українських міст уже 
розробили та прийняли міську цільову 
програму або концепцію розвитку вело-
сипедного транспорту, більшість із 
них не має чіткого плану фінансування  
інфраструктури або відстає у його  
виконанні.

Аналіз реалізації велосипедних про-
ектів на місцевем, регіональному і наці-
ональному рівнях показує, що Укра-
їна знаходиться на початковому етапі 
розвитку велоінфраструктури та місь-
кого велотрафіка. При цьому, існуюча 
масовість українських велосипедистів 
в основному пов’язана з традиційною 
популярністю велотуризму, а так само 
міської й заміської велорекреаціей.
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З урахуванням досвіду реалізації 
стратегії розвитку велоруху в странах 
ЄС, ми вважаємо, що для ефективного 
розвитку велоїндустрії в довготермі-
новій перспективі, разом з розробкою 
національної стратегії розвитку велоси-
педного транспорту, Україна має праг-
нути виділяти 10% видатків Державного 

Дорожнього фонду й територіальних 
дорожніх фондів на розвиток велосипед-
ної інфраструктури. Альтернативним 
варіантом є створення окремого «вело-
сипедного фонду», рівень фінансування 
такого фонду також повинен наближа-
тися до 10% загальних витрат на будів-
ництво та утримання доріг.
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викладач комісії підприємництва, торгівлі

та біржової діяльності
ВСП «Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва

Дніпровського державного технічного університету»

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
З ЕКОНОМІКИ ТОРГІВЛІ

Анотація: У статті проаналізовано різні форми проведення практичних занять, наведено 
приклад практичної роботи з економіки торгівлі.

Аннотация: В статье проанализированы различные формы проведения практических 
занятий, приведен пример практической работы по економике торговли.

Summary: The article analizes various forms of practical classes, gives an example of practical 
work on trade economics. 

Основна дидактична мета практич-
ного заняття – розширення, поглиблення 
і деталізація наукових знань, отрима-
них студентами на лекціях та в процесі 
самостійної роботи і спрямованих на 
підвищення рівня засвоєння навчаль-
ного матеріалу, прищеплення умінь і 
навичок, розвиток наукового мислення 
та усного мовлення студентів.

У навчальному процесі використовують 
дві форми проведення практичних робіт:

– фронтальна, за якої після викла-
дення на лекції теоретичних питань всі 
студенти групи виконують одночасно 
одну практичну роботу на однаковому 
обладнанні; у такому разі наявний єди-
ний план і однакова послідовність дій 
для всіх студентів групи;

– індивідуальна, за якої студенти, поді-
лені на групи, виконують різні за темати-
кою, змістом і планом практичні роботи. 
До такої форми вдаються за відсутності 
належної матеріальної бази для реалізації 
фронтальної роботи студентів [1].

Обидві форми проведення прак-
тичних занять мають свої переваги  

і недоліки. До переваг фронтальної 
форми проведення практичних занять 
зараховують:

– безпосередній зв’язок з вивченим 
навчальним матеріалом, що сприяє фор-
муванню практичних умінь і навичок: 
реалізується принцип систематичності і 
послідовності;

– сприятливі умови роботи викла-
дача: фронтальний інструктаж перед 
роботою і в процесі її виконання; під-
готовка навчально-матеріальної бази, 
контроль за перебігом роботи, перевірка 
її результатів, можливість обговорення 
результатів роботи групи на поточному 
чи наступному занятті.

До недоліків фронтальної форми про-
ведення практичних робіт спеціалісти 
відносять:

– просте обладнання (придбання 
складного устаткування, тобто 
25–30 однотипних комплексів для одно-
разового використання в групі є недо-
цільним економічно, а також створює 
складнощі щодо їх розміщення в лабо-
раторії);
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– можливість виникнення психоло-
гічного дискомфорту у студентів в разі, 
якщо з якихось причин перед практич-
ним заняттям не відбулася начитка тео-
ретичного матеріалу.

Єдиною перевагою індивідуального 
практикуму є можливість використання 
складного сучасного обладнання, яке 
вищий навчальний заклад має в одному 
екземплярі, а основним недоліком є те, 
що деякі практичні роботи студенти 
повинні виконувати тоді, коли їм з тема-
тики цих робіт ще не було подано тео-
ретичного матеріалу і його потрібно 
вивчити самостійно [5].

Отже, фронтальну форму проведення 
практичного заняття можна використо-
вувати для робіт ознайомчого чи пізна-
вального характеру, а для складніших 
практичних робіт, які потребують зна-
чних витрат часу і використання доро-
гого обладнання, доцільно проводити 
практичні роботи у формі індивідуаль-
ного практикуму циклічного характеру, 
за якого студенти працюють на одному 
і тому ж обладнанні бригадами за гра-
фіком, що дає змогу виконати усі запла-
новані роботи, передбачені навчальною 
програмою.

Зошит для практичних робіт з еко-
номіки торгівлі (робочий зошит) вико-
ристовується для індивідуального вико-
нання практичних робіт студентами 
ВСП «Фаховий коледж харчових техно-
логій та підприємництва Дніпровського 
державного технічного університету» 
денної форми навчання спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля та бір-
жова діяльність» відповідно до струк-
тури навчальної дисципліни «Еконо-
міка торгівлі». Крім того, на засіданнях 
регіонального методичного об’єднання 
викладачів економічних дисциплін його 
зміст було обговорено та рекомендо-

вано до застосування під час проведення 
практичних робіт.

Тематика і методика проведення прак-
тичних занять заздалегідь доводяться до 
відома студентів.

Метою виконання практичних робіт 
є закріплення теоретичного матері-
алу, розвиток економічної грамотності 
та економічного мислення студентів, 
набуття навичок економічних розрахун-
ків, оволодіння методикою вирішення 
економічних задач і ситуацій [6].

Практичне застосування знань, набу-
тих під час проведення лекцій, здій-
снюється в формі завдань різного типу: 
практичні вправи, питання на розуміння, 
вправи на закріплення, тестові завдання.

Студенти згідно з тематичним планом 
проведення практичних занять само-
стійно опрацьовують лекційний матеріал 
та рекомендовану літературу, готують, 
при потребі, необхідні дидактичні мате-
ріали та виконують домашні завдання.

Єдиної методики проведення прак-
тичних занять взагалі не існує, кожен 
заклад вищої освіти використовує власні 
розробки. Однак основних положень 
дотримуються всі. Зазвичай, практичне 
заняття проводиться за алгоритмом: 
вступне слово викладача, пояснення 
незрозумілих студентам питань, запла-
нована практична частина, завершальне 
слово викладача.

Для кожного заняття надзвичайно 
важливою є вступна частина. Чим вона 
динамічніша, тим швидше студенти 
налаштуються на сприйняття нової 
інформації та будуть готові до творчої 
роботи. Актуальним є також пояснення 
методичних рекомендацій до виконання. 
Важливим для студентів є нагадування 
основних вимог, правил на занятті, ого-
лошення завдання на наступне заняття з 
короткою аргументацією. 
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Викладач оголошує студентам тему та 
мету заняття, визначає форми роботи, час 
на проведення окремих видів роботи, тобто 
надає заняттю конструктивно прагматич-
ного характеру, зацікавлює аудиторію.

Після узагальнення викладач пови-
нен дати відповіді на окремі теоретичні 
запитання, які виникли в студентів у 
процесі підготовки до заняття. Важливо, 
щоб цей процес не затягнувся. Викладач 
у такому разі може також запропонувати 
студентам звернутися до підручника, 
навчального посібника, перенести пояс-
нення на консультацію. Дії викладача 
залежать від складності питання, наяв-
ності літератури [3].

Зазвичай, з кожної теми теоретичного 
матеріалу з курсу «Економіка торгівлі» 
на практичні заняття виносять індивіду-
алізовані теми комплексного характеру, 
які, з одного боку, дають змогу студенту 
ширше застосувати здобуті знання, а з 
іншого – підготуватися до самостійного 
виконання домашнього завдання. Для 
викладача такі комплексні завдання слу-
гують також способом перевірки рівня 
засвоєння навчального матеріалу сту-
дентами.

Важливе значення в процесі вико-
нання практичних робіт для мене мають 
індивідуальний підхід і продуктивне 
педагогічне спілкування. Студенти 
повинні отримати можливість розкрити 
і виявити свої здібності, свій потенціал. 
Тому при розробленні завдань і плану 
практичного заняття я враховую рівень 
підготовки та інтереси кожного студента 
групи, виступаючи в ролі консультанта, 
не пригнічую при цьому самостійності 
та ініціативи студентів.

Активність студентів на практич-
них заняттях, зростає за умови, що 
їхня діяльність здійснюється в процесі 
пошуку шляхів додаткового засвоєння 

теоретичних знань. У них формуються 
практичні навички і уміння в галузі 
вирішення прикладних завдань у сфері 
економіки торгівлі, виконання розра-
хунків за формулами, закріплюються і 
вдосконалюються вже наявні уміння, 
розвивається здатність самостійно вико-
ристовувати весь багаж знань для вдо-
сконалення певних дій тощо.

На практичних заняттях студентам 
слід дотримуватися принципу макси-
мальної самостійності. Вони повинні 
самостійно виконати роботу, оформити 
розрахунки і дати обгрунтовані відпо-
віді на контрольні питання. Звичайно, 
при виникненні суттєвих труднощів у 
процесі роботи студенти можуть кон-
сультуватися у викладача.

Оцінки, отримані за окремі практичні 
заняття, викладач враховує при вистав-
ленні підсумкової оцінки з навчальної 
дисципліни. Оцінювання роботи студен-
тів у процесі заняття сприяє контролю 
та активізації навчально- пізнавальної 
діяльності.

Кожне заняття доцільно закінчувати 
коротким висновком і рекомендаці-
ями викладача щодо подальшої роботи. 
У такому разі практичні заняття разом 
з лекціями та семінарськими заняттями 
сприятимуть створенню перспективи в 
роботі студентів.

Ефективність практичного заняття 
значною мірою залежить від уміння 
викладача володіти увагою студентів, 
впроваджувати елементи здорової кон-
куренції між ними, здійснювати дифе-
ренційований підхід при доборі груп 
для спільної діяльності на практичних 
заняттях, забезпечувати пряме керівни-
цтво (планування, спеціальне констру-
ювання завдань, контроль) і опосеред-
коване (вплив на мотиви, установки, 
цілі студента).
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Приклад:
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 
Тема: «Нормування та планування 

товарних запасів торговельного підпри-
ємства»

Мета: навчитися визначати показ-
ники, що характеризують стан товарних 
запасів торговельного підприємства; 
виконувати процедуру уцінки та розра-
ховувати її ефективність; опрацювати 
методику нормування товарних запа-
сів – метод пропорційного відхилення.

Методичні вказівки до виконання 
практичної роботи: 

Товарні запаси – це маса товарів, при-
значених для наступного продажу, що 
знаходяться в сфері обігу в процесі пере-
міщення від виробництва до споживача.

Для оцінки забезпеченості товароо-
бороту товарними запасами використо-
вують показник рівня товарних запасів у 
днях обороту:

Ð
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,                   (2.1)
де З – абсолютна величина товарного 
запасу на даний період, тис. грн.;
К – кількість днів в періоді, дні;
Т – товарооборот підприємства за даний 
період, тис. грн.

З метою визначення оптимальних 
розмірів товарних запасів для забезпе-
чення планового розміру товарообороту 
здійснюється їх нормування. Одним із 
економіко-статистичних методів є нор-
мування товарних запасів з урахуванням 
пропорційності коливань рівня запасів 
коливанням обсягу реалізації. Товарні 
запаси на початок періоду за цим мето-
дом розраховуються за формулою:

Зпоч. = З • 0,5 • (1 + Тм / Тс/міс.),     (2.2)
де З – середньомісячний запас, грн.;
Тм – реалізація товарів за місяць, грн.;
Тс/міс. – середньомісячний обсяг реалізації, грн.

Якість товарних запасів характери-
зується розміром та рівнем необхідних 
та залежалих товарних запасів. Тому в 
ході аналізу товарних запасів слід при-
ділити увагу вивченню неходових та 
залежалих товарів, виявленню причин 
їх утворення.

Для мінімізації втрат торговельного 
підприємства від зберігання залежа-
лих товарів проводиться уцінка, мак-
симальний розмір якої визначається за 
формулою:
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де РТЗ – обсяг витрат, пов’язаних з обслу-
говуванням та зберіганням товарних 
запасів, грн.;
РЦбаз – первісно встановлена роздрібна 
ціна товару (базова), грн.

Оцінка ефективності роботи з про-
ведення уцінки товарів відбувається за 
допомогою коефіцієнта ефективності 
уцінки:
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де Дуц. – доходи, отримані від реалізації 
уцінених товарів, грн.;
Зуц. – збитки від проведення уцінки, грн.

Завдання 1. За даними табл. 2.1 вико-
нати оцінку забезпеченості на місяць 
товарообороту товарними запасами 
через визначення показників: 

1/ рівня товарних запасів у днях  
обороту; 

2/ товарний запас на початок періоду. 

Рішення:

Завдання 2. Визначити максимальний 
розмір уцінки та оцінити ефективність 
від її проведення за даними табл. 2.2.
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Рішення:

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
Назвіть причини, що обумовлю-

ють необхідність утворення товарних 
 запасів?

Які товари відносять до неходових та 
залежалих?

Які заходи сприяють скасуванню дис-
пропорцій між асортиментною структу-
рою товарообороту та товарних запасів?

Які попереджувальні заходи може 
використовувати підприємство торгівлі 
з метою запобігання виникненню понад-
нормативних запасів?

В яких випадках поширюється 
«оптова» знижка на кожну одиницю 
закуповуваного товару?

В який спосіб відбувається управ-
ління запасами товарів з обмеженим 
строком придатності?

Які задачі управління запасами виникають 
при взаємодії декількох товарів у системі?

Таблиця 2.1
Вихідні дані для розрахунку товарного запасу 

№
з/п

Варіант
Показник

Значення показника

1,11 2,12 3,13 4,14 5,15 6,16 7,17 8,18 9,19 10,20

1.
Абсолютна величина 
товарного запасу на 
місяць (З), тис. грн.

35 37 39 42 47 35 37 39 42 47

2. Товарооборот за місяць 
(Т), тис. грн. 251 257 263 268 277 251 257 263 268 277

3.
Середньомісячний 

обсяг реалізації  
(Тс/міс), тис. грн.

265 254 270 264 280 265 254 270 264 280

Таблиця 2.2
Вихідні дані для розрахунку уцінки та її ефективності

№
з/п

Варіант
Показник

Значення показника

1,11 2,12 3,13 4,14 5,15 6,16 7,17 8,18 9,19 10,20

1.

Витрати на зберігання 
партії товарів, які пла-
нують уцінити (Впарт

ТЗ), 
тис. грн.

54 55 56 57 58 54 55 56 57 58

2. Кількість товарів  
в партії, штук 100 120 110 130 140 100 120 110 130 140

3. Роздрібна ціна (РЦбаз.), 
тис. грн. 470 475 480 485 490 470 475 480 485 490

4.
Дохід від реалізації 

уцінених товарів (Дуц.), 
тис. грн.

46,8 47,0 47,5 48,2 49,0 46,8 47,0 47,5 48,2 49,0

5. Збиток від уцінки (Зуц.), 
тис. грн. 31,2 32,3 32,9 33,0 33,5 31,2 32,3 32,9 33,0 33,5
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ЕФЕКТИВНІСТЬ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ  
ДОПОМОГИ ПРИ ПСИХОЕМОЦІЙНОМУ СТРЕСІ  

У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Анотація: У статті здійснено теоретичний аналіз основних видів та напрямків пси-
хологічної допомоги під час практичної діяльності психолога. Проаналізовано явище та  
складові елементи психоемоційного стресу особистості. Досліджено особливості прояву 
психоемоційного стресу у підлітковому віці. Та представлено результати емпіричного до-
слідження ефективності надання психологічної допомоги підліткам під час виникнення та  
переживання стресу. 

Аннотация: В статье осуществлен теоретический анализ основных видов и направлений 
психологической помощи во время практической деятельности психолога. Проанализиро-
ваны явление и составляющие элементы психоэмоционального стресса личности. Иссле-
дованы особенности проявления психоэмоционального стресса в подростковом возрасте.  
И представлены результаты эмпирического исследования эффективности оказания  
психологической помощи подросткам при возникновении и переживания стресса.

Summary: The article provides a theoretical analysis of the main types and areas of psycho-
logical care during the practical activities of a psychologist. The phenomenon and components of 
psychoemotional stress of the personality are analyzed. Peculiarities of psychoemotional stress 
manifestation in adolescence have been studied. However, the results of an empirical study of the 
effectiveness of providing psychological assistance to adolescents during the onset and experience 

of stress are presented.

Актуальність. Стресовий стан 
супроводжує особистість під час усього 
життя та безпосередньо впливає на роз-
виток та поведінку у життєвих ситу-
аціях. При тривалій дії такого стану 
можуть формуватись певні деструктивні 
властивості особистості та деформува-
тись подальший розвиток особистості, 
яка перебуває у підлітковому віці. Пси-
хоемоційний стрес може знизити рівень 
успішності під час навчальної діяльності, 
а також може стати причиною порушень  
психічного здоров’я. На сьогоднішній 
момент розвитку психологічної науки 
існує низка факторів, які зумовлюють 
появу у підлітків стресу, який при від-
сутності належної психологічної допо-

моги - може перетворитись на стійкі 
властивості особистості та деформувати 
її подальший психофізіологічний роз-
виток. Також тривала дія такого напру-
ження та навантаження стає причиною 
погіршення успішності під час навчання 
у загальноосвітній школі, агресивного 
прояву у поведінці, зумовлює пору-
шення у побудові взаємовідносин з одно-
літками [1]. Своєчасне надання психоло-
гічної допомоги особам у підлітковому 
віці допоможе зупинити негативний 
вплив на психологічне здоров’я під час 
дії психоемоційного стресу. У зв’язку  
з цим дослідження ефективності надання 
психологічної допомоги підліткам при 
психоемоційному стресі залишається  



55

Київський науково-педагогічний вісник
♦

актуальним, оскільки має вагомий 
вплив на діяльність, поведінку, розви-
ток особистості та стан психологічного 
здоров’я загалом.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. На сучасному етапі розви-
тку психологічної науки описано широ-
кий спектр напрямків психологічної 
допомоги особам у підлітковому віці. 
До таких напрямків можна віднести 
наступні: віково-психологічний підхід 
(Г. В. Бурменська, О. О. Карабанова), осо-
бистісно орієнтований підхід (Т. П. Гав-
рилова, Т. П. Флоренська), когнітивно-
біхевіористичний підхід (А. Гольдштей, 
Д. Поттер, Ю. С. Шевченко) [7]. 

Проблема впливу психоемоційного 
стресу на психічне здоров’я підлітків 
широко висвітлена у наукових робо-
тах: О.В. Анапрієнко, С.І. Болтівця, 

Л. Гармаш, В. Войціцького, Т. Куль-
бачки, О. Васильєва та ін. Фактори, які 
спричиняють виникнення та подаль-
ший розвиток такого деструктивного 
стану особистості активно вивчали: 
Н.Л. Євремова, М. Миколайчук, 
Г.О. Хомич, К.С. Варивода та ін. Осо-
бливості психопрофілактики та корек-
ції стресових станів в осіб підліткового 
віку висвітлені у працях: О. Гречишиної, 
Н.В. Скорик, О.В. Ващука, Н.І. Коцур, 
Л.С. Гармаш, В.І. Розової, О. Єгорової, 
О. Калмикової, С.М. Томчука, Н. Худя-
кова, Т.А. Шапранова та ін. Вплив пси-
хоемоційного стресу на розвиток пси-
хосоматичних захворювань у школярів 
розглядали М.В. Скорик, М. Коваль, 
Л.П. Товкун, Л.С. Гармаш та ін. [10].

Метою дослідження став теоретич-
ний та емпіричний аналіз проблеми  

Рис.1. Основні підходи до надання психологічної  
допомоги особистості у підлітковому віці 
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психоемоційного стресу підлітків та 
шляхів психологічної допомоги, які є 
ефективними у роботі з досліджуваною 
проблемою.

Завдання:
1) теоретичний аналіз конструкту 

психоемоційного стресу та особливос-
тей його прояву у підлітковому віці;

2) аналіз основних напрямків пси-
хологічної роботи, які показують най-
більшу ефективність у роботі під час 
психоемоційного стресу особистості;

3) проведення емпіричного дослі-
дження ефективності допомоги психо-
лога особам у підлітковому віці, які від-
чувають деструктивний вплив стресу у 
власному житті.

Теоретичний виклад проблеми. 
Перехідним віком для особистості є 
саме підлітковий вік (від 11-ти до 15–16-
ти років). І. С. Кон вважає, що даний 
проміжок часу та розвитку проявля-
ється певними диспропорціями у рівнів 
та темпах розвитку сфер особистості. 
Підлітковий вік називоють періодом 
суперечності – причини такої поведінки 
дослідила Л. Г. Терлецька. Дослідниця 
у власних наукових працях прийшла до 
висновку, що підлітки можуть проявляти 
неуважність, що впливає на результати 
навчальної діяльності [9]. Особистості 
підлітка важко керувати власними емо-
ціями, станами та розуміти свої справжні 
потреби вцілому. Це пов’язано з певним 
рівнем хронічної емоційної нестабіль-
ністі, появою нових захоплень та видів 
діяльності, а також надмірного впливу 
мотивації на більшість сфер життєдіяль-
ності. Тобто високий рівень уважності, 
результативності та продуктивності 
під час діяльності проявляється лише у 
випадку особистої зацікавленості під-
літка, тобто сильної мотиваційної сфери 
його особистості. У підлітковому віці 

відбувається формування образу «Я», 
формується доросла позиція щодо пев-
них життєвих ситуацій, підліток активно 
пізнає власні здібності та вміння, які у 
майбутньому можуть допомогти у про-
цесі самореалізації. Відбувається актив-
ний процес порівняння себе з іншими 
людьми та соціальними групами або 
авторитетними особами [2,5]. 

Потреба у самопізнанні, на думку 
І. С. Булах, стає провідною під час пере-
бування особистості у підлітковому віці. 
Проте інколи завищені очікування щодо 
себе чи інших осіб можуть спричиняти 
стресовий стан. Також деструктивний 
вплив соціуму та колективної думки 
може провокування виникнення та фор-
мування в особистості підлітка психое-
моційного стресу [6].

Психоемоційний стрес являє собою 
захисно-адаптивну реакцію на подо-
лання різноманітних труднощів та про-
блем, які виникають під час життєді-
яльності особистості, а також певних 
конфліктних ситуацій в яких особа 
обмежена у власних можливостях по 
задоволенню основних життєвоважли-
вих потреб (біологічних та соціальних) 
(Sherwood A., 1995). Такий тип стресу 
виникає з особистої позиції індивіда. 
Організм такої особистості реагує на 
певні чинники та ситуації, згідно із влас-
ним розумінням впливу таких зовнішніх 
стимулів. На що можуть впливати: 

‒ індивідуально-психологічні харак-
теристики особистості,

‒ соціальний статус у суспільстві,
‒ рольова поведінка у певних ситуа-

ціях, 
‒ вік та особливості кожної вікової 

категорії,
‒ життєвий досвід особистості [6].
Негативні та деструктивні про-

цеси, які відбуваються у найближчому  
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соціальному оточенні підлітка, збіль-
шення кількості соціальних вимог до 
особистості можуть провокувати різ-
номанітні відхилення в поведінці, 
характері, а також емоційні та нервово-
психічні порушення. Особливості пере-
бування у стані психоемоційного стресу 
у підлітків передбачає: збільшення дра-
тівливості та чутливості до певних ситу-
ацій, часті зміни настрою, занепокоєння 
та тривожність, порушення сну та відбу-
вається зниження рівня працездатності 
під час навчальної діяльності. Також у 
підлітковому віці виникають часті кон-
фліктні ситуації, особливо з батьками та 
однолітками, у зв’язку з підвищенними 
очікуваннями щодо інших осіб у влас-
ному оточенні. Психоемоційний стрес 
може спричинити завчасне завершення 
школи, бажання звільнитись від бать-
ківського контролю, замкнутість, недо-
віра до близьких та рідних, ранимість, 
пасивність та відгородження від най-
ближчого оточення [3,9]. Разом з кризою 
підліткового віку психоемоційний стрес 
може погіршувати внутрішній стан та 
відчуття особистості, що призводить до 
певних зривів та загострювати деструк-
тивний вплив на психічне здоров’я.

У випадку переживання особою, яка 
перебуває у підлітковому віці психое-
моційного стресу важливо звернутись 
по допомогу до спеціаліста. Оскільки 
самостійно подолати негативні наслідки 
важко, у певних ситуаціях можливе 
погіршення ситуації. Загалом поняття 
«психологічна допомога» це певна пси-
хосоціальна практика, яка передбачає 
опрацюванння певної сукупності питань, 
складнощів та проблем, які виника-
ють у психічному житті та соціальному 
бутті особистості (за О.Ф. Бондаренко). 
Загалом психологічна допомога сприяє 
вирішенню широкого кола проблем, які 

негативно можуть впливати на розвиток 
особистості. Змістом такого типу роботи 
зі спеціалістом є надання необхідної під-
тримки для особи, яка звернулась по 
таку допомогу. Різноманітність підходів 
та напрямків психологічної допомоги 
розширює спектр практичної діяльності 
психолога в цілому. Вибір необхідного 
напрямку роботи повинен грунтуватись 
на індивідуальних особливостях та рівні 
готовності особи працювати над усві-
домленням та вирішенням власних про-
блем та деструктивних моментів у про-
цесі власного соціального буття [4].

Напрямки психологічної допомоги 
підліткам за Е.В. Федосенко, відно-
сяться: психологічна діагностика осно-
вних індивідуально-психологічних 
властивостей особистості, розвиток та 
корекція негативних та деструктивних 
станів та їх зміна та консультування. 
Також можна віднести просвітницьку 
діяльність та психопрофілактику з 
метою зменшення проявів негативних 
станів особистості [7]. 

О. Я. Митник звертає особливу увагу 
у наукових дослідженнях на особливості 
вирішення проблем підлітків за допо-
могою психологічного консультування, 
як одного з основних напрямків роботи 
психолога. До психологічної допомоги 
можна віднести психологічну підтримку, 
оптимізацію психічного стану й актуалі-
зацію власних психологічних ресурсів 
підлітка [4]. Консультування осіб підліт-
кового віку відбувається із застосуван-
ням методів розмовної терапії, оскільки 
саме бесіда є засобом для усунення та 
усвідомлення порушень психологічного 
здоров’я. К. Роджерс виокремив важливі 
аспекти ефективних взаємин між клієн-
том-підлітком та психологом-консуль-
тантом, до них відносяться: повне та 
безумовне прийняття зовнішніх та вну-
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трішніх підлітка, вміння психолога про-
являти емпатію та розуміння проблем 
та складнощів, які переживає особа, а 
також конгруентність [4]. Саме ці осо-
бливості під час взаємодії та надання 
психологічної допомоги задовольняють 
основні потреби у підлітковому віці.

Надаючи психологічну допомогу осо-
бам у підлітковому віці, які пережива-
ють психоемоційний стрес - психолог 
створює можливості для вільного вияв-
лення власних та справжніх почуттів 
та емоцій, в процесі чого відбувається 
емоційне звільнення та створюється 
фундамент для усвідомлення основних 
причин своїх проблем та складних ситу-
ацій. І. С. Булах пропонує рефреймінг, 
як ефективний метод у роботі з про-
явами психоемоційного стресу, що дає 
змогу особі підлітка зменшити емоційну 
напруженість. Процес перебудови сприй-
няття стресових ситуацій відбувається 
за рахунок зміни сприйняття підлітком 
тих проблем та факторів, які спричиня-
ють виникнення переживань. Описаний 
метод дозволяє допомогти особам під-
літкового віку переосмислити і пере-
оцінити ситуацію або причину подій, 
які організм відносив до небезпечних, 
внаслідок чого виникав психоемоційний 
стрес. Зміна точки зору у роботі з даною 
проблематикою надає та розширює мож-
ливості підліткам зрозуміти інші шляхи 
реакції на певну ситуацію та змінити 
або зменшити почуття та переживання, 
що підкріплюють та підсилюють прояви 
психоемоційного стресу. Сутність пси-
хологічної допомоги підліткам полягає 
у тому, що пропонується ідентифікувати 
власні негативні та деструктивні вну-
трішні переживання, думки або почуття, 
щодо певних ситуацій, а потім пропо-
нується знайти у них позитивну сторону 
та зосередити фокус уваги на цьому. 

Подальше об’єднання позитивних та 
негативних переживань дозволяє змен-
шити рівень прояву психоемоційного 
стресу у підлітковому віці [8].

Опис емпіричного дослідження. 
З метою дослідження ефективності 
психологічної допомоги особам підліт-
кового віку, які перебувають під дією 
психоемоційного стресу ми провели 
емпіричне дослідження. З метою збору 
даних щодо рівня стресу та напруги у 
респондентів ми використали опиту-
вальник «Шкала психологічного стресу 
PSM-25», а також опитувальник нер-
вово-психічної напруги Т.А. Немчина. 
Нами було проведено збір даних після 
якого ми використали напрямки пси-
хологічної допомоги (консультування 
з використанням методу рефреймінгу 
ситуації за методом І.С.Булах). Трива-
лість курсу групового консультування 
становила 2 місяці по 2 години в тиж-
день. Також респондентів ми поділили 
на 2 групи по 14 учасників для зручної 
та комфортної роботи зі стресовими 
ситуаціями. Завершенням став повтор-
ний збір даних з метою дослідження 
динаміки змін у прояві психоемоційного 
стресу особистості у процесі життєді-
яльності. Дослідження проводилось на 
базі РАЛ «Престиж» ім. Л. Котовської . 
Респондентами стали 28 підлітків (учні 
5 – 9 класів) у яких шкільним психоло-
гом помічені ознаки прояву психоемо-
ційного стресу.

У результаті математичного аналізу 
за допомогою Т-критерію Стьюдента 
ми знайшла статистично значимі від-
мінності між показниками до та після 
у рівні прояву психоемоційного стресу 
після надання психологічної допомоги 
респондентам. Показники нервово-пси-
хічної напруги за Т. Немчиним до та 
після (M1= 68,18, SD1= 8,455, M2=53,61, 
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Рис.2. Опис основних етапів емпіричного дослідження надання  
психологічної допомоги підліткам при психоемоційному стресі

Рис.3. Аналіз середніх значень рівня нервово-психологічної напруги  
та стресу до та після надання психологічної допомоги
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SD2=6,989, t=7,285, p=0,01) засвідчили 
ефективність надання психологічної 
допомоги. Можемо сказати те, що на 
початку проведення нашого дослідження 
підлітки були дезорганізованими у про-
яві власної поведінки та розумінні цілей 
навчальної діяльності, прослідковува-
лось виникнення імпульсивних реакцій 
на певні обставини та емоційне висна-
ження організму. Після застосування 
рефреймінгу та надання психологічної 
допомоги ми простежили зміни у пове-
дінці та реакції респондентів, що відо-
бразилось на результатах повторного 
збору психодіагностичних даних.

Рівень прояву психоемоційного 
стресу до та після також зазнав значних 
змін (M1=104,50, SD1= 9,838, M2=97,32, 
SD2=9,680, t=3,442, p=0,05). Наші рес-
понденти не могли довгий період часу 
зосередитись на певних завданнях чи 
діяльностях, спостерігалось постійне 
відчуття втоми та погіршення пам’яті, а 
також були помилки у виконанні завдань 
через невміння сконцентрувати увагу. 
Після повторного збору даних було від-
слідковано позитивні зрушення та змен-
шення рівня прояву психоемоційного 
стресу у підлітків під час процесу жит-
тєдіяльності.

Також аналіз середніх показників за 
допомогою методів описової статис-
тики показав, що за допомогою методів 
психологічної допомоги рівень прояву 
психоемоційного стресу у підлітків з 
помірного рівня наблизився до слаб-
кого (M1=68,18, SD1= 8,455, M2=53,61, 
SD2=6,989). За опитувальником «Шкала 
психологічного стресу» було прослід-
ковано зміни з середнього до низького 
рівня (M1=104,50, SD1= 9,838, M2=97,32, 
SD2=9,680).

Перспективи дослідження. Подаль-
шим розвитком нашого наукового дослі-

дження вбачаємо розробку авторських 
рекомендацій для зменшення рівня пси-
хоемоційного стресу у підлітків прове-
дення емпіричного дослідження та отри-
мання показників ефективності надання 
психологічної допомоги особам у під-
літковому віці, які зазнали впливу пси-
хоемоційного стресу на власний орга-
нізм та психічне здоров’я загалом.

Висновок. Можна підвести підсумок, 
що загалом у підлітковий вік відбува-
ється багато індивідуально-психоло-
гічних зрушень, які можуть послаблю-
вати протидію організму та психіки до 
стресогенних факторів та чинників, які 
виникають у житті. Психоемоційний 
стрес може проявлятись частою зміною 
настрою, підвищенням агресивності та 
дратівливості, а також надмірним хви-
люванням чи тривожністю. Тому ефек-
тивним вирішенням даної проблеми, 
яка трапляється відносно часто у під-
літковому віці може стати наданням 
таким особам психологічної допомоги 
у поєднанні з методом рефреймінгу для 
подолання психоемоційного стресу за 
І.С. Булах.

Нами було проведене емпіричне дослі-
дження ефективності надання психологіч-
ної допомоги при психоемоційному стресі 
у підлітковому віці. Математико-статис-
тичний аналіз за допомогою Т-критерію 
Стьюдента показав статистично значимі 
відмінності між показниками до та після 
у рівні прояву психоемоційного стресу 
після надання психологічної допомоги 
респондентам. Показники нервово-пси-
хічної напруги за Т.Немчиним (M1= 68,18, 
SD1= 8,455, M2=53,61, SD2=6,989, t=7,285, 
p=0,01) засвідчили ефективність надання 
психологічної допомоги. Рівень про-
яву психоемоційного стресу до та після 
також зазнав значних змін (M1=104,50,  
SD1= 9,838, M2=97,32, SD2=9,680, t=3,442, 
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p=0,05). Під час надання такого типу допо-
моги підліток вчиться краще усвідом-
лювати та розуміти власні почуття, а та- 
кож відбувається перебудова сприйняття  

ситуацій, які раніше могли стати  
стресогенними факторами та спричи-
нити виникнення психоемоційного стрес  
у підлітка. 

Література:
1. Андреева И.А., Анохина С.А. Стресс в подростковом возрасте. Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. «Психология, педагогика, филология, филосо-
фия». Выпуск №4 (32). 2006. С. 374–380.

2. Бєлякова С.М.,Шовкова К.О. Соціально-психологічні особливості розвитку особистості 
сучасного підлітка. Молодий вчений. Випуск №5 (57), травень 2018 р. С.454–458.

3. Бохонкова Ю. Психологічні особливості сприйняття підлітком стресової ситуації та 
адаптація до неї. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Випуск 16 (2). 
2011. С. 225–232

4. Вахоцька І. Особливості індивідуального консультування підлітків. Вісник Національної 
академії Державної прикордонної служби України. Серія «Психологія». 2018.Випуск 1.

5. Езерская Н. В. Психологические особенности развития личности подросткового воз-
раста. Молодий вчений. Випуск №7 (22). Липень 2015 р. С. 108–111.

6. Коцур Н.І, Годун Н.І. Психоемоційні стреси в школярів: ризики розвитку та шляхи запо-
бігання. Молодий вчений. Випуск № 9. 1. (49.1), вересень, 2017 р.. С. 97–100.

7. Москалець В.П., Ковальська І.Е. Психологічна допомога особистості у суспільстві сьо-
годення: спроба актуалізації. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби 
України. Випуск 4.

8. Психология стресса и методы его профилактики: учебно-методическое пособие Под.
ред.: Бильданова В. Р., Бисерова Г. К., Шагивалеева Г. Р..ЕИ КФУ: Елабуга. 2015. 142 с.

9. Фоменко Н.В. Подростковый возраст как наиболее сложный этап развития ребенка. 
Вестник ТГПИ.Гуманитарные науки. Раздел «Педагогика». 2013. 

10.  Царькова О.В., Величко Н.Й. Стрес у підлітковому віці та шляхи його подолання. Наука 
та освіта. 2010. С. 3.



62

№ 23 / 2021 р.
♦

Магдюк О. В.
кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри іноземних мов
Хмельницького національного університету

 
PECULIARITIES OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

IN THE TERMS OF TOTAL DISTANCE LEARNING  
IN KHMELNYTSKYJ NATIONAL UNIVERSITY

Summary: The article deals with the peculiarities of a foreign language teaching in the terms of 
total distance learning in Khmelnytskyj National University.

Анотація: У статті розглянуто особливості викладання іноземної мови в умовах 
дистанційного навчання у Хмельницькому національному університеті.

Аннотация: В статье рассмотрены особенности преподавания иностранного языка в 
условиях дистанционного обучения в Хмельницком национальном университете.

Problem research. Distance learning, 
began at the beginning of the 18th century, 
when in 1728 K. Phillips submitted an 
advertisement to a Boston newspaper about 
recruiting students to study stenography. 
An interesting fact was that the student 
could live anywhere in the country, since 
it was assumed that the learning process 
would take place through the exchange 
of letters. In the 20th century, with the 
development of radio and television, and 
later the Internet, new opportunities for 
distance education appeared. “In the 1960s, 
distance education received international 
recognition and began to actively develop 
with the support of UNESCO” [4].

Analysis of recent researches and 
publications. Theoretical and practical 
aspects of distance learning have been 
thoroughly analyzed in the works of both 
foreign and domestic scientists, among 
them are: Adams J. E., Dichanz H.,  
Bodendorf F., Hoppe G., Eckert B., Lobin 
Н., Kettunen J., Andreeva A. A., Alekse- 
eva O.M., Bykova V. Yu., Vashchenka 
V. Yu., Kolos K. R. Dyadycheva V. V.,  

Kuklyeva V. O., Manako A. F., Kukha- 
renka V. M., Polat Ye. S., Ry- 
balko O. V, Stefanenka P. V, Stryuka 
A. M., Semerikova S. O., Smyrnova Try- 
bulʹsʹka Ye. M., Syrotenko N. H., 
Khutorsʹkyy A. V. and others.

The purpose of the article is to study the 
peculiarities of a foreign language teaching 
in the terms of total distance learning in the 
universities in in Khmelnytskyj National 
University.

The main material research. January, 
21, 2004 can be considered the date of 
the official start of distance learning in 
Ukraine, when Order № 40 of the Ministry 
of Education and Science of Ukraine 
approved the “Regulations on Distance 
Learning”, which initiated the introduction 
of new technologies in education. The order 
was issued with the aim of developing and 
improving methods of distance education 
and raising the educational level of the 
population. The order recommended “the 
use of distance learning methods primarily 
for retraining specialists or in areas poorly 
provided with qualified teaching staff, but 
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having sufficient material and technical 
equipment” [2].

Distance education is an opportunity to 
study and receive the necessary knowledge 
remotely from the school at any convenient 
time. Regulations on distance education 
and the Concept of distance education 
development in Ukraine regulate the rights 
and responsibilities of participants in the 
educational process.

Citizens who have secondary, vocational, 
higher education, as well as those who 
have the opportunity to perform remotely 
necessary tasks with the help of educational 
technologies can study remotely in Ukraine. 
The learning process is based on the use of 
various means of communication. Upon 
completion of such training, students 
receive appropriate certificates.

The term of study on the basis of secondary 
higher education is 6 years. Secondary 
vocational education – 4.5 years. On the 
basis of higher non-legal education – 3 years 
[1].

Distance learning models are:
– on the basis of independent study of 

material (externship);
– university studies;
– cooperation of educational institutions;
– autonomous educational institutions;
– autonomous educational systems;
– distance learning using multimedia 

programs [1].
The COVID-19 pandemic led to a 

sharp transition of universities to distance 
learning, which became a great challenge 
for many, especially in March – July 2020, 
brought with it a number of problems 
that had to be solved, and turned into a 
huge experience that changed forever 
understanding of the possibilities of the 
learning process.

To contain the spread of the global 
pandemic, the governments of many 

countries have decided to close educational 
institutions. “According to UNESCO, 
188 states have closed schools nationwide, 
affecting 91.3% of students worldwide 
(1.58 billion people). To minimize the 
negative effects of school closures and 
create conditions for lifelong learning 
process, especially for the most vulnerable 
segments of the population, many countries 
are introducing distance learning systems 
in schools and universities. According to 
UNESCO, 53 states have already deployed 
national educational platforms for distance 
learning ” [6].

Recently, in connection with the 
transition of universities to distance 
learning, there has been an urgent need to 
create and use innovative tools in the field 
of education and, in particular, in teaching 
foreign languages.

Analysis of current trends in higher 
education, i.e. trends in its change, indicates 
the recognition of distance learning as one 
of the priority areas.

As for Khmelnytskyi National University, 
it should be noted that training with the use 
of distance learning technologies has been 
actively carried out since 2000. Depending 
on the form of organization of the learning 
process, the training management systems 
Moodle, massive online courses are used; 
digital collections of educational resources 
of the Internet of a professional orientation; 
platforms for conducting online classes in 
video conferencing mode (Zoom, Skype, 
Microsoft Teams, Google Forms, etc.), 
allowing mobile remote work, etc. The 
training platforms use resources such as: text 
files, web pages, audio files , presentations, 
images, hyperlinks to web pages and various 
files (video and audio, electronic textbooks, 
etc.) on the Internet [3].

However, it should be noted that 
teaching a foreign language using computer 
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technology is constantly undergoing 
changes due to technological innovations 
that challenge the well-established 
traditional ideas about how teaching and 
learning of foreign languages should be 
carried out with the help of a teacher and 
without him/her.

The general goals of foreign languages 
teaching have also changed. The Common 
European Framework of Reference for 
Languages emphasizes the importance 
of “multilingualism and multicultural 
competence” and calls on teachers to 
develop the ability of their students to 
apply their linguistic and communicative 
competencies in a variety of linguistic and 
communicative situations.

In light of these new challenges, many 
foreign language teachers have drawn 
attention to the potential of network 
technologies to expand and complement the 
traditional form of teaching communicative 
communication.

Distance learning is one of the 
alternative approaches that can replace 
face-to-face or traditional education and is 
one of the key factors in the development of 
higher education. Many universities in one 
way or another are introducing computer 
technologies in the field of teaching, 
including foreign language teaching. In 
addition, studies have begun to emerge 
that have shown that distance learning is as 
effective as face-to-face learning.

Although distance learning continues 
to evolve rapidly, it is still in its early 
stages of development. Consequently, 
educators need a greater understanding 
of how students perceive and respond to 
elements of distance learning (since student 
perceptions and attitudes are critical to 
motivation and learning), and how to most 
effectively apply this learning format to 
improve the quality of education.

However, the effectiveness of teaching 
cannot be improved by teaching with the 
help of information technology alone. The 
effectiveness of distance learning depends 
on the organization of the process, on the 
methodological quality of the materials 
used during the lesson, and, of course, on 
whether the teacher who participates in 
the learning process is a master of his/her 
craft, on his/her ability to motivate students 
to acquire knowledge, skills and abilities 
, as well as the formation of the nece- 
ssary competencies, competencies of the  
XXI century, which will be most in demand 
in the near future.

Distance learning will be effective only 
if the following characteristics are present 
[5]: 

1) students’ activities should be carefully 
and in detail planned and organized;

2) the goals and objectives of training 
should be clearly indicated; 

3) training should be interactive, since 
interactivity is the key concept of distance 
learning educational programs; 

4) there should be a feedback between 
the student and the educational material; 

5) it is necessary to have the possibility 
of group training; 

6) sound accompaniment should be 
organized. 

Thus, effective distance learning of  
a foreign language should be based on  
a well-built virtual language environment.

Based on its multifunctionality, distance 
learning using electronic technologies is 
widely used in the field of foreign language 
learning in higher educational institutions. 
The main advantage of distance education 
when learning foreign languages is the 
practical component.

The peculiarity of teaching a foreign 
language is that the goal is not only the 
possession of language competence, but 
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also the possession of communicative 
competence. A foreign language, being a 
means of communication and knowledge, 
occupies a special place in the education 
system. In addition, to practice and 
master communication skills, a language 
environment is needed. And, if it is not 
possible to practice communication in real 
conditions, it becomes necessary to create 
imaginary situations that will stimulate 
communication in the target language. As 
a result, the use of distance learning for 
practicing grammatical and lexical skills, 
developing translation practice, teaching 
various types of reading and listening 
skills becomes effective and relevant [5]. 
However, distance learning with the use of 
multimedia technologies allows students to 
also learn all the diversity of the language, 
and not only focus on grammatical or 
lexical phenomena. Collocations, lexical 
phrases and expressions are topics that 
often go beyond the traditional curriculum 
and which are applied and integrated in the 
classroom in the distance format.

In the course of distance learning, 
students can face a number of obstacles. 
These barriers can represent the learning 
environment, as well as, what is important, 
the individual characteristics of the 
learners. Nowadays there are no such 
distance programs that would take into 
account certain individual characteristics 
of each student.

Another disadvantage of distance 
learning is the lack of motivation and 
psychological unwillingness of some 
students to study independently without 
direct control from the teachers. This also 
includes the problem of self-organization 
and the lack of face-to-face communication 
between the subjects of the educational 
process. In this regard, teachers are faced 
with the problem of organizing student 

learning activities in such a way as to 
provide the greatest motivation for learning.

The results of the study showed that 
students, in general, are not opposed to 
learning foreign languages in a distance 
format. Such an approach to teaching 
allows increasing the efficiency of 
educational processes due to a variety 
of practical activities, high dynamism 
associated with the flexibility of the choice 
of educational material and a variety of 
forms of educational and methodological 
support. However, according to students, 
the distance learning format does not 
contribute to their motivation and better 
assimilation of educational material. Based 
on the students’ answers, we came to the 
conclusion that students need to be “taught 
to learn”. In modern conditions, it is no 
longer enough to simply transfer knowledge 
to students, analyze complex topics. It is 
necessary to teach them to systematically 
look for something new, to constantly 
update their knowledge, to use technology 
as a means to an end, for example, to learn 
a foreign language.

Conclusions. The COVID-19 pandemic 
caused a certain crisis in education in 
March – July 2020. It showed that the 
education system is vulnerable, it is 
necessary to solve such problems as the 
potential of distance learning how learners 
gain knowledge in different circumstances 
of time and place, conducting exams, as the 
usual exam models do not work in distance 
learning, etc. Solving these problems 
stimulates innovation and the development 
of inclusiveness, allows you to experiment 
with different time frames and teaching 
models.

Modern distance education can only 
serve as an addition to the traditional form 
of education, the combination of these 
two models of education will be most 
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effective. The distance format is a topic of 
discussion on the subject of the future of 
higher education. Distance education is at 
the forefront of technical and technological 
advances, however, lack of reliable 
communication can limit pedagogical 
opportunities.

As for the forced transition  
to a distance learning format teachers 
are forced to develop a distance  
learning environment that would be 
aimed at adapting all students to dis- 
tance learning and distance pedagogy in 
general.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 
ВІКУ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

Анотація: Стаття стосується використання програми з обраними методиками арт-терапії 
в роботі з дітьми дошкільного віку. Пояснює поняття арт-терапії та види творчості дитини до-
шкільного віку, описує значення арт-терапевтичних методик в діяльності дитячого садка на 
дитину. Стаття посилається на якісне дослідження з використанням музики та мистецьких 
занять у терапії з дитиною.Ціль якого полягала в тому, щоб викликати у дітей мистецькі ін-
тереси та розвинути їх здібності. Дослідження базувалося на провадженні програми з арт-
терапевтичними вправами для розвитку творчих здібностей у дітей 5-6 роківу яких спостері-
гають великий інтерес до мистецтва та різних його технік, та анкетуванню їхніх батьків, щоб 
зрозуміти їхнє ставлення до арт-терапії, як вирішення проблем їх дітей.

Аннотация: Статья касается использования программы с выбранными методиками арт-
терапии в работе с детьми дошкольного возраста. Объясняет понятие арт-терапии и виды 
творчества ребенка дошкольного возраста, описывает значение арт-терапевтических мето-
дик в деятельности детского сада ребенка. Статья ссылается на качественное исследование 
с использованием музыки и художественных занятий в терапии с ребенком. Цель которого 
заключалась в том, чтобы вызвать у детей художественные интересы и развить их способ-
ности. Исследование базировалось на производстве программы по арт-терапевтическими 
упражнениями для развития творческих способностей у детей 5-6 лет в которых наблюдается 
большой интерес к искусству и различных его техник, и анкетированию их родителей, чтобы 
понять их отношение к арт-терапии, как решение проблем их детей.

Summary: The article concerns the use of the program with selected methods of art therapy in 
work with preschool children. Explains the concept of art therapy and types of creativity of a pre-
school child, describes the importance of art therapy techniques in the activities of kindergarten for 
a child. The article refers to a qualitative study using music and art classes in therapy with a child. 
The purpose of which was to arouse children's artistic interests and develop their abilities. The re-
search was based on conducting a program with art therapeutic exercises for the development of 
creative abilities in children 5-6 years old who have a great interest in art and its various techniques, 
and questioning their parents to understand their attitude to art therapy as a solution to their prob-
lems. children.

Постановка проблеми. У статті роз-
глядається проблема творчості та роз-
витку творчості дітей за допомогою 
арт-терапії. Було проведено емпіричне 
дослідження, метою якого було вияв-
лення та розвиток художніх здібностей та 
інтересів дітей дошкільного віку за допо-
могою програми, що розвиває творчість.
Основна проблема дослідження стосува-
лася відповіді на запитання: Яка роль арт-

терапії та креативної освіти у вихованні 
дітей творчості? Як допомагає дітям арт-
терапія, яка охоплює в основному людей 
із проблемами спілкування, підвищеною 
емоційною напругою та порушеннями 
поведінки. Творча програма проводяться 
для дітей 5-6 років,у яких спостерігають 
великий інтерес до мистецтва та різних 
його технік. На додаток, ці діти виявляють  
вроджену схильність у сфері пластичного  
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зору та високу естетичну чутливість. 
Арт-терапія допомагаєдітям зняти емо-
ційну напругу, висловити свої емоції, 
думки та почуття та впоратися з емо-
ційними проблемами, стресом, гнівом 
та агресією. Творчі вправи стимулюють 
цілісний розвиток особистості дітей  
та їх процеси самовиховання.

Аналіз останніх досліджень і пуб- 
лікацій.

У світі існує багато товариств 
зв’язаних з арт-терапією, кожна з яких 
намагається досліджувала її по-своєму. 

Британська асоціація арт-терапевтів 
(BAAT) досліджувала:

‒ Арт-терапію як «форму психотера-
пії, яка розглядає мистецькі засоби масо-
вої інформації як основний засіб спілку-
вання»[1, c.28].

Американська асоціація арт-терапії 
(AATA) досліджує

‒ Арт-терапію як професію, 
що«пов'язана з психічним здоров'ям».

‒ Арт-терапію, що«застосовує твор-
чий процес для створення художнього 
продукту». Метою є покращення та 
зміцнення фізичного, психічного та емо-
ційного самопочуття клієнта будь-якого 
віку»[2]. 

Канадська асоціація арт-терапії 
(CATA) досліджувала:

‒ Що «арт-терапія поєднує творчий 
процес іпсихотерапію» і це полегшує 
самодослідження та саморозуміння. 

‒ Частина творчого процесу, вико-
ристання зображень, кольору та форми 
дає змогу виражати думки та почуття, 
які важко сформулювати [3].

Австралійська асоціація терапії мис-
тецтвом Нової Зеландії (ANZATA) 
досліджували:

‒ Що «арт-терапія або форма психо-
терапії, яка використовує творчі методи, 
включаючи образотворче мистецтво, 

драматизм, танці та рух використовують 
для покращення свого фізичного, пси-
хічного та емоційного самопочуття» [4].

Європейський консорціум з арт-
терапії в освіті (ECArTE) досліджував:

‒ Арт-терапію, як засіб самовира-
ження, проникливості, невербального 
спілкування, лікування терапевтичних 
проблем. Метою (арт-терапії) є не виго-
товлення художнього продукту, ані есте-
тична чи діагностична оцінка, хоча одне 
з цього може статися, а зцілення. 

‒ Арт-терапевти пропонували спо-
соби полегшити дослідження особис-
тості клієнта та його стосунків з іншими 
людьми. Замість того, щоб безпосеред-
ньо вирішувати проблеми (конфлікти) 
пацієнта, прагнули вирішити конфлікт, 
використовуючи метафори [5, с. 7–9].

Мета та ціль статті. Метою статтіє 
окреслення особливостей розвитку худож-
ніх здібностей та інтересів дітей дошкіль-
ного віку за допомогою арт-терапії.
Завдання статті є дослідження впрова-
дження програми з засобами арт-терапії, 
яка розвиває творчість у дошкільнят.
Дослідження базувалося на опитуванні 
батьків на рахунок їхнього розуміння 
терміну «арт-терапія» та впровадженням  
програми для дітей 5-6 років з застосуван-
ням різних технік. 

Вступ. Творчі дії – найкращий, а ча- 
сом і єдиний спосіб задоволення есте-
тичних потреб людини. Тому навіть най-
молодшим дітям слід доручати активно 
і мужньо вирішувати проблеми, які, 
викликаючи творчу чи дослідницьку 
позицію, дозволяють їм відкривати 
навколишній світ. Даючи дитині шанс 
на творчу гру, під час якої вона може 
безкарно допускати помилки, переві-
ряти свої вміння, формувати свою само-
оцінку та ефективність, ми розвиваємо 
її уяву та потребу в творчості.
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У цій статті розглядається питання 
творчої діяльності дітей дошкільного 
віку, посилаючись на якісні дослідження 
з використання музики та мистецьких 
занять у терапії з дитиною. Дослідження 
базувалося на впровадженні програми 
занять з використанням арт-терапії для 
розвитку творчості дошкільнят.Усі мір-
кування були згруповані за чотирма 
напрямками:

– творчість дитини дошкільного віку,
– різні обличчя дитячої творчості,
– цілі та завдання арт-терапії у роботі 

з дітьми,
– програма занять арт-терапією та 

творча діяльність дитини – дослідження.
Творчість дитини дошкільного віку
Сучасний світ дедалі більше вимагає 

від людини творчого ставлення, яке-
представляє активне ставлення людини 
до світу, що виражається в необхідності 
пізнавати, переживати та свідомо пере-
робляти існуючу реальність та власне 
Я [6, c. 10]. Одна з найголовніших чин-
ників сучасної освіти – це творче став-
лення, настільки затребуване у кожній 
людині. Саме мистецтво дозволяє нам 
формувати людей, які мислять нестан-
дартно, креативно і не схематично, тобто 
творчо [7, с. 142]. Дитина дошкільного 
віку характеризується великою допитли-
вістю, що виражається у задаванні питань 
та наполегливості у дії та пізнанні дій-
сності.Це період у житті, коли все цікаво,  
а бажання знати і діяти самостійно  
невичерпне [8, c. 10]. 

Творчі здібності, креативність та при-
родна творчість маленької дитини най-
повніше розкриваються приблизно у 
віці п’яти років у формі пробудженого 
словесного, художнього, музичного 
та рухового вираження. Після цього 
періоду спостерігається спад творчих  
здібностей, які, якщо їх не розвинути,  

гальмуються. Це зобов’язує вчителя 
працювати над розвитком дитячої 
творчості. Маленьку дитину не слід 
турбувати у розвитку, але її слід ото-
чувати шаблонами, що відображають 
творчі установки і створювати умови, 
які стимулюватимуть її до різних форм  
діяльності [9, c. 19].

Насамперед, набуття індивідуального 
досвіду відбувається у дитинишляхом 
відкриття. У процесі навчання дорослі 
здійснюють посередницьку діяльність 
між дитиною, яка створює власний світ, 
та змістом цього світу. Спосіб виник-
нення цікавості та інтересів у дитини 
значною мірою залежить від розвитку її 
творчих схильностей, а також обсягу та 
рівня творчої діяльності на пізніх етапах 
її життя. Майже кожна дитина виявляє 
творчі схильності, які найчастіше про-
являються на її картинах і малюнках, 
у власних танцювальних аранжуван-
нях, піснях чи римах, які вона створює 
[10, с. 12–13].

Творчість дитини тікає від умов-
ностей, правил та будь-яких наста-
нов. Дитина не знає, що таке техніки 
малювання, на які групи ми поділяємо 
музичні інструменти і що означає вико-
ристовувати метод Станіславського на 
сцені, але коли ми дивимося на емоції, 
що супроводжують її під час гри, ми зна-
ємо, що спостерігаємо творчий процес, 
повний безпосередність і природність. 
Дитина змогла звільнити свій внутріш-
ній світ і використати відповідні вира-
жальні засоби – жести, міміку, слова, 
музичну та художню діяльність. А ми 
повинні поважати її індивідуальність і 
уникати усього, що може спричинити 
гальмування вираження [11, c. 106].

Отже, при розвитку творчої  
діяльності слід дотримуватися таких  
принципів:
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– враховувати особливості розвитку 
дитини та приймати їх повністю,

– стимулювати різні види діяльності 
дитини,

– забезпечити матеріальні умови  
експлуатації,

– керувати діяльністю дитини через 
відкриті завдання, для яких немає пра-
вильного рішення, дитина повинна мати 
можливість вільно шукати себе.

Творча освіта – це один із способів, 
який може полегшити функціонування 
дитини в майбутньому житті, створити 
умови для навчання без страху, допо-
могти вийти за рамки та дозволити роз-
виток здібностей [12, c. 12].

Творча діяльність та самостійне досяг- 
нення мети сприяють поглибленню на- 
бутих знань, розвитку пізнавальних про-
цесів та уяви, вони роблять людей чутли-
вими до навколишнього світу та форму-
ють їх інтереси. Творчо активна дитина 
вчиться сприймати, думати, говорити, 
аналізувати, розрізняти важливіші речі 
від менш важливих, чутлива до навко-
лишнього світу, розвивається не лише 
фізично, а й інтелектуально[13, c. 22].

Різні обличчя дитячої творчості
Творчість дитини дошкільного віку 

виражається в грі, а найпоширенішою 
формою дитячої творчості є малювання, 
в якому вони найлегше можуть висло-
вити все, що бачать навколо. Ця обробка 
реальності надає художньому твору 
маленької дитини своєрідний артис-
тизм. Художня творчість має багато 
спільних рис із грою, але вона відрізня-
ється від неї, серед іншого, тим, що веде 
до створення відносно постійного про-
дукту. Це можуть бути книжки-розма-
льовки, ліплення, малюнки, вирізи або 
наклейки. На основі пластикових виро-
бів ми можемо оцінити рівень розви-
тку дитини, естетичний смак, здатність 

до зорового сприйняття та його творчі  
можливості. 

У мистецтві творчі здібності проявля-
ються через:

– розвинену творчу фантазію та фан-
тазування,

– здатність мислити дивергентно, 
тобто здатність запропонувати більше 
одного рішення,

– емоційну чутливість, що дозволяє 
виражатись у творчій діяльності,

– проникливість та зорову пам’ять[14, 
c.54].

 Багато психологів, педагогів та 
художників цікавились мистецтвом 
дитини. Ці інтереси стосувались як 
визначення періодів, так і фаз розвитку 
художньої творчості дітей та юнацтва. 
Георг Кершенштейнер був одним із пер-
ших дослідників, які розділили художні 
роботи дитини, наступними були: Сте-
фан Шуман, Моріс Дебесс, ЖульєтФа-
вес-Бутоньє, Віктор Ловенфельд, Лам-
берт Бріттен та Циріл Берт. 

 Перший дослідник – Г. Кершенштей-
нер, аналізуючи дитячу креативну твор-
чість, розділив її на чотири періоди:

– період схематичного малювання, 
від 6 до 8 років,

– період пробудження з відчуттям 
форми і лінії, з 8 до 10 років,

– період, протягом якого малюнок 
відповідає фактичному вигляду пред-
мета, від 10 до 12 років

– період вірного відкриття персона-
жів, з 12 до 14 років[15,c. 191-201].

При розробці вищезазначеного 
поділу Кершенштайнер брав до уваги 
не літературний зміст малюнка, а підхід 
форми до натуралізму, що призвело до 
пропуску творів дітьми до шести років.

 Характерною особливістю дитячих 
малюнків є об'єктивація, тобто поява 
фігур людини та тварин, транспортних 
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засобів та рослинного світу. До кінця 
третього року життя дитина вже надає 
значення своїм творінням, пов'язуючи 
намальоване з конкретним предметом і 
називати свою роботу, хоча фактичний 
зв'язок із реальним світом ще тема дуже 
далека. Колір вибирається від випадку 
до випадку, але з часом емоційний фак-
тор починає визначатись при виборі 
кольору. Іноді існує загальна схожість за 
формою з ім’ям, даним їй дитиною.

Теми малюнків шестирічної дитини, 
як правило, стосуються спостережень та 
досвіду з сімейного життя та світу при-
роди. Частим предметом малювання є 
події, які викликають сильні емоційні 
переживання. Шестирічні діти зобра-
жують на своїх малюнках усі питання, 
які їх турбують, незалежно від ступеня 
складності виконання, в цьому відно-
шенні уява дитини є невичерпним дже-
релом ідей.

 До кінця дошкільного періоду деякі 
діти досягають посиленого та збагаче-
ного етапу малюнка. Від зіставлення 
цілих фрагментів та деталей дитина 
переходить до більш силуетного знімка. 
Однак він все ще не поважає пропорції і 
висуває на перший план те, що для нього 
важливо. Також зростає тенденція пред-
ставляти цілі сцени чи події, а не лише 
окремих персонажів [16, c. 181].

 Дошкільний вік – це ігровий період, 
сила якого полягає в тому, що він супрово-
джується відчуттям задоволення, що спо-
нукає дитину діяти. Через діапазон віко-
вих обмежень дитячі ігри відрізняються 
залежно від досвіду, типу та місця гри. Для 
організації ігор з елементами художньої 
творчості використовуються допоміжні 
засоби, що сприяють розвитку художньо-
музичних та постановочних навичок. Гра 
дає дитині радісні враження і водночас є 
заняттям, необхідним для правильного 

розвитку дитини. У грі дитина вислов-
лює свої почуття та бажання, це вияв його 
уяви, творчості та цікавості розуму. 

 Існує багато видів гри, зокрема:
– Творчі ігри або рольові ігри, в яких 

дитина надає предметам особливі функ-
ції і набуває певної ролі. В цих іграх 
діти створюють свою власну реальність, 
власний надуманий світ.

– Будівельні ігри, в результаті яких 
створюються конкретні вироби. Напри-
клад, будівлі, тематичні креслення.

– Дидактичні ігри, які є формою 
діяльності, підготовленої вчителем та 
запропонованої дитині.

– Рухливі ігри, які дуже часто асоці-
юються з тематичними іграми, оскільки 
дитина представляє, наприклад, тварину, 
рослину чи явище погоди [17, c. 89-113].

 В іграх трирічних дітей важливий 
простір, адже діти цього віку – індивіду-
алісти, що грають поруч. Характерною 
особливістю ігор трирічних дітей є поява 
несхематичних способів використання 
та маніпулювання різними предметами. 
Перші поширені тематичні ігри почина-
ють з’являтися у чотирирічних дітей. Але 
поки чотирирічних дітей все ще потрібно 
ізолювати з іграшкою від друга.

 В іграх діти віком від трьох до чоти-
рьох використовують прості форми і 
діють спонтанно, вони не дбають про 
збереження своїх виробів. Діти п’яти 
та шести років самостійно організо-
вують ігри, в яких використовують 
різноманітні предмети, вибираючи їх 
спеціально для розваги. Вони органі-
зовуються в самій грі, у кожного своє 
місце і завдання. Вони намагаються зро-
бити те, що вони створюють, міцним і 
збереженим надовго.

 Ігри дуже веселять дітей, ство-
рюючи можливості для різних видів  
діяльності, вони є чудовим фактором, 
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що стимулює розвиток пізнавальних 
здібностей дитини. Вони викликають у 
нього творчу активність, сприяють роз-
витку уяви, пам’яті, уваги та збагачують 
словник [18, c. 7]. Будь-яке задоволення 
відіграє специфічну роль дитини, тому, 
особливо в дитячому садку, слід створю-
вати умови, що дозволяють проводити 
різні ігрові заходи дитини.

У дошкільний період також розвива-
ються різні музичні здібності. Музику, 
яку сприймає дитина дошкільного віку, 
має відносно невеликий зв’язок з кон-
кретним образом чи темою, але вона 
має дуже сильний емоційний відтінок. 
Трирічна дитина слухає історії та пісні. 
Також вона намагається співати та грати 
з музикою. Трирічні діти недієздатні, 
вони навряд чи можуть виконувати 
навіть прості рухові завдання з музикою. 

 У порівнянні з трирічними, чоти-
рирічні характеризуються більшою 
витривалістю та здатністю зосереджу-
вати увагу, але це все одно короткочасні 
зусилля. Чотирирічні діти мають довшу 
пам’ять, ніж їх молодші колеги, вони 
краще використовують свій голос і часто 
правильно наспівують пісні, які знають. 
Пісні співаються індивідуально або гру-
пами. Також плескаючи та граючи на 
ударних інструментах, вони можуть від-
творити заданий ритм.

 Характерною рисою дітей молод-
шого віку є здатність створювати власні 
пісні. П'ятирічні діти можуть чисто спі-
вати, ритмічно рухатись під музику, роз-
різняти тембр деяких музичних інстру-
ментів, визначати характер музики та 
висловлювати своє ставлення до неї.

 Шестирічні діти прагнуть вивчити 
нові пісні. Шкала їх вокальних  
здібностей розширюється, що дає 
змогу добирати цікавий матеріал як з 
точки зору музики, так і літератури.  

Шестирічні діти можуть співати чисто, 
грати на ударних інструментах та вико-
нувати простий акомпанемент.

 У кожній віковій групі є значні індиві-
дуальні відмінності. Вони виявляються з 
точки зору сприйняття різних музичних 
елементів, ясності ідей, тривалості збе-
рігання музичного матеріалу і т. д. 

 Можна виділити конкретні етапи 
розвитку з точки зору окремих навичок. 
Перехід від одного етапу до наступ-
ного залежить від багатьох факторів, 
зокрема від загального музичного роз-
витку дитини, який тісно пов’язаний 
з музичним досвідом. Ще одним дуже 
важливим фактором є методологія 
викладацьких здібностей, яка викорис-
товується в дитячому садку з ураху-
ванням усіх форм музична діяльність, 
починаючи від співу і закінчуючи грою 
на інструментах [19, c.296].

Ще однією сферою інтенсивного розви-
тку в дошкільному віці є мовлення. Дитина 
перебуває на етапі навчання основ мови, 
який починається приблизно у віці до 
трьох років і закінчується набуттям мовних 
компетенцій. Засвоєння та використання 
дитиною мови дуже часто є творчим про-
цесом. Вона створює нові, власні словесні 
конструкції, скорочуючи та обробляючи 
слова, сказані дорослими, відповідно до її 
артикуляційних здібностей. Малюки ство-
рюють нові набори звуків, повторюючи і 
змінюючи те, що їм говорять дорослі. Діти 
старшого віку складають вірші, вигаду-
ють загадки, оповідання чи пісні. Історії та 
казки, створені дітьми дошкільного віку, 
є або творчою модифікацією тих казок та 
історій, які вже були почуті раніше, або вони 
є оригінальними творами. Вони викорис-
товують безліч індивідуальних стилістич-
них та композиційних засобів, що надають  
їх творам специфічну естетичну цінність 
[20, c. 187].
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 Мовлення та мислення дитини є тісно 
пов’язаними та взаємо-обумовлюючими 
процесами. Хороший рівень мовлення 
дитини полегшує їй висловлення своїх 
думок, а опановування вміння викону-
вати нескладні розумові операції дозво-
ляє їй вільно користуватися мовою та 
правильно формулювати своє мовлення. 
Мовлення та мислення розвиваються на 
основі спостережень дитини, збагачених 
в процесі практичних дій, під впливом 
власної активності та контактів з дорос-
лими. Фактором, який найбільше спону-
кає дитину вдосконалювати граматику,  
є готовність спілкуватися з навколишнім 
середовищем і бути зрозумілим ним.

Цілі та завдання арт-терапії у роботі 
з дітьми

Творча діяльність зазвичай викорис-
товується в освіті, лікуванні та профілак-
тиці. Вона є постійним елементом різних 
програм психологічної допомоги. Щодо 
дітей, то головним завданням арт-терапії 
є стимулювання творчого самовираження 
і, таким чином, допомога у вираженні 
емоцій, особливо тих, які важко назвати. 

 Арт-терапія використовує найпро-
стіші способи самовираження, на які 
здатний кожен із нас, незалежно від 
віку, стану здоров’я та інтелектуальних 
здібностей. Методи, що використову-
ються в арт-терапії, дозволяють змінити 
настрій, стимулювати активність та від-
новити творчі сили. Діяльність із вико-
ристанням методів арт-терапії полягає у 
стимулюванні та розвитку уяви. Це може 
бути джерелом розвитку та зростання на 
все життя та стимулювати творче мис-
лення – метафоричне, символічне, асоці-
ативне, дедуктивне та індуктивне. Також 
стимулювати пізнавальну допитливість 
та заохочувати долати перешкоди.

 Існує багато різних визначень  
арт-терапії для дітей, але всі вони 

можуть потрапити в одну з двох  
загальних категорій.

 Перший включає визначення, які під-
креслюють терапевтичні властивості 
творчого процесу. Творчий процес тут 
розуміється як художній шлях, що веде 
до самореалізації. В якому ми пережи-
ваємо, серед іншого, той факт, що ми 
здатні до спонтанного та справжнього 
самовираження, самореалізації та змін.

 Друга категорія базується на при-
пущенні, що мистецтво дає можливість 
символічного спілкування різних віру-
вань, емоцій, конфліктів та образів. 
Художній виріб може ініціювати словес-
ний обмін інформацією між дитиною та 
терапевтом, під час якого терапевт дає 
можливість нового розуміння ситуації. 
На практиці ми можемо поєднати оби-
два підходи або використовувати один із 
них [21, c. 190].

Широко зрозуміле мистецтво дає 
дітям можливість символічно висловити 
важкі переживання та емоції. Це знижує 
напругу і допомагає безпечно назвати 
проблему, не маючи необхідності гово-
рити про це безпосередньо.

Арт-терапії є найбільш природним 
способом роботи з наймолодшими, 
оскільки цей тип творчості спонтанно 
з’являється у дитини з раннього віку. 
Дитина малює дуже спонтанно. Спо-
чатку ця дія є функціональною та емпі-
ричною потребою, тобто малюк відчу-
ває радість не від того, що малює, а від 
самого малювання. Явище, яке дається 
тільки людині, – це потреба творити, 
виражати себе та свої емоції. Це при-
родна потреба, яка супроводжує людину 
з самого початку її існування.

Плануючи творчі заходи, дуже важ-
ливо запитати про спектр виразних 
засобів, які ми хочемо використову- 
вати в роботі з дитиною. У давнину, коли 
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мистецтво називали «культивуванням 
душі», вказували на цілющу дію музики 
та навколишнього середовища – скуль-
птур, картин та архітектури.

 Нині термін арт-терапія використо-
вується у двох значеннях. Ширший – як 
терапію з використанням музики, мисте-
цтва, хореографії, театру, танцю, поезії, 
прози тощо, а вужчий – із використан-
ням образотворчого мистецтва. Музичне 
та художнє вираження має особливе зна-
чення для розвитку та терапії дитини 
дошкільного віку.

 Цілі арт-терапії відповідають завдан-
ням сучасної педагогічної терапії, зосе-
реджуючи увагу не лише на поліпшенні 
порушених функцій, а й на профілактиці 
та діяльності, що впливає на особис-
тісні детермінанти навчання. Виправно-
корекційні та перевиховні взаємодії 
полягають у виправданні порушених 
психічних функцій, що беруть участь у 
навчальному процесі. Вплив на особис-
тість дитини передбачає пробудження 
мотивації до навчання та віру в власні 
здібності, але не тільки цього, але й усу-
нення страху перед невдачею, пробу-
дження позитивної самооцінки та само-
прийняття.

Програма занять арт-терапією  
та творча діяльність дитини – дослі-
дження.

Програма адресована дітям віком 
5–6 років, у яких спостерігають великий 
інтерес до мистецтва та різних його тех-
нік.Ціль полягає в тому, щоб викликати у 
дітей мистецькі інтереси та розвинути їх 
здібності.Заняття проводяться система-
тично раз на тиждень. Тривалість одного 
заняття становить приблизно 1-1,5 години.

Програма передбачає веселий та 
неформальний характер діяльності. 
Художнє висловлювання дитини від-
бувається спонтанно і виникає без-

посередньо з його переживань, сприй-
няття, викликаючи уяву та фантазію. 
Весела форма роботи спонукає дітей 
брати участь у заходах, і водночас дарує 
багато радості та задоволення. З нагоди 
різноманітних художніх ігор дитина 
може зміцнити і розширити свої знання  
в галузі мистецтва. Розширення худож-
ньої діяльності в рамках реалізації про-
грами має стимулювати уяву та чуйність 
«маленького художника». У таких занять 
кожне твердження є правильним.

Метою занять у рамках програми є розви-
ток у дітей творчої ініціативи, креативності 
та віри у власні можливості. В цій програмі 
використанні нові методи роботи з дітьми та 
інші мистецькі техніки, невідомі раніше. Ця 
програма призначена для розвитку інтелек-
туальної та емоційної чутливості, необхідної 
для розвитку подальших здібностей дитини. 
Також передбачається формування позитив-
ного ставлення до отримання знань через гру.

Отже, основна мета – виявлення та роз-
виток художніх здібностей та інтересів 
дітей дошкільного віку.

Цілі програми:
– дитина вміє реалізовувати  

власні ідеї,
– вміє сприймати, відчувати, слухати, 

запам'ятовувати,
– знає різноманітні техніки мистецтва і 

вміє застосовувати їх,
– охоче займається творчою діяльністю,
– має здатність співпрацювати в групі,
– висловлює власні спостереження  

у художній формі.
У досліджуваній програмі є досить багато 

методик з використанням терапії мисте-
цтвом, а саме: «Шлях до мети», «Замок», 
«Лінії з характером», «Створення світу», 
«Малювання пальцями», «Скульптура емо-
цій» та «Сонечко на лузі» та з використанням 
музикотерапії: «Розфарбуй музику», «Звуки 
природи», «Музичний звук». 
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Структура програми: 
Вправа Завдання Мета Час

«Шлях до мети» Намалювати шлях до 
мети для свого героя з 

безліччю перешкод.

Виховати цілеспрямова-
ність, волю до перемоги, 

віру в успіх. До 1,5 год

«Сонечко на лузі»
Намалювати бедрика 
пензлем на плоскому 

каміні.

Виховати цілеспрямова-
ність, волю до перемоги, 

віру в успіх.
70 хв

«Замок»
Вирізати з паперу замок 

та розповісти історію 
хто в ньому живе.

Реагування на емоції, 
травматичних подій і 

просто як спосіб дізна-
тися про те чим живе 

дитина.

40-50 хв

«Лінії з характером»

Намалювати 6 ліній під 
різний настрій та від-
повідати на запитання 

вчителя-психолога.

Формування уяви і фан-
тазії, творчих здібнос-

тей, розвиток емоційної 
сфери дитини.

1 год

«Музичний звук»

Ознайомлювати дітей 
з різною класичною 
музикою, розрізняти 
звуки та інструменти. 

Активізувати музично-
рухову та мовленнєву 

діяльність дітей.
30-40 хв

«Звуки природи»

Перевтілити дітей у 
різні предмети природи 

та влаштувати гру за 
сценарієм.

Усунення невротичних 
переживань та розвиток 

музичних здібностей 
дітей дошкільного віку.

1,5 год

«Створення світу»

Придумати свій світ, 
країну або державу 
і зобразити його на 

папері. Після того як всі 
малюнки будуть закін-
чені, необхідно презен-
тувати свій малюнок.

Розвиток творчості дітей 
та усунення депресії. Приблизно 

1,2 год

«Малювання паль-
цями»

Малювання пальцями  
у вільній темі.

Проявлення креатив-
ності, звільнення від 

соціально впливу, 
вільний прояв індивіду-
альності, звільнення від 

негативних емоцій.

30-40 хв.

«Розфарбуй музику»
Намалювати, що 

висловлює вам музика 
на папері.

Висловлювання своїх 
емоцій та почуттів, про-
будження творчості та 

розслаблення.

40 хв

«Скульптура емоцій»

Створити глиняну 
скульптуру, висловлю-

ючи всі свої емоції  
в ній.

Відпущення своїх емоцій 
та прояв креативності. 1,5 год



76

№ 23 / 2021 р.
♦

Висновки. Анкетування батьків; 
результати, що показали діти в кінці 
програми та сам математичний аналіз 
показав, що програма діє і її можна вико-
ристовувати для дошкільнят. 

Діти:
– навчилися реалізовувати власні ідеї,
– стали краще сприймати, відчувати, 

слухати, запам'ятовувати,
– дізнались різноманітні техніки мис-

тецтва і тепер вміють їх застосовувати,
– в подальшому зацікавленні займа-

тися творчою діяльністю,
– висловлюють власні спостереження 

у художній формі,
– стали краще співпрацювати в групі.
Діти позитивно поставились до про-

понованих видів діяльності. Вони були 

самостійні, креативні, оригінальні та 
вміло працювали в групі. 

Результати показали, що діти не боя-
лись показувати свої почуття та емоції, 
звільнялись від рамок, які надало їм 
суспільство, вірили у свій успіх. Також 
помітна музично-рухова активація та 
поліпшення мовлення у деяких дітей.

За результатами анкетування та роз-
мов з батьками, вони тільки задоволені 
теперішньою поведінкою дітей і готові 
далі використовувати арт-терапію у 
вирішенні різних проблем.Отже, хороша 
робоча атмосфера, адаптація методів та 
форм до учасників, здатність надихати 
діяльність дітей, співпраця з батьками та 
іншими вчителями в подальшому забез-
печать розвиток здібностей дитини.
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ЧИННИКИ МОТИВАЦІЇ САМОРЕГУЛЬОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Анотація: У статті проаналізовані теоретико-методологічні підходи до розуміння поняття 
психологічної саморегуляції та розглянуто її механізми, визначено чинники мотивації саморе-
гульованого навчання. Окреслено основні концептуальні моделі саморегульованого навчання 
вітчизняних та зарубіжних науковців.

Аннотация: В статье проанализированы теоретико-методологические подходы к пони-
манию понятия психологической саморегуляции и рассмотрены ее механизмы, определены 
факторы мотивации саморегулирующегося обучения. Определены основные концептуаль-
ные модели саморегулируемого обучения отечественных и зарубежных ученых.

Summary: The article analyzes the theoretical and methodological approaches to understand-
ing the concept of psychological self – regulation and considers its mechanisms, identifies the fac-
tors motivating self – regulated learning. The main conceptual models of self-regulated education 
of domestic and foreign scientists are outlined.

Проблематика психологічної само-
регуляції у контексті реформування 
вищої освіти в Україні є однією із пріо-
ритетних та актуальних. Також її можна 
розглядати у векторі фундаментальної 
проблематики системи вищого шкіль-
ництва, оскільки на меті стоїть макси-
мальний розвиток потенційних можли-
востей кожного студента та їх розвиток 
як суб’єктів навчально – професійної 
діяльності. 

Українська освіта потребує трансфор-
мації на всіх рівнях для підготовки ква-
ліфікованих фахівців, які є свідомими 
та високоморальними особистостями. 
А у науковій сфері реформа покликана 
для зупинки ізоляції та стагнації у сфері 
досліджень, формуванню запиту на 
якісні розробки у галузі фундаменталь-
них та прикладних наук.

Проблематика дослідження поня- 
ття саморегуляції передбачає тривалу  

історію, яка уже має теоретичний  
та емпіричний багаж знань про її  
структуру, механізми та чинники.  
Варто відзначити, що досліджувана 
тематика фрагментарно розглядалася  
у різних підходах.

Виклад основного матеріалу. 
Сучасна психолого – педагогічна літе-
ратура має теоретичне та експеримен-
тальне підґрунтя тематики різних аспек-
тів саморегуляції особистості. Зокрема, 
можна виокремити дослідження науков-
ців, у роботах яких прослідковується 
проблематика морального розвитку на 
різних вікових етапах (В. Селіванов, 
М. Боришевський), вирішення важли-
вих життєвих ситуації (Р. Ахремова), 
організація життєвого часу (А. Корні-
лов, Л. Анцеферова), чинників адаптації 
(Г. Балл). 

Сьогодні вважають актуальними 
дослідження навчальної саморегуляції 
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як чинника професійного та життєвого 
успіху у майбутньому. Існує гіпотеза, 
що студенти, які мають більш розви-
нуту саморегуляцію є більш успішними 
у навчанні та роботі, а також вони мають 
вищий рівень психологічного благо-
получчя та менш схильні до конфлік-
тів (І. Пасічник, Р. Каламаж, Ж. Вірна, 
A. Bandura, P. Winne). Варто вказати на 
праці, які розглядали навчальну діяль-
ність студентів у когнітивному та мета 
когнітивному підході, досліджуючи 
саморегуляцію та мотивацію навчальної 
діяльності, поведінкові, емоційні та ког-
нітивні аспекти саморегуляції студен-
тів (Т. Нельсон, Г. Еверсон, А. Браун), а 
серед вітчизняних дослідників, роботи 
Т. Довгалюк, В. Волошиної, Л. Засєкі-
ної, М. Августюк, Р. Каламаж, Е. Бала-
шов. Проте, варто відзначити, що тема 
метапізнання не отримала всебічного 
розкриття у наукових працях в контек-
сті аналізу саморегульованого навчання 
студентів.

Щодо дефініції «саморегуляція», 
варто вказати, що вона розглядається з 
декількох ракурсів. Зокрема, саморегу-
ляцію розглядають як певну діяльність, 
яка забезпечує стійкість та рівновагу 
системи, у якій перебуває особистість 
[10]. У психологічній енциклопедії 
зазначається, що «саморегуляція – це 
ознака усіх живих організмів, завдяки 
якій вони володіють ефективним функ-
ціонуванням. З цього визначення оче-
видно, що її розвиток залежить від 
еволюції організму» [16]. У своїх дослі-
дженнях вітчизняні науковці І. Сечє-
нов, І. Павлов, які визначали людину 
як самостійну саморегулюючу систему, 
розглядали психічну саморегуляцію у 
контексті належності до загальної само-
регуляції особистості. Ці вчені роз-
глядали саморегуляцію як психічний 

процес, що здійснюється завдяки поєд-
нанню енергетичних, динамічних та 
соціально – змістовних елементів [14].

Низка наукових досліджень, які 
висвітлені у роботах С. Максименка, 
Г. Костюка, Т. Кириченка, В. Казмі-
ренка, М. Савчина, присвячені пробле-
матиці активності людини як суб’єкта 
своєї діяльності. Хоча загальновідомим 
є той факт, що усім живим організмам 
властива саморегуляція діяльності, адже 
регулятивні функції сприяють їх зв’язку 
із навколишнім середовищем [4].

Також важливим питанням само-
регуляція є у наукових дослідженнях 
вікової та педагогічної психології, адже 
у їх роботах розглядалися різні види 
саморегульованої діяльності. Так, сти-
льова ( Р. Каламаж, Є. Коноз), вольова 
(Є. Ільїн, В. Калін, П. Рудик), емоційна 
(О. Чебикін, О. Чернікова), особистісна 
(Л. Орбан, р. Каламаж, І. Пасічник), 
мотиваційна (В. Степанський) та цін-
нісно-смислова саморегуляція (І. Кон, 
Л. Долинська)[5].

Фундаментальною категорією пси-
хологічних наук є саморегуляція пове-
дінки, дослідженням якої займалися 
вчені різних напрямків ( К. Роджерс, 
А. Маслоу). А нещодавно вона виокре-
милася у самостійну галузь (Ю. Оле-
сандров, Н. Жигайло, Т. Кириченко), у 
дослідженнях яких відзначається, що 
саморегуляція залежить від індивіду-
альних особистісних характеристик та 
формується через поведінкову актив-
ність[13].

Варто вказати і на те, що у низці 
наукових праць саморегуляція розгля-
дається як цілісний процес, що сприяє 
забезпеченню організації та взаємодії 
психологічних властивостей особис-
тості для забезпечення досягнення мети 
діяльності [1]. Також вона є важливою 
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умовою визначення успішності особис-
тості і її професійної діяльності. Однак, 
все більше психологів цікавить питання 
кореляції між успішністю навчальної 
діяльності та процесом саморегуляції 
навчання [12, С. 15], а також залежність 
соціалізації та самоактуалізації від меха-
нізмів саморегуляції особистості [6] .

Такі вчені як А. Бандура, Д. Роттер, 
Х. Андраде, зробили визначальний вне-
сок у дослідженні проблеми регуляції 
та саморегуляції. Визначення життє-
вих настанов, зокрема, життєві цілі, 
прагнення до успіху, локус контролю, – 
тематика, що розглядалася у їх роботах. 
Саморегуляцію у розрізі соціокогнітив-
ної теорії розглядав канадський вчений 
А. Бандура, який вважав, що поведінка 
визначається не лише зовнішніми чин-
никами, а також самим суб’єктом [3]. 
Загальним показником здібностей та уні-
версальною внутрішньою характерис-
тикою у діяльності суб’єкта вважають 
саморегуляцію [10]. Отож, можна вва-
жати, що саморегуляція є тим рушієм, 
що сприяє розкриттю індивідуаль- 
них можливостей особистості, коректує 
психофізіологічні функції її організму 
у відповідності до встановлених цілей  
та завдань діяльності.

Науковець І. Бех вивчав різновиди 
мотиваційної саморегуляції особис-
тості. Він виділяв: 1) «безпосередньо 
мотиваційну саморегуляцію», при якій 
особистість усвідомлено формує власну 
мотиваційну сферу та корегує власні 
спонукання; 2) «опосередкована моти-
ваційна саморегуляція», яка здійсню-
ється через соціокультурне середовище 
навколишнього світу, на яке особистість 
не впливає [7].

Вчений Є. Ільїн також досліджував 
мотиваційну саморегуляцію і визна- 
чив методи її підвищення такі, як:  

1) ієрархізація критеріїв інтенсивності 
потреб, тобто в порівнянні з ідеаль-
ним варіантом, вибір найбільш опти-
мального і перспективного варіанту,  
а також пошук стимулів для їх реалі-
зації; 2) самогіпноз, що сприяє поліп-
шенню рівня адаптаційних здібностей 
особистості. Тобто не лише навіювання 
елементів мотиваційної саморегуляції,  
а також проведення коригувальної  
діяльності [11].

Психологи Л. Виготський, С. Рубінш-
тейн, а також інші досліджували струк-
турно-функціональні рівні саморегу-
ляції особистості,  а також її види, що 
характерні для кожного рівня. Такі 
наукові положення стають підґрунтям 
для твердження, що саморегуляція є 
свідомо організованим процесом, який 
спрямований на реалізацію особистіс-
них цілей індивіда, які допомагають 
визначити і регулювати його самовплив 
на цей процес.

Сучасні психолого-педагогічні дослі-
дження свідчать про те, що здатність до 
саморегуляції є одним із детермінантних 
чинників, які окреслюють ступінь ефек-
тивності самостійної роботи особис-
тості. За даним, які представлені у цих 
дослідженнях, можна стверджувати, що 
студенти із низьким рівнем саморегуля-
ції навчальної діяльності часто схильні 
до дезаадаптивної поведінки, оскільки 
інтелектуальна праця є для них більш 
складною, тому зростає рівень психое-
моційного напруження [9].

Актуальність феномену саморегуля-
ції полягає також в тому, що цей фено-
мен є важливим у визначенні характеру 
успішності особистості, а також для 
досягнення професійних успіхів та під-
вищення рівня навчальної успішності 
і зниження рівня девіантних тенден-
цій поведінки [5].Варто відзначити, що 
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саморегуляція залежить від бажань і 
здатності особистості керувати емоцій-
ним станами, почуттями та поведінкою, а 
також ця здатність не є вродженою, тому 
може бути відкоригованою та вдоскона-
леною протягом життя[13]. Зрозуміло, 
що поняття саморегуляції є поняттям 
міждисциплінарним, тому зустрічається 
у дослідженнях кібернетиків, біологів 
та інших. Вона є тим механізмом, що 
забезпечує оптимізацію психічних мож-
ливостей особистості,  а також регулює 
її психічні стани відповідно до умов 
соціокультурного середовища.

Теоретичний аналіз свідчить про те, 
що питання саморегуляції студентської 
діяльності ґрунтується на загальних 
засадах про вікові особливості соці-
ально-психологічної категорії, а увага 
акцентується на розвитку їх знань, умінь 
та навичок. У відповідності до цього, 
саморегуляція навчальної діяльності 
полягає у цілеспрямованому плану-
ванні та відтворенні суб’єктом діяль-
ності власних дій відповідно до завдань. 
Також теоретичний огляд вказує на те, 
що саморегуляція особистості поєднує 
елементи соціально – психологічних 
проявів та самосвідомості особистості. 
Проте, незважаючи на низку наукових 
досліджень окреслена проблематика 
потребує глибшого вивчення та дослі-
дження.

У сучасній науці є багато досліджень, 
у яких представлені різні аспекти фено-
мену саморегуляції у навчальній діяль-
ності.  На сьогодні розвиток суспільно – 
політичної ситуації в країні зумовлює 
ставлення до особистості як до най-
більшої цінності, що сприяє створенню 
нових можливостей, пов’язаних із 
впливом соціокультурного середовища. 
Особистісна саморегуляція, що вклю-
чає комплекс психологічних засобів та 

інструментів, є життєво необхідною 
характеристикою, завдяки якій особис-
тість може ефективно керувати власною 
цілеспрямованою діяльністю, своїм про-
фесійним та особистісним розвитком.

Вивчення механізмів саморегуляції 
та виявлення їх взаємозв’язку – є пріо-
ритетним завданням, що стоїть перед 
дослідниками. Адже під час навчальної 
діяльності студенти використовують 
різноманітні механізми (самомотивація, 
самоконтроль, рефлексія та інші)  на 
різних рівнях. Зокрема, самооцінка віді-
грає провідну роль у навчальній діяль-
ності, оскільки вона є необхідною осо-
бистісною передумовою саморегуляції 
та безпосередньо пов’язана із проце-
сом планування, а також є чинником 
психологічного захисту особистості. 
Завдяки адекватній оцінці своїх можли-
востей та потреб, студент може визна-
чити необхідну кількість зусиль, яких 
варто докласти, щоб виконати завдання 
навчальної діяльності. Рівень само-
оцінки особистості визначається через 
порівняння співвідношення оцінки 
самого студента із тою, яку він отримує 
від зовнішніх експертів. 

Загалом, варто вказати на той факт, 
що з віком рівень адекватності зростає. 
Це залежить від того, що світосприй-
няття дорослого відрізняється від сту-
дента та характеризується більшою 
об’єктивністю та реалістичністю сприй-
няття. Таким чином встановлюється 
адекватність життєвого досвіду та стабі-
лізації рівня домагань особистості.

У начальній діяльності не менш важ-
ливим є самоконтроль, завдяки якому 
студент може визначити помилки та 
уникнути їх повторень у найближчому 
майбутньому. Успішність навчальної 
діяльності прямопропорційно залежна 
від самоконтролю, адже він допо-
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магає створити в пам’яті адекватний 
образ, який стає еталонним у системі  
складних дій.

Надзвичайно важливим у діяльності 
студентів є рефлексивний контроль [15]. 
Рефлексивні якості сприяють аналізу 
студентом своїх дій, а також моделю-
ванню власної поведінки відповідно до 
поставленої мети. Рефлексія забезпечує 
формування у студентів вміння при-
ймати самостійні рішення та відповідати 
за  них, усвідомлювати свої цінності, 
мотиви та інтереси у різних ситуаціях. 

Саморегуляція навчальної діяль-
ності є важливим елементом навчаль-
ної діяльності, адже забезпечує мобі-
лізацію особистісних властивостей для 
подолання труднощів, які постають 
під час навчального процесу. Завдяки 
саморегуляції у навчальній діяльності 
студентів забезпечується мобілізація 
та інтеграція навчання. Також у сту-
дентському віці вплив на саморегуля-
цію мають особливості особистісного 
розвитку, що визначається специфікою 
навчального процесу. 

Самостійна робота, яка передбача-
ється навчальною діяльністю, потре-
бує від студентів розвитку регулятив-
них якостей таких, як автономність, 
ініціативність та наполегливість. Тому 
актуалізується питання щодо відповід-
них механізмів саморегуляції у про-
цесі навчальної діяльності. Отож, варто 
відзначити, що професійна спрямова-
ність студентства під час опанування 
знань впливає на рівень пізнавальної 
і навчальної мотивації, а також фор-
мує систему особистісних цінностей. 
У зв’язку із складністю навчальної сис-
теми провідне місце належить саморе-
гуляції діяльності, яка тісно пов’язана 
із індивідуальними особливостями 
особистості. Самостійна робота кож-

ного студента, яка вимагає від нього 
планування, контролю та оцінки своїх  
дій, є запорукою успішного навчання,  
яке є показником навчальної мотивації.

Результати зарубіжних та вітчизняних 
досліджень свідчать про взаємозв’язок 
між мотивацію та успішністю у навчаль-
ній діяльності. Тобто, можна зробити 
висновок про закономірний зв'язок, 
який є свідченням того, що студенти, 
які вмотивовані на успішне навчання, 
досягають значно вищих показників, 
ніж ті, які не досягають необхідного 
рівня мотивації для успішної навчаль-
ної діяльності. Таким чином їх успіш-
ність нижча, а ефективність роботи зни-
жена. Варто зауважити і те, що розвиток 
індивідуально – особистісних особли-
востей тісно пов’язаний із мотивацією 
до навчання, на яку також впливають 
соціально – психологічні умови соціо-
культурного середовища особистості, у 
якому вона перебуває [4].

Активізація проблематики мотивів 
навчальної діяльності розпочалася мину-
лого століття, коли у працях науковців 
прослідковувалася тематика характерис-
тика та структура навчальної мотивації 
(А. Маслоу, С. Максименко, Ф. Олпорт, 
І. Пасічник) [15]. Сучасні вчені дослі-
джують формування мотиваційно – цін-
нісної сфери студентства (Е. Балашов, 
І. Пасічник, Р. Каламаж) [2], а також піз-
навальні, цільові і мотиваційні характе-
ристики навчальної діяльності студентів 
(С. Смірнов) [19].

За дослідженнями зарубіжних на- 
уковців, які займаються вивчення  
явища саморегуляції, можна відзна-
чити, що вона відіграє важливе значення  
у навчальній діяльності. Зокрема, за- 
вдяки процесу саморегуляції, у студентів 
краще розвинуті навички та здібності до 
навчання, а також вміння застосовувати 
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стратегії навчання з метою оптимізації 
процесу навчальної діяльності та оцінки 
свого навчального росту[22]. Саморе-
гульоване навчання – це процес, який 
сприяє тому, аби студент зміг керувати 
своїми думками, емоціями та поведін-
кою, а також успішно орієнтувався у 
власному навчальному досвіді [21].

Окрім саморегуляції, провідний вплив 
у навчальній діяльності належить моти-
вації. Загальнотеоретичні положення на- 
вчальної мотивації  прослідковуються  
у наукових доробках таких дослідників,  
як Г. Костюк, С. Максименко, С. Рубінш-
тейн, Б. Ананьєв, Л. Божович, Д. Ельконін. 

Поняття мотивація варто розглядати  
у двох значеннях:

1. Як систему факторів, яка є переду-
мовою активності організму і визначає 
спрямованість поведінки особистості;

2. Як характеристику певного про-
цесу, який забезпечує активність осо-
бистості на певному рівні поведінки, 
тобто передбачає її вмотивованість.

Варто також відзначити, що чим 
більше у людини різноманітних потреб 
та цілей, тим більш розвинена її моти-
ваційна сфера. А чим різноманітніші 
способи задоволення своїх потреб, тим 
гнучкіша мотивація. Отож, підсумову-
ючи, мотивація – це регулятор життєді-
яльності особистості, який сприяє акти-
візації нашого організму. А мотив, який 
є «стрижнем»,  феномену мотивації,   
певний рушій, який сприяє задоволенню 
нашої потреби.

У дослідження вчених (І. Пасічник, 
І. Васильєва, А. Орлова) визначається 
мотивація як стан особистості, який 
відображає рівень її прагнень відобра-
зити свої мотиви [8]. За результатами 
досліджень вчених було встановлено, 
що високий рівень позитивної моти-
вації на навчальну діяльність сприяє 

успішності студента та може компенсу-
вати недостатність певних здібностей, 
а також сприяє особистісному розвитку 
особистості [18]. І, навпаки, відомий і 
зворотній процес, коли рівень наявних 
здібностей без потрібної за відсутності 
мотивації до навчання та необхідної 
професійної кваліфікації може сприяти 
зниженню успішності будь-якого сту-
дента. Також такі вчені, як М. Матюхіна, 
А. Реан,     Г. Мухіна довели, що моти-
вація уникнення невдач зумовлює зни-
ження якості навчання[3].

Загальновідомим є той факт, що 
навчальна діяльність студентської молоді 
формується із комплексу різноманітних 
джерел. Дослідник В. Якунін виокре-
мив три основних джерела, які сприя-
ють активізації студентів та навчальної 
діяльності: внутрішні, зовнішні та осо-
бистісні [17].

До зовнішніх джерел, які вплива-
ють на активність студентства варто 
віднести соціокультурне середовище,  
в якому перебуває особистість, зокрема 
норми суспільства, яке має вплив на 
формування особистості. Соціальні та 
пізнавальні потреби студентської мо- 
лоді визначають внутрішні джерела, 
а також їх професійна визначеність та 
прагнення, які вимагають схвалення від 
соціуму. Світоглядні позиції та етало- 
нні прагнення окреслюють особистісні 
джерела мотивації. Варто зауважити, 
що саме цей тип джерела мотивації має 
вагомий влив на вибір та спрямованість 
особистості.

Результативна успішність навчальної 
діяльність студентів окреслюється комп-
лексом внутрішніх, зовнішніх та осо-
бистісних джерел мотивації, за умови 
відсутності одного із джерел мотивації 
можливий розвиток  деформації навчаль-
них мотивів та зміну їх структури.
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На основі аналізу наукових джерел 
виокремлено три основні групи чин-
ників: соціальні, особистісні та психо-
лого – педагогічні чинники. Група соці-
ально – психологічних чинників включає 
середовище навчального процесу та пси-
хологічний клімат в колективі. Середо-
вище навчального процесу має вагомий 
вплив на успішність особливості, адже 
задає ритм психологічному клімату в 
колективі, який теж має вплив на резуль-
тативність роботи та вмотивованість сту- 
дента. Психологічний клімат – це якісний  
бік міжособистісних стосунків у колек-
тиві, який включає в себе психологічні 
умови, які сприяють, або ж перешко-
джають продуктивній діяльності та все-
бічному розвитку особистості в групі. 
Він породжується у міжособистісній 
взаємодії членів групи, що свідчить про 
факт впливу середовища навчальної 
діяльності на ефективну результатив-
ність та успішність навчання студента 
і його вмотивованість. Адже настрій 
одного із представників колективу опо-
середковано впливає на емоційні нала-
штування інших членів групи, таким 
чином, якщо один із командних гравців 
має негативно забарвлений емоційний 
стан, то він може стати демотивуючим 
фактором у навчальній діяльності всієї 
групи студентів. Отож, підсумовуючи, 
варто відзначити,  що психологічний 
клімат в колективі – це один із вирішаль-
них чинників успішної та вмотивованої 
діяльності студентської молоді. А сере- 
довище навчальної діяльності безпо-
середньо впливає на формування пози-
тивної мотивації навчальної діяльності,  
а також на конкурентоспроможність 
членів групи. 

Група особистісних чинників вклю-
чає два компоненти: ієрархізацію по- 
треб та характерологічні особливості 

особистості. Найбільш поширена, серед 
класифікацій, ієрархії потреб теорія 
американського психолога – гуманіста 
«Піраміда потреб» А. Маслоу. Саме у 
ній розкритий принцип градації потреб 
людини відповідно до їх ролі у роз-
витку особистості. Принцип його ідеї 
полягає у створені пріоритетів актуалі-
зації мотивів, тобто перш ніж активізу-
ються потреби вищого рівня, потрібно 
задовольнити потреби нижчого рівня. 
Дослідник виокремлює п’ять рівнів 
ієрархічної моделі мотивів: фізіоло-
гічні потреби; потреба в безпеці, любові 
та безумовному прийнятті; соціальне 
приєднання та ідентифікація, потреба 
соціальних зв’язках та міжособистісній 
взаємодії; потреба в самоактуалізації, 
потреба в розумінні і осмисленні [20].

Потреба в самоактуалізації може бути 
реалізована лише після задоволення 
потреб всіх нижчих рівнів. Отже, прово-
дячи паралель із моделлю ієрархії потреб 
А. Маслоу, варто зауважити, що струк-
тура мотиваційної системи особистості є 
досить складною та багатокомпонентною 
системою, яка має вагомий вплив на пози-
тивну мотивацію навчальної діяльності, 
а також залежить від характерологічних 
особливостей особистості. Зокрема, тип 
характеру або ж певний тип акцентуації, 
здібності та навички, стилі поведінки та 
копінг-старегії та інше – все це безпосе-
редньо впливає на структуру мотиваційної 
сфери та вибори особистості, реагування 
та ту чи іншу ситуацію, на її спрямова-
ність. Група особистісних чинників має 
вагомий вплив на успішність та вмоти-
вованість особистості, адже побудована 
на світоглядних орієнтирах та усталених 
нормах, які є важливою рушійною силою 
особистості. Таким чином відіграє про-
відну роль у мотивації до саморегульова-
ного навчання студентів.
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Група психолого – педагогічних чин-
ників: організація навчального про-
цесу; методи навчання; умови навчаль-
ного процесу. Організація навчального 
процесу – є невід’ємними елементом 
позитивної мотивації на навчання. Спо-
сіб розкриття матеріалу, який перед-
бачає творчий підхід та акцентуація 
уваги на суті тематики і основної мети, 
завчасу приречений на успіх. Важливо, 
в організації навчального процесу вра-
ховувати умови, які стимулюватимуть 
навчальну діяльність у студентської 
молоді, а також сприятимуть здоровій 
конкуренції, що в свою чергу забез-
печить розвиток міжособистісної вза-
ємодії в колективі. Зокрема, серед 
умов навчального процесу, варто виді-
лити співвідношення часу на опрацю-
вання основного матеріалу, самостійної 
роботи студента та відпочинку. Адже 
раціональне розділення часу сприяє 
заохоченню, тобто створює позитивну 
мотивацію на навчання. Один із варі-
антів створення умов, які сприятимуть 
мотивації до навчальної діяльності, 
співвідношення традиційних та інно-
ваційних форм та методів навчання. 
За умови при подачі матеріалу вико-
ристання інтерактивних інноваційних 
методів процес засвоєння нових знань 
стає більш продуктивнішим, адже сту-
дентам, таким чином легше сприймати 
інформацію та запам’ятовувати її.

Отож, чинники, які окреслені, як 
самостійно кожен, так і в комплексі без-
посередньо впливають на мотивацію 
саморегульованої навчальної діяльності 
студентів.

Висновки. Підсумовуючи, варто 
вказати на те, що психологічну само-
регуляцію, слід розглядати, як ціліс-
ний свідомо організований процес, що 
спрямований на реалізацію особистіс-

них цілей індивіда, що визначають його 
поведінкову активність. Визначені осно-
вні механізми саморегуляції навчальної 
діяльності, адже вона впливає на успіш-
ність та ефективність навчання: рівень 
самооцінки особистості своїх вмінь та 
навичок, самоконтроль та планування, 
рефлексія як здатність аналізувати свої 
дії. Окреслено поняття «мотивація», 
розглядаючи її як регулятор життєді-
яльності особистості, який сприяє акти-
візації нашого організму та визначили 
основні джерела мотивації студентів 
ЗВО (за В. Якуніним). За результатами 
теоретичного аналізу літератури та з 
метою визначення сутності саморегу-
льованої навчальної діяльності студен-
тів  здійснено її психологічний аналіз, 
що дозволило визначити структуру 
саморегуляції навчальної діяльності та 
створити базову схему чинників моти-
вації навчальної діяльності, яка вклю-
чає три основні  групи: соціально –  
психологічні, особистісні та психо-
лого – педагогічні чинники.

Встановлено, що професійна 
спрямованість студентства під час  
опанування знань впливає на рівень 
пізнавальної і навчальної мотивації, 
а також формує систему особистіс- 
них цінностей. У зв’язку із склад- 
ністю навчальної системи про-
відне місце належить саморегуляції  
діяльності, яка тісно пов’язана із  
індивідуальними особливостями  
особистості.

Результативна успішність навчаль-
ної діяльність студентів окреслюється 
комплексом внутрішніх, зовнішніх 
та особистісних джерел мотивації, за 
умови відсутності одного із джерел 
мотивації можливий розвиток  дефор-
мації навчальний мотивів та зміну їх 
структури.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КРИТИЧНОГО 
МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ  

З ЕЛЕМЕНТАМИ МЕДІАГРАМОТНОСТІ 

Анотація: У статті обґрунтовано поняття «критичне мислення», розкрито поняття та акту-
альність «медіаосвіта». З’ясовано особливості використання технологій критичного мислення 
на уроках історії з елементами медіаграмотності. 

Аннотация: В статье обосновано понятие «критическое мышление», раскрыто понятие 
и актуальность «медиаобразование». Выяснены особенности использования технологий  
критического мышления на уроках истории с элементами медиаграмотности.

Summary: The article substantiated the concept of «critical thinking», revealed the concept 
and relevance of «media education». The peculiarities of the use of critical thinking technologies  
in the lessons of history with elements of media-literacy have been revealed.

Швидкий розвиток суспільства вима-
гає змін методів і прийомів навчання 
майбутнього покоління. На сьогодніш-
ній день в Україні для випускників заде-
кларовано наступні наскрізні вміннями: 
читання з розумінням, уміння висловлю-
вати власну думку усно і письмово, кри-
тичне та системне мислення, здатність 
логічно обґрунтовувати позицію, твор-
чість, ініціативність, вміння конструк-
тивно керувати емоціями, оцінювати 
ризики, приймати рішення, розв’язувати 
проблеми, здатність співпрацювати з 
іншими людьми [1].

Доволі актуальною на сьогоднішній 
день є медіаосвіта. Її важливість обґрун-
тував британський педагог, виділивши 

7 причин її актуальності: високий рівень 
споживання медіа та насиченість сучас-
ного суспільства їхніми продуктами; 
ідеологічна важливість медіа та їхній 
вплив на свідомість аудиторії; швидке 
зростання кількості медійної інформа-
ції, посилення механізмів керування 
нею та розповсюдження; інтенсивність 
проникнення медіа в основні демокра-
тичні процеси; підвищення значущості 
візуальної комунікації та інформації 
в усіх галузях; необхідність навчання 
учнів/студентів з організацією на відпо-
відність до майбутніх вимог розвитку 
суспільства; зростальні національні та 
міжнародні процеси приватизації інфор-
мації, що пришвидшується [6, с. 12]
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У документах ЮНЕСКО зазначено, 
що медіаосвіта – це навчання теорії та 
практики умінь для опанування сучасних 
мас-медіа, що розглядаються як частина 
специфічної, автономної галузі знань у 
педагогічній теорії та практиці. Її слід 
відрізняти від використання медіа як 
допоміжних засобів у викладанні інших 
галузей знань, таких як, наприклад мате-
матика, фізика та географія. Як бачимо, 
фахівці ЮНЕСКО чітко виокремлюють 
опанування медіа від їх використання як 
знаряддя у навчанні інших наук. 

Під час навчання історії вчителі дуже 
часто звертаються до різних джерел 
інформації. Для їх правильного сприй-
няття використовують технології кри-
тичного мислення. Їх використання  
в дидактиці для педагогів не є новими. 
Тут варто виділити наступні пріз-
вища А. Кроуфорд, В. Саул, С. Метью, 
Д. Макінстер, С. Терно, О. Пометун 
тощо [2; 3; 4; 5]

Варто зазначити, що знання про кри-
тичне мислення на пряму відрізняється 
від інших знань, так як такі знання не 
можливо здобути «на ходу». За Аристо-
телем, «це ознака тренованого розуму, 
коли він вміє враховувати думку, не поді-
ляючи її» [6, с. 26].

Поняття «критичне мислення» вико-
ристовується в методичній літературі 
вже більше 50 років. В 1956 р. амери-
канський педагог Бенджамін Блум роз-
робив таксономію пізнавальних здібнос-
тей і вперше ввів поняття «критичне 
мислення» як мислення вищого рівня. 
Це поняття дуже різнобічне і спеціа-
лісти різних галузей освіти сприймають  
його по-різному.

Проаналізувавши різні погляди  
на визначення поняття «критичне  
мислення», можна зробити узагаль-
нення: критичне мислення – це здатність 

людини чітко виділити проблему, яку 
необхідно розв’язати, самостійно зна-
йти, обробити і проаналізувати інфор-
мацію, логічно побудувати свої думки, 
навести переконливу аргументацію, 
здатність мислити мобільно, обирати 
єдино вірне розв’язання проблем, бути 
відкритим для сприйняття думок інших, 
і одночасно принциповим у відстою-
ванні своєї позиції. 

Критично осмислювати можна 
будь-яку інформацію: тексту, звукову,  
візуальну. Саме критичне осмислювання 
ґрунтується на ретельному, розсудли-
вому обміркуванні інформації (думок, 
поглядів) та її ретельному оцінюванні 
шляхом ставлення запитань, можли-
вих власних стереотипів, припущень). 
Потрібно стежити за своїми думками 
і не сприймати інформацію за її фор-
мою, а аналізувати і зрозуміти наскільки 
інформація точна, зрозуміла, логічна. 
Тому будь-яку інформацію треба аналі-
зувати, оцінити з різних поглядів, поміс-
тити в конкретний контекст [6, с. 26].

Сьогоднішній учень не має проблеми 
в отриманні інформації. У нього постає 
проблема у відборі й використанні необ-
хідної інформації. Для цього потрібно 
сформувати критично мислячих учнів, 
які здатні прийняти рішення впродовж 
життя. Значною мірою система освіти 
є відображенням природи та потреб 
суспільства, у яких вони були ство-
рені. Наші сучасні школи відображують 
індустріальну епоху, під час якої була 
створена система освіти. Уроки розпо-
чинаються та закінчуються за дзвінком. 
Подібно до заводського конвеєра, учні 
прямують від класу до класу, отриму-
ючи певні порції знань, учень не запро-
шений обдумувати навчальну програму, 
не впливає на те, що відбувається, що 
складає курс навчання.
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Потреба, щоб учні навчилися кри-
тично мислити, стає очевидною. Уміння 
з’ясувати, побачити, визначити і вирі-
шити важливі локальні чи глобальні 
проблеми, які стоять перед людст- 
вом, вирішуватиме, якою мірою наше  
суспільство буде спроможне знайти  
відповіді на різні життєві виклики.

Якщо майбутній успіх нашого сус-
пільства залежить від вміння вчителів 
сформувати критично мислячих гро-
мадян, тоді вчитель повинен взяти на 
себе обов’язок за цей життєво важли-
вий аспект інтелектуального розвитку 
дитини. Якщо школи мають досягти 
успіху у навчанні критичного мислення, 
учителі повинні мати чітке уявлення, що 
це таке.

Здатність людини мислити і вчи-
тися змінила світ. Психологи практично 
довели, що мислення можна покращити. 
Отже, одним з найважливіших завдань 
роботи вчителя полягає в навчанні учнів 
мисленню. Навчивши учнів мислити, 
ми тим самим  збільшуємо ймовірність 
того, що зміни в світі будуть успішними. 

Оцінювання вмінь учнів на уроці, де 
застосовують прийоми критичного мис-
лення, є досить складним завданням. 
Таким чином, до кожного прийому або 
групи прийомів доцільно розробити від-
повідні критерії оцінювання учнів. 

Розробляючи позиції, за якими оці-
нюватиметься учень, учителеві слід 
орієнтуватися на такі вміння: виділяти 
головне; робити порівняння; визна-
чати інформацію, що стосується теми; 
формулювати потрібне запитання; фор-
мулювати проблему; відокремлювати 
факти від суб'єктивної думки; бачити 
суб'єктивність суджень; виявляти при-
чинно-наслідкові зв'язки; робити висно-
вки; перевіряти висновки на практиці; 
передбачати наслідки; демонструвати 

логічно обґрунтовані судження.
Основне завдання вчителя – сформу-

вати особистість, яка мислить критично, 
а саме: 

– здатну сприймати думки інших кри-
тично, виявляти здатність прислухатись 
до цих думок, оцінювати й аналізувати 
їх щодо розв'язання поставленої про-
блеми.

– компетентну, яка прагне до аргу-
ментації прийнятого нею рішення на 
основі життєвого досвіду, фактів з життя 
та знання справи.

– небайдужу у сприйнятті подій, яка 
виявляє інтелектуальну активність у 
різних життєвих ситуаціях, здатність 
зайняти активну позицію у конфронта-
ційних ситуаціях.

– має власну думку, прислуховується 
до критики на свою адресу, може проти-
ставити свою думку думкам інших або 
не погодитися з групою. 

– допитливу, яка здатна проникнути в 
сутність проблеми, глибину інформації.

– чесну сама із собою, яка пере- 
магає сумніви і якою неможливо  
маніпулювати. 

– здатну до діалогу і дискусії, яка вміє 
вислухати думки інших, з повагою ста-
витись до цих думок, переконливо дово-
дити свою позицію [7, с. 95].

Коли вчитель вирішує, що у своїй 
роботі буде використовувати методи 
формування і розвитку критичного мис-
лення, він повинен усвідомлювати, що 
навчити учнів мислити критично з пер-
шого уроку фактично неможливо. Кри-
тичне мислення формується поступово, 
воно є результатам щоденної кропіткої 
роботи вчителя й учня, із уроку в урок, 
з року в рік. Не можна виділити чіткий 
алгоритм дій учителя з формування кри-
тичного мислення в учнів. Але можна 
виділити певні умови, створення яких 
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здатне спонукати і стимулювати учнів 
до критичного мислення. 

Існує дуже багато методів і стратегій, 
які можуть бути використані на  різних 
етапах уроку для формування навичок 
критичного мислення у дітей. Найбіль-
шого поширення і застосування  набули 
методи: «Асоціативний кущ», «Роз-
минка», «Обери позицію», «Прес», «Різ-
нокольорові капелюшки», «Мозковий 
штурм», «Рюкзак», «Дискусія», «Сен-
кан», «Есе»,  «Метод проблемних запи-
тань», «Бліц-опитування» [8, с.]. 

Під час використання методів кри-
тичного мислення при виконанні вправ з 
медіаграмотності учні повинні уникати: 
стереотипів, бо саме вони затьмарюють 
правильні твердження, та призводять 
до необґрунтованих висновків; непо-
слідовності ̶  небажання чітко відстежу-
вати інформацію; не ставити запитання 
або не перевіряти чи буде достовірною 
інформація за джерелами; небажання 
визнавати чиїсь помилки і свої.

Які навички можуть розвинути учні: 
уважно слухати і спостерігати; вміння 
об’єктивно оцінювати інформацію; від-
різняти факти від припущень і поглядів; 
здатність аналізувати достовірність і від-
повідність аргументів; навчитися вису-
вати добре, обґрунтовані аргументи; 
виявити маніпуляцію та пропаганду; 
розуміти те, що завжди є більш ніж один 
погляд на одне і те ж.

Головне навчити учнів черпати 
інформацію з медіаджерел правильно 

і з користю. Підготувати їх до того, що 
вони постійно мають бути готові ста-
вити собі запитання, за рекомендацією 
А. Енштейна: 

– Яка мета та цілі цієї інформації? 
Чому я/вони так думають?

– Які слова використані?
– Яке джерело цієї інформації? Як ця 

інформація дісталася? З яких джерел? 
– Які аргументи використовувалися? 

Чи застосовувалися якість маніпуля-
тивні способи при створенні цієї інфор-
мації?

– Чи не містить вона в собі яких-
небудь упереджень або стереотипів?

– До яких наслідків може спричинити 
ця інформація? Хто цільова група для 
цієї інформації?

– Чи містить вона інакші погляди? 
Яка думка тих, хто причетний до цієї 
інформації? 

Критичне мислення стає вирішаль-
ною силою, яка підвищує мотива-
цію учнів, поширює розуміння ними 
навчальної програми та готує їх до 
випробувань, що очікують на них 
упродовж усього життя. Якщо учні, 
закінчивши школу, зможуть стійко 
сприймати виклики життя і знаходити 
їм рішення, тоді школа буде сприй-
матись як один із найбільш життєво 
важливих інститутів суспільства. Цей 
успіх залежатиме від того, на скільки 
ефективно ми використовуємо кри-
тичне мислення як основний елемент 
навчання.
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Summary: The article deals with the issues of modern communications for the popularization of 

the Cossack ethno-cultural heritage among our contemporaries.

Анотація: У статті розглянуто питання, що пов’язане з сучасними комунікаціями в 
популяризації козацької етнокультурної спадщини серед наших сучасників.  

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы современных коммуникаций для 
популяризации казацкого этнокультурного наследия среди наших современников. 

The Cossacks are a state of mind, they 
are making the human dream of will, 
freedom, equality and brotherhood come 
true. They left us with a rich historical 
and ethno-cultural heritage. It should 
not be lost by descendants and can have 
great cultural and educational significance 
for our contemporaries. Kiev Academy of 
Cossacks is engaged in the popularization 
of this rich heritage [1].  

Analysis of materials from a whole 
series of studies of various aspects of the 
perception of the Cossack theme by our 
contemporaries [1; 2] allows us to assert 
that in the modern world it is advisable 
to consider the Cossacks not only as a 
historical phenomenon, but mainly as a 
legend, personifying the eternal dream 
of mankind about human life in equality, 
brotherhood and happiness. At the same 
time, as researchers of Cossacks assert, the 
Cossacks were not a historical phenomenon, 

the role and significance of which was 
confined to national boundaries [3; 5]. 

The German researcher of the Cossacks 
G. Steckl [5] considered the problem of 
"borderlands" (Grenze, Frontier) as a social 
and historical phenomenon of international 
scale, characterized by specific conditions 
and organization of life [5]. It was in these 
conditions that the philosophy, the way of 
life and the way of life of those strata of the 
population that then lived on the territory of 
this borderland were formed [3; 4; 5].

To popularize information on Cossack 
topics in 2010, a scientific and educational 
organization KyAC was created. Currently 
KyAC is a generator of scientific, 
educational, socio-cultural and ethno-
cultural projects for the popularization of 
the Cossack ethno-cultural heritage. For the 
practical implementation of the ideas of the 
KiAC initiated the creation of the Cossack 
ethno-cultural space "Kozatska Svitlitsya", 
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that works within a large-scale historical and 
ethno-cultural project "Cossacks as a social 
estate and ethno-cultural community" [2].

Proper names, all projects and content 
of the work of "Kozatska Svitlitsya" and 
the entire Kiev Academy of Cossacks 
are protected by the Law of Ukraine as 
intellectual property [1; 2].

The search for optimal ways to 
popularize the Cossack ethno-cultural 
heritage showed the need to study the main 
issues of the psychological characteristics 
of the perception of the Cossack heritage, 
as well as ways to obtain this information. 
Modern communication technologies, 
namely popular social networks, instant 
messengers and online platforms, should 
be of particular importance. Work was 
carried out with high school and student 
youth to study the importance of modern 
communications in the popularization of the 
Cossack heritage; the author's questionnaire 
was created, consisting of 12 questions, 
which also included questions about 
possible ways to popularize the Cossack 
heritage from the point of view of our 
respondents. Most respondents answered 
yes to question №1 about the use of social 
networks. In this publication, we bring to 
your attention a fragment of this study.

Author's questionnaire "Research on 
the importance of modern communication 
technologies in the popularization of the 
Cossack heritage"(authors: Sychevska 
L. E., Oliynyk L. G.).

1. Do you use social networks?
2. What social networks do you use?
3. What messengers do you use? 

Indicate one or more options.
4. Do you receive information about 

cultural and educational events of interest 
to you through social networks?

5. Please rate the importance of social 
networks and messengers for you in 

informing about cultural and educational 
events on a 5-point scale. 

6. Have you ever taken part in educational 
events (forums, seminars, master classes, 
festivals, etc.) based on information from 
social networks and messengers? 

7. Have your friends informed you 
through social networks and messengers 
about any cultural and educational events?

8. Do you find the use of social 
networks and instant messengers effective 
for receiving notifications and invitations 
to various events of interest to you? 

9. From whom do you get the most 
information about the events you are 
interested in? Specify one or more options:

– a television; (2.5%)
– radio; (1.5%)
– posters in the city; (2.5%)
– friends, acquaintances, relatives; 

(9.5%)
– social network; (35%)
– messengers; (31.5%)
– newspapers, magazines (paper 

editions) (1.5%);
– sites; (8%)
– YouTube; (0.5%)
– school / university / work (7.5%).
10. Which of the social networks do you 

think is the best in terms of information 
content? Please indicate one option. 
(Facebook (88.5%), Instagram (10.5%), 
Twitter (0.5%), others (0.5%).

11. Which messenger do you think is 
the best in terms of information content? 
Indicate one or more options. (Viber 
(89.5%), Telegram (69%), Facebook 
Messenger (51.5%), WhatsApp (21.5%), 
others (22.5%).

12. Do you write reviews in social 
networks about past events? If so, which 
ones are most often positive or negative? 
(Yes (51%). No (49%). Positive (47.5%). 
Negative (52.5%).
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Answers to question №1 showed that 
the majority of respondents use social 
networks. The leader among social 
networks is Facebook – almost three 
quarters of respondents (72.5%) use it, 
Instagram – 21%, Twitter – 1.5%, other 
social networks are preferred by 5% of 

respondents (answers to question № 2,  
Pic. 1). It is important to note that Facebook 
is currently the largest and most popular 
social network in the world (2.8 billion 
monthly active users).

Answers to question №3 indicate the 
high popularity of various messengers 

Pic. 1. Answers to question № 1

Pic. 2. Answers to question № 2
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among the respondents – Viber (92.5%), 
Facebook Messenger (72.5%), Telegram 
(69.5%), WhatsApp (24%), others (21.5 %). 
This can be explained by the convenience 
of their use for personal and business 
communication, simplicity and reliability. 
Viber is the most common messenger in 
the CIS and Ukraine, it is considered an 
excellent messenger for communication, 
as well as a valuable channel for content 
distribution. Facebook Messenger is the 
second most popular in the world, which is 
why in our research it took the honorable 
second place (answers to question № 3, 
Pic. 2). More than 2/3 of the respondents 
noted Telegram (69.5%), thanks to the 
ease of use, the developed structure of 
bots and channels, and the high security of 
communication.

More than 2/3 of respondents receive 
information about cultural and educational 
events of interest to them through social 
networks (68.5%). This indicates the 
expediency of posting information materials 
and invitations to various events on social 

networks (answers to question №4, Pic. 3).
The assessment of the importance of 

social networks and messengers in informing 
users about various cultural and educational 
events turned out to be very interesting. 
The respondents rated it on a 5-point 
scale as follows: Facebook – 4.8 points, 
Viber – 4.6 points, Telegram – 4.5 points, 
Instagram – 4.3 points, others –  3.2 points. 
(answers to question №5, Pic. 4).

More than 2/3 of respondents – 69.5% – 
participated in various educational events 
(forums, seminars, master classes, festivals, 
etc.) according to information from social 
networks and instant messengers (answers 
to question №6, Pic. 5). The respondents 
noted that in this way they quickly learn 
about upcoming events, and then subscribe 
to similar topics of interest to them in order 
to continue to receive notifications about 
events of interest.

More than half of the respon- 
dents indicated that they learned about 
events from friends through social 
networks and instant messengers 

Pic. 3. Answers to question № 4
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Pic. 4. Answers to question № 5

Pic. 5. Diagram “Participance in events according to information  
from social networks and messengers”

(62.5%, answers to question № 7). Also,  
many noted that they agreed to go to  
an event primarily because their friends 
liked it.

Answers to question № 8 indicate the 
high efficiency of using social networks 
and instant messengers to receive notifica- 
tions and invitations to various events of 
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Pic. 6. Diagram “Answers to question № 8”.

Pic. 7. Diagram “Answers to question № 9”
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interest – more than 2/3 of respondents 
(68%) answered yes to this question, and 
less than 1/3 of respondents think otherwise 
(Pic. 6).

Answers to question № 9 showed 
an interesting dynamics about who the 
respondents receive information from 
most about the events they are interested 
in. Social networks ranked first (35%), 
followed by popular instant messengers 
(31.5%). In third place, with a large 
margin – 9.5% – live communication with 
the immediate environment (Pic. 7). This 
indicates an increasing place of social 
networks and instant messengers not only 
in notifying us about events of interest, but 
also in our daily life in general.

The majority of respondents consider 
Facebook to be the best social network in 
terms of information content – 88.5%. This 
is not surprising, because at the moment it 
is objectively so – it is Facebook that most 
of all places information materials about 

various events and activities (answers to 
question №10, Pic. 8). Viber is in first 
place among the popular messengers 
(89.5%), Telegram is in second (69%), 
and Facebook Messenger is in third one 
(52.5%) (answers to question №11, Pic. 
9). This is mainly due to various channels, 
sending notifications and invitations, as 
well as personal (private) correspondence 
and invitations.

Question №12 concerned social media 
reviews of past events. Slightly more 
than half of the respondents indicated 
that they write reviews at all (51%). 
A little more than half of them post 
negative reviews (with criticism and 
dissatisfaction) – 52.5%, and less than 
half of the respondents usually write 
positive reviews (47.5%) (Pic. 10 and 11, 
answers to question №12). This allows 
us to talk about the need to make more 
efforts for the optimal implementation of 
various thematic events.

Pic. 8. Diagram “Answers to question № 10”
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We express our sincere gratitude to 
all respondents who took an active part  
in the study.

Conclusions:
1. KyAC is the undisputed leader in 

the development, on a scientific basis, of a 
methodology for popularizing the Cossack 
ethno-cultural heritage and introducing 

the best developments into the life and 
everyday life of modern society.

2. Organizers of various cultural and 
educational events should take into account 
and actively use the capabilities of social 
networks, popular instant messengers and 
other online platforms, as they can help 
in finding the best  ways to popularize the 

Pic. 9. Diagram “Answers to question № 11”

Pic. 10. Diagram “Answers to question № 12”
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Pic. 10. Diagram “Answers to question № 12”

Cossack ethno-cultural heritage for our 
contemporary.

3. Our contemporary shows  
a high psychological readiness to 
receive information about cultural 
and educational events through the 
largest social networks, popular instant 

messengers and other online platforms, 
which must be taken into account by the 
organizers of their holding.

4. Social networks and messengers are 
increasingly playing an extremely important 
role in informing our contemporary about 
various events of interest to him.
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЧИННИК  
ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ СІМЕЙНИХ ПАР  

ПІД ЧАС ВСЕСВІТНЬОЇ ПАНДЕМІЇ

Анотація: У статті розглянуто питання, пов'язане з дослідженням впливу емоційного інте-
лекту на фактор емоційних станів сімейних пар під час всесвітньої пандемії.

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос, связанный с исследованием влияния эмоцио-
нального интеллекта на фактор эмоциональных состояний семейных пар во время всемир-
ной пандемии.

Summary: The article considers an issue related to the study of the influence of emotional intel-
ligence on the factor of emotional states of married couples during a global pandemic.

Актуальність. Пандемія COVID-
19 стала серйозним випробуванням 
для всього людства. Під час карантину 
почалося життя в зовсім нових умовах. 
Відбуваються зміни як на рівні психіки 
окремої особистості, так й на рівні кож-
ної сім’ї. Пандемія стала викликом емо-
ційним станам сімей. 

Особлива роль у регуляції психо-
емоційних станів відводиться емо-
ційному інтелекту. Контроль власних 
емоцій і здатність ефективного впливу 
на них стали предметом спеціально- 
го вивчення в рамках концепцій  
емоційного інтелекту та емоційної 
креативності. 

Мета. Визначення ролі емоційного 
інтелекту в саморегуляції психоемоцій-
них станів сімейних пар у ситуації всес-
вітньої пандемії.

Аналіз досліджень і публікацій. 
Проблему емоційної регуляції між-
особистісних стосунків досліджували 
такі вітчизняні вчені як В.К. Вілю-
нас, Л.С. Виготський, О.О. Горбат-

ков, О.В. Заїка, Д.Б. Карвасарський, 
Т.С. Кириленко, Я.Л. Коломінський, 
І.С. Кон, М.І. Лісіна, О.М. Леонтьєв, 
М.Ю. Лотоцька, К.С. Максименко, 
А.Ф. Поліс, Н.Ф. Шевченко. 

У зарубіжній психології проблему 
емоційної регуляції міжособистіс-
них стосунків розглядали А. Адлер, 
М.М. Айшервуд, А. Бандура, Д. Бокум, 
Дж. Боулбі, Н.В. Вітт, Д. Вольф, 
М. Ейнсворт, Е. Еріксон, К. Ізард, К. Копп, 
Г. Крайг, А. Міллер, Є. Меш, К. Роджерс, 
А. Фрейд, З. Фрейд, К. Хорні. Однак 
визначення ролі емоційного інтелекту 
в саморегуляції психоемоційних станів 
сімейних пар у ситуації всесвітньої пан-
демії являється новою та практично не 
досліджуваною.

Методика та організація. Організа-
ція дослідження емоційного інтелекту 
як фактору перебігу емоційних станів 
сімейних пар під час всесвітньої пан-
демії була здійснена за допомогою діа-
гностики емоційного інтелекту сімей- 
них пар за такими діагностичними  
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м е т о д и к а м и : 
«MSCEITV2.0 (MayerSalovey-CarusoEmo- 
tionalIntel ligenceTest) Тест Майера-Село-
вея Карузо» (Дж. Мейер, П. Селовей та 
Д. Карузо), «LEAS (LevelsofEmotional- 
Awareness) Усвідомлення емоцій», 
«Опитувальник міжособистісних від-
носин «ОМО» (В.Шутц), «Методика 
діагностики емоційного інтелекту – 
МЭИ» (М.А. Манойлова), «Тест ЕмІн» 
(Д.В. Люсіна), «Шкала тривоги Спіл-
бергера-Ханіна, STAI» (Ч.Д. Спілбергер, 
Ю.Л.Ханін). 

Психоемоційні стани сімейних пар 
у ситуації пандемії та характеристика 
емоційного інтелекту сімейних пар у 
контексті їх міжособистісних відносин 
під час пандемії, як показали резуль-
тати дослідження, мають значну роль. 
Сімейні пари з найвищим рівнем розви-
тку емоційного інтелекту мають більш 
гармонійні стосунки під час всесвітньої 
пандемії. 

Результати дослідження. За резуль-
татами дослідження можна дістатися 
висновку, що емоційний інтелект в само-
регуляції психоемоційних станів сімей-
них пар у ситуації всесвітньої пандемії 
відіграє значну роль. Проаналізувавши 
дослідження проблеми можна стверджу-
вати, що вивченню емоційного інтелекту 
нині приділяється достатньо уваги. Вод-
ночас можна говорити про те, що в умо-
вах всесвітньої пандемії багато аспектів 
цієї проблеми залишаються недостатньо 
вивченими та новими для людства.

Висновки. Специфіка емоційних 
переживань має велике значення для 

розуміння суб’єктивного світу людини 
і, як наслідок, її поведінки та взаємодії 
з оточуючими. В емоційних реакціях 
відображається безпосереднє ставлення 
людини до себе та до інших людей. 
Досліджуючи особливості емоційних 
станів сімейних пар, логічним є розу-
міння емоційної регуляції міжособис-
тісних стосунків як вміння справлятися 
зі своїми емоціями соціально бажаними 
засобами. Емоційна регуляція має бути 
спрямована на оптимізацію міжособис-
тісних стосунків, взаємодію з іншими 
людьми та налагодження дружньої 
атмосфери для отримання психологіч-
ного комфорту.

Така постановка проблеми акту-
альна як у теоретичному, так і в прак-
тичному планах. Теоретична значу-
щість роботи пов’язана з подальшою 
розробкою концепції психоемоційних 
станів відносно конкретних умов жит-
тєдіяльності – міжособистісних відно-
синах під час всесвітньої пандемії. Стає 
можливим уточнити перелік емоційних 
умов гармонійних відношень сімейних 
пар, профілактики та подолання стресу, 
викликаного пандемією, деталізувати 
емоційні особливості станів сімейних 
пар, визначити роль емоційного інте-
лекту у саморегуляції психоемоційних 
станів сімей. Практична значимість 
роботи пов'язана з розробкою нових і 
систематизацією вже наявних у прак-
тичній психології засобів і прийомів 
саморегуляції психоемоційних станів 
сімейних пар у ситуації всесвітньої 
пандемії.
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Анотація: У статті розглянуто питання, що пов’язане із дослідженням реалізації типових 
освітніх програм інформатичної освітньої галузі в початкових класах.

Аннотация: В статье рассмотрены исследования реализации типичных образовательных 
программ, касающихся информатической образовательной отрасли в начальных классах.

Summary: In the article considers studies of the implementation of typical educational programs 
related to the computer science in primary school.

Постановка проблеми. Актуальність 
дослідження обумовлена сучасними реа-
ліями подій, що відбуваються в Україні. 
Всесвітня пандемія, внаслідок спалаху 
Covid-19, внесла несподівані корективи, 
які торкнулися усіх сфер життя, зокрема і 
процесу навчання. Дана ситуація змусила 
учасників освітнього процесу (вчителів, 
учнів та батьків) терміново опановувати 
цифрові інструменти й нові педагогічні 
підходи та методики. Тепер інформаційно-
комунікаційні технології стали ключем 
для отримання нових знань. Досконало 
опанувавши цифрові компетентності шко-
лярі матимуть змогу легше сприймати 
зміни та отримувати освіту, навіть якщо 
вона буде здійснюватися віддалено. 

Концепція «Нова українська 
школа» (схвалена урядом у грудні 
2016 року) – це стратегія реформування 
середньої освіти до 2029 року, активне 
обговорення якої на разі проходить на 
сайті МОН України, а реалізація розпо-
чалася у 2018 році. Метою Концепції є 
забезпечення проведення докорінної та 
системної реформи загальної середньої 

освіти з урахуванням досвіду провідних 
країн світу.

Нова українська школа має сформу-
вати в учня десять ключових компетент-
ностей, серед яких виокремлена інфор-
маційно-цифрова компетентність, яку 
Європейський парламент та Рада Євро-
пейського Союзу ще у 2006 році назвали 
ключовою складовою для навчання 
людини упродовж усього життя. Згідно 
з цим, цифрова компетентність передба-
чає впевнене та критичне використання 
доступних технологій інформаційного 
суспільства для повсякденного спілку-
вання, роботи та відпочинку [1].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Теоретичні та практичні аспекти 
використання ІКТ, розвиток комунікатив-
них навичок в учителя та учня розкрила 
в своїй науковій роботі Стеценко А.А. [2]. 
Питанням розвитку інформаційної ком-
петентності присвячені праці В. Бикова, 
М. Голованя, М. Жалдака, Л. Пєтухової, 
Н. Сороко, О. Спіріна [3; 4; 5; 6; 7]. Про-
блема формування ІКТ-компетентності 
в учнів стала предметом дослідження 
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О. Булін-Соколової, І. Родигіної, А. Семе-
нова, О. Хохлової [8; 9], а поняття цифро-
вої компетентності вчителя аналізувалось 
С. Прохоровою [10]. 

Аналіз досліджень зазначених авторів 
довів, що в більшості праць увага приділена 
визначення сутності і структурних компо-
нентів інформаційно-цифрової компетент-
ності учнів у контексті реалізації завдань 
Концепції НУШ і зумовлює потребу у 
ґрунтовному аналізі особливостей реаліза-
ції типових освітніх програм інформатич-
ної освітньої галузі в початкових класах.

Мета статті полягає в здійсненні 
аналізу особливостей реалізації типових 
освітніх програм інформатичної освіт-
ньої галузі в початкових класах НУШ, 
визначення рекомендованих підходів для 
опанування учнями інформаційно-циф-
рових компетентностей та обов’язкових 
результатів навчання, визначених Дер-
жавним стандартом початкової освіти.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Мета інформатичної освітньої 
галузі у НУШ – формування інформа-
ційно-комунікаційної (цифрової) ком-
петентності та інших ключових компе-
тентностей учнів [11]. 

Розглянемо особливості реалізації 
типових освітніх програм інформатичної 
освітньої галузі, розроблених під керів-
ництвом Савченко О. Я. та Шияна Р. Б., 
що затверджені наказом МОН України 
від 08.10.2019 № 1272 «Про затвер-
дження типових освітніх програм для 
1-2-х класів закладів загальної середньої 
освіти» та викладені в таблиці 1. 

Висновки. Проаналізувавши обидві 
типові освітні програми, можна узагаль-
нити, що вони окреслюють рекомендо-
вані підходи до навчання учнів початко-
вої школи відповідно до нового Закону 
України «Про освіту» та Державного 
стандарту початкової освіти. 

У 2 класі (НУШ) предмет «Інформа-
тика» є складовою інтегрованого курсу 
«Я досліджую світ».

Спільне у програмах Р. Шияна та 
О. Савченко:

– ґрунтуються на компетентнісному 
підході – ключовій ознаці презентації 
змісту, процесу і результатів навчання в 
інтегрованому курсі. 

– визначено вимоги до осіб, які роз-
починають навчання;

– передбачають формування закла-
дами освіти власної модельної програми 
на основі типової;

– визначають вимоги до конкретних 
очікуваних результатів навчання.

Відмінність програм Р. Шияна та 
О. Савченко:

– 1 та 2 класи разом (Шиян Р.), 1 та 
2 класи окремо (Савченко О.);

– обов’язкові результати навчання про-
писані окремо на кінець циклу (на кінець 
2 і 4 класу) (Шиян Р.), обов’язкові резуль-
тати навчання прописані окремо на кінець 
кожного року навчання (Савченко О.); 

– пропонується зміст у кінці кожної 
змістової лінії (Шиян Р.), зміст навчання 
подається паралельно із очікуваними 
результатами (Савченко О.).

Програма О. Савченко є окре-
мим випадком більш загальної про-
грами Р. Шияна. На відміну від програми 
Р. Шияна, вона містить орієнтовний зміст, 
і результати навчання на кінець кожного 
класу. Це дещо звужує можливості закла-
дам освіти самостійно визначати траєк-
торію навчання у 1-2 класах [12].

Сьогоднішній школяр повинен уміти  
користуватися комп’ютером так само  
вільно і легко, як користується авто-
ручкою, олівцем і лінійкою. Тому чим 
раніше відбудеться вивчення основ 
інформатики, тим простіше учень зможе 
орієнтуватися в інформаційному потоці. 
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Таблиця 1
Порівняльна таблиця освітніх типових програм інформатичної освітньої галузі 

для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти  (Р.Б. Шиян та О.Я. Савченко)
Програма за Шиян Р.Б. Програма за Савченко О.Я.

Загальна характеристика
Передбачено формування закладами освіти власної освітньої програми на основі типової
Визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання
1 і 2 класи разом 1 і 2 класи окремо
Обов’язкові результати навчання -
Пропонований зміст у кінці кожної змістової лінії Зміст навчання паралельно з очікуваними 

результатами
Інформатична освітня галузь
Мета
Формування в учня/ учениці здатності до вирі-
шення проблем із використанням цифрових при-
строїв, інформаційно-комунікаційних технологій 
та критичного мислення для розвитку, творчого 
самовираження, власного та суспільного добробуту; 
безпечна та відповідальна діяльність в інформацій-
ному суспільстві.

Різнобічний розвиток особистості дитини 
та її світоглядних орієнтацій, формування 
інформатичної й інших ключових компе-
тентностей, необхідних їй для життя та 
продовження навчання.

Завдання
- формування відповідальної позиції цифрового 
громадянина, навичок безпечного й етичного корис-
тування цифровими пристроями та мережами;
- формування початкових умінь розрізняти інфор-
мацію різних видів та працювати з нею за допомо-
гою цифрових пристроїв чи без них;
- формування початкових умінь визначати, зна-
ходити та зберігати інформацію, необхідну для 
розв’язання життєвих проблем (навчання, гри 
тощо), за допомогою цифрових пристроїв, мереж 
та без них, самостійно та під час групової взаємо-
дії; розрізняти правдиву і неправдиву інформацію 
різних видів;
- налагодження комунікації за допомогою цифрових 
пристроїв та мереж для спільної творчості, співп-
раці, навчання, гри;
- формування початкових умінь створювати електро-
нні тексти (зображення, відео, звуки, програми тощо) 
за допомогою цифрових пристроїв;
- формування вмінь презентувати себе, власну твор-
чість, ідеї, створені продукти та інші результати 
індивідуальної та групової діяльності за допомогою 
цифрових пристроїв.

- формування в учнів уявлення про роль 
інформаційно-комунікаційних технологій у 
житті людини;
- формування вмінь описувати об’єкти 
реальної та віртуальної дійсності
різноманітними засобами подання інформа-
ції;
- формування початкових навичок інформа-
ційної діяльності, зокрема вмінь опрацьову-
вати текстову та графічну інформацію;
- формування у дітей початкового досвіду 
використання комп’ютерної техніки для 
розв’язування навчальних, творчих і прак-
тичних задач;
- розвиток логічного, алгоритмічного, твор-
чого та об’єктно-орієнтованого
мислення учнів.

Змістовні лінії
Я у світі інформації Інформація. Дії з інформацією
Моя цифрова творчість Комп’ютерні пристрої для здійснення дій з 

інформацією
Комунікація та співпраця Комп’ютерні програми. Меню та інстру-

менти
Я і цифрові пристрої Створення інформаційних моделей
Відповідальність та безпека в інформаційному 
суспільстві

Алгоритми
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