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Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 122
Дніпропетровської області

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЛІДЕРІВ УЧНІВСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРИШКІЛЬНИХ 

ТАБОРІВ ІЗ ДЕННИМ ПЕРЕБУВАННЯМ

Анотація: У статті розглядається можливість осучаснення пришкільних таборів відпочин-
ку із денним перебуванням завдяки наскрізному залученню у їх діяльність лідерів учнівського 
самоврядування. Автором детально проаналізовано можливість включення шкільного активу 
на кожному етапі роботи табору, визначено функціональний розподіл обов’язків. Розглянуто 
можливість діяльності Школи вожатих та підготовки лідерів-старшокласників до роботи вожа-
тими, гуртківцями, тренерами майстер-класів відповідно до їх вікових здібностей. Складено 
алгоритм підготовки учнівських активістів до роботи у пришкільному таборі. Висвітлено по-
зитивний ефект від зазначеної інновації як для учнів-лідерів, так і для навчального закладу. 

Аннотация: В статье рассматривается возможность модернизации пришкольных лаге-
рей отдыха с дневным пребыванием благодаря сквозному привлечению в их деятельность 
лидеров ученического самоуправления. Автором подробно проанализирована возможность 
включения школьного актива на каждом этапе работы лагеря, определено функциональное 
распределение обязанностей. Рассмотрена возможность деятельности Школы вожатых и 
подготовки лидеров-старшеклассников к работе вожатыми, кружковцами, тренерами ма-
стер-классов в соответствии с их возрастными возможностями. Составлен алгоритм под-
готовки ученических активистов к работе в пришкольном лагере. Освещен положительный 
эффект от указанных инноваций как для учеников-лидеров, так и для учебного заведения. 

Summary: In the article the possibility of modernizing prishkolnyh camps with day care through 
the through involvement in the activities of student government leaders. The author has analyzed 
in detail the possibility of including asset school at every stage of camp, defined functional division 
of duties. The possibility of the School counselors and training to senior leaders of leaders, guys, 
trainers workshops according to their age abilities. Done algorithm training student activists to work 
in the camp prishkolnom. The article deals with the positive effect of the mentioned innovations for 
students leaders, and for the institution.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими на-
уковими чи практичними завданнями. 
Оздоровлення та відпочинок учнівської 
молоді у літній канікулярний період – 
безумовно, важливе завдання, що покла-
дається на органи системи освіти, куль-
тури та туризму, сім’ї, дітей та молоді, 
соціального захисту населення. Однак, 
за умов комерціалізації вітчизняної еко-
номіки, зменшення кількості дитячих 
оздоровчих таборів, скорочення видат-
ків на оздоровлення та відпочинок, бать-
ки мають шукати, а держава – створю-

вати нові можливості для повноцінної 
та якісної організації дозвілля сучасних 
школярів. Одним із таких варіантів є  
діяльність пришкільних таборів відпо-
чинку із денним перебуванням (далі – 
ПТВ), що функціонують відповідно до 
Закону України «Про оздоровлення та 
відпочинок дітей», Типового положен-
ня про дитячий заклад оздоровлення та 
відпочинку (затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 квітня 
2009 року № 422) на базі загальноосвіт-
ніх навчальних закладів України [7, 6]. 
Станом на червень 2015 року лише у 
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Дніпропетровській області створено 789 
пришкільних таборів із денним перебу-
ванням, що охоплюють своєю мережею 
понад 70 тис. дітей шкільного віку [4]. 

На жаль, за директивного підходу у 
створенні та організації діяльності ПТВ, 
якість послуг із відпочинку залишається 
низькою, культмасова робота є застарі-
лою, відсутні інновації та умови для са-
мореалізації учнівської молоді, педаго-
гічні працівники, якими комплектують 
штат ПТВ, є слабо вмотивованими до 
роботи, а загони формуються за приму-
совим принципом. 

Усе вищезазначене створює нагальну 
потребу у докорінній зміні концепції ді-
яльності пришкільних відпочинкових 
таборів. Одним із системоутворючих 
складників реформованого ПТВ є залу-
чення лідерів учнівського самовряду-
вання навчального закладу, перехід від 
примусового до добровільного відвіду-
вання табору, створення позитивної мо-
тивації школярів до відвідання закладу 
відпочинку. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій, у яких започатковано розв’язання 
даної проблеми. У вітчизняній та сві-
товій педагогічній практиці пробле-
мою організації у канікулярний період 
відпочинку школярів займались О.В. 
Биковська, В.М. Горобинко, Ж.В. Пе-
трочко, Т.В. Тарасова, А.М. Кузнєцов,  
Є.І. Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пін-
чук, В.М. Соловйова; питання діяльнос-
ті пришкільних відпочинкових табо-
рів висвітлено у працях О. Балицького,  
Т.В. Гончарової, Н.Я. Олійник, М.М. Ду-
бінки, Н.І. Полицяк.

Мета статті – розширити та сис-
тематизувати теоретичні та практичні 
аспекти залучення лідерів учнівського 
самоврядування у діяльність пришкіль-
них таборів відпочинку із денним пере-
буванням, визначити їх місце та роль у 
структурі ПТВ.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Пришкільний табір відпочинку 
із денним перебуванням – дитячий за-
клад відпочинку, тимчасово утворений у 

Рис. 1. Етапи діяльності пришкільного табору відпочинку 
з денним перебуванням
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навчальному закладі, в якому забезпечу-
ється належний догляд за дітьми, вихов-
ний процес, їх повноцінне дозвілля, роз-
виток творчих здібностей та інтересів і 
де діти перебувають протягом дня, але 
не менше 6 годин [3]. Організація діяль-
ності пришкільного табору відпочинку 
з денним перебуванням починається із 
підготовки матеріальної бази, затвер-
дження нормативно-правової бази, в 
т.ч. штатного розпису, комплектуван-
ня кадрів. Найбільш доречно виділити  
4 основних етапи діяльності пришкіль-
ного табору відпочинку з денним пере-
буванням – організаційний, підготовчий, 
практичний та узагальнюючий (див. рис. 
1) [7]. 

Діяльність лідерів учнівського само-
врядування навчального закладу в ПТВ 
має бути наскрізною і охоплювати усі 
етапи його функціонування, з моменту 
прийняття рішення про його створен-
ня. Для максимізації ефективності від 
діяльності учнівського активу необхід-
но виконати функціональний розподіл 
обов’язків для кожного структурного 
підрозділу Учнівської Республіки (Ди-
тячого шкільного об’єднання) на орга-
нізаційному та підготовчому, а також й 
на узагальнюючому етапі (див табл. 1). 
За таких умов, по-перше, з’являється 
можливість задіяти у роботу усі лан-
ки учнівського самоврядування, а, по-
друге, створюється позитивна мотивація 
до відвідування ПТВ через можливість 
стати співучасником роботи своїх одно-
класників, друзів та приятелів-школярів. 

Надзвичайно важливо надати можли-
вість учнівській громаді взяти участь у 
обговоренні назви пришкільного табору 
відпочинку, теми зміни, що дозволить 
врахувати увесь плюралізм поглядів 
школярів, в т.ч., що виникають під впли-
вом тенденцій моди та швидкоплинних 
захоплень, є популярними в учнівських 

колах. Окрім цього, зазначена спіль-
на робота дорослих та дітей сформує 
довірчі стосунки між педагогічним та 
учнівським колективами, засвідчить 
впровадження принципів демократизму, 
відкритості, конструктивності. 

Розробка культмасових заходів по-
винна відбуватися з урахуванням про-
відної мети зміни ПВТ, однак можли-
ве делегування повноважень секторам 
(представникам відомства у I-VIII кла-
сах) Міністерства культури, що дозво-
лить виконати загальне розвантажен-
ня та ретельно підготувати кожен захід 
окремо. Класні керівники, в свою чергу, 
мають виконувати лише патронажну та 
координуючу функції, надаючи, таким 
чином, свободу лідерам учнівського са-
моврядування у виборі форм, методів та 
технологій виховного заходу. 

Окрім, власне, дозвілля, пришкільний 
табір відпочинку, може обрати виховний 
та соціальний компоненти, що стануть 
складовою частиною морально-етично-
го та ідейного виховання шкільної мо-
лоді. Наприклад, Міністерство освіти 
та науки навчального закладу може в 
межах тренінгів чи майстер-класів озна-
йомити в позаурочних рамках учнівську 
громаду із проблемами соціальних за-
хворювань, торгівлі дітьми, правового 
чи економічного нігілізму, антропоген-
ного впливу на навколишнє середовище, 
іншими соціально значущими темами. 

Міністерство соціальної роботи може 
стати організатором «Дня добрих справ», 
попередньо визначившись із напрямом 
діяльності. Це може бути виготовлення 
вихованцями ПВТ на майстер-класах, 
що проводять лідери учнівського само-
врядування, іграшок чи поробок для 
дітей, що перебувають у інтернатних 
закладах; надання допомоги одиноким 
непрацездатним пенсіонерам чи інвалі-
дам; збір речей учасникам АТО; виго-
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Таблиця 1
Функціональний розподіл обов’язків відомств органів учнівського 

самоврядування у діяльності пришкільного табору з денним перебуванням



9

Київський науково-педагогічний вісник
♦

товлення вітальних листівок; підготовка 
концертної програми для дитячих садків 
мікрорайону, де розташований навчаль-
ний заклад, тощо. 

Міністерство праці має стати відпо-
відальним за створення комфортного 
відчуття, оновлення дизайну приміщень 
пришкільного табору, виготовлення де-
корацій, стіннівок, що дозволять учнів-
ській громаді по-іншому побачити зна-
йомі кабінети навчального закладу, адже 
«на канікулах діти по-різному прояв-
ляють себе, у них зовсім інші потреби, 
очікування, ніж у навчальний час». Так 
само Міністерство екології може взяти 
на себе зобов’язання з озеленення зон 
рекреації як у кімнатах ПВТ, так і на 
його території. 

Найбільш клопітна робота на орга-
нізаційному та підготовчому етапі по-
кладається на Міністерство молоді та 
Міністерство інформації, що мають загі-
тувати учнів навчального закладу стати 
вихованцями ПВТ. Для цього мають бути 
представлені широкому загалу батьків, 
вчителів та школярів план роботи табо-
ру, перелік заходів; може провадитися 
опитування думки учнів стосовно того, 
яким вони бачать літо у пришкільному 
таборі. Надзвичайно важливо, щоб були 
охоплені наймолодші майбутні вихован-
ці ПВТ – учні початкових класів, що, за-
звичай, становлять левову частку табору. 
Для цього Міністерство молоді має вже з 
початку 4 чверті проводити різноманітні 
ігрові програми на перервах, розучувати 
нескладні хореографічні рухи, мініатю-
ри, зацікавлюючи таким чином учнів-
ську молодь до відвідання пришкільного 
табору з денним перебуванням. 

Надзвичайно дієвим є залучення 
лідерів учнівського самоврядування 
у ролі працівників ПВТ на ключово-
му – практичному етапі. Зокрема, під 
керівництвом заступника директора з 

ВР на початку ІІ навчального семестру 
формується Школа вожатого. Вихован-
цями даної майстерні стають лідери 
учнівського самоврядування 10 класу, 
що виявили бажання стати командою 
вожатих, керівників гуртків, тренерами 
майстер-класів у пришкільному таборі 
відпочинку з денним перебуванням в 
рамках проходження практики, перед-
баченої Інструкцією про порядок про-
ведення навчальних екскурсій та на-
вчальної практики [2]. 

Алгоритм підготовки майбутнього 
працівника ПВТ передбачає як оволо-
діння теоретичними знаннями, так і від-
працювання практичних навичок роботи 
із дітьми, у колективі [8]. Заняття про-
ходять у формі лекцій, тренінгів та май-
стер-класів і умовно розділені на такі 
етапи:

1. формування у лідерів учнівського 
самоврядування загальних уявлень про 
пришкільний табір відпочинку із ден-
ним перебуванням, його структуру, ре-
жим роботи;

2. ознайомлення майбутніх лідерів-
практикантів їх обов’язками, правами, 
правилами безпеки, правами дітей;

3. поглиблення та закріплення теоре-
тичних знань з педагогіки та психології, 
формування знань про особливості пе-
дагогічної діяльності в пришкільних та-
борах відпочинку;

4. формування у лідерів-практикантів 
уміння організації дитячого колективу, 
планування та проведення виховної ро-
боти з дітьми, навичок вільного спіл-
кування, знаходження індивідуального 
підходу до дітей;

5. формування практичних навичок та 
вмінь педагогічної майстерності вожато-
го, гуртківця для роботи у пришкільно-
му таборі відпочинку, в т.ч. – самостій-
ної організації практичної діяльності в 
якості організатора дозвілля загону.
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Ефективне залучення учнівського ак-
тиву неможливе без систематичної, про-
фесійної координації та контролю з боку 
педагогічного колективу, налагодженої 
взаємодії між дитячим та учительським 
осередками. Вожаті-старшокласники 
тісно співпрацюють разом із вихователя-
ми-педагогами, гуртківці взаємодіють із 
учителями музичного та образотворчого 
мистецтв, трудового навчання та обслу-
говуючої праці, фізичного виховання, 
педагогом-організатором. 

Таким чином, всеохоплююче залучен-
ня лідерів учнівського самоврядування 
навчального закладу у роботу пришкіль-
ного табору відпочинку із денним пере-
буванням дозволяє кожному школяреві 
зайняти місце не лише пасивного спо-
глядача або ж третьої сторони процесу 
організації власного дозвілля, а набу-
ти ролі активного учасника, діяльного 
суб’єкта соціальної взаємодії. 

Окрім того, наскрізна участь учнів-
ського активу в роботі ПВТ має низку 
позитивних результатів, як для навчаль-
ного закладу, в цілому, так і для окре-
мого учасника шкільного життя. Лідери 
учнівського самоврядування, що залуча-
ються на організаційному та підготовчо-
му етапах, самореалізують свій творчій 
потенціал, збагачуються новими компе-
тенціями, вчаться працювати у колективі 
однодумців, зайнятих однією справою, 
оволодівають навичками групової робо-
ти, пошуку консенсусу. Окрім того, вони 
отримують позитивну мотивацію до від-
відання ПТВ, в організації котрого взяли 
активну участь. 

Лідери-десятикласники, які залуча-
ються до роботи в якості працівників 
пришкільного табору, утверджуються у 
світогляді, самоусвідомлюються, праг-
нуть до індивідуальної неповторності, 
що пов’язано із їх виходом на рубіж від-
носної зрілості і завершення первин-

ної соціалізації. Саме на цьому етапі 
старшокласники проявляють високий 
рівень навчальної діяльності, комуніка-
тивності, формують близькі і віддален-
ні перспективи, прагнуть виконувати 
суспільні функції і нести соціальну від-
повідальність. Тому ПВТ набуває ролі 
агента соціалізації, становлення цілісної 
особистості, що формує у лідерів-стар-
шокласників підготовку до праці, вико-
нання громадських обов’язків, заохочує 
їх постійно займатися самовдосконален-
ням [1]. 

Для навчального закладу залучення 
лідерів учнівського самоврядування у 
роботу ПВТ розв’язує низку проблем, 
серед яких:

1. організація цікавого та змістовного 
дозвілля школярів, що охоплює всебічні 
інтереси та побажання;

2. суттєве зменшення навантаження 
на педагогічний колектив закладу у про-
цесі організації та діяльності ПВТ;

3. згуртування учнівського колективу 
на ниві спільної позаурочної роботи;

4. виявлення нереалізованих потенці-
алів школярів, що неможливо розкрити 
під час навчального року;

5. створення сприятливої дружньої 
атмосфери між учнівським та педагогіч-
ним колективом, формування відкритих, 
довірчих стосунків між ними;

6. створення позитивної мотивації 
серед учнів до відвідання пришкільного 
табору відпочинку;

7. створення можливості для саморе-
алізації учнівського контингенту. 

Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок у да-
ному напрямку. Таким чином, залучен-
ня лідерів учнівського самоврядування 
до діяльності ПВТ з денним перебуван-
ням на позиціях діяльних суб’єктів –  
цілком раціональне рішення, що 
розв’язує одночасно проблему кадрово-
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го забезпечення, навантаження під час 
підготовки табору, мотивації його від-
відання. Окрім того, залучення лідерів-
старшокласників до роботи дозволяє їм 
набути ролі агента соціалізації, й разом з 
іншими активістами навчального закла-
ду – самореалізовуватися, вчитися вза-

ємодіяти у соціумі. Надзвичайно важли-
во забезпечити наскрізну участь лідерів 
на кожному етапі і у кожній сфері життя 
ПВТ, що зможе стати реальною переду-
мовою для кардинального ребрендінгу 
пришкільних таборів із денним перебу-
ванням. 
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РОЗВИТОК ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ 
ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Анотація: У даній статті досліджено зовнішню і внутрішню мотивацію, розглянуто ефек-
тивні методи й основні етапи розвитку позитивної мотивації до вивчення англійської мови.

Аннотация: В данной статье исследованы внешняя и внутреняя мотивации, рассмотре-
ны методы и основные этапы развития положительной мотивации к изучению английского 
языка.

Summary: In this article the internal and external motivation, effective methods and main stages 
of development of motivation for studying English have been explored.

Постановка проблеми у загально-
му вигляді. Проблема розвитку пози-
тивної мотивації до вивчення англій-
ської мови все більше привертає до 
себе увагу вітчизняних та зарубіжних 
учених-практиків. Питання мотивації 
до навчання стає об’єктом наукових 
розвідок не лише педагогів, а й соціо-
логів та психологів.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. У психолого-педагогічній лі-
тературі мотиваційний аспект навчання 
активно досліджувався як зарубіжними 
науковцями (Д. Аткінсон, Г. Келлі, Д. Мак- 
клелланд, Р. Мей, К. Роджерс, Ю. Рот- 
тер, Г. Хекхаузен та ін.), так і вітчизняни-
ми педагогами (М. І. Алексєєва, Л. І. Божо- 
вич, О. Г. Ковальов, Г. С. Костюк, І. О. Си- 
ниця та ін.). Хоча на сучасному етапі 
розвитку освітньої системи проводить-
ся багато педагогічних і психологічних 
наукових досліджень щодо формування 
позитивної мотивації до вивчення англій-
ської мови, проте ця проблема залиша-
ється невирішеною. Це пояснює актуаль-
ність даної наукової роботи.

Формулювання цілей статті. Мета 
статті полягає у тому, щоб з’ясувати та 
систематизувати етапи формування по-
зитивної мотивації до вивчення мови, 
розглянути ефективні методи її впрова-
дження, дослідити зовнішню і внутріш-
ню мотивацію.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Уперше термін «мотивація» 
був запропонований А. Шопенгауером у 
статті «Чотири принципи достатньої при-
чини» (1910), а пізніше ввійшов у психо-
логічну лексику для пояснення причин 
поведінки людини чи тварини [4]. 

На думку С. Канюка, мотивація – це 
один із найважливіших факторів поряд 
із здібностями, знаннями, навичками, 
який забезпечує успіх у діяльності. Це 
сукупність спонукальних факторів, які 
викликають активність в організмі і ви-
значають його спрямованість [5].

Навчальна мотивація визначається як 
такий вид мотивації, який включений в 
певну діяльність, – в даному випадку ді-
яльність навчання. Провідний вітчизня-
ний психолог, який займається вивчен-
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ням мотивації навчальної діяльності,  
А. Маркова, зазначає, що «мотивація на-
вчання ґрунтується на спонуканні. Тому 
становлення мотивації є не просто зрос-
тання позитивного або посилення не-
гативного відношення до навчання, але 
й ускладнення структури мотиваційної 
сфери» [1, с. 354–356].

Вивчення позитивної мотивації до 
оволодіння іноземної мови та її форму-
вання – це два аспекти того самого про-
цесу розвитку мотиваційної сфери осо-
бистості учня. Вивчення мотивації – це 
виявлення її реального рівня і можливих 
перспектив, зони її найближчого розви-
тку в кожного школяра і класу в цілому. 
Результати вивчення стають основою 
для планування процесу формування 
мотивації та, як результат, підвищення 
рівня успішності учня. Адже запобі-
гання низькій успішності – практичне 
завдання, яке хвилює кожного учителя. 
Значною мірою успіх у розв’язанні цієї 
проблеми залежить від глибокого ви-
вчення характерів та життєвих обставин 
дітей, які погано навчаються. У зв’язку 
з цим виникає потреба в оптимізації на-
вчання. Слід зазначити, що в учнів на-
копичуються не лише знання, уміння та 
досвід творчої діяльності, але так само 
недоліки та прогалини у знаннях та на-
вичках. Саме це й призводить до того, 
що учень починає відставати у навчанні, 
у тому числі й вивченні іноземної мови. 

Формування навчальної діяльності, 
постановку цілей, «тренування» мотивів 
необхідно починати з першого класу, а 
завдання на усвідомлення учнями своєї 
навчальної діяльності, і особливо мо-
тивації, – з кінця молодшого шкільного 
віку [7]. 

Доцільно зазначити, що нині існує 
два способи заохочення учня вивчати 
іноземну мову – через активізацію зо-
внішньої та внутрішньої мотивації. 

Коли учень вмотивований ззовні (зо-
внішня мотивація), він бере участь у 
навчальному процесі заради похвали, 
визнання або щоб уникнути покарання. 
При зовнішній мотивації учень мало за-
цікавлений в саморозвитку і працює на 
короткотривалу (заслужити похвалу, не 
отримати низький бал), а не довготрива-
лу (розвиток, удосконалення) перспек-
тиву. У результаті, такі учні вважають 
причиною своїх невдач і неуспішності 
зовнішні сили і відчувають, що не мо-
жуть впливати на ситуацію, що склала-
ся. Свою невдачу вони сприймають як 
постійну й закономірну, а не як однора-
зову помилку. Такі учні потребують по-
стійного заохочення.

За допомогою внутрішньої мотивації, 
школярі мають працювати заради цілей, 
які вони самі для себе визначили. Саме 
тоді розвивається зацікавленість пред-
метом, тобто внутрішня мотивація люди-
ни. При наявності внутрішньої мотивації 
задіються такі фактори особистості, як 
потреби, інтерес, допитливість, задово-
лення. Учень навчається, не очікуючи 
на зовнішню винагороду. Він отримує 
внутрішню винагороду за рахунок підви-
щення почуття власної гідності, самоо-
цінки, задоволення від того, що досягнув 
мети. Такий учень мало звертає увагу на 
оцінки чи заохочення вчителя, а працює 
охоче завдяки внутрішньому інтересу, ба-
жанню досягнути поставленої мети. Він 
розуміє, що невдача пояснюється тим, 
що він недоопрацював матеріал або має 
недостатню базу, тобто приймає відпові-
дальність за свої невдачі на себе [6]. 

Важливо зауважити, що на сьогодні 
існує низка чинників, які впливають на 
мотивацію, зокрема: інтерес до інозем-
ної мови, усвідомлення її корисності, 
прагнення до успіху, впевненість і по-
чуття власної гідності, наполегливість і 
терпіння. І, звичайно ж, не всі учні орі-
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єнтовані на цінності, вони мають різні 
потреби й бажання.

У формуванні мотивів навчання і по-
зитивного ставлення до вивчення ан-
глійської мови велику роль може віді-
гравати і сам учитель. Тут, насамперед, 
йдеться про стосунки, які склалися між 
ним і кожним учнем зокрема. Якщо 
вони доброзичливі, довірливі, передба-
чають взаємодопомогу, мотив радості 
від оволодіння іншомовними знаннями, 
то позитивне ставлення до вчителя пере-
носиться на предмет. Учень активно від-
відує заняття, завжди виконує домашнє 
завдання, займається самовивченням 
іноземної мови. 

Водночас відчуженість, недовіра, ав-
торитарність, іронія з боку вчителя ви-
кликають в учня відповідні негативні 
почуття і зумовлюють пасивне засво-
єння іншомовного матеріалу, бажання 
«відсидітись» на уроці тощо. Байдужий 
вчитель не може захопити своїх учнів 
предметом. Якщо ж він постійно де-
монструє відданість своїй справі, впев-
неність в успіху своєї діяльності, віру в 
культурно-пізнавальну цінність англій-
ської мови, це відразу передається учням 
і стає джерелом їх позитивної мотивації 
до вивчення іноземної мови.

Також необхідно ознайомити учня з 
культурою країни, мову якої він вивчає. 
Адже відвідуючи уроки іноземної мови, 
школяр має почуватися, немов потрапив 
в іншомовне середовище. Особливу ува-
гу слід звертати на оформлення кабінету 
іноземної мови, який обов’язково пови-
нен бути обладнаним прапором країни, 
фотографіями архітектурних пам’яток, 
портретами відомих англійських пись-
менників. Усі ці предмети допоможуть 
посилити інтерес до культури та тради-
цій, і звичайно – до мови. 

Варто зазначити, що з метою розви-
тку позитивної мотивації до вивчення 

англійської мови, крім внутрішнього 
оформлення навчальної аудиторії, вчи-
телеві також необхідно застосовувати 
різні методи навчання. Опрацювання 
психолого-педагогічної літератури [5; 7] 
дало змогу констатувати, що найбільш 
ефективними методами формування 
мотивації навчання вважаються: інте-
гровані уроки (які сприяють розвитку 
відчуття відповідальності); використан-
ня інформаційних технологій (аудіо– та 
відеоматеріалів, спеціальних програм, 
онлайн словників та підручників та ін.); 
проведення інтерактивних лекцій із за-
стосуванням мультимедійних техноло-
гій навчання; залучення учнів до участі 
в управлінні навчальним процесом; ви-
конання науково-дослідної роботи (під-
готовка проектів, статей, рефератів про 
різні лінгвістичні та соціокультурні ас-
пекти англійської мови). Окрім вищезаз-
начених методів формування позитив-
ної мотивації до оволодіння англійською 
мовою, також особливу роль відіграють 
ігрові технології навчання, адже гра 
створює умови, коли іноземні слова, лі-
тери, правила читання, звороти засвою-
ються за рахунок частого повторення у 
процесі гри.

З метою розвитку зазначеної якості, 
варто використовувати й аудіо матеріа-
ли, зокрема пісні, вірші, римівки, адже 
вони допомагають перейти від звуків 
рідної до звуків іноземної мови, спри-
яють закріпленню лексичного й грама-
тичного матеріалу, а також можуть бути 
використані, в якості розрядки, коли 
учні втомилися.

Застосування проаналізованих ме-
тодів та технологій потребує визначен-
ня програми поетапного формування 
мотивації. Тому, розвиток позитивної 
мотивації до вивчення іноземної мови 
необхідно проводити у кілька етапів. Зу-
пинимося детальніше на кожному етапі. 
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На першому етапі (підготовчому) ді-
яльність вчителя спрямована на спону-
кання учнів до навчальної діяльності, і 
включає активізацію мотивів навчаль-
ної діяльності. На цьому етапі потрібно 
обов’язково проводити мовленнєву за-
рядку англійською мовою у формі «пи-
тання-відповідь».

Формування мотивації відбувати-
меться ефективніше, якщо учень зі-
штовхнеться з проблемами розуміння 
та засвоєння навчального матеріалу, ви-
кликаними індивідуальними психолого- 
фізіологічними особливостями учня. Пе-
дагогічні дослідження підтверджують, 
що найвищих результатів досягають ті 
учні, вчитель яких позитивно оцінює на-
віть незначні успіхи. 

На другому етапі (основному) вчитель 
зосереджує свою увагу на розвиток пізна-
вальних і соціальних мотивів навчання. 
З цією метою варто застосовувати різні 
види діяльності, зокрема репродуктивні 
і пошукові, усні і письмові, індивідуаль-
ні і фронтальні. Варто зазначити, що на 
формування позитивної мотивації впли-
ває спосіб ознайомлення учнів з оцінкою. 
Наприклад, вчитель повинен не тільки 
констатувати факт, а обов’язково хвалити 

учня за кожне нове досягнення у засвоєн-
ні навчального матеріалу.

На третьому етапі (заключному) важ-
ливим є розвиток позитивної мотивації 
до навчання у майбутньому. Для форму-
вання такої мотивації не завжди доціль-
но вести мову про успіхи учнів. Важли-
во також показати учням їх слабкі місця, 
щоб сформувати в них об’єктивне уяв-
лення про свої можливості [2]. 

Таким чином, розвиток мотивації на 
кожному етапі уроку ефективно збага-
чує та покращує процес вивчення іно-
земної мови. Адже кожний етап уроку – 
це специфічна за мотиваційним змістом 
психологічна ситуація. Щоб побудувати 
психологічно грамотну структуру уроку, 
педагогу доцільно кваліфіковано плану-
вати та поетапно досягати усіх визначе-
ний цілей навчання.

Висновки. Отже, потрібно розвива-
ти не лише зовнішню, але й внутрішню 
мотивацію учня, використовувати ефек-
тивні методи навчання, організовувати 
поетапний розвиток мотивації, адже роз-
виток позитивної мотивації на уроці –  
це один із засобів формування особис-
тості учня і його подальшого прагнення 
до вивчення англійської мови.
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СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ 
АУДІЮВАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація: У статті розкриваються труднощі навчання аудіюванню в початковій школі а та-
кож подолання цих труднощів за допомогою системи вправ. Аудіювання є важливим видом 
мовленнєвої діяльності, тому необхідний пошук таких вправ, які б найефективніше сприяли 
подоланню тих, чи інших труднощів. 

Аннотация: В статье раскрываются трудности обучения аудіюванню в начальной школе а 
также преодоление этих трудностей с помощью системы упражнений. Аудирование является 
важным видом речевой деятельности, поэтому необходим поиск таких упражнений, которые 
бы наиболее эффективно способствовали преодолению тех или иных трудностей.

Summary: The article describes the difficulty of teaching auduboni in elementary school and 
overcome these difficulties through a system of exercises. Listening is an important form of speech 
activity, so it is necessary to search such exercises which most effectively contributed to the over-
coming of certain difficulties.

Актуальність статті. Той факт, що 
в школі іноземну мову пропонується 
вивчати з першого класу, є визнанням 
об'єктивно існуючого соціального інтер-
есу до вивчення іноземних мов і підтвер-
дженням важливості даного предмета 
для реалізації перспективних завдань 
розвитку особистості Необхідно приді-
ляти особливу увагу навчанню молодших 
школярів таких видів мовленнєвої діяль-
ності, як читання, аудіювання, говоріння 
та письмо, адже головною метою вивчен-
ня іноземної мови є розвиток комуніка-
тивних компетенцій , тому гостро постає 
необхідність пошуку таких засобів на-
вчання, які б найефективніше сприяли 
навчанню молодших школярів таких ви-
дів мовленнєвої діяльності, як читання, 
аудіювання, говоріння та письмо.

Мета статті: проаналізувати роль 
системи вправ при навчанні аудіюванню

Проведений аналіз спеціальної лі-
тератури показав, що дане питання 
у своїх роботах описали: Верисокин 
Ю.И, Елухина Н.В. описала подо-
лання труднощів розуміння іншомов-

них текстів на слух, Карих Т.В. –  
підвищення ефективності навчання 
аудіювання, Гапонова С.В розробила 
вправи для навчання аудіювання англо-
мовних текстів, Метьолкіна О.Б. роз- 
робила адаптивні вправи для індиві-
дуального навчання аудіювання учнів  
1 класу, а також розробила ігри для на-
вчання аудіювання молодших школя-
рів.

Мова-це нормалізована система зву-
ків , морфем,слів та правил їх сполу-
чення.

Мовлення – може бути індивідуаль-
ним, динамічним, ситуативно-зумовле-
ним.

Розрізняють чотири види мовленнє-
вої діяльності:

• Аудіювання
• Говоріння
• Читання
• Письмо
Говорячи про навчання аудіювання в 

загальноосвітній школі, ми матимемо на 
увазі два тлумачення цього поняття:

а) аудіювання як складова частина 
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усного мовлення, в якому кожний спів-
розмовник то говорить, то слухає;

б) аудіювання як самостійний вид 
мовленнєвої діяльності, який передба-
чає сприймання на слух та розуміння 
зв’язних текстів.

В основі аудіювання лежить звукова 
система мови, тому, як і говоріння, ау-
діювання належить до усного мовлен-
ня. Але оскільки цей вид мовленнєвої  
діяльності спрямований на прийом, а не 
видачу інформації, то його, як і читання, 
відносять до рецептивних видів мовлен-
нєвої діяльності [3, с. 123].

Аудіювання є метою навчання. Учень 
повинен розуміти зміст аудіо тексту при 
його одноразовому пред’явленні. Тек-
сти містять певну кількість слів, що не 
вивчалися. Учні мають навчитися здо-
гадуватися про значення невідомих слів 
за контекстом та звуковою формою цих 
слів, а також розуміти загальний зміст 
повідомлення, ігноруючи несуттєву ін-
формацію.

Ця мета реалізується поетапно по 
класах.

Мета навчання аудіюванню в 1 класі – 
учні повинні розуміти на слух мовлення 
вчителя стосовно проведення уроку та 
короткі (до 4 речень) тексти, побудова-
ні на вивченому мовному матеріалів, які 
звучать дещо уповільнено.

2 клас – учні повинні розуміти на слух 
мовлення вчителя, яке звучить у нор-
мальному темпі, висловлювання учнів, 
а також тексти у звукозапису, тривалість 
яких до 1 хвилини.

3 клас – учні повинні розуміти на 
слух побудований на засвоєному мате-
ріалі іноземний текст, пред’явлений у 
нормальному темпі вчителем і у звукоза-
пису, а також розпорядження і прохання 
вчителя з одного пред’явлення – трива-
лість звучання текстів – не менше 1 хви-
лини.

4 клас – учні повинні розуміти на 
слух побудоване на засвоєному матеріа-
лі мовлення, що звучить у нормальному 
темпі з голосу вчителя та у звукозапису, 
тривалість звучання – до 2 хвилин.

Навчання аудіюванню починається з 
перших уроків:

Мета аудіювання – осмислення почу-
того мовленнєвого повідомлення.

Метою навчання аудіювання на по-
чатковому ступені є навчання пред-
метного змісту повідомлення (що? 
де? коли?), розуміння загальної ідеї, 
мотивів, вчинків дійових осіб (чому? 
для чого?), розуміння логіки викладу 
(чому?) та розпізнавання характеру по-
відомлення (розповідь, телефонна роз-
мова, інструкція).

Труднощі аудіювання можуть бути 
пов’язані з мовною формою повідо-
млення, з довжиною тексту, зі змістовим 
наповненням повідомлення. Тексти по-
винні бути змістовні (фабульні), але по-
сильні для розуміння. Одна з основних 
труднощів − темп пред’явлення [4, с. 8].

Отже дуже важливо підібрати пра-
вильну систему вправ, для ефективної 
і продуктивної роботи над аудіюванням 
текстів.

В слід за Метьолкіною О.Б дамо ви-
значення поняттю вправа. 

Отже вправа – це спеціально органі-
зоване в навчальних умовах багаторазо-
ве виконання окремих операцій, дій або 
діяльності з метою оволодіння ними 
до їх удосконалення. Без вправ немож-
ливе повноцінне засвоєння видів мов-
леннєвої діяльності. І для подальшого 
успішного вживання набутих знань в 
реальних життєвих умовах необхідно 
затренувати за допомогою вправ набуті 
знання [2].

Для навчання аудіювання пропону-
ються дві групи вправ: 1) підготовчі та 
2) мовленнєві.
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У підготовчих вправах формуються 
фонетичні, лексичні та граматичні нави-
чки аудіювання. Прикладами цих вправ 
можуть служити всі фонетичні, лексичні 
та граматичні вправи [3, п. 3].

Розглянемо приклади деяких з них:
1. Вправи на формування фонематич-

ного слуху 
Вправа 1. Впізнай звук [P] у словах. 

Плескай долонями під час звучання сло-
ва, в якому немає цього звука. 

What, on, not, cat (!), dog, doll, lorry, pen 
(!), frog, shop, top, mop, stop, nose (!), fog. 

Вправа 2. Розподіли слова по пра-
вильних кошиках згідно з тим, як вони 
вимовляються – зі звуком чи[P], [q] чи 
[qV]. 

Вправа 3. Прослухайте вправу і 
скажіть,скільки разів в ній вжито зада-
ний звук. 

2. Вправи з розвитку інтонаційного 
слуху. 

Вправа 4. Визначте, з якою інтонаці-
єю вимовляємо слово і жестом руки по-
кажіть відтінок інтонації.

3. Вправи для формування граматич-
них навичок аудіювання.

Вправа 5. Прослухайте речення і під-
німіть руку коли почуєте речення з мо-
дальним дієсловом can [5, додаток 3].

Друга група вправ – мовленнєві – ви-
конуються з метою формування вмінь ау-
діювання на основі аудитивних текстів.

Оскільки кінцевою метою сприй-
мання текстів є їх розуміння, то вважа-
ємо за доцільне розглянути тут насам-
перед вправи для перевірки розуміння 
текстів.У дійсності акт розуміння тексту 
здійснюється при тісному переплетін-
ні всіх згаданих у § 1 рівнів розуміння. 
Певні тексти або мовленнєві висловлю-
вання вимагатимуть всіх рівнів розумін-
ня, для інших, більш простих за зміс-
том, потрібен буде лише предметний чи 
предметно-образний рівень.

Для формуванні різних рівнів розу-
міння тексту існують спеціальні вправи. 
Наведемо приклади деяких з них.

Для предметного розуміння
1. Прослухайте текст, а потім дайте 

відповіді на питання по його змісту.
2. Прослухайте два варіанти тексту і 

знайдіть розходження в їх змісті.
3. Прослухайте текст, який ви читали 

рідною мовою. Знайдіть розходження в 
їх змісті.

4. Прослухайте текст, а потім серед 
написаних на дошці речень знайдіть ті, 
що відповідають його змісту, і в зошитах 
напишіть номери цих речень.

5. Прослухайте текст і дайте перелік 
викладених в ньому фактів.

Для предметно-образного розуміння
1. Прослухайте текст і відберіть із за-

пропонованих до нього малюнків ті, що 
правильно відображують його зміст.

2. Прослухайте текст і перерозподі-
літь ілюстрації, подані в неправильній 
послідовності.

3. Порівняйте прослуханий текст з 
картинкою і знайдіть невідповідності, 
які там є.

4. Прослухайте текст, а потім розка-
жіть, яку картину ви бачите в своїй уяві.

Для логічного розуміння
1. Складіть план оповідання, яке ви 

прослухали.
2. Прослухайте вступ до оповідання і 

висловіть свої міркування щодо його за-
гального змісту.

3. Прослухайте незакінчене оповіда-
ння і завершіть його самостійно.

4. Складіть новий варіант закінчення 
оповідання, яке ви прослухали.

5. Прослухайте оповідання і з форму-
лювань основної його думки, запропоно-
ваних учителем, виберіть найбільш точне.

6. Прослухайте оповідання і в мак-
симально стислій формі передайте його 
зміст.
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7. Прослухайте оповідання і сформу-
люйте його ідею.

Для розуміння підтексту
1. Знайдіть у прослуханому тексті 

дані, які свідчать про відношення автора 
до персонажів.

2. Знайдіть в тексті найбільш гумо-
ристичні (драматичні) фрагменти.

3. Прослухайте текст і визначте роз-
ходження між діями персонажів і їхніми 
словами [3, п. 3].

Висновок.
Отже як бачимо, використання сис-

теми вправ на уроці англійської мови 
значно урізноманітнює комунікативну 

діяльність, сприяє виникненню в учнів 
потреби здійснювати мовленнєві дії. 
Вправа – це спеціально організоване 
в навчальних умовах багаторазове ви-
конання окремих операцій, дій або ді-
яльності з метою оволодіння ними до 
їх удосконалення. Без вправ неможливе 
повноцінне засвоєння видів мовленнєвої 
діяльності. І для подальшого успішно-
го вживання надутих знань в реальних 
життєвих умовах необхідно затренувати 
за допомогою вправ набуті знання. Отже 
успішне вивчення аудіювання можливе 
лише за наявності і виконання системи 
відповідних вправ.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СТРЕСУ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 
Анотація: У статті розглянуто стресогенні чинники психологічного впливу інформаційного 

середовища на сучасну людину. Проаналізовано як зовнішні, так і внутрішні чинники психоло-
гічного ризику.

Аннотация: В статье рассмотрены стрессогенные факторы психологического влияния 
информационной среды на современного человека. Проанализированы как внешние, так и 
внутренние факторы психологического риска.

Summary: The article deals with the influence psychological stressors of the information envi-
ronment on the modern person. We analyzed both external and internal factors of informational and 
psychological risk. 

Постановка проблеми. Для сучасно-
го інформаційного суспільства характер-
ним є вплив на людину різноманітних 
стресогенних чинників (стресорів) –  
соціальних, психологічних, фізичних, 
інформаційних, що призводить до збіль-
шення психічних та психосоматичних 
захворювань, зниження тривалості жит-
тя, адаптивних функцій, а також імуні-
тету загалом. У зв’язку зі збільшенням 
інтенсивності інформаційних потоків у 
сучасну теорію та практику активно вхо-
дить поняття «інформаційний стрес», 
коли людина не справляється з пошуком 
потрібного алгоритму, з поставленим за-
вданням, не встигає приймати правильні 
рішення в необхідному темпі.

Аналіз досліджень і публікацій. 
Термін «стрес» (від англ. Stress – тиск, 
напруга) запозичений з техніки, де це 
слово використовується для позначення 
зовнішньої сили, яка додається до фі-
зичного об’єкту і викликає його напру-
женість, тобто тимчасову або постійну 
зміну структури об’єкта. У фізіології, 
психології, медицині цей термін за-
стосовується для позначення широкого 

кола станів людини, що виникають у 
відповідь на різноманітні екстремаль-
ні впливи, системи реакцій організму у 
відповідь на будь-яку загрозу, реальну 
чи уявну.

Поняття стресу в науковий обіг увів 
американський фізіолог У. Кеннон, який 
використовував його у своїй теорії уні-
версальної реакції виживання «боротись 
або бігти». Згодом його почав викорис-
товувати канадський фізіолог Г. Сельє 
для позначення неспецифічної реакції 
організму у відповідь на будь-який не-
сприятливий вплив. Пізніше поняття 
почали використовувати для опису ста-
нів індивіда в екстремальних умовах на 
фізіологічному, біохімічному, психоло-
гічному, поведінковому рівнях. Виник-
нення і переживання стресу залежить 
не стільки від об’єктивних, скільки від 
суб’єктивних чинників, від особливос-
тей самої людини: оцінки нею ситуації, 
зіставлення своїх сил і особливостей з 
тим, що вимагається тощо. Будь-яка не-
сподіванка, що порушує звичний пере-
біг життя, може стати причиною стресу 
або стресором. При цьому не мають зна-
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чення зміст самої ситуації та ступінь її 
об’єктивної загрози. Важливим є саме 
суб’єктивне ставлення до неї [5].

Р. Лазарус ввів поняття фізіологіч-
ного та психологічного (емоційного) 
стресу. Фізіологічні стреси (вони ж со-
матичні, фізичні або середовищні) ви-
кликаються коливаннями параметрів 
зовнішнього середовища (температури, 
вологості, гравітації тощо), а також по-
рушеннями фізіологічних функцій орга-
нізму, його органів і систем. Серед цього 
класу стресів слід розрізняти механічні 
(пошкодження цілісності шкірних по-
кривів і органів – рани, травми, операції, 
шок); фізичні (викликані перегріванням, 
переохолодженням, відмороженням, 
опіком, дією ультрафіолетового випро-
мінювання та іонізуючої радіації, шу-
мів, невагомості і прискорень, голодом, 
спрагою, м’язовими навантаженнями 
і їх відсутністю); хімічні (отруєння, дії 
отрутохімікатів, токсичних відходів про-
мисловості, забруднення води, повітря, 
ґрунту, нестача і надлишок кисню); біо-
логічні (атака хвороботворних бактерій, 
вірусів, грибів, токсинів).

Психоемоційні стреси є відображе-
ною реакцією організму, в основі якої 
лежить психоемоційна реакція суб’єкта 
на дію стресорів, яка характеризується 
комплексом неспецифічних вегетатив-
них і гормональних проявів. Головним 
для психоемоційного стресу є наявність 
емоції в стресовій реакції або включен-
ня в неї мотивації, що викликає емоцію. 
До психоемоційних стресів відноситься 
й інформаційний стрес [3].

Аналіз досліджень, присвячених по-
няттю інформаційного стресу, показав 
достатньо вузьке його розуміння науков-
цями. Зокрема, найчастіше зустрічаєть-
ся таке: «Інформаційний стрес – явище 
напруженого стану організму людини, 
яке виникає, коли працівник не встигає 

приймати рішення, не справляється з по-
ставленими завданнями і обов’язками в 
обставинах жорсткого обмеження часу 
або в умовах опрацювання надзвичайно 
великих об’ємів інформації» [4]. Також 
стресорами вважають дефіцит інформа-
ції та надлишок негативної інформації. 
Трапляється і більш широке розуміння 
інформаційного стресу: «Будь-який різ-
новид психологічного стресу (особис-
тісного, міжособистісного, сімейного, 
професійного тощо) є у своїй основі 
інформаційним, тобто джерелом його 
розвитку служать зовнішні повідомлен-
ня, інформація про поточний (реальний) 
або передбачуваний, імовірний вплив 
несприятливих подій, їхню загрозу або 
“внутрішня” інформація у формі мину-
лих уявлень, витягнутих з пам’яті відо-
мостей про травмівні для психіки події, 
ситуації та їхні наслідки. Ці реакції за-
звичай пов’язані з продукуванням не-
гативних емоцій, розвитком почуття 
тривоги протягом усього існування кон-
фліктної ситуації (реальної чи уявної) 
аж до її дозволу або суб’єктивного по-
долання цього стану. Отже, у цих видах 
психологічного стресу інформація про 
несприятливу, небезпечну подію є пуско-
вим моментом, що визначає загрозу його 
виникнення і формує почуття тривоги, 
функціональну напруженість на основі 
актуалізації психічного образу ситуації 
професійної діяльності» [1, с. 33].

Метою статті є розглянути чинники 
інформаційного стресу, а також уточни-
ти саме поняття. 

Виклад основного матеріалу. Аме-
риканський вчений Дж. Вейтц описав 
вісім стресогенних ситуацій: 1) необхід-
ність прискореної переробки інформації;  
2) шкідливе оточення; 3) усвідомлена за-
гроза; 4) порушення фізіологічних функ-
цій (можливо, як результат хвороби);  
5) ізоляція; 6) ув’язнення; 7) остракізм 
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(вигнання і переслідування); 8) групо-
вий тиск [8]. 

До наведеного переліку стресогенних 
ситуацій варто ще додати безсилля, не-
можливість змінити ситуацію, відсут-
ність контролю за подіями, необхідність 
прийняття особливо відповідальних рі-
шень, швидкої зміни стратегії поведін-
ки. [6]. Неважко помітити, що більшість 
наведених стресорів мають інформацій-
ну природу, а отже, поняття інформацій-
ного стресу потребує більш глибоких 
досліджень – адже навіть однозначного 
тлумачення поняття у літературі немає. 

Надзвичайно важливими в розви-
тку інформаційного стресу є чинники, 
пов’язані з особливостями розвитку су-
часних технологій. Зокрема, дослідни-
ки відзначають виникнення нових видів 
фобій, пов’язаних із новими технологі-
ями. Це технофобія загалом (страх чи 
тривожність через ефекти технологій), 
номофобія (страх залишитись без мо-
більного телефона), кіберфобія (боязнь 
комп’ютерів), телефонофобія (боязнь те-
лефонів), селфіфобія (боязнь робити сел-
фі) [2]. (Слід зазначити, що фобії і стрес 
пов’язані один з одним нерозривно –  
патологічний страх змушує відчувати 
тривогу, занепокоєння, у людини може 
порушуватися сон, вона стає емоційно 
нестійкою, тобто виявляються класичні 
ознаки стресу).

Як і будь-яке технічне нововведення, 
мобільний телефон поряд з властивими 
йому позитивними функціональними 
можливостями, характеризується наяв-
ністю і побічного психологічного ефек-
ту. Якщо реалізовану мобільним телефо-
ном можливість отримання в будь-який 
час і в будь-якому місці інформацію 
оперативного характеру можна віднести 
до позитивних психологічних аспектів, 
то ефекти очікування інформації та по-
тенційно можливий психотравмівний 

характер її змісту вже відносяться до 
негативних психологічних аспектів мо-
більно-телефонного зв’язку. На осно-
ві об’єктивного тестування було до-
стовірно встановлено, що знаходження 
мобільного телефону в полі зору його 
власника ініціює на рівні підсвідомості 
стан очікування дзвінка. Це обумовлює 
порівняно зі станом відсутності телефо-
ну підвищення частоти серцевих скоро-
чень на 4–7 ударів в хвилину і артеріаль-
ного тиску на 5–8 мм ртутного стовпа.  
У момент же надходження на мобільний 
телефон сигналу-виклику ці фізіологіч-
ні показники «скачуть» набагато вище і 
час їх повернення в коридор норми вже 
залежить від смислового навантаження 
отриманої телефонної інформації і типу 
нервової системи власника мобільного 
телефону [7].

В умовах збройного конфлікту в Укра-
їні, а також напруженого соціально-еко-
номічного становища спостерігається 
тенденція до погіршення стану нервово-
психічного здоров’я населення України. 
Соціально-економічна нестабільність 
призводить до кількісних та якісних 
змін структури нервово-психічної за-
хворюваності населення. Ця нестабіль-
ність спричинює негативний вплив на 
кількість деструктивно-дестабілізуючих 
та соціально зумовлених стресогенних 
чинників, а також зростання психічної 
та неврологічної патології в населення. 
Основними ознаками інформаційного 
стресу є підвищений або знижений тиск, 
головний біль, втрата зосередженості, 
втрата сил, страх перед майбутнім, не-
впевненість у собі, роздратування. 

Багато в чому цьому сприяє нега-
тивна інформація з екранів телевізорів 
та моніторів комп’ютерів, яка ініціює 
стан стресу і хронічної непевності в 
завтрашньому дні. Це тягне за собою 
неврози, безсоння, підвищений артері-
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альний тиск, депресію. Сьогодні багато 
психологів рекомендують звести до мі-
німуму отримання новин, які заповне-
ні повідомленнями про війну, теракти, 
погіршення економічного становища, 
безробіття, фінансову нестабільність 
тощо. Однак самоусунення від новин-
ної інформації не є вирішенням пробле-
ми, тому що для управління ситуацією 
і успішного подолання обумовлених 
кризою проблем актуальним є отриман-
ня об’єктивних даних про всі, що відбу-
ваються в реальному режимі часу, події. 

Натепер дослідники виділяють такі 
причини розвитку інформаційного 
стресу: 1) безпосередні (інформаційні): 
семантичні (висока суб’єктивна склад-
ність завдання, висока відповідальність 
завдання, суперечливість інформації, 
недостатній контроль за ситуацією, не-
передбачуваність розвитку ситуації та 
ін.); операціональні (дефіцит інфор-
мації, надмірність інформації, низь-
ка ймовірність надходження значущої 
інформації та ін.); тимчасові (дефіцит 
часу, аритмічність або високий темп 
пред’явлення інформації, велика три-
валість впливу навантаження тощо); 
організаційні (об’єктивна невизна-
ченість моменту пред’явлення інфор-
мації, неправильний вибір необхідної 
інформації, відволікання уваги тощо); 
2) суб’єктні, які визначають можливос-
ті виникнення, регуляції та подолання 
стресових ситуацій (професійні, фізіо-
логічні, психологічні); 3) супутні (се-
редовищні), які припускають розвиток 
стресових станів [1].

Особливий інтерес представляють 
дані про те, що індивідуальна вира-
женість несприятливого впливу ін-
формації великою мірою залежить від 
усвідомлення людиною своєї відпові-
дальності за себе, за оточуючих, від її 
психологічних настановлень. Небез-

печні для людини стани можуть виник-
нути на різних етапах інформаційного 
процесу: пошуку, зберігання, викорис-
тання інформації.

Розвиток інформаційного стресу 
пов’язаний не тільки з особливостями 
професійної діяльності людини, але і 
з різними подіями у її житті, з різними 
сферами діяльності, спілкування, піз-
нання навколишнього світу. Тому поділ 
причин виникнення інформаційного 
стресу у навчальній діяльності необ-
хідно проводити з урахуванням особли-
востей впливу різноманітних життєвих 
подій людини, які можуть бути джере-
лом стресу.

Висновки. Аналіз літератури про 
особливості впливу на людину інфор-
маційних факторів дає змогу виділити 
з категорії психологічного стресу його 
особливий вид – інформаційний стрес 
людини. Інформаційний стрес виникає 
як відповідь організму на потоки ін-
формації навколо нього. Цей вид стре-
су останнім часом став особливо акту-
альним, оскільки інформаційне поле 
навколо нас збільшується з кожним 
роком. Інформація поступово замінює 
традиційні види ресурсів суспільства 
– предмети, засоби праці та енергію, 
перетворюючись у третій, натепер 
найважливіший вид ресурсів, внаслі-
док чого людина постійно перебуває в 
нескінченному потоці інформації, яку 
вона змушена сприймати і засвоювати 
незалежно від свого бажання. Однак 
інформаційний стрес і його шкідли-
вий вплив є дуже індивідуальним про-
цесом і значення впливу тих чи інших 
обставин на людину істотно різниться. 
Будь-який різновид психологічного 
стресу (особистісного, міжособистіс-
ного, сімейного, професійного тощо) 
є у своїй основі інформаційним, тобто 
джерелом його розвитку служать зо-
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внішні повідомлення, інформація про 
поточний (реальний) або передбачува-
ний, імовірний вплив несприятливих 
подій, їхню загрозу або “внутрішня” 

інформація у формі минулих уявлень, 
витягнутих з пам’яті відомостей про 
травмівні для психіки події, ситуації 
та їхні наслідки.
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ПОЗАКЛАСНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ЯК ЗАСІБ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В КРАЇНАХ ЄВРОСОЮЗУ

Анотація: У статті розглянуто особливості статевого виховання учнів у позакласній діяль-
ності країн Євросоюзу, зосереджуючи увагу на індивідуальних та групових формах роботи у 
цій сфері.

Аннотация: В статье расскрыто особенности полового воспитания учащихся во внекласс-
ной деятельности стран Евросоюза, а именно, индивидуальные и групповые формы работы 
в этой сфере.

Summary: In the article the features of the sexual education of students in extracurricular  
activities of the European Union, focusing on individual and group forms of work in this area.

Позакласна діяльність відіграє важ-
ливу роль у здійсненні статевого вихо-
вання учнів. Вона визнається спеціаліс-
тами як важливий ланцюжок, що зв’язує 
між собою різні аспекти проблеми ста-
тей та сприяє, насамперед, забезпечен-
ню неперервності у статевому вихованні 
учнівської молоді. 

Як відзначається в «Стандартах сек-
суальної освіти в Європі», присвяче-
них питанню, що розглядається, – «по-
закласна діяльність має безперечні 
переваги порівняно з навчанням у класі, 
тому що вона меншою мірою регламен-
тується академічними вимогами» [1]. 
Важливе значення має також принцип 
добровільності, дотримання якого в ор-
ганізації позакласної діяльності зі стате-
вого виховання позитивно відбивається 
на психологічному стані учня, оскільки 
надає йому можливість зробити власний 
вибір в соціумі при спілкуванні з пред-
ставниками іншої статі. Непримусовий 
характер участі в позакласній діяльності 
підвищує зацікавленість учня до такої 
діяльності, стимулює бажання вдоско-
налювати знання, навички та установки 
із питань статі. Позакласна робота біль-

шою мірою забезпечує можливість різ-
номанітних контактів з іншою статтю. 
Педагогічно організоване спілкування 
учнів різних статей, особиста їх участь в 
різного роду акціях сприяє підвищенню 
рівня їх статевої вихованості та форму-
вання основ статевої культури. 

Активізації виховної роботи в поза-
класній діяльності сприяє врахування 
статі, вікової специфіки, індивідуальних 
особливостей учнів, попередньо набу-
того досвіду міжстатевого спілкуван-
ня, інтересів, життєвих планів, потреби 
у соціальному самоствердженні тощо. 
Відповідно до запитів, що висуваються 
учнями з урахуванням реалій їх задово-
лення, вихователь має можливість здій-
снювати диференціацію в позакласній 
діяльності, допомагаючи кожному учне-
ві правильно визначитись у своєму ви-
борі, об’єктивно оцінюючи власні сили.

Пильна увага педагогічної громад-
ськості країн Євросоюзу до статевого ви-
ховання у позакласний час пов’язується 
перш за все з бажанням підвищити 
ефективність підготовки школярів у 
сфері статевого виховання, забезпечити 
можливість закріпити знання та ціннос-
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ті, отримані на заняттях у класі, нави-
чок та установок практичної діяльності, 
вдосконалення морального досвіду в ре-
альних умовах майбутнього дорослого 
життя. 

Так, позакласна діяльність у сфері 
статевого виховання в країнах Євросою-
зу становить сутність теорії і практики 
навчально-виховної роботи школи після 
занять. Разом з тим, виходячи із специ-
фіки статевого виховання, зміст і засоби 
позакласної роботи корегуються прита-
манними їй властивостями та цільовими 
настановами. Головною з них є зосеред-
женість на проблемах статі і міжстатевих 
взаєминах, підготовці молодого поко-
ління до дорослого самостійного життя, 
формування особистої відповідальності 
за власне сексуальне та репродуктивне 
здоров’я та здоров’я інших.

Крім того, вона здійснюється відпо-
відно до усталених в шкільній практиці 
типах занять: індивідуальних, групових 
та масових. Як відзначають європейські 
фахівці Р. Milhoffer, U. Sielert, F. Herrath, 
S. Keil, K. Linde, в позакласній діяльнос-
ті зі статевого виховання переважають 
групові й масові форми роботи. Індиві-
дуальні загальношкільні заходи зустрі-
чаються рідше [2].

Індивідуальна робота пов’язується із 
залученням учнів до самостійного опа-
нування знаннями, розв’язання завдань, 
що перед ними висуваються. Індивіду-
альна форма організації позакласної ді-
яльності забезпечує можливість реаліза-
ції індивідуального підходу до розвитку 
особи учня. Педагоги країн Євросою-
зу відносять до неї такі види виховної  
діяльності, як читання науково-популяр-
ної, спеціальної та художньої літератури 
з питань статі, спостереження за осо-
бами різних статей при міжстатевому 
спілкуванні, індивідуальні консультації 
тощо [3].

Такі форми індивідуальної роботи, як 
спостереження за особами іншої статі 
та вивчення їх особливостей, читання 
літератури статевознавчого змісту, по-
чинають застосовуватись вже у почат-
ковій школі. На цьому етапі навчання 
безумовно беруться до уваги вікові осо-
бливості молодших школярів, наявний 
життєвий досвід, обсяг накопичених 
знань та уміння використовувати їх на 
практиці. Не можна ігнорувати й інди-
відуальні особливості учнів, притаман-
ні їм інтереси та захоплення [3, с. 124]. 
Комплексне врахування різних за своїм 
виявленням, але характерних для даної 
вікової категорії учнів психологічних, 
біологічних та соціальних властивостей, 
значно впливає на розвиток у них пізна-
вального інтересу до осіб протилежної 
статі, вирішення завдань статевознавчо-
го змісту.

Досить поширеною формою індиві-
дуальної роботи учнів зі статевого ви-
ховання є складання віршів, розповідей, 
оповідань про кохання, в результаті чого 
учні можуть самостійно впорядковувати 
збірки віршів про кохання, аналізувати 
оголошення про знайомства у пресі та 
спробують скласти своє власне. Поши-
реною практикою в Данії є читання різ-
них текстів, з яких учні дізнаються про 
почуття, закоханість і кохання [4].

Спостереження за особами проти-
лежної статі, як одна з форм індивіду-
альної роботи зі статевого виховання 
учнів, пов’язано, насамперед, із цікавіс-
тю та бажанням отримати інформацію 
про особливості іншої статі, допомагає 
школярам зрозуміти їх поведінку. Відо-
мо, що живе міжстатеве спілкування 
й вміло організоване спостереження 
збагачують чуттєвий досвід учнів [2]. 
Емоційна розвиненість взагалі відіграє 
важливу роль у формуванні відпові-
дального ставлення молодої людини до 
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іншої статі. Можливості, що надає поза-
класна робота у здійсненні цього виду 
індивідуальної позакласної діяльності, 
принаймні в розвитку емоційної сфери 
учня, уявляються досить значними. 

Саме індивідуальна позакласна ро-
бота, пов’язана із спостереженням за 
особами іншої статі, покликана навчати 
молодь дотримуватися моральних вимог 
у стосунках із протилежною статтю, за-
довольняти власні почуттєві потреби, 
не завдаючи шкоди іншим, пізнавати 
її для успішного подолання проблем, 
пов’язаних зі статтю, підготовкою до до-
рослого життя.

Досить поширеною формою інди-
відуальної позакласної діяльності зі 
статевого виховання учнів є індивіду-
альні консультації з питань профілак-
тики вагітності та ІПСШ, сексуального 
здоров’я, проблем, що виникають при 
спілкуванні із протилежною статтю, які 
надаються переважно шкільною медич-
ною або психологічною службою (інко-
ли по електронній пошті).

Зазвичай під час таких консульта-
цій лікар/психолог звертає увагу на те, 
в якому емоційному стані знаходиться 
учень, що спонукало його звернутися за 
порадою або допомогою. Крім того, це 
дає можливість виявити ступінь поін-
формованості учнів в конкретній сфері, 
фіксуючи думки, висловлювання учнів, 
таким чином оцінюючи якість своїх ви-
ховних впливів, і ставлення дітей один 
до одного, їх симпатії, антипатії і ін.

В ряді країн Євросоюзу (Швеція, Да-
нія, Фінляндія) розроблено посібник-ке-
рівництво для шкільних медиків [5], в 
якому дається огляд сексуального та ста-
тевого розвитку, інформація про засоби 
контрацепції, ІПСШ, ВІЛ/СНІД та осо-
блива увага у ньому зосереджена на ме-
тодах консультування учнів у сфері інди-
відуального сексуального здоров’я учнів.

Групові форми позакласної роботи зі 
статевого виховання традиційно пред-
ставлені гуртками, проектами, участю 
у шкільних клубах. Мета позакласної 
групової діяльності полягає в тому, 
щоб максимально сприяти задоволен-
ню пізнавальних інтересів окремих 
учнів, поєднуючи їх з цілями й завдан-
нями спільної роботи. Сукупна діяль-
ність учнів привчає до партнерства у 
розв’язанні проблем статі, формує на-
вички міжстатевої співпраці в цьому 
напрямі, відповідальність за її наслід-
ки, тобто через участь в різних формах 
групової роботи відбувається активний 
процес соціалізації особи, яка усвідом-
лює тісний взаємозв’язок між собою та 
іншими людьми, вчиться рахуватися з 
їх потребами й запитами, з розумінням 
і повагою ставитися до них. Одночасно 
учні набувають уміння критично стави-
тись до дій та поведінки інших, оціню-
ючи їх. Позакласна групова діяльність 
учнів статевознавчого змісту є однією з 
ефективних форм навчально-виховної 
роботи в цьому напрямі.

Найбільш поширеним типом групо-
вої позакласної роботи в сучасній школі 
є гуртки, які, крім теорії, розглядають 
практичні аспекти партнерського спів-
життя: організацію дозвілля, відпочи-
нок, домашні роботи, турботу про не-
мовлят тощо.

У ході гурткової роботи наявними є 
паралельні посилання на різні предмети. 
Так, на гуртках здоров’я (Німеччина), 
розглядаючи тему сексуальності люди-
ни, школярі розширюють свої знання 
про розмноження і статевий розвиток, 
про процеси пов’язані з цим. При цьому 
в них розвивається позитивне, відпові-
дальне уявлення про дружбу, партнер-
ство і сім’ю, приділяючи особливу увагу 
факторам досвіду і переживань. Напри-
клад, при розгляді проблеми ВІЛ/СНІДу, 
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обговорюється морально-етичний і соці-
ально-суспільний бік цього питання [6]. 

Не є традиційними, однак зустріча-
ються гуртки, у яких перебувають учні 
однієї статі (Іспанія, Великобританія), 
що базуються на монодисциплінар-
ній основі, виходячи з можливостей 
школи в її забезпеченні. Прикладом 
такого гуртка є гурток для хлопців-
дев’ятикласників «Підліткові про-
блеми: важкі питання для хлопців» 
(Великобританія), що створюються у 
середніх школах на південному сході 
країни, метою якого є навчання хлопців 
догляду за дитиною з використанням 
дитини-симулятора та відеоматеріалів, 
які позитивно впливають на сам процес 
навчання. Після закінчення навчання 
учням пропонується заповнити опиту-
вальник, оцінити доцільність проведен-
ня такої форми навчання [7].

Загалом, зміст роботи гуртків у школі, 
як правило, базується на принципах ура-
хування вікових особливостей, інтересів 
та рівня знань учнів.

У груповій позакласній діяльності 
учнів зі статевого виховання важливе 
місце педагоги країн Євросоюзу від-
водять творчим видам роботи, зокрема 
виконання учнівських проектів за обра-
ною темою дослідження, моделювання 
ситуацій та шляхів їх подолання або по-
передження тощо.

Проектна діяльність, насамперед, 
передбачає роботу в колективі. Вели-
кий інформаційний і технологічний об-
сяг багатьох проектів примушує учнів 
об’єднуватись у групи. Така ситуація 
сприяє становленню, формує соціалі-
зовану особистість. Працюючи в групі, 
діти вчаться взаємодіяти один з одним, 
вирішувати можливі конфлікти, набува-
ти навичок міжстатевого спілкування, 
брати відповідальність за вибір рішення, 
аналізувати результати діяльності тощо. 

Виконання учнями проектів у німець-
кій педагогіці розглядається як педа-
гогічною технологією, яка відображає 
реалізацію особистісно зорієнтованого 
підходу у вихованні та сприяє форму-
ванню вміння адаптуватися до швидко-
змінних умов життя людини у суспіль-
стві, зорієнтована не на просте засвоєння 
інформації, а на її творче застосування 
і пошук нової (часто шляхом самовихо-
вання). Активне включення учнів у зміст 
проектів дає їм можливість засвоїти нові 
способи людської діяльності в соціо-
культурному середовищі, створює умо-
ви для творчої самореалізації школярів, 
сприяє формуванню в них позитивного 
світогляду [8].

Перспективною для розвитку поза-
класної діяльності зі статевого вихован-
ня у країнах Євросоюзу розглядається 
тенденція використання виховного по-
тенціалу шкільних клубів. За спряму-
ванням своєї діяльності вони можуть 
бути найрізноманітнішими. Існують 
клуби, де головна увага зосереджується 
на конкретних аспектах статі та міжста-
тевого спілкування. Так, створивши мі-
ні-театр можна продемонструвати перед 
класом чи школою міні-виставу на теми: 
«Дружба», «Побачення», «Ревність», 
«Залицяння», «Туга», вистави про сек-
суальність або сексуальне насилля, та-
ким чином передаючи емоції, почуття, 
потреби, бажання молоді.

Значні пізнавальні й виховні можли-
вості містить у собі така форма групової 
позакласної роботи, як екскурсії. Мета 
їх полягає в тому, щоб сприяти погли-
бленню знань, навчальних і практичних 
умінь та навичок учнів, під час яких 
учні, аналізуючи результати спостере-
жень, мають змогу усвідомити хибність 
власних переконань і скерувати свої дії у 
правильне русло. U. Sielert (Німеччина) 
рекомендує у ході ознайомлення з те-



29

Київський науково-педагогічний вісник
♦

мою «Вагітність та пологи» запропону-
вати учням екскурсію до гінекологічних 
клінік, консультаційних центрів для ва-
гітних та ін., де учні зможуть отримати 
відповіді на хвилюючі їх запитання: Де 
можна придбати тест на вагітність? Як 
він проводиться? Коли ставати на облік 
в жіночій консультації? Хто допомагає 
матерям-одиначкам? Як і де можна про-
йти тест на батьківство? Де, коли та хто 
проводить курси підготовки молодих 
батьків? Які несподіванки чекають мо-
лодих батьків [9].

Таким чином, зміст екскурсій може 
зосереджуватися на ознайомленні учнів 
з низкою взаємопов’язаних проблем ста-
ті та особливостей міжстатевого спілку-
вання.

У практиці шкільної освіти країн Єв-
росоюзу запроваджуються і використову-
ються й інші види екскурсій. Зокрема, у 
Великобританії користуються підтримкою 

візити підлітків у дошкільний заклад, у 
так звані «життєві лабораторії», де учням 
надається право поспілкуватися з дітьми 
дошкільного віку, що дає їм можливість 
відчути відповідальність за дитину та на-
бути навичок спілкування із дітьми, що є 
необхідним для їх дорослого життя. Перед 
візитом у дитячий садок учні ретельно го-
туються, ознайомлюючись із відповідним 
теоретичним матеріалом, наданим їм у 
вигляді друкованих матеріалів, брошур та 
посібників, які розроблялися дошкільною 
асоціацією педагогів-вихователів та на-
вчальними ресурсними центрами [7]. 

Таким чином, розглянуті індивіду-
альні та групові форми позакласної ді-
яльності зі статевого виховання учнів 
дають загальне уявлення про характер, 
спрямованість та перспективи розвитку 
і вдосконалення педагогічного впливу 
на молоде покоління у сфері статевого 
виховання.
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CІМ’Я В СТАРОДАВНЬОМУ ЄГИПТІ, 
СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

В ДРЕВНІЙ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Анотація: Дана стаття висвітлює особливості життєдіяльності сім’ї, розкриває аспект сі-
мейного виховання і навчання в Девньому Єгипті.

Аннотация: Данная статья освещает особенности жизнедеятельности семьи, раскрывает 
аспект семейного воспитания и обучения в Девно Египте.

Summary: This article highlights the features of family life, revealing aspect of family education 
and training in Devnya Egypt.

Дивовижна самобутність староєги-
петського суспільства, то це найбільше 
стосується його основної ланки – сім’ї, 
саме так говорять сучасні науковці, 
єгиптологи. 

Починаючи з племені в яке оселилося 
біля берегів Нілу, а згодом утворення вели-
кої, могутньої держави на той час – Єгип-
ту, яка довгий час існувала та показувала 
свою могутність та красу на Сході, цим 
усім завдячують сім’ї яка була основою 
тогочасного суспільства «Рис. 1», «Рис. 2».

«Сім’я в Стародавньому Єгипті ще 
в значній мірі знаходилася в полоні ма-
тріархату». Говорить вчений, єгипто-
лог До Жак – навіть вважає, що «єгип-

тянка» – мала великі права в сім’ї та 
суспільстві, ніж сучасна жінка. Можли-
во, французький вчений дещо, перебіль-
шує, проте факт залишається фактом: 

• єгиптянки могли займатися науко-
вою діяльністю (першої в світі жінкою-
лікарем була ще в III тис. до н.е. єгип-
тянка Песечет), торгівлею, спортом (в 
тому числі його інтелектуальним видом 
– грою в кістки на 30-клітінковій дошці) 

• Сімейне майно в Єгипті належало 
жінці й переходило у спадок по жіночій 
лінії, від матері до дочки або зятя (у цар-
ській родині, як про це вже згадувалося, 
по жіночій лінії, швидше, передавалася і 
царська коронакорона) [1]. 

                              Рис. 1.                                                              Рис. 2
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Саме єгипетська молодь мала рідкіс-
ну, в світлі традицій Сходу, можливість 
одружуватися без батьківського втру-
чання, причому ініціативу в створенні 
сім’ї брав на себе юнак, який намагався 
завоювати дівоче з серце випробуваним 
методом – щедрими приношеннями (да-
рував їй квіти, колоски, виноградні гро-
на, косметику).

Шлюби були ранніми: дівчата виходи-
ли заміж у 10-12-річному віці, тому в 23-
24 роки вже ставало і бабусями, а в 35-36 
років (якщо доживали до такого / «літ-
нього/» віку) – прабабусями шлюби не 
завжди освячувалися релігійної церемо-
нією або реєструвалися адміністратив-
ними органами; допускалося життя на 
віру, адже слово, дане при свідках, при-
рівнювалося до письмового договору.

Розлучення в Єгипті допускалося, при-
чому з ініціативи як чоловіки, так і жінки, 
проте якщо сім’я розпадалася з вини чо-
ловіка, він повертав жінці її посаг і давав 
частину спільно нажитого майна, якщо ж 
з вини жінки – вона?? могла забрати собі 
лише частину приданого.

Тому розлучення по-давньоєгипет- 
ських було справою непростою, для бага-
тьох взагалі недоступною, і сім’ї в Єгипті 
залишалися, як правило, міцна ними.

Жіноча невірність вважалася в Єгип-
ті тяжким злочином і жорстоко каралася 
Чоловікам же дозволялося тримати га-
рем, в якому, до речі, верховодив – НЕ 
євнух, а основна жінка. Щодо фараонів, 
то вони брали в свого гарему з динас-
тичної мети навіть своїх матерів, дочок, 
сестер. Характерно, що , за свідченням 
Діодора – дитина наложниці чи рабині 
вважалася в Єгипті закононароджених, 
прирівнювалася до дітей – «Законих» – 
«Повноправних членів суспільства».

Громадська думка в Стародавньому 
Єгипті, як не дивно, мало шанувала жін-
ку і, за словами П. Монте, змальовувала її 

«вмістилищем усіх пороків, мішком всіля-
ких хитрощів, легковажною, капризною, 
нездат тною зберігати таємницю, брехли-
вою, мстивою і, зрозуміло, невірної» [1].

Переважна більшість сімей в Єгип-
ті були багатодітними, чому сприя-
ли теплий клімат і надзвичайно висока 
смертність. Страбон стверджував, що 
єгиптяни намагалися виростити всіх 
своїх дітей, це не було для них занадто 
обтяжливо, адже дітям в Єгипті непо-
трібні майже був одяг і взуття, і харчува-
лися вони переважно стеблами і корін-
ням папірусу.

Не обійшлося в давньоєгипетсько-
му суспільстві і без проституції – по-
бутової та сакральної. Цьому сприяють 
єгиптяни, здається, ставилися без упе-
реджень в мірі, збереглися легенди, що 
фараони час – від часу при змушувані 
займатися найдавнішою професією за-
для добра і благоустрою тогочасного 
суспільства [4].

Особливо важливе місце посідало в 
сім’ї – це виховання своїх дітей, май-
бутніх нащадків свого роду, та також 
майбутніх членів суспільства. 

Сімейним вихованням – займалися чо-
ловік та жінка, стосунки між жінкою й 
чоловіком у родині будувалися на досить 
гуманній основі, про що свідчить те, що 
хлопчикам і дівчаткам приділялася рів-
на увага. Судячи з давньоєгипетських 
папірусів, єгиптяни багато уваги приді-
ляли турботі про дітей, тому що, за їх-
німи віруваннями, саме діти могли дати 
батькам нове життя після здійснення по-
хоронного обряду. Все це відображало-
ся на характері виховання й навчання у 
школах того часу. Діти повинні були за-
своїти думку про те, що праведне життя 
на землі визначає щасливе існування в 
потойбічному світі.

За переконаннями стародавніх 
єгиптян, боги, оцінюючи душу помер-
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лого, за основу беруть: «жаат» – ко-
декс поведінки: якщо життя померлого 
й «маат» урівноважувалися, то покій-
ний міг розпочати нове життя в по-
тойбічному царстві. У дусі підготовки 
до потойбічного життя складалися й 
повчання для дітей, які повинні були 
сприяти формуванню моральності 
кожного єгиптянина. В їхніх повчан-
нях утверджувалася й сама ідея про 
необхідність виховання й навчання: 
«Кого не навчав батько, той є неук, 
уподібнений до кам’яного ідола».

Методи й прийоми шкільного вихо-
вання й навчання, що використовували-
ся в Стародавньому Єгипті, відповідали 
прийнятим тоді ідеалам людини [4].

Дитині необхідно було, перш за все, 
навчитися слухати й слухатися. Акту-
альним був афоризм: «Слухняність – це 
найкраща якість людини» «Рис. 3».

Рис. 3.

• Учитель звертався до учнів пере-
важно з такими словами: «Будь уважний 
і слухай мене, нічого не забудь з того, що 
я тобі говорю». 

• Найефективнішим засобом досяг-
нення покірності були фізичні покаран-
ня, які вважалися природними й необ-
хідними. 

• Гаслом школи можна вважати ви-
слів, записаний в одному зі стародавніх 
папірусів: «Дитина має вухо на своїй 
спині, необхідно бити її, щоб вона по-
чула».

– «Авторитет батька» – абсолют-
ний і беззастережний, також і настав-
ника був освячений у Стародавньому 
Єгипті багатовіковими традиціями. Тіс-
но пов’язаний з цим і звичай передава-
ти професію в спадщину – від батька до 
сина. В одному з папірусів, наприклад, 
перераховані покоління зодчих, що на-
лежали одній єгипетській родині [4]. 

При всьому консерватизмі давньоєги-
петської цивілізації, як, втім, і інших, у 
її надрах можна виявити процеси, – що 
свідчать про перегляд ідеалів особис-
тості, а з ними і завдань виховання.  
З тексту одного зі стародавніх папірусів, 
що датується 1-м тисячоліттям до н. е., 
можна виявити, що вже тоді визначили-
ся різні точки зору щодо того, яку люди-
ну необхідно виховувати.

                         Рис. 4.                                                              Рис. 5.
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Невідомий автор сперечався з тими, 
хто відходив від традиційної прихиль-
ності сімейного й шкільного виховання 
ідеалу покірності: «Рис. 4», «Рис. 5».

– «Людина, що живе у вірі, уподібне-
на до рослини, яка перебуває в теплиці». 
Ця думка докладно не розкрита, але го-
ловне призначення всіх форм шкільного 
й сімейного виховання передбачало ви-
роблення у дітей і підлітків моральних 
якостей, що намагалися здійснювати пе-
реважно шляхом заучування різноманіт-
них моральних настанов. 

– Як наприклад: «Краще зважати на 
людинолюбство, ніж на золото у своїй 
скрині; краще їсти сухий хліб і радіти 
серцем, ніж бути багатим і пізнати сму-
ток». Природно, що розуміння подібних 
сентенцій у школі було досить утрудне-
не, оскільки вони були записані ієроглі-
фами архаїчною мовою, далекою від жи-
вої розмовної мови.

Загалом, до III тисячоліття до н. 
е. у Єгипті сформувався певний інсти-
тут «сімейної школи»: чиновник, воїн 
або жрець готував свого сина до про-
фесії, якій той повинен був присвятити 
себе в майбутньому. Пізніше в таких ро-
динах стали з’являтися невеликі групи 
учнів з інших родин. Своєрідні державні 
школи в Стародавньому Єгипті існували 
при палацах царів і вельмож, згодом –  

при храмах, а в Новому царстві – при ве-
ликих державних установах. 

– Мета виховання і школи тієї доби –  
формування людини, яка коротко й чітко 
висловлює свої думки, уміє терпіти не-
гаразди й переносити виклик долі [2].

Навчали в школах дітей з 5 років. 
Спочатку майбутній писар повинен був 
навчитися красиво й правильно писа-
ти й читати ієрогліфи; потім – оформ-
ляти ділові папери. В окремих школах, 
крім того, навчали математиці, геогра-
фії, астрономії, медицині, мовам інших 
народів. Щоб навчитися читати, учне-
ві необхідно було запам’ятати понад  
700 ієрогліфів, уміти користуватися 
швидкими, спрощеними й класичним 
способами написання ієрогліфів, що ви-
магало особливих зусиль «Рис. 6».

– Ось що говорив один жрець своєму 
учневі у цьому зв’язку: «Люби письмо й 
ненавидь танці. Цілий день пиши твої-
ми пальцями й читай уночі». На основі 
таких занять учень повинен був опану-
вати двома стилями листа: діловим –  
для світських потреб, а також ста-
тутним, на якому писали релігійні тек-
сти.

В епоху Стародавнього царства –  
(3 тис. років до н. е., тоді виникла й пи-
семність) ще писали на глиняних череп-
ках, шкірі й кістках тварин. Але вже й у 

Рис. 6.
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цю епоху як матеріал для письма стали 
використати папірус – папір, виготов-
лений з болотної рослини тієї ж назви. 
Надалі папірус став основним матеріа-
лом для письма. У переписувачів і їхніх 
учнів був своєрідний письмовий прилад: 
чашка з водою, дерев’яна дощечка з по-
глибленнями для чорної фарби із сажі й 
червоної фарби з охри, а також очеретя-
на паличка для письма «Рис. 7». 

Майже весь текст писали чорною 
фарбою. Червоною фарбою користува-
лися для виділення окремих фраз і по-
значення пунктуації. Сувої папірусу 
можна було використати багаторазово 
шляхом змивання раніше написаного. 
Варто відзначити, що на шкільних ро-
ботах відзначали час виконання даного 
уроку. Учні переписували тексти, які 
містили різноманітні знання [3].

Проте, здебільшого вони були про-
никнуті бюрократичною мораллю: «гни 
спину перед твоїм начальником», «не 
сиди, якщо стоїть той, хто старший за 
тебе, або вищий за посадовим званням», 
всіляко вихвалявся стан писаря і перера-
ховувалися переваги перед ремісниками 
й землеробами. Крім того, переписували 
релігійні тексти, гімни та ін. Для вправ 
зі стилістики учні копіювали письмо 

різного змісту. Норма переписування 
складала 3 сторінки на день. На первіс-
ній стадії навчали, насамперед, техніці 
зображення ієрогліфів, не приділяючи 
уваги їхньому значенню. 

Пізніше школярів навчали красно-
мовству, що вважалося найважливішою 
якістю писарів: «Мова сильніша, ніж 
зброя»; «Вуста людини рятують її, але 
її мова може й погубити її», – відзнача-
лося в давньоєгипетських папірусах [2].

У деяких давньоєгипетських школах 
учням повідомлялися й початкові мате-
матичні знання, які могли знадобитися 
при будівництві каналів, храмів, піра-
мід, підрахунку врожаю, астрономічних 
обчислень, що використалися при про-
гнозуванні розливів Нілу й тощо. Учні 
знали дві перші арифметичні дії (мно-
ження і ділення здійснювали шляхом 
додавання і віднімання), обчислювали 
площі й об’єми різних геометричних 
фігур; вміли обчислювати площу круга 
і знали число П, яке в них дорівнювало 
3,16. Дроби вживали тільки з одини-
цею в чисельнику (крім 2/3 і 3/4), вміли 
розв’язувати рівняння з одним невідо-
мим, невідоме називали словом «куча».

Разом із цим навчали й елементам ге-
ографії в поєднанні з геометрією: учень 

Рис. 7.
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повинен був уміти, наприклад, накрес-
лити план місцевості. Поступово в шко-
лах Стародавнього Єгипту стала здій-
снюватися спеціалізація навчання. 

В епоху Нового царства (V ст. до  
н. е.) у Єгипті з’явилися школи, де гото-
вили лікарів. На той час були накопичені 
знання й створені навчальні посібники 
з діагностики й лікування багатьох хво-
роб. У документах тієї епохи дається 
опис майже півсотні різних хвороб [3].

У школах Стародавнього Єгипту діти 
навчалися з раннього ранку й до пізньо-
го вечора. Спроби порушення шкільного 
режиму нещадно каралися. Щоб досягти 
успіхів у навчанні, школярі повинні були 
пожертвувати всіма дитячими і юнаць-
кими радощами. 

В одному з листів XIX династії від-
значені настанови вчителя недбайливо-
му учневі: 

– «Пиши ретельно, не лінуйся, бо бу-
деш жорстоко побитий... Твоя рука по-
винна безперестану опиратися на науки, 
жодного дня відпочинку не давай собі, 
бо інакше тебе будуть бити. У парубка 
є спина; він відчуває, коли його б’ють. 
Уважно слухай, що тобі говорять, і ти 

матимеш із цього користь. Кіз навчають 
танцювати, коней приборкують, голубів 
змушують стаюватись, яструбів літати. 
Тебе не повинна обтяжувати напруга 
духу, книги не повинні набридати тобі, 
ти отримаєш із них користь». 

– Посада переписувача вважалася до-
сить престижною. Батьки не дуже зна-
тних родин вважали за честь, коли їхніх 
синів зараховували до школи перепису-
вачів. Діти одержували від батьків на-
станови, зміст яких зводився до того, що 
навчання в такій школі дасть можливість 
розбагатіти й зайняти високе становище 
в суспільстві, наблизитися до родової 
знаті [2].

Діти вищої єгипетської знаті навча-
лись у військових школах, звідти виходи-
ли військові начальники. Найбільш при-
вілейованою була школа для колісничих, 
куди навіть дітей з багатих сімей відда-
вали по протекції. Взагалі школа мала 
яскраво виражений становий характер: 
збереглося висловлювання одного з при-
дворних: «зробив я за наказом фараона 
і заснував я школи з усіма їх учнями з 
синів людей (тобто знатних), але не з 
синів бідняків».
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ЩОДО ПИТАННЯ ВИПЛАТ СТИПЕНДІЙ: 
УКРАЇНА – НОВА ЗЕЛАНДІЯ

Анотація: У статті розглянуто інформацію, яка стосується стипендіальних програм, існую-
ючих в українській та новозеландській системах освіти. 

Аннотация: В статье рассмотрена информация, которая касается стипендиальных про-
грамм, существующих в украинской и новозеландской системах образования.

Summary: In the article, some information concerning the scholarship programs existing in 
Ukraine and New Zealand education systems is considered.

За сучасних умов реформування сис-
теми освіти України питання, що стосу-
ються нарахування та виплат стипендій, 
набувають все більшої актуальності, 
оскільки постійні зміни законодавства 
призводять до непорозумінь під час на-
вчального процесу, що у свою чергу 
впливає на самомотивацію студентів та 
якість їх навчання. 

Питаннями щодо визначення розмі-
ру та порядку нарахування стипендій 
в Україні займалися такі науковці, як 
Кунгурцева Л., Уланова С., Артем’єва Л. 
Результатом їх досліджень стало визна-
чення основних правил нарахування та 
виплати стипендії студентам вищих на-
вчальних закладів [1; 2].

Але проблема виникає в тому, що 
українські стипендії наразі набувають 
статусу соціальної пільги, а не стимулу 
до навчання, як це взагалі має бути і є 
у вищих навчальних закладах провідних 
країн світу, зокрема у Новій Зеландії.

Метою цієї статті є перегляд інфор-
мації щодо стипендіальних програм, які 
існують на цей час в українській та но-
возеландській системах освіти. 

Стипендія в Україні – це грошове за-
безпечення, що регулярно надається 
особам, які навчаються на денних відді-
леннях навчальних закладів: професій-

но-технічних училищ, вищих навчаль-
них закладів I–IV рівня акредитації та 
інших закладів на бюджетній основі, а 
також аспірантам, докторантам неза-
лежно від інших виплат [3].

Питання про розмір стипендій та пра-
вила їх нарахування завжди актуальне 
для українських студентів і аспірантів 
очної форми навчання. У зв’язку з цим, 
головною новиною для даної категорії 
населення України стало відносно не-
щодавнє прийняття закону, який вніс 
зміни в регламентацію норм вищої осві-
ти. Нова законодавча норма свідчить, що 
розмір мінімальної стипендії не може 
бути меншим від рівня прожиткового 
мінімуму в країні [4].

В Україні існують два види стипендій –  
академічна та соціальна. 

Академічні поділяються на звичайні 
академічні стипендії, іменні або персо-
нальні стипендії навчального закладу, 
стипендії Президента України, Верхо-
вної Ради України, КМУ, іменні стипен-
дії, розмір і порядок призначення яких 
встановлюються окремими нормативни-
ми актами. 

Академічна стипендія призначається 
з першого числа місяця, що настає піс-
ля закінчення семестрового контролю 
згідно з навчальним планом, на період 
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визначення результатів наступного се-
местрового контролю [5].

Розмір мінімальної академічної ор-
динарної (звичайної) стипендії для сту-
дентів денної форми навчання вищих 
навчальних закладів III-IV рівня акре-
дитації, які навчаються за освітньо-
кваліфікаційними рівнями «бакалавр», 
«спеціаліст» або «магістр», з 1 вересня  
2015 року становить 825 грн на місяць, 
якщо середній бал успішності – 4.00-
4.99, та 885 грн для тих, у кого 5.00.

Розмір мінімальної академічної орди-
нарної (звичайної) стипендії для студен-
тів денної форми навчання вищих на-
вчальних закладів I-II рівня акредитації, 
які навчаються за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем «молодший спеціаліст» або 
«бакалавр», з 1 вересня 2015 року стано-
вить 622 гривні на місяць, якщо серед-
ній бал успішності становить 4.00-4.99, 
та 672 гривні – з результатами 5.00.

Розмір академічної стипендії Пре-
зидента України для студентів денної 
форми навчання вищих навчальних за-
кладів III-IV рівня акредитації, які на-
вчаються за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями «бакалавр», «спеціаліст» або 
«магістр», з 1 вересня 2015 року стано-
вить 1356 грн на місяць.

Розмір академічної стипендії Прези-
дента України для студентів денної фор-
ми навчання вищих навчальних закладів 
I-II рівня акредитації, які навчаються за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «мо-
лодший спеціаліст» або «бакалавр»,  
з 1 вересня 2015 року становить 1130 грн  
на місяць.

Розмір академічної та іменної сти-
пендії, заснованої Кабінетом Міністрів 
України для студентів вищих навчаль-
них закладів III–IV рівня акредитації, 
які навчаються за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» або 
«магістр», становить 1243 грн на місяць.

Розмір академічної та іменної сти-
пендії, заснованої Кабінетом Міністрів 
України для студентів вищих навчаль-
них закладів I-II рівня акредитації, які 
навчаються за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «молодший спеціаліст» або «ба-
калавр», становить 1017 грн на місяць.

Розмір спеціальної підвищеної сти-
пендії Верховної Ради для стимулю-
вання студентів-відмінників становить  
1130 грн на місяць.

Розмір стипендіальних виплат, одер-
жуваних аспірантами денної форми на-
вчання, залежить від декількох факторів, 
головний з яких – працював вступник до 
аспірантури до цього часу чи ні. Розкид 
у сумах на 2016 рік досить значний – в 
середньому від 1975 до 3225 гривень. Ця 
виплата залежить від розміру зарплати, 
яка виплачувалася аспіранту-очнику на 
останньому місці роботи, але перевищу-
вати граничну суму в 3225 грн вона не 
може. При цьому зарплата, одержувана 
за сумісництвом, на розмірі стипендії 
ніяк не відбивається. Якщо ж аспірант 
не мав офіційного працевлаштування, то 
він буде отримувати мінімальну стипен-
дію в розмірі 1975 гривень [6].

В Україні також існують соціальні 
стипендії [7]. Соціальна стипендія при-
значається студентам, які потребують 
соціального захисту, а додаткова соці-
альна стипендія – особам, котрі мають 
право на отримання академічної стипен-
дії та одночасно соціальної.

Соціальна стипендія призначається 
студентам, які за результатами семе-
стрового контролю втратили право на 
призначення академічної стипендії (се-
редній бал успішності 3.00-3.99) та на-
явності документів, які підтверджують 
право на отримання соціальної стипен-
дії. До соціальної категорії відносять-
ся студенти з малозабезпечених сімей 
(109% від мінімальної академічної сти-
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пендії), студенти, які є дітьми-інваліда-
ми та інвалідами I-III груп (109%), сту-
денти, які мають сім’ї з дітьми (100%), 
студенти, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (150% + 170 
гривень), студенти з числа дітей сиріт та 
дітей позбавлених батьківського піклу-
вання, а також студенти, які в період на-
вчання у віці від 18 до 23 років залиши-
лися без батьків (+ 1989 гривень). 

Додаткова соціальна стипендія при-
значається в разі отримання академіч-
ної стипендії (середній бал успішності 
4.00-5.00) та наявності документів, які 
підтверджують право на отримання до-
даткової соціальної стипендії. У цьо-
му разі студенти соціальних категорій 
отримують дотації до розміру звичайної 
академічної стипендії відповідно до со-
ціального статусу. 

Якщо стипендіат має право на кілька 
додаткових соціальних стипендій, кож-
на з них призначається і виплачується 
окремо [8].

Освітній ринок за рубежем, зокрема 
в Новій Зеландії, переповнений інфор-
мацією про стипендіальні програми, 
але багато хто не розуміє її правиль-
но. Вибираючи стипендіальну програ-
му, треба зважати на наступні факти: 
1) стипендіальними програмами за-
ймаються організації, уповноважені 
державою, університетом або певним 
фондом; 2) існує декілька видів сти-
пендій; 3) стипендіальні програми для 
іноземних студентів не дають права на 
роботу, це регламентується певним ти-
пом візи; 4) вони не є способом іммі-
грації, так як студент має повернутися 
у власну країну після навчання; 5) сти-
пендії видаються на конкурсній осно-
ві, тому студент повинен не лише від-
повідати критеріям відбору, але й бути 
дуже мотивованим; 6) стипендіальна 
програма надає не тільки можливість 

отримати першокласну освіту, але і 
певні зобов’язання перед спонсором; 
7) більше шансів отримати стипендію 
у тих, чия спеціальність пов’язана з 
науковими дослідженнями; 8) спеці-
альності, пов’язані з великими затра-
тами на навчання, не надають стипен-
дій (наприклад, готельно-ресторанний 
менеджмент, мода і дизайн, акторське 
мистецтво, кіноіндустрія, медицина, 
право), можливі лише деякі скидки;  
9) стипендії для творчих спеціальнос-
тей, особливо у сфері моди, дизайну та 
мистецтва, можуть надаватися призе-
рам конкурсів (відповідно до конкурс-
них правил); 10) процес отримання сти-
пендії – це самостійна робота студента, 
яку за нього ніхто не зробить [9].

Система освіти Нової Зеландії зо-
середжена на тому, щоб навчити сту-
дентів вирішувати проблеми, вбирати, 
аналізувати і застосовувати інформацію, 
співпрацювати з іншими для створення і 
впровадження інновацій. Ця освітня сис-
тема заохочує дебати, вільне мислення і 
гнучкість, в той час як викладачі вчать 
студентів бути впевненими, активними, 
готовими удосконалюватися на протязі 
всього життя. Отримання стипендії, в 
деякій мірі, це життєвий квест.

У Новій Зеландії є вісім університе-
тів, 18 політехнічних і технологічних 
інститутів, близько 600 приватних на-
вчальних закладів, 27 шкіл англійської 
мови і близько 20 галузевих навчальних 
організацій. У всіх цих освітніх закла-
дах студенти можуть отримати як акаде-
мічні, так і більш практично орієнтовані 
кваліфікації, від сертифікатів початко-
вого рівня до дипломів баклавра, магіс-
терських і докторських ступенів. Більш 
того, ці навчальні заклади розташовані 
по всій країні, таким чином що студен-
ти можуть навчатися в будь-якому місці, 
якому тільки захочуть [10].
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У Новій Зеландії існує декілька сти-
пендій, що надаються державою. Най-
частіше, заявки на їх отримання необ-
хідно подавати через навчальний заклад. 
У більшості випадків такі стипендії ви-
даються за національною ознакою або з 
урахуванням предметів, що вивчаються. 
До уваги також приймаються особисті 
якості студента та його кар’єрні цілі. На 
офіційному сайті Міністерства Освіти 
Нової Зеландії можна знайти докладну 
інформацію про доступні державні сти-
пендії для студентів.

Більшість стипендій в Новій Зелан-
дії пропонують безпосередньо універ-
ситети, тому і знайти інформацію про 
них найлегше на сайтах вузів. Програми 
фінансування, які пропонують універси-
тети, найкращим чином пристосовані не 
тільки під конкретні навчальні програми 
вузів, але і під інтереси та потреби сту-
дентів.

Стипендії та гранти від зовнішніх 
організацій і компаній в Новій Зеландії 
знайти складніше, ніж університетські 
стипендії. Шукати такі програми фінан-
сування найкраще на сайтах місцевих і 
зарубіжних компаній, які співпрацюють 
зі сферою освіти. Зазвичай ці гранти і 
стипендії видаються студентам та учням 
в конкретній області, близькій до спеці-
алізації компанії-спонсора. Знайти мож-
ливі зовнішні джерела стипендій можна 
на сайті http://www.careers.govt.nz/ [11].

Розглянемо приклади новозеланд-
ських стипендіальних програм: держав-
ної (New Zealand Scholarship), універ-
ситетської (University of Canterbury), 
зовнішньої (John Burns Study Award).

Державна Новозеландська Стипен-
діальна Програма забезпечує визнання і 
грошову винагороду найкращим студен-
там в їх останній рік навчання у школі. 
Іспити для отримання цієї стипендії до-
зволяють кандидатам отримати оцінку 

відносно досить складних стандартів, 
тому вони виявляють найбільш здібних 
кандидатів по кожному предмету, який 
вивчається у середній школі. Кандидати 
на стипендію повинні продемонструва-
ти високий рівень критичного мислен-
ня, абстракції і узагальнення, а також 
повинні вміти інтегрувати, узагальню-
вати і застосовувати знання, навички, 
розуміння та ідеї у складних ситуаціях. 
Для того, щоб мати право на отриман-
ня стипендії, студент повинен бути за-
реєстрований в системі вищої освіти в 
Новій Зеландії протягом тих років, в які 
він хоче отримуватими грошові нагоро-
ди. Для отримання стипендії кожного 
наступного року студент повинен мати 
середню оцінку рівня «В» за кожний по-
передній рік навчання у вузі. Подати зая-
ву на стипендію студенти можуть в будь-
якій акредитованій Новозеландській 
середній школі. Для отримання повної 
інформації про вимоги до стипендіатів, 
правила і процедуру подачі заявок та 
здачі іспитів потрібно звертатися на сайт 
NCEA Rules and Procedures – Secondary 
Schools. Існують також окремі струк-
тури оплати для місцевих та іноземних 
студентів, про що теж докладно інфор-
мується на цьому сайті [12].

Стипендія в University of Canterbury 
призначена для успішних студентів, які 
починають навчання в бакалавраті уні-
верситету Кентербері. Для отримання 
стипендії необхідно бути зарахованим 
до вузу і подати заявку до 1 вересня року, 
що передує року початку навчання. На 
момент подачі заявки студент повинен 
проходити навчання в школі або за про-
грамою перед-університетської освіти. 
Заявочну форму (форми з’являються на 
сайті приблизно за 8 тижнів до закін-
чення терміну подачі) необхідно заван-
тажити, заповнити та надіслати до уні-
верситету. Стипендія цього типу дійсна 
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тільки протягом першого року навчання 
в бакалавраті. Сума стипендії становить 
US $ 8704, US $ 13056 або US $ 17408 
в залежності від конкретного випадку. 
Щорічно університет видає 25 стипен-
дій. При виборі студентів для отримання 
фінансової допомоги університет при-
ймає до уваги академічні досягнення 
кандидатів, загальний рівень їх знань, 
лідерські та комунікативні якості, участь 
у спортивних, культурних та інших гро-
мадських заходах. Наприклад, великим 
плюсом для кандидата буде досвід учас-
ті у волонтерських програмах за кордо-
ном [13].

Навчальна Премія Джона Бернса 
надається студентам вищих навчаль-
них закладів, які проживають в регіоні 
Веллінгтон та продемонстрували ви-
датні якості мужності і стійкості перед 
обличчям незгод, таких як проблеми зі 
здоров’ям, інвалідність та скрутні сі-
мейні обставини. Студенти також ма-
ють бути не старше 23 років, навчатися 
на денному відділенні свого першого 
навчання у виші та реально потребува-
ти фінансової допомоги. Премія прису-
джується раз на два роки. Ця нагорода є 
меморіал Джона Бернса, військово-мор-
ського офіцера, який помер в 1967 році 
після довгих років хвороби. Навчальна 
Премія Джона Бернса була заснована 
Патрицією Бернс, сестрою Джона, після 
його смерті. Патриція Бернс хотіла, щоб 
пам’ять про Джона жила і нагадувала 
тим, хто одержав цю премію, що успіху 
можна досягнути, незважаючи на не-
гаразди. Бажаючі отримати цю премію 
повинні звернутися до суспільної орга-
нізації Public Trust, яка разом з представ-
ником Військово-Морських Сил Нової 
Зеландії у складі консультативного комі-
тету, обирає кандидатів [14].

Нова Зеландія – країна, в якій науці та 
науковим дослідженням приділяють до-

сить значну увагу. В зв’язку з цим, сту-
дентам, бажаючим займатися наукою, 
отримати стипендію досить легко.

При цьому, університети відіграють 
важливу роль в науково-дослідній сфе-
рі Нової Зеландії. Відповідно до Закону 
про освіту (стаття 162) науково-дослідні 
та навчальні функції університетів по-
винні бути тісно пов’язані між собою, 
відповідаючи міжнародним науково-до-
слідницьким стандартам. 

Служба статистики Нової Зеландії та 
Міністерство бізнесу, інновацій та за-
йнятості, проводячи раз на два роки об-
стеження наукового розвитку в країні, 
у 2014 році вказали, що новозеландські 
університети здійснюють одну третину 
всіх досліджень і розробок, які є в Новій 
Зеландії.

Актуальність і вплив університет-
ських наукових досліджень була визна-
на міністром науки та інновацій Стіве-
ном Джойсом (Steven Joyce), після того 
як Міністерство бізнесу, інновацій та 
зайнятості отримало 157 пропозицій 
щодо фінансування наукових пошуків 
на 2015 рік. Науковою радою Міністер-
ства після надійного огляду незалежни-
ми експертами було відібрано 48 успіш-
них пропозицій, що становить 67% 
нових дослідницьких програм на суму 
$ 53,8 млн. доларів. В зв’язку з цим, 
Кріс Уїлан (Chris Whelan), виконавчий 
директор університетів Нової Зеландії, 
висловив задоволення тим, що міністр 
визнає актуальність і результативність 
наукових досліджень, що проводяться 
в університетах Нової Зеландії, та їх ва-
гомий внесок в продуктивність і конку-
рентоспроможність Нової Зеландії. Пан 
Уїлан вважає науку основною рушій-
ною силою економічного зростання та 
пишається тим, що університети Нової 
Зеландії, завдяки своїм дослідженням і 
викладанню, сприятимуть зростанню 
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економіки Нової Зеландії і соціального 
благополуччя її народу [15]. 

Висновки. Зважаючи на вищесказа-
не, стипендіальні програми, що існують 
на цей час в українській та новозеланд-
ській системах освіти суттєво відрізня-
ються між собою. І не лише розмірами, 
які співвідносять до прожиткового міні-
муму кожної з країн. В Україні стипен-
дію можна отримати, лише відповідаючи 
заявленим критеріям, в той час як у Но-
вій Зеландії стипендії призначаються на 

конкурсній основі. Соціальної стипендії 
як такої у Новій Зеландії не існує, але на-
томість студенти можуть розраховувати 
на великий вибір грантів, стипендій та 
знижок на навчання, що пропонуються 
не тільки державою, а й безпосередньо 
університетами та різноманітними зо-
внішніми організаціями та меценатами. 

Подальшого вивчення потребують 
питання фінансування навчальної та на-
укової діяльності у вищих навчальних 
закладах Нової Зеландії.
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ТРУДНОЩІ АУДІЮВАННЯ НА УРОКАХ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація: У статті розглянуто питання, що пов’язане з дослідженням труднощів, які вини-
кають при навчанні аудіювання на уроках англійської мови у початковій школі.

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос, связанн с исследованием проблем, которые 
возникают при обучении аудированию на уроках английского языка в начальной школе.

Summary: In the article examines issues related to research problems that occur during 
learning listening for English lessons in primary school.

Актуальність даної проблеми по-
лягає в тому, щоб через упровадження 
органіційних форм навчання підвищити 
рівень мотивації, пізнавального інтер-
есу та успішності учнів на уроках на-
вчання аудіюванню з англійської мови. 
Аналіз психолого-педагогічних дослі-
джень показав, що навчання аудіюван-
ню з іноземної мові учнів в умовах се-
редніх навчальних закладів є достатньо 
розробленою педагогічною проблемою. 
Однак досягнення фахівців з проблеми 
навчання іноземної мови ще не в по-
вній мірі знайшли своє застосування у 
практиці середньої школи. Проблемі на-
вчання іноземної мови присвячено ба-
гато праць: С. Ніколаєвої, М. Жинкіна, 
М. Геза, А. Старкова, Г. Рогової, І. Вере-
щагіної, О. Вишневського, Є. Пасова та 
інших. 

Метою статті є визначення трудно-
щів навчання аудіювання на уроках з ан-
глійської мови та подолання їх у загаль-
ноосвітній школі.

Я вважаю, що тема статті є популяр-
ною в наш час, тому що в учнів часто 
виникають труднощі під час аудіювання 
(аудіювання – це розуміння сприйнятого 
на слух мовлення) на уроках англійської 
мови.

Вслід за Пруссаковим Н.Н розгляне-
мо суб’єктивні труднощі аудіювання. 

Труднощі аудіювання, зумовлені індиві-
дуально-віковими особливостями учнів, 
є суб’єктивними, на відміну від трудно-
щів об’єктивного характеру, спричине-
них змістом і структурою аудіотексту 
та умовами сприйняття. Успішність їх 
подолання залежить від уміння слухача 
користуватися механізмами ймовірного 
прогнозування, переносити аудитивні 
вміння та навички рідної мови на іно-
земну. Значну роль відіграють такі інди-
відуальні особливості учня: кмітливість, 
уміння слухати і швидко реагувати на 
сигнали усномовленнєвої комунікації, 
переключатися з однієї розумової опе-
рації на іншу тощо. У процесі навчання 
аудіювання вирішальну роль відіграють 
індивідуально психологічні особливос-
ті учнів: рівень розвитку слухової ди-
ференційованої чутливості, слухової 
пам’яті, концентрації уваги. Успішність 
аудіювання залежить від потреби учнів 
дізнатись щось нове, наявності інтересу 
до теми повідомлення, спрямованості на 
пізнавальну діяльність і мотивацію цієї 
діяльності. При навчанні аудіювання 
необхідно спиратися на ті особливості 
учня, які відіграють суттєву роль у про-
цесі сприйняття мовленнєвого повідо-
млення. Ці особливості розглядаються 
у психології на рівні таких підструк-
тур особистості: спрямованість, досвід 
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і форми відображення. Спрямованість 
особистості визначає стійку аперцеп-
цію, що лежить в основі сприймання 
мовлення і формується усім процесом 
виховання людини. У межах підструк-
тури досвіду у психології розглядають 
знання, навички, уміння, звички, набуті 
особистим досвідом шляхом навчання. 
Обсяг мовних і немовних знань суттєво 
впливає на ступінь розуміння аудіотек-
сту, він впливає на процес інтерпретації 
тексту на рівнях значення і смислу та на 
форму його відображення. Також При-
ссаков Н.Н виділив мовні труднощі ау-
діювання.

Ці труднощі є об’єктивними, вони зу-
мовлюються характером мовних засобів 
і структурно-композиційними характе-
ристиками аудіотекстів.

Граматичні труднощі пов’язані з син-
таксисом та морфологією. Сприймаючи 
фразу, учень повинен розчленити її на 
окремі елементи, встановити зв’язок між 
ними та їх роль у висловлюванні. Деякі 
граматичні труднощі зумовлені наявніс-
тю аналітичних форм, відсутніх у рідній 
мові, та граматичною омонімією.

Лексичні труднощі виникають при 
кількісному збільшені словникового 
матеріалу та його різноманітності (на 
старшому етапі навчання), а також при 
вживанні слів у переносному значенні, 
наявності фразеологічних зворотів. Ба-
гатозначні слова, пароніми, антоніми та 
синоніми також створюють труднощі 
розуміння, так само як слова, близькі за 
значенням до слів рідної мови, але різні 
за значенням.

Фонетичні труднощі вважаються 
основними труднощами аудіювання 
(особливо на початковому ступені на-
вчання). Основними фонетичними труд-
нощами аудіювання є труднощі, пов’язані 
з інтонацією, логічним наголосом і тем-
пом мовлення.

Для розуміння на слух велике зна-
чення має композиційна структура тек-
стів, спосіб викладу думок, міжфразові 
зв’язки. Особливо складним для аудію-
вання є діалогічне мовлення, що вимагає 
додаткових аналітико-синтетичних дій.

Відповідно до Пруссакова Н.Н можна 
виділити труднощі, зумовлені умовами 
сприймання

Темп повідомлення визначає швид-
кість і точність розуміння на слух, а 
також ефективність запам’ятовування. 
Середній темп мовлення англійською 
мовою – 140-150 слів за хвилину. У про-
цесі навчання аудіювання темп мовлен-
ня, що сприймається, не повинен пере-
вищувати темпу внутрішнього мовлення 
слухача, отже, перший можна збільши-
ти, лише прискорюючи останній.

Кількість пред’явлень тексту. Біль-
шість методистів погоджуються, що од-
норазове пред’явлення є найбільш опти-
мальним, адже в реальній комунікації 
повідомлення не повторюється. І все ж 
в умовах навчання досить часто дово-
диться пред’являти текст двічі (напри-
клад, при наявності труднощів). У таких 
випадках рекомендовано пропонувати 
трансформовані варіанти тексту 

Тривалість звучання визначається об-
сягом аудіотексту, що змінюється протя-
гом навчання, поступово збільшуючись. 
На початковому ступені це 1 хвилина, на 
середньому – 2-3 хвилини, а на старшо-
му – 3-5 хвилин.

Джерело пред’явлення аудіотексту. 
Слід зауважити, що при безпосередньо-
му спілкуванні аудіювання полегшу-
ється позамовними засобами (мімікою, 
жестами). При використані аудіозапису 
ці фактори відсутні. Проте розуміння 
мовлення у звуко-запису також передба-
чено вимогами програми.

Наявність невідомих слів визначе-
на шкільною програмою та поступово 
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збільшується на кожному етапі навчан-
ня.

Наявність чи відсутність зорових 
опор, які уточнюють зміст почутого та 
полегшують процес аудіювання. [5, 60].

Під час навчання аудіювання учні зі-
штовхуються із труднощами різних ви-
дів . Наявність цих труднощів є тією 
проблемою, вирішення якої призводить 
до формування навичок аудіювання та 
розвитку школярів. Вчителю потрібно 
продумати різні заходи за допомогою 
яких учні подолали б труднощі, які ви-
никли під час аудіювання.

Вслід за Ніколаєвою С. Ю. спершу 
врахуємо від чого залежить успішність 
аудіювання:

– самого слухача (від рівня розвитку 
в нього мовленнєвого слуху, пам’яті, на-
явності уваги, інтересу тощо);

– мовних особливостей аудіотексту та 
його відповідності мовленнєвому досві-
ду і знанням учнів;

– умов сприймання аудіотексту [2, 123].
Що стосується мовних особливостей 

самого тексту, то складність аудіювання 
тексту залежить від певних факторів. 

Таким фактором є насамперед три-
валість повідомлення. Короткі пові-
домлення легше утримати в пам’яті й 
легше осмислити. Чим довше повідо-
млення, тим складніше відокремлюва-
ти значеннєві центри, утримувати їх у 
пам’яті й виявляти зміст тексту загалом 
[1, 17]. Для початого ступеня навчання –  
1 хвилина, для середнього – 2-3 хвили-
ни, для старшого– 3-5 хвилин.

Додатковим фактором, крім трива-
лості повідомлення, є наявність (відсут-
ність) зорових опор у формі наочності, 
що ілюструє зміст повідомлення. Роз-
повідь за малюнком (або пояснення ка-
драми діафільму, а також кінофільм) 
сприймається учнями легше, ніж така ж 
розповідь без опори на наочність. 

Також важливим фактором є характер 
пред’явлення повідомлення. Читання 
тексту вчителем, до голосу якого учні 
звикли, полегшує розуміння. До того ж 
під час читання вчитель може жестом, 
мімікою, посиланням голосу виділити 
думку, підкреслити окремі місця, звер-
нути увагу учнів на ті чи інші моменти 
повідомлення, а також сповільнити темп 
мови й у такий спосіб полегшити аудію-
вання тексту. 

Аудіювання аудіозапису становить 
значні труднощі через відсутність зоро-
вого контакту з диктором і незвичного 
для учнів звучання голосу. Відсутність в 
аудійованому тексті незнайомих слів або 
граматичних явищ значно полегшує ро-
зуміння на слух. Велика ж кількість не-
знайомих слів і особливо граматичних 
явищ може приз-вести до того, що учні 
зовсім не зрозуміють текст. 

Згідно з Роговою Г.В процес форму-
вання умінь аудіювання містить три про-
грами.

До першої програми належить аудію-
вання під час введення нового матеріалу, 
коли особливо інтенсивно формуються 
звукові образи нових мовних елементів. 
У цій програмі значна увага приділя-
ється не тільки розумінню почутого, а й 
усвідомленому сприйманню фонетико-
акустичних особливостей цих мовних 
одиниць.

До другої програми – аудіювання як 
елемент діалогічного мовлення. Ця про-
грама є попутною у плані формування 
умінь говоріння і фактично обумовлена 
необхідністю: без аудіювання не буває 
спілкування. 

Третя програма містить у собі аудію-
вання як спеціальна різновидність іншо-
мовних вправ, тобто як спеціальна про-
грама. Йдеться про слухання мовлення 
вчителя або диктора, яке включає як діа-
логи різних осіб і монологічні єдності 
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(розповіді, читання, оповідача). Ефек-
тивність виконання завдань зумовлена 
розумінням учителем механізму аудію-
вання, урахуванням труднощів й воло-
дінням методикою навчання цього виду 
мовної діяльності. А також не треба за-
бувати за той факт, що потрібно також 
зацікавити учнів до виконання цієї робо-
ти (принцип мотивації). Одним із ефек-
тивних засобів створення мотивації до 
вивчення іноземної мови являються тек-
сти, присвячені актуальним темам, такі 
аудіо тексти не тільки будуть сприйняті 
учнями з великим інтересом, але й ви-
кличуть жваву дискусію [3, 86], [4, 105].

Australia
The native people in Australia were 

Aborigines. The first British people went to 
Australia about 300 years ago. Many other 
British immigrants follow them. After 1950 
people from the parts of the world went to 
Australia too. Now English is the official 
language. Most of the big towns are on 
the cost because there is a desert in the 
middle of the country. Many Australians 
enjoy swimming, surfing. Australia is very 
popular with tourists. There is a lot to see 
and do. A lot of interesting animals live 

here. All the tourists want to see the dog 
Dingo, a kangaroo, a koala, a platypus.

The only problem for tourists is too 
much sun! 

Put ,,+” or ,,-“ to the statements: 
1. The native people in Australia were 

Britons. 
2. The first American people went to 

Australia. 
3. The British people went to Australia 

in 300 years ago. 
4. Many French emigrants went to 

Australia. 
5. After 1960 people from other parts of 

the world came there. 
6. English is the official language. 
7. _____ of towns are on the cost. 
a) Most 
b) Some 
8. There is ________ in the middle of 

Australia. 
a) a sea 
b) a desert 
9. Many Australians enjoy skiing, 

swimming, 
10. The enjoy swimming, surfing. 
11. All the tourists want to see the ocean. 
12. The only problem is the sun. 
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СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ ЦІННІСНОГО ЗМІСТУ 
БЛИЗЬКИХ СТОСУНКІВ В ПЕРІОД 

РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ

Анотація: Стаття присвячена проблемі дослідження статевих відмінностей у визначенні 
цінного змісту близьких стосунків в період ранньої дорослості. Практична значущість роботи 
полягає у визначення зв’язку індивідуальних цінностей особистості із тими цінностями, на-
явність яких вона вважає необхідним для того, щоб її стосунки з романтичними або шлюбним 
партнером були задовольняючими з урахуванням статевого фактора.

Аннотация: Статья посвящена проблеме исследования половых различий в определении 
ценной содержания близких отношений в период ранней взрослости. Практическая значи-
мость работы заключается в определении связи индивидуальных ценностей личности с теми 
ценностями, наличие которых она считает необходимым для того, чтобы ее отношения с ро-
мантическими или брачным партнером были удовлетворяющими с учетом полового фактора.

Summary: The article deals with the problem of sex differences in value content of sex differ-
ences of values and intimate relationships during early adulthood intimate relationships during early 
adulthood. The practical value of the work lies in determining the connection of individual personal 
values with those values which are considered necessary for satisfying relationship with a romantic 
or marriage partner on the basis of sex factor.

Цінності – це стрижень психологічно-
го простору особистості та організуюча 
складова її внутрішнього світу. Цінності 
безпосередньо впливають на всі сфери 
життя в тому числі і на міжособистісні 
стосунки. Ціннісна сфера певним чином 
організовує відносини між членами вза-
ємодії і виступає в якості ядра – базової 
структури, на якій тримаються стосун-
ки. Цінності є запорукою того, що від-
носини будуть тривати довгий час, саме 
вони задають вектор розвитку стосунків. 

Дослідження цінностей, що лежать в 
основі психологічно близьких стосунків 
представників раннього дорослого віку, 
їх статевих, соціальних, культурних 
відмінностей, а також внутрішніх (осо-
бистісних) і зовнішніх (середовищних) 
факторів, що обумовлюють їх транс-
формацію – є особливо актуальними на 
даному етапі розвитку українського сус-

пільства, яке переживає кризу інститутів 
сім’ї і шлюбу, а також в зв’язку з актуалі-
зацією індивідуальних потреб до само-
реалізації та самоствердження в профе-
сійній і сімейній сферах у даної вікової 
категорії чоловіків та жінок. 

Цінності, які утворюють площину 
спільного психологічного простору ро-
мантичних партнерів, дають їм можли-
вість конкретизувати свої актуальні по-
треби, прагнення, бажання, очікування 
по відношенню один до одного.

Таким чином поділ членами пари цін-
ностей вступає необхідною умовою гар-
монійного дошлюбного або сімейного 
життя, моральної стійкості та упоряд-
кованості їх стосунків. Перебуваючи в 
міжособистісних значущих відносинах 
як чоловік, так і жінка вкладають в їх 
основу власні цінності і при цьому ма-
ють поділяти цінності свого партнера, 
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що й забезпечує подальший розвиток та 
суб’єктивну задоволеність відносинами 
обох партнерів пари. 

Сучасні суспільно-економічні умови 
стимулюють молодих людей до звершен-
ня наддосягнень, жорсткої конкуренції в 
професійній сфері, всебічної ефективної 
самореалізації, що суттєво впливає на 
їх погляди на життя в цілому та зміст і 
фабулу стосунків з представником про-
тилежної статі зокрема. При психоло-
гічній несумісності ціннісних уявлень 
партнерів про близькі стосунки можли-
вий їх розрив та криза ціннісної сфери 
кожного з них окремо. Тому актуальним 
науково-дослідницьким завданням є ви-
явлення найбільш значущих відміннос-
ті в цінностях, які вважають найбільш 
важливими для вдалих стосунків молоді 
подружні пари і романтичні партнери, їх 
індивідуальних цінностей і суб’єктивної 
оцінки стосунків, а також взаємозв’язку 
означених складових між собою. 

Психологічні дослідження міжосо-
бистісних стосунків здійснювались та-
кими науковцями як: Ананьєв Б. Г., Ан-
дрєєва Т. В., Бондаренко М. А, Берн Е., 
Головаха Є. І., Гозман Л. Я., Донцов О. Г.,  
Дружинін В. М., Духновський С. В., Ерік-
сон Е., Ельконін Д. Б, Обозов М. М., Ко-
вальов С. В., Кон І. С, Кондратьєв М. Ю.,  
Кронік О. А., Макаров Ю. Я., Мясищев 
В. М., Павлова О. В., Якобсон П., Куні-
цина В. та цінностей, які є важливими 
для емоційно близьких відносин, за-
ймалися Альошина Ю. Є., Божович Л. І, 
Братусь Б. С., Іконнікова С. Н., Леонтьєв 
Д. О., Кузнєцов В. М., Майєрс Д., Мас-
лоу А., Мудрик А. В., Мясищев В. М. 
Обозов М. М., Рубінштейн С. Л., Рокіч 
М., Романюк Л. В., Столін В. В., Толмен 
Е. Ч., Франкл В., Фромм Е., Федоришкін 
О. А., Узнадзе Д. Н., Шафранська К. Д., 
Суханова Т. Д., Шпрангер Е., Ядов В.А., 
Янинський М. С. 

Вивченням характерних рис сучас-
ної української сім’ї та особливостей 
шлюбно-сімейних взаємин займалися  
Ю. І. Альошина, В. Н. Дружин, С. В. Ко-
вальов, О. С. Співаковська, Е. Г. Ейде-
міллер та ін.

Українські вчені: О. М. Балакірєва,  
Т. В. Буленко, Т. В. Говорун, А. К. Дмитрен-
ко, А. А. Деркач, Г. С. Дубчак, А. Г. Здра- 
вомислов, М. Н. Кац., Г. С. Костюк,  
А. Котляр, О. Є. Лобашова., С. Д. Макси-
менко, Л. І. Мороз Е. Л. Носенко, А. В. Си- 
доренко, Т. П. Руденко, Т. М. Титарен-
ко, Н. В. Фролова, Р. Федоренко зробили 
комплексний аналіз шлюбно-сімейних 
стосунків, ціннісного змісту близьких 
відносин, трансформацій в ціннісних 
орієнтаціях молоді, ціннісних уявлен-
нях, готовності до шлюбу та проблем 
розвитку сучасної української сім’ї, гар-
монізації сімейних відносин, виникнен-
ням конфліктів та визначенням їх при-
чин [3; 4; 5; 9; 15].

Але незважаючи на різноманітні до-
слідження, що стосуються даної сфери 
можна говорити про те, що наразі існує 
недостатньо експериментальних до-
сліджень та емпірично підтвердженої 
інформації, яка стосуються зв’язку між 
ціннісним змістом близьких стосунків 
та їх суб’єктивною задоволеністю, а та-
кож статевих відмінностей стосовно да-
ного питання. 

Ціннісна сфера представлена систе-
мою цінностей, які є найважливішими 
значущими елементами внутрішньої 
структури особистості. Тому цінності 
особистості є основними регуляторами 
її поведінки та діяльності [8]. Ціннісні 
орієнтації в процесі свого розвитку ви-
ступають особистісно-значущим потен-
ціалом сучасної молоді та її орієнтиром, 
складником її моральної свідомості, 
формуючись під впливом моралі, ду-
ховності, гуманізму, світогляду [1; 10]. 
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В свою чергу зі створенням індивіду-
альних ціннісних ідеалів та ціннісних 
орієнтацій безпосередньо пов’язаний 
період ранньої дорослості, який має ві-
кові рамки від 20 до 35 років та в цілому 
пов’язаний [1; 5]. На думку Р. Хейвігхер-
ста, основними завданнями періоду ран-
ньої дорослості є прагнення до емоційно 
близьких стосунків, а конкретно – вибір 
романтичного партнера, створення ро-
дини, народження дітей, отримання про-
фесійного статусу, активне входження в 
соціальні групи та інститути. На етапі 
дорослості особистість активно збага-
чує та реалізує власний потенціал, вклю-
чається в соціальну діяльність, обирає 
власний життєвий шлях, займається по-
шуком романтичного партнера, створює 
власну сім’ю, вибудовує ієрархію цін-
ностей.

Ціннісний зміст стосунків чоловіків 
та жінок в дорослому віці зі значущим 
іншим включає в себе спільність інтер-
есів, поглядів та індивідуальних систем 
цінностей, в результаті чого відбуваєть-
ся взаємна адаптація партнерів один до 
одного і саморозвиток кожного з них. 
Психологічна несумісність та підви-
щена вимогливість до свого партнера 
без врахування його бажань та потреб 
призводить до постійних конфліктів, 
дезгармонії у стосунках, перешкоджає 
їх розвитку, створює психологічний 
бар’єр між чоловіком та жінкою, ство-
рює негативний психологічний клімат 
в стосунках, перешкоджає особистісній 
самореалізації кожного з партнерів та 
стабілізації індивідуальної системи цін-
ностей кожного з партнерів пари.

Цінності сучасної молоді є вкрай не 
стабільними через загальну суспільно-
політичну та економічну ситуацію. Мо-
лода людина нерідко переживає цінніс-
ний вакуум, фрустрацію, що виявляється 
в егоїстичних прагненнях задоволення 

лише власних потреб. Внаслідок цього 
цінності обов’язку, відповідальності та 
совісті витісняються зі значущої сфери 
особистості. Проте, як показують дослі-
дження, значимість таких цінностей як 
сім’я, друзі, соціальна підтримка збіль-
шується. Дана тенденція пояснюється 
потребою людей отримання ресурсів 
відчуття безпеки та захисту від життє-
вих проблем, які вирішує особистість  
[2; 11]. Дослідження показують, що в 
структурі цінностей особистості ранньо-
го дорослого віку особливе місце займа-
ють цінності, які передбачають підтрим-
ку емоційно близьких стосунків: сімейні 
цінності, дружба та любов, матеріальні, 
економічні та цінності статусно-рольо-
вих характеристик особистості (отри-
мання освіти, професії, матеріального 
достатку, престиж та перспективність). 

Зокрема український соціолог  
О. М. Балакірєва та вчений В. Е. Семе-
нов спираючись на дослідження сімей-
них стосунків вважає, що сім’я, друзі та 
здоров’я відновлює ціннісну значущість 
серед інших базових життєвих сфер осо-
бистості [4; 13].

На думку М. Н. Кац сімейні цінності 
змінюються в напрямку задоволення ак-
туальних потреб. Найбільшу значущість 
серед життєвих цінностей індивіда 
становить сімейний престиж, а першо-
черговими передумовами гармонійнос-
ті та задоволеності стосунками є такі  
цінності як: повага до партнера, під-
тримка, вірність, сексуальні відносини, 
щирість та відкритість по відношенню 
до партнера [9].

На основі згаданого вище, ми можемо 
припустити, що в ранньому дорослому 
віці вже найбільше значення надається 
внутрішнім якостям партнера: емоційній 
теплоті, щирості, доброті, відповідаль-
ності, повазі, вихованості та ін. Так як 
основна сфера контактів молоді – це роки 
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навчання в вузі та професійний пошук, 
відповідно важливим при виборі партне-
ра молодь звертає увагу на освіченість, 
розум, інтелектуальний розвиток. 

Велике значення віддається емоційній 
підтримці в стосунках, взаємній повазі, 
симпатії, любові до партнера, здатності 
до емпатійних переживань, довірі та від-
чутті безпеки. Перелічені цінності забез-
печують комфорт та впевненість у май-
бутньому разом зі значущим іншим [7].

Оскільки останній часом збільшу-
ються кількість розлучень на ґрунті сі-
мейних та міжособистісних конфліктів 
має право на життя теорія про вплив 
ціннісних орієнтацій на суб’єктивну за-
доволеність стосунками і гармонію між 
членами пари.

Ми вирішили дослідити цінності 
сучасної молоді в цілях профілакти-
ки розриву стосунків та попередження 
міжособистісних конфліктів, з метою 
допомогти чоловікам та жінкам прояв-
ляти ініціативу та дізнаватися про істин-
ні потреби, почуття, бажання, інтереси 
своїх обранців і обраниць. 

Метою нашого дослідження є вияв-
лення статевих відмінностей у визна-
ченні значущих цінностей, наявність 
яких представники раннього доросло-
го віку вважають необхідними задля 
суб’єктивної задоволеності психологіч-
но близькими стосунками з романтич-
ним або шлюбним партнером. 

На підставі розглянутих даних та на 
основі поставленої мети нами було про-
ведене емпіричне дослідження, в ході 
якого ми виокремили найбільш значу-
щі відмінності в визначенні ціннісного 
змісту близьких стосунків романтичних 
та шлюбних пар в період ранньої дорос-
лості з урахуванням статевого аспекту. 

Для вивчення особливостей ціннісно-
го змісту близьких стосунків у чоловіків 
та жінок раннього дорослого віку нами 

була підібрана група з 60 осіб з 18 до 
36 років 50% якої будуть особи жіночої 
статі, 50% – чоловічої, тобто по 30 осіб 
в кожній групі. Респондентами були чо-
ловіки та категорії раннього дорослого 
віку, які перебували в близьких стосун-
ках зі значущими партнерами стажем 
від 2 до 5 років та мали різний статус 
стосунків, зокрема: зустрічались, жили 
разом, були одружені. 

Згідно з поставленими цілями дослі-
дження нами був обраний наступний 
діагностичний інструментарій, а саме: 

1. Складений нами перелік цінностей 
(у кількості 24), який респондентам по-
трібно було проранжувати від найбільш 
значущих для суб’єктивної задоволенос-
ті стосунками до найменш значущих, що 
дозволило нам виявити рейтинг ціннос-
тей, наявність яких респонденти вва-
жають необхідним задля суб’єктивної 
задоволеності психологічно близькими 
стосунками з представником протилеж-
ної статі;

2. Опитувальник термінальних цін-
ностей (ОТеЦ) І. Г. Сеніна, «Шкала цін-
ностей»; яка призначена для діагности-
ки та виявлення термінальних цінностей 
(життєвих цілей) особистості;

3. Шкала диференціальної оцінки 
стосунків С.С. Волкової, яка дозволяє 
оцінити рівень благополуччя відносин в 
романтичній парі;

4. Вправа «Десятирічна річниця» 
(взято в книзі «Структуровані техніки 
сімейної терапії: керівництво» Шермана 
Р., Фредман Н. – М., 2001, 336 с.). 

Вправа дозволяє визначити ціннісно-
змістову сторону романтичних стосун-
ків, виявити ціннісні уявлення партнерів 
в близьких відносинах. 

Для математико-статистичного під-
рахунку та аналізу отриманих результа-
тів за методиками були застосовані ко-
ефіцієнт кореляції Пірсона та критерій 
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t-Стьюдента та U-критерій Манна-Уітні в 
цілях визначення статистичної значущос-
ті результатів та встановлення розбіжнос-
тей між чоловічої та жіночої вибірками. 

Емпіричне дослідження статевих від-
мінностей ціннісного змісту близьких 
стосунків в період ранньої дорослості 
дає нам підстави провести комплексний 
аналіз отриманих результатів: 

1. Сучасні представники ранньої до-
рослості знаходяться на високому рівні 
задоволені стосунками з романтичним 
партнером – 63,2% опитаних жінок отри-
мали результати «високий» та «вище 
середнього»; 63,3% опитаних чоловіків 
так само оцінюють свої стосунки, що 
свідчить про відчуття суб’єктивного за-
доволення, благополуччя та комфорту 
від стосунків зі значущим партнером. 

Варто відзначити, що серед чоловіків 
не було жодного респондента, який по-
казав би низький рівень задоволеності 
стосунками. Тобто можна вважати, що 
опитані чоловіки і жінки отримують 
від своїх стосунків максимальне задо-
волення, а високий рівень задоволеності 
стосунками є свідченням гармонійнос-
ті, готовності партнерів разом ставати 
кращими, всесторонньо розвиватися, 
підтримувати один одного, поважати, 
довіряти, прагнути до прояву взаємних 
почуттів, емоційного тепла, здатності до 
співпереживання, мотивації та стимуля-
ції близької людини до саморозвитку та 
самореалізації. 

Рівень задоволеності стосунками 
вище середнього означає, що відносини 
супроводжуються в основному позитив-
ними емоціями, але в них можлива по-
ява проблем та суперечок. 

На середньому рівні, що складає у 
жінок 3,3 % жінок та 6,6 % чоловіків 
партнери відчувають значне зниження 
загального тонусу, страждають від зрос-
тання почуття незадоволення, ригіднос-
ті; можливі прояви агресії спрямованої 
на близьку людину. 

Низький рівень характеризується за-
стоєм, регресом та кризою відносин про-
яви якого становлять 3,3 % від загальної 
вибірки жінок, а у чоловіків зовсім не 
виявлені (табл. 1).

2. Найбільшу значущість для чоло-
віків в уявленні про ціннісно-значу-
щий бік стосунків та спільного життя 
отримують: цінності бути люблячим 
батьком, що становить (60 %) чолові-
чої вибірки, турбота та доброта (33,3 
%), високий рівень домагань та досяг-
нень (26,6%), (23,3%) випадків цінність 
збереження чоловіком комфорту і без-
пеки в близьких стосунках з романтич-
ним партнером, вірність та цілеспря-
мованість (20%), «мужність», «любов» 
«сила», «здатність бути опорою для 
сім’ї» згадувались чоловіками як чес-
ноти, визнання яких цінними та зна-
чущими вони назвали в 16,6%; 13,3 % 
чоловічої вибірки становлять цінності 
терпіння та надійності. 

Таблиця 1
Результати за тестом «Шкала диференційної оцінки відносин» 

Волкової А. Н.

Стать

Високий рівень 
суб’єктивної 
задоволеності 
стосунками 

Рівень 
суб’єктивної 
задоволеності 
стосунками 

вище середнього 

Середній рівень 
суб’єктивної 
задоволеності 
стосунками

Низький рівень 
суб’єктивної 
задоволеності 
стосунками

Жінки 66,6 % 26,6 % 3,3 % 3,3%
Чоловіки 63, 3 % 30 % 6,6 % 0%
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Турбота для жінок більш значуща, 
ніж у чоловіків – в 33,3% випадків вва-
жається важливою. Для жінок цінність 
підтримка домашнього затишку, що 
складає (50 %) від загальної вибірки не 
втратить свої значущості через десяти-
річний проміжок часу. Значуща роль та-
кож віддається таким цінностям як: тур-
бота, цінність бути люблячою дружиною 
і матір’ю віддається (46,6 %), ніжність, 
лагідність, любов ( 36,6 %), цінність діти 
(26,6%), серед інших цінностей виділя-
ються «вірність» (20 % згадувань), «тер-
піння», (16,6 %), та «зручність (комфорт) 
відносин» (13,3 %). Згідно отриманих 
даних за складеним нами авторським 
опитувальником цінностей, важливих 
саме для стосунків з романтичним парт-
нером за допомогою методу присвоєння 
рангів найбільш значущим цінностям 
було визначено 10 найбільш важливих, 
які можемо побачити на рисунку 1.

3. В результаті статистично-матема-
тичного підрахунку середніх показників 
нами було визначено, що індивідуальни-
ми цінностями притаманними молодим 
чоловікам є «Професійна сфера» (57,0 
б.) та сфера «Сімейне життя» (55,9 б.), 
«Навчання та освіта» (54,86 б.), «Розви-
ток себе» (35 б.) та «Збереження власної 
індивідуальності» (34,46 б.), «Високе ма-
теріальне положення» (36,1 б.), «Духо-

вне задоволення» (36 б.), «Досягнення» 
(36,7б.); жінкам є «Навчання та освіта» 
(58,5 б.); «Професійне життя» «Сімей-
не життя» (по 55 б.), сфера захоплень»  
(54 б.). «Досягнення» (37,96 б.), «Збере-
ження власної індивідуальності» (36,93 б.,)  
«Духовне задоволення» (36,1 б.). 

4. Проведене дослідження дозволило 
визначити, що цінностями, які сучасні 
молоді жінки вважають пріоритетними 
для гармонійного розвитку близьких 
стосунків є взаєморозуміння, чесність, 
повага та турбота, в той час, як відпо-
відальність і вміння прощати опинились 
на останніх сходинках рейтингу, можли-
во через те, що жінки не сприймають їх 
як цінності, а як зобов’язання. 

Чоловіки визначають для себе най-
більш значущими такі цінності: взаємо-
розуміння, чесність, повага, довіра та 
відповідальність, а на останніх позиціях 
всупереч очікуванням опинились – секс 
та терпляче ставлення, що можна по-
яснити деякою переорієнтацію сильної 
статі на внутрішній світ своїх пережи-
вань та переживань значущого партне-
ра. Значущість цінності «бажання слу-
хати та бути почутими» представлена і 
в чоловічій, і в жіночій вибірці на рів-
них рангових позиціях, оскільки про-
цес активного слухання та конкретизації 
своїх потреб спрощує міжособистісну 

Рис. 1. Ранговий розподіл найбільш значущих цінностей 
у чоловічій та жіночій вибірках



52

№ 8 / 2016 р.
♦

взаємодію. Неочікуваними для нас ви-
явилось, що цінність «вміння прощати» 
у чоловіків в рейтингу має вище поряд-
кове значення, ніж у жінок. Як можемо 
побачити як жінки, так і чоловіки при-
своїли однаковий ранг цінності поваги, 
тобто в стосунках для представників 
обох статей важливе поважливе, шано-
бливе ставлення до партнера. Деякий 
подив викликало те, що відповідаль-
ність в рейтинговій системі цінностей 
чоловіків виявилася важливішою, ніж у 
жінок, незважаючи на укорінений сте-
реотип, що представники сильної статі 
є порівняно більш поверхневими в своїх 
думках та діях. В свою чергу моральна 
витримка і зріла любов допомагають 
жінкам проявляти»терпляче ставлення» 
до партнерів. (Рис.2).

5. Були отримані наступні значущі 
зв’язки між індивідуальними та спіль-
ними, партнерськими цінностями в жі-
ночій вибірці: виявлені позитивні коре-
ляції між шкалою «рівень задоволеності 
стосунками» і цінністю «розвиток себе» 
(r=0,381* при р≤0,05), «стаж стосун-
ків» і цінністю «духовне задоволення» 
(r=367* при р≤0,05), сферою «сімейне 
життя» і цінністю «зовнішність партне-
ра» (r=-0,405* при р≤0,05), «стаж сто-

сунків і сімейне життя» (r= 0,462 при 
р≤0,05), «вік» і «свобода самостійного 
вибору» (r=0,467* при р≤0,01).

Значущими виявилися кореляції в 
чоловічій вибірці між цінністю «чес-
ність» і параметром «стаж стосунків» 
(r=0,468** при р≤0,01), параметром 
«вік» і цінністю «турбота про партне-
ра» (r=0,427* при р≤0,05), «можливіс-
тю разом ставати кращими і розвитком 
себе» (r= 0,408* при р≤0,05), показником 
«його розум, інтелект» стажем стосунків 
(r=0,403* при р≤0,05) та параметром вік 
(r= 440* при р≤0,05). Наступні кореля-
ційні зв’язки ми також пов’язуємо з ві-
ковими особливостями респондентів і 
стажем їх стосунків, а саме – цінності 
«розвиток себе» і «дарувати подарун-
ки» (r=0,411* при р≤0,05) та «дарувати 
подарунки» і «високе матеріальне по-
ложення» (r=0,371* при р≤0,05). В за-
гальній вибірці встановлено: цінність 
«сімейне життя» позитивно корелює з 
цінністю «бажання слухати і чути парт-
нера» (r=0,387*при р<0,01), «збережен-
ня власної індивідуальності» і «бажання 
слухати і чути один одного» (r=-0,295* 
при р≤0,05), показник «вік» корелює з 
цінністю «його розум» (r=0,358* при  
р≤ 0,01).

Рис. 2. Ранговий розподіл найбільш значущих цінностей 
у чоловічій та жіночій вибірках 
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6. З таблиці 2. можемо побачити, що 
існує лише дві значущі розбіжності: в 
жіночій вибірці встановлений вищий 
рівень значущості цінності «спокій», у 
чоловіків виявлено вищий рівень значу-
щості цінності «турбота». 

Жінкам, як особам емоційним прита-
манна тривожність, хвилювання, часта 
зміна настрою, образливість і в ранньо-
му дорослому віці ці ознаки в найбіль-
шій мірі пов’язані саме з партнером 
та романтичними стосунками з ним, а 
оскільки жінки вкладають в них значно 
більше емоційності, тому спокій як про-
тилежність нервуванням, переживан-
ням, гнітючим думкам є для них більш 
бажаним, ніж для чоловіків. 

Для чоловіків же більш значущою, 
ніж для жінок є цінність «турбота» що 
може свідчити про те, що чоловіки ба-
жають відчувати інтерес до їх само-
почуттів, бажань, мрій та цілей. Чоло-
вік прагне, щоб романтична партнерка 
пам’ятала про його потреби, схвалювала 
його рішення, вміла підтримати, дода-
ти впевненості та давала зрозуміти, що 
партнер є для неї цінним і важливим за-
вжди (табл. 2).

Висновки. Таким чином комплек-
сний аналіз даних дає можливість вва-
жати, що відбувається трансформація 
цінностей, пов’язаних з романтичними 
та шлюбними стосунками у сучасної 
молоді. Відтак, сучасні чоловіки відчу-
вають більшу задоволеність психологіч-
но близькими стосунками, ніж жінки, 

також вони надають більшої значущос-
ті цінностям, які багато часу були при-
таманні жінкам і навпаки. Індивідуаль-
ними цінностями сучасних чоловіків є: 
спрямованість на сімейну сферу життя, 
сферу захоплень, професійного само-
визначення, матеріальне благополуччя, 
активний розвиток суспільного життя 
та соціальних контактів, орієнтація на 
економічну стабільність; для сучасної 
молодої жінки найбільш важливими ін-
дивідуальними цінностями є навчання 
та освіта, високе матеріальне положен-
ня, духовне задоволення, досягнення. 
Визначено також, що пріоритетними 
цінностями, які переважать у жінок в 
близьких стосунках є підтримка, довіра, 
турбота, терпляче ставлення; чоловіки 
визначають для себе найбільш значу-
щими такі цінності: доброта, чесність, 
довіра, відповідальність. Цінності сім’ї, 
любові, народження та виховання дітей 
в стабільних і суб’єктивно задовольня-
ючих стосунках є значущими для пред-
ставників обох статей. Було встановле-
но, що в основному як чоловіки так і 
жінки шукають для себе романтичного 
партнера, віддаючи важливе значення 
рівню його (її) освіти та інтелектуаль-
ним здібностям: розуму, тямущості, роз-
судливості, кмітливості, мудрості.

Подальші перспективи. Проведене 
дослідження відкриває перспективи для 
розуміння детермінант невдоволеності 
стосунками та проблемами міжособис-
тісної взаємодії між партнерами роман-

Таблиця 2
Усереднені показники змінних та рівень значущості розбіжностей 

за критерієм U-Maнна-Уітні у чоловічій та жіночій вибірках

Шкали 
методики

Групи досліджуваних середнє 
арифметичне по емпіричних значеннях U

Значення U-Манна-
Уітні та статистична 

значущість розбіжностей, 
р≤0,05

Середні показники 
(жінки)

Середні показники 
(чоловіки)

Турбота 6,9 9,1 321 0,05
Спокій 15,33 12,06 288 0,01
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тичної пари, адже ціннісні орієнтації, 
установки та сімейно-шлюбні уявлення 
слугують передумовою вибору майбут-
нього супутника життя з ціллю подаль-
шого аналізу ціннісної та ціннісно-смис-
лової структури близьких та сімейних 
стосунків в ранньому дорослому та се-

редньому дорослому віці з метою досяг-
нення найбільш гармонічного співвідно-
шення індивідуальних цінностей пари, 
визначення передумов та основних де-
термінант виникнення конфліктів в емо-
ційно близьких стосунках, мотивів роз-
риву близьких стосунків. 
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викладач кафедри фізичного виховання для природничих факультетів

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 
УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ СТУДЕНТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

БУКОВИНИ НА ПРИКЛАДІ АКАДЕМІЧНИХ ТОВАРИСТВ 
(1875 – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Анотація: У статті проаналізовані організаційні засади діяльності академічних товариств 
Чернівецького університету з моменту його заснування – 1875 року на прикладі першого 
українського студентського товариства «Союз», заснованого в краї. Виокремлено особливос-
ті формування статутних положень, визначені мета та напрями діяльності, відзначені специ-
фіка членства у спілці.

Аннотация: В статье проанализированы организационные основы деятельности акаде-
мических обществ Черновицкого университета с момента его основания – в 1875 году на 
примере первого украинского студенческого общества «Союз», основанного в крае. Выде-
лены особенности формирования уставных положений, определены цель и направления де-
ятельности, отмечены специфика членства в союзе.

Summary: In the article the organizational principles of academic societies Chernivtsi University 
since its inception – in 1875 for example, the first Ukrainian Student Society «Soyuz», established 
in the province. Thesis there is determined features of formation of the statutory provisions defined 
purpose and activities marked specificity membership in the union.

Постановка проблема та її зв’язок 
із важливими науковими та практич-
ними завданнями. Актуальною про-
блемою сьогодення є забезпечення 
всебічного розвитку особистості, фор-
мування і вдосконалення основних 
норм, ідеалів, принципів, цінностей, 
правил поведінки студентської молоді 
в системі вищої освіти. Розв’язання за-
вдань національного виховання, набут-
тя молодим поколінням соціального 
досвіду, успадкування духовних над-
бань українського народу, досягнення 
високої моральної та міжнаціональної 
культури особистості, формування рис 
громадянина української держави, роз-
виненого духовно, фізично досконало-
го, із високим рівнем моральної, есте-
тичної, правової, трудової, екологічної 
культури, вимагає докорінної перебу-
дови виховної роботи у вищих закла-
дах освіти.

Розвиток сучасної педагогічної дум-
ки неможливий без осмислення і усві-
домлення історичного досвіду. Обі-
знаність із педагогічними ідеями та 
освітньою діяльністю видатних діячів 
минулого та їх творче використання 
належить до ефективних чинників, що 
зумовлюють прогрес педагогічної те-
орії та практики. Використання твор-
чих пошуків та знахідок попередників 
дозволяє поєднати сучасне з минулим, 
накреслити основні тенденції майбут-
нього розвитку, забезпечити єдність 
та наступність історико-педагогічного 
процесу.

Особливий інтерес у цьому відношен-
ні становить період кінця ХІХ – перша 
третина ХХ століття, який характеризу-
ється інтенсивними соціально-економіч-
ними та культурними перетвореннями, 
великою кількістю реформаторських 
процесів у освітній галузі. 
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Формування цілі статті – аналіз 
основних організаційних засад діяль-
ності академічних студентських това-
риств Чернівецького університету з ме-
тою використання історичного досвіду 
у практиці робот сучасних студентських 
спілок.

Виклад основного матеріалу. Черні-
вецький університет імені Франца Йосифа 
як і більшість заснованих в досліджува-
ний період вишів був створений на зразок 
німецьких. Користуючись широкою сво-
бодою університетської науки, студенти 
мали право створювати власні організації, 
де зароджувались їх дружні відносини і 
формувались суспільні погляди. 

Австрійська влада забороняла сту-
дентській молоді брати участь у політич-
них організаціях. Дозвіл на заснування 
студентських товариств давався лише 
у випадку спеціального застереження 
про неполітичний характер у статутних 
документах. Зокрема, в краї діяло това-
риство, яке забезпечувало фінансову до-
помогу хворих студентів з бюджету Бу-
ковини [1, С.31].

Аналіз архівних фондів, статутів і зві-
тів таких організацій, матеріали історич-
них, педагогічних та інших досліджень, 
інформація періодичної преси дослі-
джуваного періоду дозволяє стверджу-
вати, що особливої уваги заслуговують 
чотири основних типи таких організа-
цій: академічні товариства, буршеншаф-
ти або корпорації, культуро-освітні й 
фахові спілки та християнські союзи. 
Усі ці спілки, які необхідно відрізняти 
від політичних партій мали єдину мету –  
згуртованість заради культу честі, релі-
гії, свободи та любові до батьківщини, а 
також спільного оволодіння знаннями у 
різних галузях науки [2;3].

Період дослідження ми умовно роз-
ділимо на два етапи – австро-угорський 
та румунський. Розглянемо основні за-

садничі положення діяльності таких 
організацій відповідно до їх типу. Да-
тою започаткування буковинського сту-
дентського руху вважаємо заснування 
університету в Чернівцях 4 жовтня 1875 
року. Одразу на початку його роботи 
постають цілий ряд студентських орга-
нізацій (об’єднань, товариств): інтер-
національне консервативне об’єднання 
«Austria» (17.10.1875), український 
«Союз» (22.10.1875), «Akademishe 
Lesehalle» («Академічна читальня») 
(26.10.1875), румунське «Arboroasa» 
(1875) тощо. Здебільшого товариства 
були нечисленними, що пояснювалось 
невеликою кількістю студентів універ-
ситету, особливо на початку діяльності. 
Кількість їх не була сталою і у різний 
час сягала до 25.

За державними законами, зокрема 
«Закону про товариське право», громад-
ська організація мала мати статут із ви-
значенням мети і напрямків роботи, ка-
тегорій членства, їх прав та обов’язків, 
відзнак, шляхів фінансування тощо.

Розглянемо організаційні засади всіх 
типів товариств Чернівецького універ-
ситету, зокрема академічних на прикладі 
«Общества Руских академиков «Союз» 
в Черновцах». Прагнення української 
молоді мати власну організацію в лавах 
університету виокремились в створен-
ні «Союзу», остаточній ухвалі назви 
та положень статуту протягом жовтня  
1875 року [4, с. ІІІ.].

Мета діяльності товариства за ста-
тутом визначалась наступним чином: 
«Союз має задачу об’єднати всіх русь-
ких академіков (студентів та викладачів 
− М.К.) тутейшого університету втісну 
зв’язь для товариського життя, науково-
го удосконалення, він має защіплювати 
щиро руські почуття в серцях руської 
молодіжи, піддержувати любов до всьо-
го, що руське» [там само, С. V].
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Право на членство у товаристві отри-
мували окрім русинів (лат. Rutheni, 
Ruteni) етнографічна група україн-
ців Буковини, Галичини і Закарпаття.  
У кінці XVIII – на початку XX ст. така 
латинізована форма використовувалась 
у Австро-Угорській імперії як етнонім 
українців та їх підгруп) інші слов’яни, 
що «сприяють» русинам [5].

За статутом обов’язки членів то-
вариства розподілялись на дві групи:  
1) по відношенню до своїх товаришів; 
2) по відношенню до українського на-
роду та суспільства. А саме: «Союзане 
мають спомагати друг друга матеріально 
й морально, а то все під проводом таких 
руських мужів набрати змолоду гарту 
характеру, щоб побороти ворожі сили у 
будучності» [Бук альман, С. XІІ]. 

Члени товариства повинні були сві-
домо морально та матеріально підтри-
мувати один одного та під керівництвом 
старших виховувати такі риси характеру 
як освіченість, витривалість, здатність 
на самопожертву, чесність, патріотизм 
тощо, та вміти ці якості проявити у до-
рослому житті. Зокрема, зайнявши у 
суспільстві гідну позицію, прикладати 
максимальних зусиль для процвітання 
українського народу: «…все й всюди 
явно і з відкритим серцем яко Русин ви-
ступати й для добра нашого народу ді-
лати…» [4, С. XІІ].

Опікунами товариства серед про-
фесорсько-викладацького складу стали 
професори університету Е. Калужниць-
кий та Г. Онишкевич [4, С. VІ].

Необхідно зазначити, що корпоратив-
ні традиції знаходили відлуння і в орга-
нізації академічних товариств. Напри-
клад, використовували різнокольорові 
стрічки як відзнаку членів. Відзнакою 
членства у «Союзі» була синьо-біло-чер-
вона стрічка, яку через 10 років замінено 
синьо-золото-синьою [6, С. 504-508].

Специфічною організаційною рисою 
академічного товариства «Союз» став 
розподіл членства на 4 категорії: дійсні 
члени; члени-засновники – заклади та 
визначні особи, що сприяли організації 
«Союзу»; почесні та спомагаючи члени. 
Протягом першого року діяльності дій-
сних членів вищезгаданого товариства 
було 30. 

Необхідно звернути увагу, що до 
категорії членів-засновників крім гро-
мадських діячів, священиків, педагогів 
тощо належали і громадські організації. 
А саме літературне товариство «Руська 
Бесіда» допомогло ініціативній групі із 
розробкою і оформленням установчих 
документів, взяло на себе видавництво 
статуту, листівок, запрошень на захо-
ди. При чому, така допомога здійсню-
валась на початку діяльності «Союзу», 
надалі – це консультативна діяльність 
та взаємодопомога та співпраця. Крім 
спонукальної та організаційної допо-
моги, літературне товариство «Руська 
Бесіда» надало у користування «Союзу» 
власні приміщення, що одразу вирішило 
цю досить серйозну проблему. Взагалі, 
вплив «Руської Бесіди» на «Союз» до-
сить потужний: товариство наслідує її 
відкритість для всіх бажаючих: на всі 
заходи товариства оголошувався віль-
ний вхід, прагнення співпрацювати із 
різними громадськими спілками краю і 
не тільки. 

Статут академічного товариства 
«Союз» не визначає форми роботи, про-
те чітко виокремлює обов’язковість про-
ведення офіційних зборів, визначає їх 
систематичність (не менше 4 разів на 
рік) та тематику: планувальні або орга-
нізаційні, святкові, звітні.

До програми офіційних зборів «Сою-
зу», так званих «вечерків» (систематич-
них, запланованих, тематичних масових 
заходів – М.К.) обов’язково входили офі-
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ційні складові − звіт голови товариства 
про діяльність протягом року, лекція або 
виступи впливових осіб, членів та гос-
тей та концертні заходи: декламаторські 
та хорові імпрези. Необхідно зазначити, 
що такі події у житті товариства відвід-
увала значна кількість представників 
української громади – члени «Союзу» та 
інших громадських організацій, викла-
дачі університету, учні середніх закла-
дів освіти тощо. Альманах, виданий до 
10-річчя діяльності товариства засвід-
чує, що ці заходи були єдиним способом 
і місцем, де могли «зійтися всі українці 
без різниці віку, походження чи віроспо-
відання» для обміну думками, гуртуван-
ня «в користь нашого народу» [4, с. 7].

Аналіз джерел, що описують різні 
аспекти діяльності академічного това-
риства «Союз» (монографії, звіти това-
риства, листування членів тощо) дозво-
лив нам виокремити етапи його роботи. 
Отже, І етап (1875-1874) – установчий, 
період організації товариства, визначен-
ня і розширення напрямів діяльності, ак-
тивної роботи на місцевому та регіональ-
ному рівнях. Період з 1895 по 1903 рік  
характеризується внутрішньою това-
риською боротьбою, виокремлення з 
лав «Молодої України» та реорганіза-
ції товариства. Наступний, третій етап, 
який охоплює десять років (1904-1914), 
визначає період діяльності новостворе-
ного товариства «Союз», та останній – 
четвертий етап активності студентської 
організації у чернівецькому румунсько-
му університеті імені короля Кароля І 
(1920-1922).

На третьому етапі товариство пред-
ставляло найчисельніший осеред-
ок студентської молоді на Буковині, 
об’єднавши до 100 членів у своїх рядах 
[7, с. 271-274]. Продовжувало прово-
дити потужну видавничу роботу, брало 
участь у різноманітних з’їздах: з при-

воду потреби відкриття українського 
університету у Львові, Всестудентських 
(1909 та 1913 рр.) тощо. Серед активних 
членів «Союзу» цього етапу слід згада-
ти братів Григоровичів, Р. Ясенецького,  
А. Артимовича, М. Михайлюка,  
Ю. Осадця, І. Дощівника, В. Копачука, 
В. Бринзана, Д. Войновича тощо.

Перервану під час Першої світової ві-
йни діяльність «Союз» відновив у 1920 
році по поверненню його членів з ви-
звольних змагань. При постійному пе-
реслідуванні та нагляді «Союз» проіс-
нував до 1922 року, коли його остаточно 
заборонила румунська влада. Така доля 
очікувала і українське академічне то-
вариство «Січ», яке було заборонене у 
січні 1923 року. Члени цих розпущених 
організацій прийняли активну участь 
у діяльності відновленого товариства 
«Чорноморе» [8;10].

До академічних товариств відноси-
мо також «Молоду Україну» і «Січ». 
Крім того, значна кількість академіч-
них об’єднань, зокрема національних, 
корпус «Gotia» (13.05.1876), «Dacia» 
(1876), «Alemania» (13.05.1877), на по-
чатку діяльності або не виокремлювали 
національний характер та охоплювали 
студентів всіх національностей, або на-
зивались «німецькими» на кшталт «ін-
тенаціональних». 

Також спостерігалась тенденція 
трансформації академічного товари-
ства в корпорацію «буршеншафт»: ні-
мецька «Dacia» була перейменована у 
«Клуб німецьких студентів», а в липні 1 
877 року – утворено німецьке академіч-
не земляцтво «Arminia» (13.05.1877), 
яке мало на меті: «об’єднання всіх сту-
дентів німецької національності, спри-
яння німецькому спілкуванню та захист 
інтересів німецьких студентів у кожно-
му напрямку». Необхідно зазначити, що 
по мірі трансформування типу та назви 
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цієї організації загальна мета зберіга-
лась у певному сталому формулюванню 
[9, арк. 4].

В академічних товариствах досліджу-
ваного періоду копіюється правило «бур-
шеншафтів» носіння відзнаки – різноко-
льорової стрічки. Проте, вважаємо цей 
факт способом для студента оприлюдни-
ти власну належність до певної спільноти 
і можливістю прикрасити одяг.

Висновки і перспективи подаль-
ших розвідок у даному напрямку. 
Отже, академічні товариства Черні-
вецького університету підпорядковува-
лись загальним правилам, виокремле-
ним «Законом про товариське право», 
а саме їх регламентувалась статутом. 

Особливістю таких організацій стало 
опікунство та підтримка з сторони про-
фесорсько-викладацького складу цього 
освітнього закладу, на відміну від корпо-
рацій. Узагальненою метою створення 
академічних товариств стало об’єднання 
студентів та викладачів задля активного 
громадського життя, наукового удоско-
налення тощо. І відповідно, у національ-
них – виховання національної свідо-
мості, вивчення культурної спадщини.  
Ще однією специфічною організацій-
ною рисою визначаємо розділ на чоти-
ри категорії членів, а також віднесення 
до категорії членів засновників громад-
ських організацій та засобів масової ін-
формації.
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ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 
ОСОБИСТОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ, ПІЗНАННІ, 

НАВЧАННІ ЗА РОЗГЛЯДОМ ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ

Анотація: У статті аналізуються підходи вчених психологів і філософів, що дотримуються 
різних парадигмальних підходів саме з точки зору того, що таке самодетермінація, і який її 
взаємозв’язок із самореалізацією, з розвитком і саморозкриттям творчих потенціалів осо-
бистості. Розглядаються підходи гуманістичної, моральної і християнської психології, позиції 
радянської психології та поснтекласичної психології, позитивної психології, генетичної пси-
хології, педагогічної психології. Визначаються сприятливі і несприятливі умови в розвитку са-
модетермінації і досягненні самореалізації учня в процесі навчально-пізнавальної діяльності.

Аннотация: В статье анализируются подходы ученых психологов и философов, придержи-
вающихся различных парадигмальных подходов именно с точки зрения того, что такое само-
детерминация, и какова ее взаимосвязь с самореализацией, с развитием и самораскрытием 
творческих потенциалов личности. Рассматриваются подходы гуманистической, нравствен-
ной и христианской психологии, позиции советской психологии и поснтекласической пси-
хологии, позитивной психологии, генетической психологии, педагогической психологии. 
Определяются благоприятные и неблагоприятные условия в развитии самодетерминации и 
достижении самореализации ученика в процессе учебно-познавательной деятельности.

Summary: This paper analyzes the approaches of scientists and philosophers, psychologists 
who hold different paradigmatic approaches in terms of what is self-determination and what its re-
lationship with self-realization, and self-disclosure to the development of creative potential. These 
approaches are discussed in the paper – a humanistic approach, Christian and moral psychology, 
the position of the Soviet psychology and Postnonclassical psychology, positive psychology, ge-
netic psychology, pedagogical psychology considered. Also there are favorable and unfavorable 
conditions of development of self-determination and achievement of self-realization of student in 
the learning activities, which are identified in this paper.

Актуальність. Для того, щоб зрозу-
міти феномен самореалізцації, необхід-
но торкнутися таких проблем, як духо-
вність, совість, моральні цінності, віра, 
релігійний світогляд. Ключову роль в 
самореалізації відіграє самодетерміна-
ція (рефлексія, свідомість, за допомогою 
яких особистість не дозволяє зовнішніх 
маніпуляцій над собою). Моральні та 
духовні функції людини мають надпри-
родній статус (Чепелєва Н.В., 2009) [17]. 
Нормальний розвиток особистості веде 
до набуття людської сутності. Централь-
на характеристика людини – ставлен-

ня до іншої людини (Рубінштейн С.Л., 
1973) [14]. Особистість оцінюється в 
континуумі: людськість – нелюдськість, 
добро – зло. Звідціль нами виводяться 
поняття конструктивної і деструктив-
ної самодетермінації, і відповідно, кон-
структивної і деструктивної самореалі-
зації. Конструктивна самодетермінаія 
– обґрунтування і вибір добра, саморе-
алізація добра, саморозкриття добрих 
талантів [12]. Деструктивна самоде-
термінація – обґрунтування і вибір зла, 
самореалізація зла, саморозкриття злих 
талантів [12]. Братусь Б. С. відмічає, що 
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людина може бути цілком психічно здо-
рова, водночас, вона може бути хворою, 
як особистість, тобто, не координувати 
вчинків із загальнолюдськими ціннос-
тями, не спрямовувати своє життя на 
досягнення людяності, добра. Психічно 
здоровий, але особистісно хворий – діа-
гноз більшої кількості сучасних людей 
[1; 2, с. 9-17; 3, с. 3-19].

Підхід гуманістичної психології
Кредо гуманістичної психології – са-

мість як самоцінність. Самоактуалізація 
– центральна теза концепції А. Маслоу 
[8; 9; 10; 11]. Але при цьому за умов-
чанням підтримується егоцентризм. На 
думку Франкла В., якщо людина спрямо-
вана на саму себе, вона одержує поразку 
в головному, – альтруїзмі, у визначенні 
смислу життя (Франкл В., 1990) [18].

Морально-етичний підхід стосовно 
вивчення самодетермінації як внутріш-
ньої умови самореалізації особистості

Нормальний розвиток людини відбу-
вається, якщо цінність моралі є внутріш-
нім стержнем особистості. Якщо цін-
ність моралі не є внутрішньою, людина 
сприймає мораль як тиск. Найбільш 
сприятливі умови для розвитку особис-
тості створює просоціальна орієнтація 
людини, альтруїстичне ставлення до 
іншої людини (Рубінштейн С.Л., Зей-
гарник Б.В., Братусь С.Л.) [1; 2, с. 9-17;  
3, с. 3-19; 14, с. 255-280, с. 280].

Християнська психологія і її підхід 
до вивчення самореалізації і самоде-
термінації

Якщо моральна психологія розгля-
дає людину як самоцінність, то христи-
янська психологія розглядає людину як 
Образ і Подобу Божу. Релігія – основа 
моралі людини. Релігія науково не об-
говорюється і не дискутується, але за-
лишається надзвичайно суттєвою для 
людини. Якщо у моральній психології 
з психологією перетинається етика, то 

у християнській психології психологія 
перетинається з християнством. Само-
детермінація у християнстві розуміється 
як свобода волі людини. Визначаються 
такі складові свободи волі як віра, дух 
і совість. Свобода волі (самодетерміна-
ція) майже цілком визначає самореалі-
зацію і самореалізація цілком залежить 
від самодетермінації. З точки зору пра-
вославної етики самореалізація – це дії 
такої людини, що має на меті проявити 
свої здібності і головні властивості осо-
бистості з тим, щоб створити репутацію, 
зайняти і закріпити певне місце в сус-
пільстві і у власному сприйнятті. Саме 
по собі явище самореалізації є законним 
і природнім. Однак, слід дуже суворо 
співвідносити плани і процес самореа-
лізації з Божественними заповідями, з 
духовно-моральним законом [13, с. 226]. 

Отже, самодетермінація при само-
реалізації віруючої людини майже ви-
магається релігією. У плані духовності, 
самореалізація є досягненням духовного 
зростання відповідно до заповідей Божих. 
Розглянемо більш детально три складові 
християнської самодетермінації. Віра – 
психологічний феномен, що є передумо-
вою здійснення, реалізації людської ак-
тивності, самореалізації. Віра передбачає 
наявність цілісного образу майбутнього, 
в який людина вірить. Віра – внутрішня 
упевненість у здійсненні майбутнього. 
Різновиди віри – надія, сумнів, впев-
неність. Релігійна віра проливає світло 
на питання життя і смерті. Розвиток у 
християнській психології визначається 
як реальний досвід подражання Хрис-
ту з можливими відступами (падіннями 
і вставаннями). У християнській етиці, 
психології, антропології вводиться релі-
гійне розуміння душі. За таким розумін-
ням, душа – вічна енергія, субстанція, яка 
проявляється в переживаннях. Душа – це 
дух (Архіепископ Лука Войно-Ясенець-
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кий, 1990). Психологія відрізняє душу як 
душевне (мислення, пам’ять, сприйман-
ня) і душу як духовне (етика, філософія, 
богослов’я). У своїх працях Е. Фромм 
велике значення для людини приписує 
вірі [19]. Аби зрозуміти будь-яку людину, 
необхідно виявити потаємну приватну 
релігію цієї людини, визначаючи, яка в 
цієї людини духовність і чи сформована 
ця духовність взагалі. Релігія (індивіду-
альна духовність людини) стає опорою 
її життя і складає основу само детермі-
нації її поведінки і діяльності. Духовна 
сфера завершує людину як ціле. На наш 
погляд, напротивагу самодетермінації, як 
конструктивного начала, має місце і де-
структивна самодетермінація – це спря-
мованість до хибної цілі, що залишається 
для людини цінністю, хибність якої вона 
не усвідомлює. Християнська психоло-
гія розглядає не лише загальнолюдську 
цінність людини, а сакральну її цінність 
(Братусь, 1995) [2, с. 9-17; 3, с. 3-19]. 

В християнській антропології визна-
чений один з багатьох методологічних 
принципів – такий, як принцип ієрар-
хії, який проголошує: шлях людини не в 
тому, щоб усі сили, їй притаманні, роз-
винулися, а в тому, щоб головне в лю-
дині не пригнічувалося другорядним 
(Зенько Ю.М., 2007) [7, с. 520-538]. За-
кон ієрархії – упорядкування духа, душі 
і тіла. Якщо елементарні потреби не під-
порядковуються моральним і духовним, 
людина не може зватися особистістю. 
В основу покладається порядність, по-
слух. Непослух є гріхом. 

Гуманістична психологія, навпаки, 
будує ієрархію людських потреб з ниж-
чих до вищих. Необхідно задовольнити 
базальні (нижчі) потреби, а потім – усі 
інші. Християнство стверджує, що іє-
рархія потреб має вестись з вищих до 
нижчих. Задоволення вищих потреб 
вважається суттєвим. Духовні потре-

би задоволені – спокій буває. Духовні 
потреби не задоволені, а все інше – за-
доволено, спокою не буває (Феофан За-
творник, 1996). Духовна ревність не про-
ганяє душевності, а лише встановлює 
для душевності необхідну для гармонії 
особистості міру – не занадто малу, і не 
занадто велику (науковість, художність, 
громадськість) (Флоренська Т.О., 2004). 
Чи правильно побудована ієрархічність 
потреб, – від цього походить цілісність 
чи роздвоєність особистості людини.

Господь через свободу волі (самоде-
термінацію) допомагає людині бороти-
ся з гріхом, перемагати його і досягати 
святості. Самодетермінація – свобода 
волі, вибір людини, на користь добра чи 
зла. Людина може або йти до Бога, або 
нікуди не йти, або йти до диявола. Кон-
структивна самодетермінація – це вибір 
людини на користь Бога. Деструктивна 
самодетермінація – вибір людини на ко-
ристь диявола, і навіть – вибір людини 
«нікуди не йти». Становлення конструк-
тивного чи деструктивного в людині 
(доброго чи злого) відбувається через 
набуття цінностей і смислів. Залежно 
від того, які цінності приймаються за 
пріоритети, відбувається становлення 
конструктивної або деструктивної само-
детермінації. Людина відкрита своєму 
Творцеві, але якщо не Творець царює в 
її душі, то порожнє місце душі миттєво 
займає диявол.

Розгляди самодетермінації як вну-
трішнього чинника самореалізації за-
рубіжними психологами

На погляд Л. Ангьяла, особистість 
треба розглядати як біосферу, яка має 
три полюси: полюс організму, полюс 
середовища і самодетермінацію. Са-
модетермінація – це особливість осо-
бистості, яка виявляється у можливості 
вибору стосовно полюсу організму чи 
стосовно полюсу середовища на свій 
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розсуд. Автономія за Ангьялом – це его-
їстичні прояви, прагнення до першості, 
набуття досягнення. Гомономія – відпо-
відність середовищу, любов, відмова від 
індивідуальності, гармонійний союз із 
соціальною групою, потреба в міжосо-
бових стосунках, етичні переживання, 
любов до природи, релігійні почуття, 
патріотизм. На думку Ангьяла – автоно-
мія і гомономія – дві фази саморозвит-
ку. Автономія – не є самодетермінація, 
а скоріше стиль поведінки, прагнення 
до самостійності, незалежності в нега-
тивній мотивації (егоїзм, егоцентризм). 
Самодетермінація – це обґрунтування 
вибору автономії чи гомономії. Здоров’я 
особистості – це гармонія між гомономі-
єю і автономією. Ангьял Л. стверджує, 
що особистість має три виміри розви-
тку: вертикальний, горизонтальний і 
прогресивний. При вертикальному роз-
витку домінантним стає саморозкрит-
тя глибинних потреб і поведінки. При 
горизонтальному розвитку на перший 
план в розвитку особистості виходить 
координація і багатогранність поведін-
ки. В. При прогресивному розвитку до-
сягається зростання у продуктивності, 
ефективності, рух до мети, тобто дося-
гається самореалізація, саморозкриття 
талантів. Самодетермінація виявляється 
в усіх вимірах розвитку особистості і 
сприяє їхній гармонізації, отже – само-
детермінація сприяє досягненню само-
реалізації, зростанню особистості [6]. 

Польська дослідниця Ірена Габанська 
зовсім по-іншому розглядає феномен са-
модетермінації. На її погляд, самодетер-
мінація водночас і входить в автономію, 
і відрізняється від неї. Самодетермінація 
визначається як автономія участі напро-
тивагу автономії індивідуалізму. Авто-
номія участі (тобто самодетермінація) 
характеризується відкритістю, динаміч-
ністю, конструктивністю особистості. 

Основними індикаторами самодетермі-
нації як автономії участі є: 1) свобода 
вибору – утвердження певного просто-
ру для активності; 2) особистісний кон-
структивізм – створення особистістю 
власних дій у власному просторі. Авто-
номія індивідуалізму характеризує осо-
бистість як статичну, закриту від інших, 
консервативну. Автономія участі, тобто 
– власне самодетермінація, передбачає 
альтруїстичну поведінку з конструктив-
ними рішеннями. Самодетермінація – це 
не тільки автономія участі, це і її само-
регуляція. За умов автономії участі (са-
модетермінації) саморозкриття талантів 
і самореалізація досягаються особистіс-
тю значно швидше і не блокується осо-
бистісний саморозвиток [20]. 

Представник екзистенціальної психо-
логії Р. Мей писав, що наша свідомість 
знаходиться між двома полюсами: з од-
ного боку – позиція активного суб’єкта, 
а з другого – пасивного об’єкта, і свобода 
людини полягає в постійному виборі то 
однієї сторони, то іншої. Значна частина 
людей обирає позицію об’єкта, оскільки 
вибір позиції суб’єкта (тобто вибір осо-
бистості діяти у безпосередніх проявах 
свободи) тісно пов’язаний із тривогою і 
відповідальністю.

На думку А. Бандури, – основою сво-
боди є подвійність людського Я (мається 
на увазі Я – як об’єкта і Я – як суб’єкта). 
Основним проявом свободи, як вважає 
дослідник, є здатність людини діяти  
не так, як вимагають зовнішні детермі-
нанти.

В теорії Дж. Річалка бажання є го-
ловною детермінантою людської само-
детермінації [15, с. 135-163]. К. Роджерс 
вважає, що «Людині притаманні певний 
рух уперед через певні стадії зростання і 
розвитку, котрі в нормі прогресивні і ве-
дуть до більшої зрілості. Це – внутріш-
ня тенденція. Вона не мотивується ззов-
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ні, і навчити цьому неможливо», цит. за  
[16, с. 215-233].

Підхід позитивної психології сто-
совно самодетермінації 

В теорії самодетермінації Р. Райана і 
Е. Десі автономія і самодетермінація – 
синоніми. Самодетермінація – це пси-
хологічний конструкт, що відображає 
гнучкість поведінки особистості, її зді-
бність вибирати, особливо – у склад-
них, екстремальних ситуаціях. Само-
детермінація – психологічний феномен, 
що включає в себе вміння особистості 
управляти своїми діями, своїм серед-
овищем, щоб досягти результату у діях 
і вчинках. Несамодетермінована пове-
дінка не узгоджується з «Я» і реалізуєть-
ся під тиском обставин, або зовнішньої 
нагороди. Гнучкість поведінки виявля-
ється в тому, що особистість сприймає 
інформацію, інтерпретує її і на основі 
цього будує свою поведінку, врахову-
ючи дану ситуацію. Таким чином, са-
модетермінація не може відбутися без 
внутрішньої мотивації, креативності і 
спонтанності. Самодетермінація не здій-
снюється також і без компетентності, –  
а отже – без розвиненої пізнавальної 
потреби, і без сформованої пізнаваль-
ної діяльності (Л.М.). Компетентність 
розглядається водночас і як здібність, 
і як потреба. Саме компетентність при 
розвиненій самодетермінації є осно-
вою здійснення вдалого вибору. Компе-
тентність, як потреба, переживається як 
внутрішня задоволеність від обізнаності 
з того чи того питання і (разом із потре-
бою у самодетермінації) зумовлює праг-
нення людини до саморозкриття своїх 
здібностей. Ключовим психологічним 
явищем теорії самодетермінації Р. Райа-
на і Е. Десі є поняття каузальної орієн-
тації. Автори виокремили і описали три 
види каузальних орієнтацій: внутрішню, 
зовнішню, безособову. Поняття «кау-

зальна орієнтація» увібрало в себе такі 
поняття, як локус каузальності (зовніш-
ній, внутрішній, безособовий), мотива-
ційна субсистема (внутрішня, зовніш-
ня, амотивуюча). Внутрішня каузальна 
орієнтація передбачає внутрішній локус 
каузальності, почуття компетентності, 
розвинену самодетермінацію, гнучкість 
поведінки (рішення про вчинок на осно-
ві ситуативної переробки інформації, 
чутливість до змін середовища). Такі 
люди здатні вибрати саме такий тип 
поведінки, який самий оптимальний в 
даних умовах і який вимагає ситуація. 
Зовнішня каузальна орієнтація розвива-
ється через відсутність самодетерміна-
ції, але наявність компетентності. Тобто 
зовнішня каузальна орієнтація розвива-
ється як компенсаторний механізм при 
відсутності самодетермінації. Прева-
лює зовнішня мотивація (нагорода, пре-
стиж). Люди із зовнішньою каузальною 
орієнтацією негнучкі у поведінці і у 
сприйнятті ситуативних змін. Вони над-
то залежні від зовнішнього контролю. 
Безособова каузальна орієнтація також 
розвивається при несформованості са-
модетермінації, але мотиваційна субсис-
тема – амотивуюча, тобто – домінують 
негативні мотиви, відчуженість від зо-
внішнього середовища, відчуття власної 
неспроможності. 

Як вважають автори концепції, най-
частіше в людині змішуються три форми 
каузальних орієнтацій. Описання ж чис-
тих типів було важливим для розробки 
методики. На думку авторів концепції, 
базова каузальна орієнтація формується 
у дитини до 12 років, і протягом життя 
залишається майже незмінною. Дитина 
вчиться самодетермінації, коли має мож-
ливість чинити самостійно, але при ви-
ховних впливах батьків [4, с. 103-122]. 
Самодетермінація визначається як здат-
ність людини відчувати та втілювати 
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свободу вибору за власних дій, не зва-
жаючи на вплив зовнішніх і внутрішніх 
детермінант [5].

У 1985 році Р. Райан і Е. Десі роз-
робили опитувальник «Види каузаль-
них орієнтацій», який вимірює ступінь 
розвитку трьох каузальних орієнтацій. 
Положення теорії самодетермінації тор-
кається особливостей особистості, які 
проявляються як реакції на події по-
всякденного життя людини. Структура 
опитувальника являє собою описання 
різних життєвих ситуацій. Ситуації піді-
брані авторами таким чином, щоб кож-
на з них включала в себе декілька мож-
ливих способів реакцій (поведінкових, 
вербальних, або в розумовому плані на 
рівні думок і почуттів). Для кожної си-
туації опитувальника запропоновано 
три варіанти реакцій, відповідно влас-
тивих трьом типам каузальних орієнта-
цій. Опитувальник має три субшкали. 
Досліджуваному необхідно оцінити, на-
скільки вірогідно для нього реагувати в 
даній ситуації кожним із трьох описаних 
способів. Оцінка проводиться за семи-
бальною шкалою. Підраховуються бали 
вірогідностей трьох реакцій стосовно 
ситуації і одержується показник за кож-
ною субшкалою. 

Р. Райан і Е. Десі описали три кау-
зальні орієнтації: внутрішню, зовнішню 
і безособову, і лише внутрішня каузаль-
на орієнтація являється діагностичним 
критерієм самодетермінації. Опиту-
вальник (російський переклад мето-
дики Р. Райана і Е. Десі), адаптований  
О.Є. Дергачовою до російськомовної ви-
бірки (2004) [6].

Висновки:
1. Самодетермінація у християнстві 

розуміється як свобода волі людини. Ви-
значаються такі складові свободи волі 
як віра, дух і совість. Свобода волі (са-
модетермінація) майже цілком визначає 

самореалізацію, і самореалізація цілком 
залежить від самодетермінації.

2. На наш погляд, напротивагу само-
детермінації, як конструктивного на-
чала, має місце і деструктивна самоде-
термінація – це спрямованість до хибної 
цілі, що залишається для людини цінніс-
тю, хибність якої вона не усвідомлює.

3. Гуманістична психологія будує іє-
рархію людських потреб з нижчих до 
вищих. Необхідно задовольнити базаль-
ні (нижчі) потреби, а потім – усі інші. 
Християнство стверджує, що ієрархія 
потреб має вестись з вищих до нижчих. 
Задоволення вищих потреб вважається 
суттєвим.

4. Залежно від того, які цінності при-
ймаються за пріоритети, відбувається 
становлення конструктивної або де-
структивної самодетермінації.

5. Самодетермінація – це обґрунту-
вання вибору автономії чи гомономії. 
Здоров’я особистості – це гармонія між 
гомономією і автономією. Ангьял Л. 
стверджує, що особистість має три ви-
міри розвитку: вертикальний, горизон-
тальний і прогресивний. При прогресив-
ному розвитку досягається зростання у 
продуктивності, ефективності, рух до 
мети, тобто досягається самореалізація, 
саморозкриття талантів.

6. Самодетермінація визначається як 
автономія участі напротивагу автономії 
індивідуалізму. Автономія участі, тобто –  
власне самодетермінація, передбачає 
альтруїстичну поведінку з конструк-
тивними рішеннями. За умов автономії 
участі (самодетермінації) саморозкрит-
тя талантів і самореалізація досяга-
ються особистістю значно швидше і не 
блокується особистісний саморозвиток  
(І. Габанська).

7. Р. Мей писав, що наша свідомість 
знаходиться між двома полюсами: з од-
ного боку – позиція активного суб’єкта, 
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а з другого – пасивного об’єкта, і свобо-
да людини полягає в постійному виборі 
то однієї сторони, то іншої.

8. На думку А. Бандури, основою сво-
боди є подвійність людського Я (мається 
на увазі Я – як об’єкта і Я – як суб’єкта). 
Основним проявом свободи, як вважає 
дослідник, є здатність людини діяти не 
так, як вимагають зовнішні детермінанти. 

9. В теорії самодетермінації Р. Райана 
і Е. Десі самодетермінація – це психоло-
гічний конструкт, що відображає гнуч-
кість поведінки особистості, її здібність 
вибирати, особливо – у складних, екс-
тремальних ситуаціях. Несамодетермі-

нована поведінка не узгоджується з «Я» 
і реалізується під тиском обставин, або 
зовнішньої нагороди. 

10. Р. Райан і Е. Десі описали три кау-
зальні орієнтації: внутрішню, зовнішню 
і безособову, і лише внутрішня каузаль-
на орієнтація являється діагностичним 
критерієм самодетермінації.

11. Внутрішня каузальна орієнтація 
передбачає внутрішній локус каузаль-
ності, почуття компетентності, розви-
нену самодетермінацію, гнучкість по-
ведінки (рішення про вчинок на основі 
ситуативної переробки інформації, чут-
ливість до змін середовища). 
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ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО 

СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТІВ

Анотація: У статті розглянуто шляхи впровадження педагогічних умов формування культу-
ри професійного спілкування майбутніх тележурналістів.

Аннотация: В статье рассмотрены пути внедрения педагогических условий формирова-
ния культуры профессионального общения будущих тележурналистов.

Summary: In the article the discusses ways to implement pedagogical conditions of formation 
of culture of professional dialogue of the future of television journalists.

Постановка проблеми «Існуюча в 
Україні система освіти перебуває в ста-
ні, що не задовольняє вимог, які поста-
ють перед нею в умовах розбудови укра-
їнської державності…», так, останнім 
часом суспільство спостерігає низький 
рівень культури тележурналістів, усві-
домлюючи актуальність цього питання, 
ми спробуємо розглянути шляхи впро-
вадження педагогічних умов формуван-
ня культури професійного спілкування 
майбутніх тележурналістів. 

Аналіз останніх досліджень свід-
чить про те, що багато науковців при-
діляли увагу культури ЗМІ, зокрема 
різні аспекти досліджуваної проблеми 
знайшли своє відображення в науко-
вих працях, спрямованих на: визначен-
ня сутності професійної культури фа-
хівця В. Андрущенко, А. Бойко, І. Бех,  
О. Бондаревська, І. Зарецька, Е. Зеєр, І. Зя-
зюн, І. Ісаєв, Н. Крилова, В. Правоторов,  
В. Сластьонін; закономірності розвитку 
особистості під впливом соціального 
середовища та виховання Л. Божович,  
Л. Буєва, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн; 
вимоги до моделі професіонала в контек-
сті сучасної соціокультурної та інфор-
маційно-технологічної ситуації І. Бех,  
М. Васильєва, Н. Волкова, М. Євтух, але 

сьогодення вимагає такий рівень підго-
товки спеціалістів, які взмозі володіти 
новими технологіями та знаннями, бути 
готовими змінюватися до нових потреб 
ринку праці, оперувати інформацією, во-
лодіти емоціями, активно та вміло діяти, 
швидко приймати рішення, і насамперед 
вміння володіти різними формами спіл-
кування.

Виділення невирішених частин за-
гальної проблеми, котрим присвячуєть-
ся дана стаття. Сьогодні спостерігається 
суперечність між потребою суспільства 
у тележурналістах з високим рівнем 
культури професійного спілкування 
та недостатнім рівнем прагнення сту-
дентів-тележурналістів до формування 
культури професійного спілкування; 
значними потенційними можливостями 
системи вищої освіти, усвідомленням 
викладачами вищих закладів необхідніс-
тю формування у майбутніх тележурна-
лістів культури професійного спілкуван-
ня та неготовністю їх до цієї роботи.

Мета статті – розглянути шляхи 
впровадження педагогічних умов у фор-
муванні культури професійного спілку-
вання майбутніх тележурналістів.

Виклад основного матеріалу. За 
нашим задумом, найпродуктивнішим 
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напрямом інтенсивного шляху впро-
вадження педагогічної умови, яка сто-
сується модернізації змісту підготовки 
до професійної діяльності майбутніх 
тележурналістів, з’явилася розробка й 
упровадження в навчальний процес по-
будованого на базі дисципліни «Осно-
ви тележурналістики» інтенсивного 
тренінг-курсу «Культури професійного 
спілкування тележурналістів», що відо-
бражає зміст підготовки до професійної 
діяльності майбутніх тележурналістів в 
цілісному, систематизованому, концен-
трованому вигляді.

Інтенсивний тренінг-курс поклика-
ний інтегрувати практичну й теоретичну 
складові частини підготовки до профе-
сійної діяльності й забезпечити реальне 
включення майбутніх тележурналістів в 
професійну діяльність підчас наступної 
виробничої практики.

У межах проектування навчально-
дослідницької діяльності студентів ін-
тенсивний шлях припускав збагачення 
тематики курсових робіт із мовлення й 
курсових робіт із етики культури про-
фесійного спілкування за допомогою 
включення в предметний спектр дослі-
джень компонентів системи тележур-
налістиці, її структури, функціональ-
них взаємозв’язків, динаміки розвитку 
системи. Проблематика дослідницьких 
робіт студентів була розширена в ході 
вивчення актуальних проблем культу-
ри спілкування, вивчення особливос-
тей формування культури професійного 
спілкування у майбутніх тележурналіс-
тів.

Другий шлях упровадження педаго-
гічної умови формування культури про-
фесійного спілкування – екстенсивний –  
освоєння навчального плану з метою 
його максимальної орієнтації на досяг-
нення запланованих результатів фор-
мування культури професійного спіл-

кування у майбутніх тележурналістів, 
передбачав включення в арсенал засобів 
підготовки до роботи ЗМІ змістовного 
потенціалу незадіяних раніше дисци-
плін та організаційних форм, видів на-
вчання.

Екстенсифікація передбачала пере-
творення змісту навчальних дисциплін в 
аспекті проблем сучасних телеканалів і 
практики їх роботи. Окремі теми таких 
дисциплін циклу гуманітарної й соціаль-
но-економічної підготовки, як «Філосо-
фія», «Правознавство», були присвячені 
вивченню фундаментальних ідей, теорій 
і сучасних концепцій феномену культу-
ри професійного спілкування в житті 
людини й суспільства, понять і катего-
рій, що вживаються для опису сутності 
культури, процесів, що відбуваються в 
ній, і процесів взаємодії тележурналістів 
як системи та її оточення – суспільства, 
держави з погляду вказаних наук.

Розширення змісту формування куль-
тури професійного спілкування у май-
бутніх тележурналістів відбувалося за 
рахунок доповнення змісту професійно 
орієнтованих дисциплін – включення 
матеріалу, що розкриває такі аспекти 
культури спілкування різних типів: сут-
ність і призначення майбутніх тележур-
налістів як пріоритетного напряму діяль-
ності, робота з артикуляцією як система 
діяльності тележурналіста, професій-
ний портрет тележурналіста, який пра-
цює у ЗМІ («Акторська майстерність»), 
норми поведінки та моральні якості, 
необхідні для роботи тележурналіста, 
особливості, причини, стадії, класифі-
кація конфліктів, конфлікти поколінь, 
моделі поведінки в міжособистісних 
конфліктах («Мистецтво полеміки»), 
стилі спілкування, педагогічна культура, 
культура мовлення, сукупність методик 
(інтерв’ю, тести, спостереження, експе-
римент, соціометрія, арт-методи тощо), 
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що діагностують культуру спілкування, 
діагностика культури мовлення («Прак-
тикум з мовознавства»); особливості 
спілкування, специфіка професійної ко-
мунікації тележурналіста («Редагування 
тедепередач»).

Оновлення змісту практичної підго-
товки майбутніх тележурналістів в ас-
пекті їхньої майбутньої професійної ді-
яльності ЗМІ забезпечувалося завдяки: 
розширенням мережі баз навчальних і 
виробничих практик – ознайомчої на 
першому курсі, виробничої на другому 
та третьому курсі; збільшенням кількос-
ті годин направлених на практичне ви-
вчення, – знайомство, спостереження за 
виконанням обов’язків фахівця в роботі 
ЗМІ, пробна участь і повноцінне само-
стійне здійснення роботи ЗМІ; оновлен-
ням змісту програм практик – введення 
завдань, спрямованих на ознайомлення 
із сучасним досвідом, реальним станом 
організації, рівнем здійснення фахівцями 
роботи тележурналістів; на психологіч-
ну адаптацію студентів до особливостей 
професійної діяльності тележурналістів; 
на закріплення та збагачення теоретич-
них знань, їх застосування на практиці 
в процесі напрацювання професійних 
умінь реалізовувати функції тележурна-
ліста; на формування інтересу до профе-
сійної діяльності цього напряму, розви-
ток і корекцію професійно важливих для 
роботи в ЗМІ якостей.

Можливість перетворення формуван-
ня культури професійного спілкування 
у майбутніх тележурналістів було роз-
крито в ході розробки змісту неохопле-
них навчальним планом видів діяль-
ності майбутніх фахівців: включення 
професійно значущої для тележурналіс-
тів інформації до тематики психолого-
педагогічних індивідуальних і групових 
консультацій з питань професійного ста-
новлення майбутнього тележурналіста, 

що організовувалися викладачами – ке-
рівниками практик і кураторами груп. 

Головній меті підготовки тележурна-
лістів була підпорядкована й позаауди-
торна науково-дослідна робота майбут-
ніх тележурналістів, які брали участь 
у роботі кафедрального наукового сту-
дентського товариства – підготовка й 
видання збірника наукових праць сту-
дентів «Науковий пошук молодих до-
слідників», участь у конференціях мо-
лодих учених, у реалізації проектів, що 
підтримувалися колективом кафедри 
тележурналистіки – міжнародний про-
ект «Програма розвитку ООН в Україні: 
Програма рівних можливостей та прав 
журналіста в Україні» спільно з Облас-
ним центром освіти; міжнародний про-
ект «Покращення якості телепередач», 
у роботі науково-практичних центрів і 
лабораторій, які тимчасово діяли та які 
продовжують функціонувати при кафе-
дрі – науково-дослідний Центр з про-
блем культури професійного спілкуван-
ня у майбутніх тележурналістів НАПН 
України при вищому закладі; консуль-
таційний центр «Сучасні телепередачі»; 
Обласний центр освіти, до змісту діяль-
ності яких входив напрям вивчення про-
блем культури професійного спілкуван-
ня у майбутніх тележурналів.

Екстенсивний шлях упровадження 
педагогічної умови в процес формуван-
ня культури професійного спілкування 
у майбутніх тележурналістів передба-
чав відображення елементів оновленого 
змісту також і в змісті виховної роботи, 
що проводилася на рівні академічних 
груп студентів, які навчаються за спеці-
альністю «Кіно-телемистецтво», на рів-
ні факультетів та ВНЗ загалом. Одним із 
завдань роботи стало привертання уваги 
максимальної кількості майбутніх теле-
журналістів до феномену формування 
культури професійного спілкування в 
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суспільстві на даному етапі: засідання 
правозахисного клубу тележурналіс-
та, мовного клубу, спецвипуски видань 
студентського прес-центру, проведення 
кураторських годин на відповідні теми, 
проведення циклу майстер-класів фа-
хівців «допомогаючих професій», вечо-
рів-зустрічей з представниками відомих 
тележурналістів, студентських конфе-
ренцій з проблем формування культури 
професійного спілкування, організація 
конкурсів «Кращий сценарій», фести-
валів журналістської творчості, фото-
виставок за темою «Кращий фототеле-
журналіст», акцій щодо профілактики 
шкідливих звичок і пропаганди здорово-
го способу життя.

Завершуючи огляд впровадження пе-
дагогічної умови, ми можемо зробити 
висновок, що завдання орієнтації цілі 
та змісту на становлення особистості 
студента як суб’єкта професійної діяль-
ності доцільно вирішувати двома шля-
хами: через насичення та збагачення 
змісту кількох «традиційних» для цього 
напряму підготовки дисциплін та видів 
діяльності студентів, посилення спря-
мованості, модернізацію змісту й форми 
основної дисципліни формування куль-
тури професійного спілкування та че-
рез забезпечення спрямованості змісту 
інших дисциплін і практичної підготов-
ки за навчальним планом, а також зміс-
ту видів студентської діяльності, які не 
регламентуються навчальним планом, 
на досягнення результатів формування 
культури професійного спілкування у 
майбутніх тележурналістів.

Далі, приступимо до огляду реалі-
зації в практиці формування культури 
професійного спілкування у майбутніх 
тележурналістів ще однієї педагогіч-
ної умови щодо застосування в процесі 
підготовки тренінгової технології на-
вчання, яка базується на метапринципах 

суб’єктної взаємодії, інтенсивності та 
подієвості.

Зважаючи на те, що тренінгова тех-
нологія навчання в нашому досліджен-
ні отримала статус провідної в процесі 
формування культури професійного 
спілкування у майбутніх тележурналіс-
тів, при проектуванні експерименталь-
ного навчання виникла необхідність 
пошуку можливостей надати модерні-
зованому змісту підготовки – на рівні 
навчального матеріалу багатьох дисци-
плін) специфічної тренінгової форми.

За повнотою використання тренінгу в 
навчальному процесі вищої школи мож-
на зазначити повноцінний варіант (реа-
лізація цілісної тренінгової програми за 
будь-якою професійно орієнтованою дис-
ципліною) та фрагментарний варіант –  
уведення так званих елементів тренінгу 
до структури традиційних аудиторних 
занять різних дисциплін. 

Обидва варіанти використання тре-
нінгової технології навчання формуван-
ня культури професійного спілкування 
у майбутніх тележурналістів повинні 
реалізовуватися за нашим задумом з 
урахуванням метапринципів суб’єктної 
взаємодії, інтенсивності та подієвості, 
а саме має бути: забезпечена інтеракція 
учасників – майбутніх тележурналіс-
тів, розміщених у суб’єктну позицію в 
навчальній, професійній діяльності та 
спілкування під час аудиторних занять; 
організоване занурення в професійну 
діяльність глибоке та поверхневе через 
звернення з метою вивчення та моде-
лювання до професійних ситуацій теле-
журналістської роботи та занурення в 
навчальну діяльність засобами концен-
трування уваги студентів на навчальній 
діяльності з освоєння напрямку роботи 
у ЗМІ (тривале включення); забезпечене 
проживання майбутніми тележурналіс-
тами змодельованих та спонтанних на-
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вчально-професійних ситуацій як важ-
ливих професійних та особистих подій, 
які є джерелами отримання професійно-
особистісного досвіду.

Висновки, зроблені в результаті до-
слідження і перспективи подальших роз-
відок у даному напрямку. Таким чином, 
нами були визначені два шляхи впрова-
дження педагогічних умов в практику 
професійної підготовки тележурналіс-

тів, – це інтенсивний шлях, – насичення, 
збагачення змісту дисциплін, традицій-
но задіяних у підготовці тележурналіс-
тів та екстенсивний шлях – освоєння 
навчального плану – залучення нових 
його елементів до рішення завдань під-
готовки тележурналістів та розширення 
змісту. Подальші наші розвідки у цьому 
напрямку будуть направлені на розробку 
курса-тренінга.
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викладач соціально-економічних дисциплін

Вінницького медичного коледжу імені академіка Д. К. Заболотного

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
У ТЛУМАЧЕННІ ІСТОРІЇ ПСИХОЛОГІЇ

Анотація: У даній статті зроблена спроба розкрити зв’язок історії психологічної думки  
з історією людської культури, використовуючи при цьому вчинковий принцип, який охоплю-
ється ідеями інтеріоризації, катарсису та екстазу.

Аннотация: В данной статье сделана попытка раскрыть связь истории психологической 
масли с историей человеческой культуры, используя при этом действенный принцип, кото-
рый охватывается идеями интериоризации, катарсиса и экстаза.

Summary: This article attempts to reveal the relationship history of psychological thought to the 
history of human culture, using vchynkovyy principle covered by the ideas of internalization, cathar-
sis and ecstasy.

Цінність історії завжди індивідуаль-
на, тобто по різному розкривається для 
різних епох, народів і культур. Але в будь 
– якому разі вона репрезентує не просто 
суму відомостей і свідчень про минуле і 
теперішнє, яка зафіксована в історичних 
хроніках і писаннях, а той узагальнений 
образ історії, який вона має в контексті 
індивідуального буття людини.

Ще складніше збагнути сутність істо-
рії. Адже її не можна споглядати подібно 
до того, як людина розглядає навколиш-
ній світ. Ставлення людини до історії не 
схоже на її ставлення до природи. Лю-
дина виокремлює себе з природи, осягає 
себе у своєму справжньому існуванні. 
Коли людина звертається до історії, вона 
повинна сказати собі, що є частиною 
системи зв’язків, «мережі взаємодій», в 
яку вона вплетена завдяки фактові свого 
існування. Цю систему зв’язків людина 
вже не може розглядати як певну даність 
поза собою, як природу, адже, говорячи 
про історію, вона одночасно немовби 
вимовляє дещо і про саму себе. В цьому 
розумінні неможливий об’єктивний роз-
гляд історії, як у випадку з природою.

Предмет дослідження історії пси-
хології передбачає використання до-

сягнень як історіографії психології  
(О.О. Будилова, Л,С, Виготський,  
А.М. Ждан, В.А. Роменець, Н.Г. Яро-
шеський та ін.), так і епістемології іс-
торії (М. Блок, К. Беккер, М. Вебер,  
В.І. Вернадський та ін.).

В питанні про психологію як науку 
складність полягає в тому, що психоло-
гія поступово виокремлюється з більш 
загальних аспектів культурного життя 
свого часу. Тому необхідно шукати її 
приховані джерела в історіях людських 
мистецтв та інституцій.

Так В.І. Вернадський вбачав принай-
мні три головних напрями у вивченні 
історико-наукових досліджень. Перше –  
порівняльно – генетичне вивчення на-
укових світоглядів різних епох. Завдя-
ки чому можна вивести закономірність 
історичного процесу зміни й переходу 
одного світогляду в інший. Друге – ви-
вчення структури науки різних епох. 
Закони розвитку думки людства стають 
зрозумілими тільки тоді, коли до уваги 
береться не один панівний потік думки 
даного періоду, а охоплюються всі боко-
ві течії. Третє – вивчення взаємодії науки 
з різними формами суспільної свідомос-
ті – філософією, релігією, мистецтвом, 
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загальною культурою, а також і з матері-
альною практикою та соціальними умо-
вами даної епохи.

Ці думки є актуальними в підходах до 
тлумачення історії психології. Вивчати 
історію психологічної думки доцільно 
в контексті історії людської культури. 
Адже психологія є невід’ємною части-
ною культури. Сама ж культура – загаль-
на форма людського буття, яка інтегрує 
різноманітні типи діяльності людини, 
доводить їх до рівня, на якому досяга-
ється саморозвиток людини як вища 
мета і сенс людського буття.

Культура кожного народу являє со-
бою пов’язане ціле; вона є вираженням 
загальної рівнодії всіх життєвих і розу-
мових сил народу. Тому певні психоло-
гічні ідеї можуть відбиватися як у на-
укових творах, так і в творах мистецтва, 
фольклорі, релігії тощо. Звернення до 
непсихологічної продукції духовної 
культури в історико – психологічному 
дослідженні суттєве не лише з точки 
зору виявлення шляхів тієї чи іншої ідеї, 
яка сформульована в професійно – пси-
хологічному знанні. Інколи в реальній 
історії певні психологічні ідеї спочатку 
з’являються в непсихологічному знанні, 
а потім знаходять своє місце в професій-
ній психології.

Ідеї, які віддзеркалюються у творах 
мистецтва, релігії, фольклорі, суттєво 
заповнюють дефіцит у царині професій-
ного психологічного знання.

Зв’язок мистецтва з наукою констату-
ється не лише емпірично, він пояснюєть-
ся й теоретично. Глибоко суб’єктивний 
характер художньої творчості, де світ, 
який відображає художник, органіч-
но переплітається з його суб’єктивним 
ставленням до цього світу, дає змогу 
помітити у творах мистецтва втілення 
світогляду художника. Близькість світо-
глядних проблем, які ґрунтуються на-

вколо питання «Я – людина», з тими, 
які розробляє психологія, що досліджує 
проблеми взаємодії однієї людини з ін-
шою, перетворює світогляд у сферу, де 
вельми помітні віддзеркалення психоло-
гічних ідей.

Історик психології не може не аналізу-
вати і художню творчість видатних пись-
менників. Адже, «…вивчення літератур 
дає змогу створити історію морально-
го розвитку й наблизитися до пізнання 
психологічних законів, які правлять по-
діями» [1, c. 94].

Щоб розкрити зв’язок історії психо-
логічної думки з історією людської куль-
тури доцільно використовувати вчин-
ковий принцип. «Саме через структуру 
вчинку, як він тлумачиться в історично-
му ключі, – стверджує В.А. Роменець, –  
показати справжні зв’язки психології з 
іншими дисциплінами, евристичну взає-
модію між ними. Вчинок виступає також 
загальним феноменом людської культу-
ри» [2, c. 26].

На те, що категорія вчинку має за-
гально культурне значення, переконливо 
вказав М.М. Бахтін: «Кожна моя думка 
з її змістом є моїм індивідуально – від-
повідальним вчинком, одним із вчинків, 
із яких складається все моє єдине життя 
як суцільне учинкування, тому що все 
життя в цілому може бути розглянуте як 
певний складний вчинок» [3, c. 83].

Основним предметом вивчення пси-
хології ХХ ст. на думку В.А. Роменця 
стає післядійова сторона вчинку. Психо-
логія після дії, на його думку, охоплю-
ється ідеями інтеріоризації, катарсису, 
та екстазу.

Першими з поміж психологів поняття 
інтеріоризації використали французькі 
вчені (П. Жане, Ж. Піаже, А. Валлон). 
Для них інтеріоризація – це формування 
внутрішніх структур людської психіки 
завдяки засвоєнню структур соціальної 
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діяльності. Стверджується, наприклад, 
що психічні процеси створюються від-
повідно до тих самих принципів, за 
якими будується трудова дія; психічне, 
таким чином, виступає як своєрідна мо-
дель матеріальної дії.

Принципового значення поняття ін-
теріоризації набуло в культурно – істо-
ричній теорії Л.С. Виготського. Одне з 
основних тверджень цієї теорії полягає в 
тому, що будь яка справді людська фор-
ма психіки початково складається як зо-
внішня, соціальна форма спілкування 
між людьми й лише потім, у результаті 
інтеріоризації, стає психічним процесом 
окремого індивіда.

Аналізуючи розвиток дитини, Вигот-
ський формулює загальний генетичний 
закон культурного розвитку індивіда 
(дитини): «Будь – яка функція в куль-
турному розвиткові дитини з’являється 
на сцені двічі, у двох планах, спочатку 
між людьми як категорія інтерпсихічна, 
потім у середині дитини як категорія ін-
трапсихічна» [4, c. 197-198].

Отже, інтеріоризація, є не простий 
перехід до дії в плані уявлень (Ж. Піа-
же), а формування внутрішнього плану 
свідомості. 

Якщо в ході інтеріоризації поглиблю-
ються суперечності, що виникають під 
час зіткнення зовнішнього і внутрішніх 
світів, то катарсис є окультуренням цих 
суперечностей, щоб людина піднялася 
над ними, зберігаючи їх у собі як базу 
свого вдосконалення та формування но-
вих структур. Інтерес до дослідження 
неповторного унікального в людській 
психіці виявився в широкій постановці 
питань теорії і психології творчості. По-
стає проблема творчої особистості, якої 
не було в етнічній психології, як «психо-
логії народів». Адже в ній є лише інди-
від, який не належить до якоїсь людської 
спільноти.

«Особистість не може виникнути на 
ґрунті вірування у фатальну зумовленість 
усіх світових явищ, подій (звичаїв), вона 
не з’являється там, де панує стихія мо-
ральної сторони звичаїв, тому що індивід, 
усе ще перебуває у випадковості перебігу 
своїх пристрастей, які вже замінюють фа-
тум, але самі фатально зумовлюють по-
ведінку індивіда» [5, c. 400].

Зазвичай, індивід поглинутий спіль-
нотою і його поведінка ще не роздвоєна, 
вона прямолінійна. Тільки особистість, 
на думку Роменця, виявляє роздвоє-
ність як результат перебування людини 
в спільноті. Вона прагне зберегти свою 
свободу й самобутність, але мусить бути 
визначена головними соціальними тен-
денціями спільноти й перебувати під її 
тиском.

З одного боку, людина хоче звільни-
тися від цього тиску і бути самою со-
бою – особистістю, але залишившись 
вільною, вона не витримує цієї свободи 
й шукає, кому б її віддати, а спільнота не 
може витримати чиюсь самодостатність. 
Ці екзистенційні суперечності врешті 
решт приводять до катарсису.

Тема катарсису сягає в глибину ві-
ків, її можна відшукати у світоглядних 
системах різних часів і культур. Вона 
бере початок від давнього піфагореїзму, 
що рекомендував музику для очищення 
душі. Платон висунув учення про катар-
сис як звільнення душі від тіла, від при-
страстей чи насолод. Фундаментальніше 
розглянув цю ідею Аристотель у своїй 
праці «Поетика», де, зокрема йдеться 
про катарсис трагедії: «Трагедія є на-
слідуванням важливої і завершеної дії, 
яка має певний обсяг, (наслідуванням) за 
допомогою мовлення, в кожній зі своїх 
частин усіляко прикрашеного; що через 
дію, а не розповідь, здійснює шляхом 
співчуття і страху очищення подібних 
афектів» [6, c. 56].
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Л.С. Виготський вбачає сутність ес-
тетичного катарсису в «знищенні зміс-
ту формою». Він шукає «психологічний 
механізм» катарсису, аналізуючи психо-
логію естетичної реакції як «малої бай-
ки». Будь-яка байка, і, відповідна реак-
ція на неї, розвивається, на його думку, 
у двох планах, причому обидва плани 
наростають одночасно, розпалюються і 
підвищуються так, що по суті вони скла-
дають одне ціле і об’єднані в одній дії, 
залишаючись у впродовж всього часу 
подвійними.

На його думку, катарсис естетичної 
реакції криється в перетворенні афектів, 
в їхньому само згоранні, у вибуховій ре-
акції, що приводить до розрядження тих 
емоцій, які тут і були викликані. Сприй-
няття творів мистецтва – досвід пізнання 
й усвідомлення, але не зовнішніх явищ, а 
їхньої сутності. Сам процес катарсису –  
це стан внутрішньої упорядкованості, 
душевної гармонії, який виникає завдя-
ки домінуванню вищих, загальнолюд-
ських ідеалів у душі людини. Під час 
катарсису відбувається розширення меж 
індивідуальної свідомості до загальної. 
Таке розширення свідомості по новому 
висвітлює індивідуальний досвід, мину-
ле людини, допомагає їй помітити свої 
відхилення і їхні згубні наслідки. Таким 
чином катарсис є новою якістю психіч-
ного, його станом.

Зі зняттям суперечностей (хоча ця 
суперечність може бути подолана лише 
частково) – ідуть пошуки вищих ціннос-
тей життя, і людина у вищому стані на-
ближається до цих цінностей. Це й буде 
екстаз, але він не є злиття з першосутніс-
тю, а скоріше – знаходження людиною 
самої себе. Екстаз являє собою рух до 
вершин досконалості, перебування в до-
сконалому світі безконечного, ідеально-
го, розумного. Щоб підтримувати стан 
екстазу, людина знову і знову входить у 

вчинкову активність, розвиває структуру 
вчинку й відштовхуючись від формуван-
ня ситуативних стосунків, завершує вчи-
нок його найвищим станом.

Психологія стає у своєму безпосе-
редньому значенні феноменологічною, 
сповнюючись реальним історичним та 
індивідуальним змістом психіки. Вона 
звертається до вищих феноменологіч-
них рівнів людського існування: від ідею 
сенсу в його терапії до ідеї сенсу, який 
стосується вищих станів буття (пережи-
вання), екстатичного злету.

Розвиток ідеї особистості зумовив ви-
никнення ідеї надлюдини. Вчені по – різ-
ному розуміли суть цієї ідеї. Якщо над-
людина Г. Ібсена само возвеличується за 
рахунок погорди, приниження й непо-
ваги до інших, то надлюдина Ф. Ніцше 
вибудовується як аристократія духу –  
найдосконаліша у світі істота, яка має 
утверджувати себе, спираючись тільки 
на свої надзвичайні риси.

Ідея екстазу знаходить своє відобра-
ження також у релігійній психології. 
Проблема Боголюдини є проблемою по-
єднання людського, партикулярного, не-
завершеного із завершеним, загальним, 
всеосяжним, тобто в ідеї боголюбства 
завершується естатичний акт.

Формування образу Бога є процесом 
у транзиторнім просторі кожної людини. 
Уявлення про Бога відіграють важливу 
роль і унікально пов’язані з тим, як лю-
дина сприймає саму себе, своє значен-
ня і мету свого існування, допомагають 
установлювати стосунки з оточенням.

Поняття екстазу сягає в глибину ві-
ків, запозичене воно із царини релігій-
них містерій. Розрізнялися гнітючий, 
хворобливий екстаз (гібріс, пристрасть, 
сп’яніння) і екстаз полегшення (в якому 
людина долучається до трансцендентної 
істини буття). Плотін вживає слово екс-
таз, описуючи надрозумове споглядан-
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ня, коли душа, відкинувши все чуттєве 
та інтелектуальне, підіймається над сфе-
рою буття – розуму (нуса) і в певнім за-
хваті й захопленні стикається з надбут-
тєвим – єдиним. Плотінівське розуміння 
екстазу прийняли неоплатоніки (Порфи-
рій, Прокл), а також представники па-
тристики (Псевдо – Діонісій, Ареопагід, 
Августин).

В Новий час поняття екстазу посту-
пово втрачало свою релігійну суть. Іта-
лійський вчений П. Мантегацца у книзі 
«Екстази людини» виділяє релігійні, 
чуттєві та естетичні екстази. Він вважає, 
що в певні історичні епохи зовнішні 
умови сприяли розвитку екстазу в од-
ному якомусь напрямі. «У стародавній 
Греції досить часто мали відбуватися 
естетичні екстази, тим часом як серед-
ні віки… були надто багаті релігійними 
екстазами» [7, c. 18-19].

За нашого часу, на думку Мантегац-
ци, коли надто розвинута нервовість, а 
культ прекрасного втілився в численних 
вівтарях, досить важко сконцентрува-
тися й досягти стану екстазу. Людина, 
вважає Мантегацца, котра досягає стану 
екстазу, крайніх меж людського, бачить 
і мріє про людину, яка більшою мірою 
людина, а ніж вона сама, про янгола чи 
про Бога, і відчуває себе саму, перевті-
лену в янгола чи в Бога, тобто в крилату 
людину або в невидиму, всемогутню іс-
тоту, за необхідності незалежну від про-
стору, тобто нескінченну.

Український вчений В. Вернадський 
стверджував, що в будь – якій філософ-
ській системі відображається душевний 
настрій її творця. Ці системи певним чи-
ном відповідають ідеалізованим типам 
людських індивідуальностей, які прояв-
ляються у формах мислення. Особливо 
глибоко розкривається таке їхнє значення 
в конкретній життєвій програмі творців, 
у теперішньому їхньому світогляді. Пе-

симістичні, оптимістичні, скептичні та 
інші системи водночас розвиваються в 
людській думці і є результатом одного й 
того ж прагнення зрозуміти безконечне.

«Такий індивідуальний відтінок фі-
лософських систем, – на думку Вернад-
ського, – ще більше посилюється завдя-
ки містичному настрою їхніх творців, 
завдяки створенню концепції і початко-
вих шляхів думки під впливом екстазу, 
під впливом якнайбільшого збудження 
всієї людської особистості» [8, c. 65].  
В цьому полягає вивчення творчості 
людської душі. За допомогою вищих ста-
нів буття людина переживає те, що сама 
здійснила, робить нове настановлення 
для майбутніх вчинків. І саме завдяки 
екстатичному злетові постає справжня 
рефлексія людини.

Звичайно, в даній статті не можливо 
розкрити всю багатоманітність цієї про-
блеми. У зв’язку з учинковим принци-
пом напрями психології тісно пов’язані 
з характером інтерпретації психіки і 
посідають своє місце у цій ієрархізова-
ній структурі: інтеріоризація – катар-
сис – екстаз. Якщо в ході інтеріоризації 
поглиблюються суперечності, що ви-
никають під час зіткнення зовнішньо-
го і внутрішнього світів, то катарсис є 
окультуренням цих суперечностей, щоб 
людина піднялася над ними, зберігаючи 
їх як базу свого вдосконалення, та фор-
мування нових структур. Інтерес до до-
слідження неповторного, унікального в 
людській психіці проявився в широкій 
постановці питань теорії та психології 
творчості.

Із зняттям суперечностей ведуться 
пошуки вищих цінностей життя, і люди-
на у вищому стані наближається до цих 
цінностей. Особистість у самопізнанні 
повертається до самої себе, найпотаєм-
ніших станів свого буття завершуючи 
повноту діяльнісних виявів. Психологія 
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стає у своєму безпосередньому значен-
ні феноменологічною сповнюючись ре-
альним історичним та індивідуальним 

змістом психіки. Ідея екстазу знаходить 
своє відображення зокрема в релігійній 
психології та психології надлюдини.
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ 

У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Анотація: У статті розглянуто лінгводидактичні підходи (контекстний, ситуативний, соціо-
культурний, інтерактивний) та особливості їх впровадження у практику викладання англій-
ської мови у вищій школі. 

Аннотация: В статье рассматриваются лингводидактические подходы (контекстный, си-
туативный, социокультурный, интерактивный) и особенности их использования в практике 
обучения английскому языку в высшей школе 

Summary: Different linguodidactic methods (Context Approach, Case Study Method, So-
cio-Cultural Approach, Interactional Method) applied into the practice of teaching English at higher 
schools are considered. 

У сучасному освітньому просторі ме-
тодичний підхід до навчання іноземної 
мови формується під впливом багатьох 
факторів: соціальне замовлення суспіль-
ства, домінуючі лінгвістичні теорії, ме-
тоди та технології навчання, розвиток 
інформаційно-комунікативних техноло-
гій і т.п. 

Теоретичні й практичні аспекти ін-
новаційних педагогічних технологій 
організації навчального процесу у ви-
щих навчальних закладах розглядались 
у наукових дослідженнях А. Алексюка,  
Я. Болюбаша, І. Дичківської, О. Гохберг, 
О. Євдокимова, М. Євтуха, В. Сластьо-
ніна, А. Слободенюка, М. Фіцули та 
ін. У зарубіжній педагогічній теорії та 
практиці проблеми педагогічних тех-
нологій досліджували такі вчені, як  
С. Ведемейер, Г. Веллінгтон, М. Вуль-
ман, М. Кларк, П. Мітчел, Ф. Персиваль. 
С. Сполдїнг, Р. Томас та ін.

На протязі останніх десятиріч домі-
нуючу роль у навчанні іноземної мови 
має комунікативний метод, особливість 
якого полягає в спробі наблизити процес 
навчання іноземної мови до процесу ре-
альної комунікації. Головна мета комуні-

кативного підходу – навчання основних 
видів мовленнєвої діяльності, а саме, 
усного і писемного мовлення, аудіювання 
і читання як засобу спілкування в різно-
манітних життєвих ситуаціях [2, с. 27].

У рамках комунікативного методу іс-
нують два підходи до навчання інозем-
ної мови на основі вирішення комуніка-
тивних завдань. Відповідно до першої 
точки зору, комунікативна ситуація без-
посереднього спілкування більш важли-
ва, ніж правильне використання мовних 
форм, і відповідно увага викладача не 
зосереджується на корекції мовних по-
милок. Прихильники протилежної точки 
зору вважають, що тлумачення фоне-
тичних, лексичних і граматичних норм 
функціонування іноземної мови і ви-
конання мовних вправ, спрямованих на 
їх засвоєння не тільки не завадять, а на-
впаки сприятимуть активізації процесу 
усного і писемного спілкування .

У зарубіжній лінгводидактиці перший 
підхід до навчання іноземної мови пред-
ставлений у так званому «контекстному 
підході» (Context Approach) і його різно-
видах (Strong Communicative Approach та 
Weak Communicative Approach). Суть цих 
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методів полягає в тому, що особливості 
функціонування лексичних одиниць іно-
земної мови і відповідні граматичні пра-
вила ілюструються на прикладах, взятих 
з реальних контекстів (усних і письмо-
вих). тобто студенти вивчають інозем-
ну мову в ході спілкування, виконуючи 
певні комунікативні завдання, а пояс-
нення викладача і звичні мовні вправи 
зведені до мінімуму. Основний акцент у 
навчанні лексики англійської мови необ-
хідно робити на вживанні тих лексичних 
одиниць, які використовуються в реаль-
них ситуаціях спілкування. При цьому в 
ситуаціях офіційного спілкування слід 
уникати надмірного використання роз-
мовної лексики, особливо в поєднанні зі 
«сленгом» [7, с 147].

Іншим методом цієї групи є ситуацій-
ний метод або «кейс-метод» (Case Study 
Method). Перший досвід використання 
«кейсів» – реальних практичних ситуа-
цій – в навчанні іноземної мови відно-
ситься до 1940-х рр. Нова технологія 
навчання була використана в Школі біз-
несу та Школі права Гарвардського уні-
верситету. Як правило, «кейси» викорис-
товуються в гуманітарних дисциплінах 
(юріспруденція, психологія, соціологія), 
при цьому іноземна мова грає роль ін-
струменту, за допомогою якого вирішу-
ється та чи інша проблема [5, с. 179].

Розглядаючи сутність «кейс-методу», 
виділяють такі його ознаки, як: співп-
раця студентів у групі і колективне об-
говорення конкретної ситуації-«кейсу»; 
відсутність єдиного рішення і необхід-
ність розглядати декілька оптимальних 
варіантів; колективна оцінка діяльності 
групи;. Цей підхід цікавий тим, що для 
колективного обговорення у групі про-
понуються не штучно створені ситуа-
ції, а проблеми, що є дійсно нагальними 
на даному етапі розвитку суспільства, 
адже «кейси» є реальними прикладами 

життєвих ситуацій (як, наприклад, роз-
гляд справи судом присяжних або пора-
ди психолога щодо вирішення сімейних 
проблем). Відповідно, іноземна мова –  
не самоціль, а засіб спілкування, своє-
рідний інструмент вирішення проблеми.

Цей метод передбачає можливість ак-
тивної співпраці викладача і студентів 
з формування і вдосконалення умінь і 
навичок усної і писемної комунікації, а 
саме, умінь висловлювання своєї точки 
зору на проблему, що обговорюється, 
умінь працювати з необхідною інфор-
мацією, зосереджуючись на головному 
і відсікаючи другорядне, навичок співп-
раці у групі тощо.

C 1990-х рр. у методиці поширюється 
соціокультурний підхід до викладання 
іноземних мов. Саме в ці роки комуні-
кативна методика переходить на новий 
етап свого розвитку, пов’язаний з по-
шуком шляхів взаємопов’язаного кому-
нікативного, соціокультурного і когні-
тивного підходів до вивчення іноземних 
мов. у яких акцентується роль мови як 
частини культури, а навчання іноземної 
мови розглядається як діалог двох куль-
тур в загальному форматі міжкультурної 
комунікації. 

Поняття «міжкультурна комуніка-
ція» вперше почали вживати в США на 
спеціальних психологічних тренінгах 
з підготовки фахівців до роботи за кор-
доном з метою формування здатності 
адекватно реагувати на прояв незнайо-
мого, незвичного в поведінці і поглядах 
представників інших культур. Здатність 
до спілкування на міжкультурному рів-
ні передбачає у людини наявність таких 
особистісних якостей, як: взаємоповага, 
відкритість, терпимість, готовність до 
спілкування і прийняття іншої культури, 
традицій і обрядів [4, с. 78].

Одним з найважливіших засобів вдо-
сконалення професійної підготовки сту-
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дентів у вищому навчальному закладі є 
використання інтерактивних технологій 
навчання. Інтерактивні методи (від англ. 
Interaction – взаємодія, вплив один на 
одного) – методи навчання, засновані на 
взаємодії тих, хто навчається і тих, хто 
навчає. Інтерактивне навчання – це спе-
ціальна форма організації пізнавальної 
діяльності, спосіб пізнання, здійсню-
ваний у формі спільної діяльності сту-
дентів, які взаємодіють один з одним, 
обмінюються інформацією, спільно ви-
рішують проблеми, моделюють ситу-
ації, оцінюють дії інших і свою власну 
поведінку, занурюються в реальну ат-
мосферу ділового співробітництва з ви-
рішення проблеми. 

Інтерактивна діяльність на заняттях 
фокусується на п’яти основних елемен-
тах: взаємодія, спільна робота, робота в 
групах, особиста відповідальність, по-
зитивна атмосфера. Отже, інтерактивне 
навчання – це, насамперед, діалогове 
навчання, в рамках якого здійснюється 
взаємодія.

Серед інтерактивних технологій мож-
на виділити такі, як «Інтелект-карти» 
(англ. Mind map) та «Синквейн» (англ. 
Cinquain), які розкривають творчий по-
тенціал студентів, сприяють розвитку 
комунікативних умінь і навичок, при-
вчають працювати в команді.

Інтелект-карти, (англ. Mind map) або 
асоціативні карти, представляють собою 
графічне вираження процесів сприйнят-
тя, обробки і запам’ятовування інформації 
та творчих завдань, це – своєрідний спо-
сіб розвитку пам’яті і мислення. Інтелект-
карти були розроблені та запропоновані 
Т.Бьюзеном, фахівцем з питань інтелекту, 
психології навчання і проблем мислення. 
Існують певні правила створення асоці-
ативних карт. Інтелект-карта малюєть-
ся як деревоподібна схема, що зображає 
слова, ідеї, завдання або інші поняття, 

які пов’язані гілками, що відходять від 
центрального або головного поняття або 
ідеї. В основі цієї техніки лежить принцип 
«радіантного мислення», який відносить-
ся до асоціативних розумових процесів, 
відправною точкою яких є центральний 
об’єкт. Цим досягається нескінченна різ-
номанітність можливих асоціацій і, отже, 
їх невичерпність [4, с. 109].

Найбільш ефективні результати мож-
на отримати, використовуючи інтелект-
карти в роботі із введення і контролю 
нового лексичного матеріалу, поєдную-
чи ці карти з лексичними картами теми. 
Даний потенціал інтелект-карт може 
бути використаний на різних етапах ро-
боти з новим або засвоєним лексичним 
матеріалом. Перед початком кожного но-
вого модуля студенти отримують лекси-
ку по темі у вигляді таблиці, складеної 
за принципом високої частотності лек-
сичних одиниць, які в подальшому бу-
дуть використовуватися в різноманітних 
видах роботи на заняттях.

Розглянемо особливості створення 
інтелект-карт (на прикладі теми ‘Travel 
broadens your mind!’ за НМК Upstream 
Intermediate) [8, с. 57].

Розташовуємо основну тему ‘Travel 
broadens your mind!’ в центрі листа у 
вигляді малюнка-асоціації (наприклад, 
земна куля або карта світу)

Основні відгалуження (кожне відгалу-
ження являє собою один з аспектів подо-
рожі) з’єднуються з малюнком у центрі 
листа, а другорядні і всі інші – один з од-
ним, тому що, в основі розумового про-
цесу лежать асоціації, отже, з’єднуючи 
відгалуження, краще запам’ятовується 
інформація 

На кожній лінії повинно бути по од-
ному ключовому слову, тоді інтелект-
карта буде більш виразною і гнучкою. 
Слова можна поєднувати з малюнками-
асоціаціями.
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У процесі створення карти викорис-
товуємо різні кольори, адже така інте-
лект-карта стає жвавішою, виразнішою і 
сприяє творчому процесу. 

Таким чином, створена інтелект-кар-
та відображає лексичне розмаїття теми 
‘Travel broadens your mind!’ у вигляді 
ключових слів і малюнків-асоціацій. 
Особливість інтелект-карт полягає в 
тому, що вони рідко можуть бути завер-
шені повністю, адже постійно доповню-
ються і розширюються по мірі того, як 
збільшується лексичний запас студентів. 

Дидактичний синквейн – один з 
ефективних методів формування кому-
нікативної компетенції в читанні іно-
земною мовою, який дозволяє студен-
там творчо передати власне розуміння 
прочитаного, висловивши в лаконічній 
формі свої думки, знання, почуття, об-
разні асоціації.

Синквейн (англ. Cinquain) – віршова-
на форма з п’яти строк виникла в США 
на початку XX століття під впливом 
японської поезії. Надалі стала викорис-
товуватися в дидактичних цілях як ефек-
тивний метод розвитку образної мови, 
своєрідним резюме прочитаного тексту 
або стислим відображенням теми, що 
обговорюється на занятті. 

Основні правила написання дидак-
тичного синквейна полягають в наступ-
ному: в першому рядку повідомляється 
тема синквейна (складається з одного 
слова); другий рядок складається з двох 
слів (прикметників або дієприкметни-
ків), які описують ознаки і властивості 
обраного предмета, третій рядок склада-
ється з трьох слів (дієслів або дієприс-
лівників), які описують дії об’єкта; чет-
вертий рядок – фраза з чотирьох слів, 
яка виражає особисте ставлення автора 
синквейна до описуваного предмету; 
п’ятий рядок – висновок, слово-резю-
ме, що містить авторську інтерпретацію 

проблеми і надає темі нового звучання 
[1, с. 51].

Наприклад, при вивченні студентами 
теми «Choosing a Career» можна запро-
понувати наступний синквейн ‘Teacher’

Teacher
Knowledgeable, warm-hearted 

Teaches, helps, inspires
A great teacher is a great artist.

Master
Написання синквейна є формою віль-

ної творчості, що вимагає від автора 
вміння знаходити найсуттєвіші характе-
ристики, робити висновки і коротко їх 
формулювати. У зв’язку з цим чітке до-
тримання правил написання синквейна 
не обов’язково. Наприклад, для поліп-
шення тексту в четвертому рядку можна 
використовувати три або п’ять слів, а в 
п’ятому рядку два слова. Можливі варі-
анти використання і інших частин мови.

При зовнішній простоті форми, синк-
вейн – швидкий, але потужний інстру-
мент для рефлексії, синтезу і узагаль-
нення інформації. Він вчить осмислено 
використовувати поняття і визначати 
своє ставлення до даної проблеми, вико-
ристовуючи всього 5 рядків, що, безумов-
но, є основоположним при формуванні 
навчально-пізнавальної компетенції.

На відміну від стандартного твору, 
синквейн вимагає менших витрат часу, 
хоча і має більш жорсткі рамки за фор-
мою викладу. Написання синквейну ви-
магає від студентів реалізації практично 
всіх особистісних здібностей – інтелек-
туальних, творчих, образних, і дозволяє 
гармонійно поєднувати елементи всіх 
трьох основних складових освітніх сис-
тем: інформаційної, діяльнісної та осо-
бистісно-орієнтованої.

Процес інтеграції індивіда в суспіль-
ство, його соціалізація відбувається че-
рез засвоєння ним соціальних норм і 
цінностей, а мова (тим більше, інозем-
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на) є одним із способів цієї інтеграції. 
Невід’ємною частиною цього процесу є 
знання норм і традицій спілкування на-
роду, тобто його комунікативної пове-
дінки як частини національної культури. 
Такі знання дозволяють учасникам про-
цесу комунікації, які належать до різних 
національних культур, адекватно сприй-
мати і розуміти один одного, і тим самим 
сприяти «міжкультурнії комунікації». 
Суть соціокультурного підходу полягає 
в тому, що іноземна мова стає засобом 
залучення людини до іншої національ-
ної культури, її величезного духовного 
потенціалу, тобто процес навчання іно-

земної мови має бути спрямованим на 
«пізнання учнями іншої культури».

Таким чином, сучасна вітчизняна та 
зарубіжна лінгводидактика розглядає 
мову як частину культури народу, а ви-
вчення іноземної мови як вивчення куль-
тури цього народу. В освітньому просто-
рі сьогодення підходи, рекомендовані 
для навчання іноземних мов, є різнома-
нітними за формою і за змістом. Зміни, 
що відбуваються в мові, нові погляди на 
місце мови в духовному житті народу, 
зміни в соціально-культурній сфері сус-
пільства визначають ефективність засто-
сування того чи іншого метода навчання. 
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ПРОБАЧЕННЯ ЯК ОСНОВА ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Анотація: У статті обгрунтовується феномен пробачення як основа для особистісного 
зростання. Зміст процесу пробачення інтерпретується з точки зору усвідомленого й ціле-
спрямованого саморегулювання особистості.

Аннотация: В статье феномен прощения обосновывается как основа роста личности.  
Содержание процесса прощения интерпретируется с точки зрения осознанной и целена-
правленной саморегуляции личности.

Summary: In the article phenomenon of forgiveness is clarified as the base for a person to de-
velop. The content of forgiveness process is interpreted as conscious and purposeful self-regula-
tion of person.

Постановка проблеми. Проблеми 
психології особистості, саме як осо-
бистості, виявляються там, де людина 
має справу з оволодінням своєю пове-
дінкою, тому, що воно здійснюється на 
підставі певних соціальних цілей, яки-
ми вона керується. Цю особливість, 
притаманну людині як цілісній істоті, 
виразно підкреслив І. П. Павлов, на-
зиваючи людину «системою, яка само-
регулюється» («саморегулирующаяся 
система») [69, 118]. Правда, І. П. Пав- 
лов скоріше всього розумів це як регу-
лювання різноманітних видів психо-
нервової діяльності людського організ-
му, маючи на увазі процес активного 
урівноваження з середовищем, який 
у ряді випадків носить стереотипний 
характер і не завжди усвідомлений. В 
даній же роботі мова йтиме про ту спе-
цифічну форму саморегулювання, яка 
виступає як усвідомлена діяльність і 
являє собою яскраве проявлення пси-
хічної діяльності людини як особис-
тості.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Системні і багатопланові 
дослідження психології пробачення 
почались ще у 1980р. Засновниками 
цього напрямку вважають Р. Енрайта, 

Ф. Финчема, Е. Уортингтона, М. Мак- 
Каллоуа. Зарубіжні дослідники вста-
новили, що пробачення має терапев-
тичний ефект, призводить до нової 
якості життя та є засобом досягнення 
благополуччя й душевного комфорту. 

Наприкінці ХХ початку ХІ ст.. про-
блеми психології пробачення заціка-
вили російських психологів та філо-
софів. Вони здійснили свій внесок у 
тлумачення поняття пробачення, ви-
значивши його як активне подолання 
негативної орієнтації по відношенню 
до кривдника і розвиток відносно ньо-
го позитивної орієнтації (Е. Гассін, 
1999 р.), як моральний акт (А. Родіо-
нова, 2007 р.); сформулювали соціаль-
ні умови, за яких реалізація пробачен-
ня є цілющим для соціального биття  
(Д. Томільцева, 2010 р.); проаналізува-
ли змістовно-динамічну сторону про-
бачення та дослідили його механізми 
(А. Чукова, 2011 р.); дослідили гендер-
ний аспект взаємозв’язку соціально-
психологічних характеристик проба-
чення як феномену міжособистісного 
спілкування з агресією (О. Чупікова, 
О. Гроголева, 2014 р.).

Вітчизняні дослідники почали здій-
снювати спроби пошуку зв’язків здат-
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ності до пробачення з особистісними 
властивостями (Сокур А. В., Грисенко 
Н. В., 2013 р., та Носенко Е. Л., 2016 р.).  
Результати їхніх досліджень підтвер-
дили позитивний кореляційний зв’язок 
між здатністю до пробачення та рівнем 
самоконтролю, особистісною зрілістю, 
глибинністю переживань, толерантніс-
тю, «децентраціює», рефлексією, емпа-
тією, хоробрістю, надією, оптимізмом.

Завданнями даної статті є: ана-
ліз феномену пробачення як процесу 
пов’язаного зі здатністю до емоційної 
саморегуляції та обґрунтування пози-
тивного впливу здатності до пробачен-
ня на зростання особистості. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Зарубіжні автори вже на-
магались розкрити психологічний 
зміст пробачення як фактора, який 
сприяє особистісному зростанню та 
саморозвитку [6]; визначали якості 
пробачення, серед яких й управління 
емоціями [5]. Але ґрунтовно ці питан-
ня ще малодосліджені.

Афективна сфера особистості – це 
емоційний процес вибухового харак-
теру, який стрімко й бурхливо тече і 
може дати не підвладну свідомому во-
льовому контролю розрядку у дії, тому 
такі емоції як гнів, ненависть, образа, 
смуток мають бути зупинені. У ког-
нітивному плані – це позитивне емо-
ційне переживання, тобто коли люди-
на зупиняє осуд кривдника і відхиляє 
думку про помсту, тоді відбувається 
пробачення. Таким чином, у регуляції 
емоцій і почуттів пробачення відіграє 
важливу роль, позитивно відобража-
ючись на психічному й фізичному 
здоров’ї особистості. Також, на думку 
екзистенціалістів, пробачаючи, люди-
на може отримувати новий сенс жит-
тя, що стає джерелом її особистісного 
зростання і розвитку.

Щире пробачення стає можливим 
лише тоді, коли людина спроможна 
усвідомити й емоційно сприйняти той 
факт, що не було і немає нічого такого, 
що потребувало б її пробачення.

Пробачаючи, людина чинить акт, у 
процесі якого їй доводиться позбав-
лятися емоцій гніву, роздратування і 
спрямовувати свою свідомість на ви-
сокі моральні почуття, які б сприя-
ли її особистісному зростанню. Так, 
вона починає контролювати, регулю-
вати свої емоційні переживання і по-
збавлятися інформації, яка негативно 
відображається на її загальному пси-
хічному стані і блокує її особистісний 
розвиток. 

По суті своєї необхідність у само-
регуляції пов’язана з прагненням розі-
братися в життєвій ситуації і зрозуміти 
її зміст. Людина, що не бажає прийма-
ти в собі образу, вважаючи її дезорга-
нізуючим чинником власного розвитку, 
прагне переосмислити свої погляди, 
що стосуються джерела образи, і орга-
нізувати свою поведінку таким чином, 
щоб, усвідомлюючи себе, почувати-
ся комфортно і гармонійно. І в цьому 
сенсі людина починає бачити рішення 
проблеми в пробаченні. Так, акт про-
бачення можна віднести до процесу 
саморегуляції, довільного психічного 
регулювання.

Довільне регулювання є ні що інше 
як вольове регулювання. Вольова дія 
опосредковуються через свідомість.

За словами Л.С. Рубінштейна, вод-
ноч зі зміною зв’язку дії з навколиш-
ньою дійсністю змінюється і зв’язок її 
з особистістю, від якої вона надходить. 
Оскільки дія у вольовому акті опосе-
редковується свідомим процесом і на-
буває вибіркового характеру, вона є в 
більшому чи меншому ступеню про-
явом особистості, вираженням її спря-
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мованості. На відміну від імпульсивної 
дії, вольовий акт надходить від люди-
ни і спрямовується нею. Така дія стає в 
вчинком, у якому людина себе виявляє 
і яким вона висловлює своє ставлення 
до інших [32, 590].

Покладаючись на дані твердженя, 
можна сказати, що при наявності ба-
жання змінити на краще зв’язок осо-
бистості з дійсністю, що виявляється 
і через емоційну сферу, в цей процес 
свідомо включається вольова дія і те 
спрямується вона на позитивне чи нега-
тивне в особистості буде свідчити про 
розвиток і моральний зріст особистості 
або ж про відсутність такого зросту.

Для того, щоб прийти до щирого 
пробачення, людина повинна прийня-
ти це як належне, а на думку Л.С. Ру-
бінштейна, якщо людина переживає 
будь-що як належне (а не лише знає, 
що воно вважається таким), вона вже 
якоюсь стороною своєї істоти хоче 
цього, навіть якщо при цьому їй мимо-
волі хочеться чогось іншого. Належ-
не – це загальнозначущий моральний 
компонент особистісної волі [32, 591].

Особливість включення вольової 
регуляції в початковий момент здій-
снення діяльності складається в тому, 
що людина, свідомо відмовляючись 
від одних цілей, віддає перевагу іншим 
і реалізує їх усупереч безпосереднім 
спонуканням. Воля у виборі дії вияв-
ляється в тому, що, свідомо відмовив-
шись від звичного засобу вирішення 
завдання, індивід обирає інший, іноді 
більш важкий, і намагається не відсту-
пати від нього.

Мова йде не лише про те саморегу-
лювання, що відбувається в сфері во-
льових процесів, йдеться про явище 
більш широкої значущості. 

На основі практики регульованих 
дій створюється саме грунт для ви-

никнення уже свідомого оволодіння 
собою. Оволодіння своєю поведінкою 
виникає не просто як регулювання тих 
чи інших своїх дій, операцій, проце-
сів, а як усвідомлений вплив людини 
на саму себе в сенсі встановлення пе-
ред собою перешкод тим або іншим 
устремлінням або, навпаки, як вплив 
на себе у вигляді формування в собі 
ставленняя, що сприяє розвитку цих 
проявів [36, 64]. 

Необхідно відзначити тісний 
зв’язок, що існує між діями з оволо-
діння собою і явищем самосвідомос-
ті, хоча одне не зводиться до іншого. 
З одного боку, процеси саморегулю-
вання вносять нові моменти в харак-
тер самосвідомості людини і, з іншого 
боку, розвиток самосвідомості надає 
нове значення процесам оволодіння 
собою. А на думку В.С. Лобзина часто 
саме переживання, які пацієнт не може 
або не бажає усвідомлювати, лежать в 
основі тих або інших невротичних по-
рушень [17, 53]. Тобто самосвідомість, 
як усвідомлення себе, будучи першою 
стадією саморегулювання, є і базою 
для самовдосконалення.

Початковою ланкою прояву само-
свідомості є самопізнання. Через са-
мопізнання людина приходить до пев-
ного знання про себе, хоча цей процес 
ніколи не призводить до суцільного, 
завершеного знання. На рівні самопіз-
нання «Я і Я» ускладнюються засоби 
вивчення власного внутрішнього сві-
ту, провідними прийомами стає само-
аналіз і самоосмислення. Аналізую-
чи свою поведінку, людина здійснює 
спробу співставити її з тими цілями і 
цінностями, які є для неї як особис-
тості більш значущими. В результаті 
відбувається усвідомлення своєї цін-
ності і самототожності. Якщо в про-
цесі осмислення щире пробачення, 
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що безсумнівно є позитивним пере-
живанням, для особистості виявиться 
домінантою в порівнянні з образою, 
то наслідком цього стане і загальний 
емоційно – позитивний стан психіч-
ного, сприятливий особистісному 
зростанню. Це підтверджує теорія  
А.А Ухтомського, за якою, будь-який 
індивідуальний психічний зміст є слід 
від пережитої раніше домінанти. По-
точний стан людини та його активність, 
за А.А. Ухтомським є відображен-
ням тієї або іншої домінанти [17, 47].  
У найвищому ступені сутність люди-
ни розкривається в процесі прийнят-
тя нею свого минулого, відображення 
дійсного і устремлінь на майбутнє. 
Переоцінка свого попереднього до-
свіду дуже важлива для особистісного 
зростання. У цьому зв’язку необхідно 
розвинути в собі спроможність аналі-
зувати своє минуле. Критичне осмис-
лення власних помилок є психологіч-
ним стимулом впевненості у собі в 
плані самовдосконалення.

На основі самовивчення людина са-
мостійно визначає основні напрямки 
самовдосконалення, самоперетворен-
ня. Такий підхід обгрунтовується тим, 
що активним, діяльнісним початком 
в організації і керуванні психічними 
функціями є особистість людини, її 
свідомість і самосвідомість на основі 
самоспостереження і реакцій оточу-
ючих. У цьому відношенні свідомість 
людини є системою, що несе в собі 
функції аналізатора аналізаторів як у 
відношенні фізіологічних, так і у від-
ношенні психічних процесів. При цьо-
му свідомість займає позицію актив-

ного самоспостерігача і контролера  
[17, 218].

Таким чином, у процесі розвитку 
самосвідомості психічна діяльність 
особистості з саморегулювання підні-
мається на новий рівень. З’являються 
нові мотиви, визначаються нові цілі, 
в силу яких людина прагне здійсню-
вати дії з оволодіння собою. Критич-
не ставлення до себе, до сторін своєї 
особистості, характеру, почуттів тощо, 
постановка нових завдань – все це ви-
значає новий зміст процесу саморегу-
лювання. В свою чергу здійснення са-
морегулювання у напрямку підкорення 
собі своїх устремлінь, настроїв тощо –  
є серйозним моментом у зміннені са-
мосвідомості, в її розвитку.

Так здійснення саморегулювання, 
спрямування своєї свідомості на про-
бачення, якщо воно є бажаною метою 
для людини, буде свідчити про її роз-
виток і особистісне зростання.

Підсумовуючи все вищезазаначене, 
можна зробити висновок про те, що 
пробачення є нічим іншим як довільною 
саморегуляцією, яка призводить до осо-
бистісного зростання. А якщо процес 
саморегуляції кожної людини відрізня-
ється індивідуальною діяльністю її ре-
гуляторних механізмів, ми можемо ска-
зати, що індивідуальна сформованість і 
розвиток цих механізмів впливає на те, 
як буде протікати процес пробачення. 
Психологічний аналіз індивідуальних 
механізмів проживання пробачення, які 
можуть бути визначені як конструктив-
но-перетворюючі стратегії є перспек-
тивою наших подальших досліджень у 
цьому напрямку.
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МЕТОД ВНУТРЕННЕГО ДИАЛОГА 
КАК ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕДУКЦИЯ 

АРХЕТИПИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ

Аннотация: В статье рассмотрены методологические и прикладные аспекты метода вну-
треннего диалога в контексте философии Платона и феноменологии Э. Гуссерля для реше-
ния задач глубинной психотерапии и психокррекции.

Анотацiя: В статтi розглянутi методологiчнi та прикладнi аспекти методу внутрiшнього 
дiалогу в контекстi фiлософії Платона та феноменології Е. Гуссерля для вирiшення завдань 
глибинної психотерапії та психокорекції.

Summary: The article describes the methodological and applied aspects of the method of inter-
nal dialogue in the context of the philosophy of Plato and the phenomenology of Husserl to meet the 
challenges of deep psychotherapy and psihocorrection.

Постановка проблемы. Еще в рабо-
те «Символы и метаморфозы либидо» 
К.Г. Юнг отмечает значение символа как 
связующего звена во взаимодействии 
сознания и бессознательного. Приво-
дя в качестве примеров фантазии своих 
пациентов, он объясняет, каким образом 
символы позволяют трансформировать 
бессознательные влечения, донося их до 
сознания. В частности, анализируя сим-
волическую природу сновидений, он пи-
шет: «Для чего сны символичны? Сны 
символичны для того, чтобы их не по-
нимали, для того, чтобы желание, кото-
рое находится за сном, как источник по-
следнего, оставалось непостигнутым… 
Нас занимает здесь вторая постановка 
вопроса: как происходит то, что сны 
оказываются символическими, то есть 
откуда эта способность символического 
изображения, следов которой мы не на-
ходим в нашем сознательном дневном 
мышлении?» [12].

Далее К.Г. Юнг излагает свою точ-
ку зрения на значение ассоциативного, 
дологического мышления во взаимо-
действии сознания и бессознательного. 
Тема взаимодействия сознания и бес-

сознательного через посредство сим-
волов – одна из ключевых в аналити-
ческой психологии. Нельзя назвать ни 
одной работы К.Г.Юнга, где бы эта тема 
не поднималась. Но особенно глубоко-
го он исследует ее в таких работах, как 
«Архетип и символ» [15], «Душа и миф. 
Шесть архетипов» [16], «Психология и 
алхимия» [14], «MysteriumConiunctionis. 
Таинство воссоединения» [18]. Иссле-
дование значения символов во взаимо-
действии сознания и бессознательного 
было продолжено сподвижниками и по-
следователями К.Г.Юнга. Э.Нойманн в 
своей книге «Происхождение и развитие 
сознания», исследуя процесс фрагмен-
тации архетипов как наиболее продук-
тивный способ взаимодействия с ними 
сознания, пишет: «Фрагментацию архе-
типов ни в коем случае не следует пони-
мать как сознательный аналитический 
процесс. Появление группы архетипов, 
отколовшихся от основного архетипа, и 
соответствующей группы символов вы-
ражает спонтанные процессы, в которых 
активность бессознательного остается 
неослабленной. Перед сознательным 
Эго эти архетипы и символы предстают 
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как продукты бессознательного, даже 
когда они констеллируются сознанием в 
единое целое» [7]. И далее: «Расчлене-
ние аморфного бессознательного на жи-
вописный мир архетипов позволяет со-
знательному уму представить и постичь 
их. «Темные» импульсы и инстинкты 
уже больше не имеют полного контроля 
над целостностью… Такое расщепле-
ние архетипа на группы символов со-
провождается замедлением реакции и 
деэмоционализацией. По мере того, как 
способность сознания ассимилировать 
и понимать отдельные символы увели-
чивается, Эго перестает подавляться. 
Мир становится яснее, ориентироваться 
в нем становится легче, а сознание рас-
ширяется» [7].

Формулирование целей статьи.  
В практике психологии глубинных транс-
формаций как постюнгианской школы 
вопросы символики, релевантной зада-
чам психотерапии, психокоррекции и ин-
дивидуации занимают одно из ведущих 
мест. Следовательно, феноменология 
данного процесса является методологи-
ческой его основой. Данная статья пред-
ставляет собой сжатое изложение наших 
исследований данного вопроса.

Изложение основного материала 
исследования. Ведущим методом на-
шего исследования является феномено-
логическая редукция. Разработанный 
Э. Гуссерлем, этот метод представляет 
собой освобождение сознания от нату-
ралистической установки – т.н. «наи-
вного» взгляда на мир, когда вещи и 
события видятся существующими вне 
субъекта, в пространстве и времени. И 
в таком восприятии субъект видит вещи 
не как образы, находящиеся в его созна-
нии, а как трансцендентную своему со-
знанию физическую действительность. 
Преодоление этой натуралистической 
установки позволяет осуществить по-

ворот от «наивного» восприятия мира к 
сосредоточению на самих переживаниях 
сознания [1, 2, 3].Значение метода фено-
менологической редукции в теории и 
практике психологии глубинных транс-
формаций уже описывалось нами [9] и 
в этом исследовании мы также прибег-
ли к его возможностям. Феноменоло-
гия взаимодействия сознания и бессоз-
нательного через посредство символов 
приводит нас к изначальным, базовым 
смыслам бессознательного, которые  
К.Г. Юнг, по его собственному призна-
нию, нашел в учении Платона о предвеч-
ных идеях [8]. В контексте платоновского 
учения об идеях-эйдосахсимволообразу-
ющая функция сознания во взаимодей-
ствии с бессознательным представляет 
собой имагинацию первоначального, 
непосредственного, эйдетического вос-
приятия архетипа.Имагинация, в свою 
очередь, содержательно представляет 
собой отражение содержания архетипа 
и последующее трансформирование его 
нуминозных смыслов в соответствии с 
имманентными когнитивными матрица-
ми Аутентичного Я. Разберем подроб-
нее, что это означает.

Эйдос, в понимании Платона, есть 
имманентный способ бытия вещи, ее 
внутренняя форма. Он обладает онто-
логически самостоятельным статусом, 
формируя тарнсцендентный мир идей 
как совокупность абсолютных и совер-
шенных протоструктур вещественной 
реальности. При этом феноменология 
эйдоса дает нам явное соотнесение это-
го понятия с понятием архетипа. Совер-
шенство эйдоса понимается Платоном 
как семантическая инвариантность его 
сущности – усия [8], самотождествен-
ность смысла. Сравним это со свойства-
ми архетипа: «Архетипы – непредста-
вимы сами по себе, они проявляются в 
сознании следствиями самих себя, в ка-
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честве ахретипических образов и идей… 
Архетип должен восприниматься до-
осознанно, а не вследствие научения. 
Архетип, отраженный в сознательном, 
должен иметь как концепт, так и символ. 
Архетип является цельной, амбивалент-
ной структурой, имеющей позитивный и 
негативный аспекты. Архетипы должны 
иметь устойчивость, то есть сопротив-
ляться попыткам исказить его структуру. 
Архетип, претендующий на самостоя-
тельное существование как объект, дол-
жен иметь достаточное количество соб-
ственных элементов, не принадлежащих 
другим архетипам» [4]. Сопоставляя се-
мантическую структуру эйдоса и архе-
типа мы видим их релевантность.

Рассматривая интенциональный кон-
текст эйдоса и архетипа мы отмечаем в 
первом воплощаемостьв множественных 
вещах в соответствии со своей функци-
ональной структурой как образца и как 
рода, во втором – проактивность, делаю-
щую архетип альтернативным центром 
организации и идентичности, а, учиты-
вая его филогенетическую первичность, 
мы можем говорить о протоидентично-
сти. Применение метода феноменоло-
гической редукции в теории и практике 
психологии глубинных трансформаций 
позволяет нам редуцировать различные 
психологические комплексы до их не-
редуцируемого смысловго остатка [1]. 
Между тем, первоначальное определе-
ние архетипа, данное К.Г. Юнгом, зву-
чит как «архаический остаток» [15]. На 
этом этапе, согласно Э. Гуссерлю, пси-
холого-феноменологическая редукция 
переходит в эйдетическую. Эйдетиче-
ская же редукцияпрежде всего предпо-
лагает очистку феноменов от фактично-
сти внешней реальности и превращение 
их в переживания сознания, вневре-
менные сущности, идеацирующие не-
посредственное усмотрение сущности 

предмета, его эйдоса. Это, как мы уже 
убедились, редукция психологического 
комплекса к его архаическому остатку, 
архетипу.

Благодаря своейинтенциональности 
архетип констеллируется с сознанием. 
Как этот процесс происходит на уров-
не чистых нередуцируемых смыслов, 
платоновских эйдосов? Взаимодействие 
между эйдосом и душой воспринимаю-
щего его субъекта Платон обозначал как 
койнонию (общение). Именно на эйдос 
направлена, в конечном счете, любая 
познавательная активность человека, 
дающая ему подлинноеумопостижение, 
свободное от субьектного, событийно 
обусловленного представления о по-
стигаемом предмете. В психологиче-
ском контексте этот процесс можно со-
отнести с рефлексией, интроспекцией. 
Эти понятия, однако, делают акцент на 
познающей и директивной функции со-
знания, оставляя в тени интенциональ-
ность и субъектность второго участника 
данного диалога – эйдоса-архетипа, его 
встречное – а, нередко, и упреждаю-
щее – движение к сознанию. Поэтому 
нам представляется более адекватным 
для обозначения этого процесса термин 
психологии глубинных трансформаций 
внутренний диалог [9, 10, 11, 12, 13].

Результатом койнонии, как полагал 
Платон, становится отпечаток эйдоса 
в душе человека – ноэма. Теперь срав-
ним это с понятием имаго в аналити-
ческой психологии: «Установленное 
Лаканом различие между «реальным» 
отцом, отцом «воображаемым» и «сим-
волическим» (закон имеет сходство с 
проведенным ранее Юнгом различием 
между буквальным отцом, имаго отца 
и архетипом отца… Определенное Юн-
гом имаго психического не является 
копией или представлением некоторой 
более первичной реальности; она явля-
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ется источником нашего чувства пси-
хической реальности… Психическое 
имаго в юнговской психологии выпол-
няет синтетическую функцию, интегри-
руя внешние сенсорные переживания 
и внутренние психические реакции» 
[5]. И далее: «Имаго – это образ, про-
изводный от порождающей нас фило-
генетической традиции, родительский 
образ, структурирующий наше Супер-
Эго в качестве идеала и определяющий 
собою индивидуальные инфантильные 
схемы освоения архаического наследия 
психикой ребенка, структуру его лич-
ного бессознательного… Архетипами 
принято называть некие первообразы, 
существующие в культурной среде аб-
солютно автономно, не имеющие ис-
точников в индивидуальной психике и 
формирующей в ней некие типические 
представления (своего рода «второ-об-
разы»), которые и принято связывать с 
понятием «Имаго»… Воздействие ар-
хетипики на индивида опосредовано 
так называемыми архетипическими об-
разами, заложенными в символическом 
содержании культурной традиции. Вза-
имодействуя с наследуемыми схемами, 
вобравшими в себя филогенетический 
опыт предшествующих поколений, и 
инстинктивными позывами нашего бес-
сознательного, архетипические образы 
формируют структуру так называемой 
психической реальности в виде набора 
имаго-образов, представляющих собой 
своеобразный синтез личного и коллек-
тивного бессознательного. Таким об-
разом, Имаго – это мост между двумя 
мирами, миром индивидуального пере-
живания и миром трансперсонального 
наследуемого опыта, нормативного по 
отношению к вторичным личностным 
структурам» [6]. Итак, мы наблюдаем 
смысловую релевантность койнонии и 
ноэмы в учении Платона с одной сто-

роны, и имагинации и имаго в аналити-
ческой психологии. Можно сказать, что 
архетип манифестирует себя сознанию 
через процесс созидания имаго, которые 
в данном случае тождественны симво-
лам, фрагментирующим и транслиру-
ющим нуминозные смыслы архетипа и 
его аффективные влечения.

Однако в практике психотерапевти-
ческой и коррекционной работы этот 
процесс интересует нас прежде всего в 
обратном порядке: от сознательных мо-
тивов к бессознательным имаго через 
редукцию символов к архетипу, через 
ноэму к эйдосу. Как это происходит?

Под влиянием внешнего диалога с 
аналитиком, классического нарратив-
ного сократического диалога, анали-
занд переходит в состояние диалога 
внутреннего. Для этого аналитик дол-
жен вернуть анализанду его перенос, 
погружая его в состояние феномено-
логической эпохе [1] – воздержания от 
всех суждений о предмете вне воспри-
нимающего его сознания анализанда. 
Мы погружаем анализанда в состояние 
глубокой интроспекции, помогая ему 
наблюдать акты его психической ак-
тивности в отрыве от их внешне-собы-
тийного контекста. Это тот уровень чи-
стой феноменологии, о котором писал  
Э. Гуссерль, что он «имеет дело исклю-
чительно с переживаниями, постига-
емыми в интуиции и анализируемыми 
в чистой сущностной всеобщности, но 
не с эмпирически апперцепируемы-
ми как реальными фактами» [1]. Осу-
ществляя при помощи феноменологи-
ческой редукции возвратный процесс 
имагинации (редукцию символов), мы 
ведем восприятие анализанда от более 
осознанных, рационально постигае-
мых имаго к менее осознанным, более 
иррациональным, архаичным, интуи-
тивно постигаемым. Особенно важным 
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признаком того, что процесс редукции 
символов действительно реверсивен в 
вертикальном измерении – от Эго к все 
более глубоким уровням бессознатель-
ного – является усиление синкретично-
сти интроспективно воспринимаемых 
имаго с постепенным переходом их от 
состояния когерентности к состоянию 
субстанциональности. Лингвистиче-
ски это выглядит так, что мы помогаем 
анализанду отделить модус вербализи-
руемого имаго-символа от диктума, со-
средоточившись на своем отношении к 
некоему событию прошлого или насто-
ящего (например, психотравме) дистан-
цированно от самого факта. По мере сле-
дования процессу феноменологической 
редукции как все более углубляющейся 
интроспекции смыслов и переживаний, 
мы погружаем анализанда во все более 
синкретичные имаго. В платоновской 
терминологии это означает переход от 
ноэмы к эйдосу. Субстанциональность 
имаго как внутреннее единство всех 
форм ее проявления и существования, 
самодостаточность и проактивность, а, 
главное, усия – неподвижность смысло-
вой структуры или, говоря терминами 
Э. Гуссерля, нередуцируемость смысла 
и есть признаком того, что в редукции 
символов мы дошли до их первоистока –  
эйдоса, архетипа.

Наиболее показательным примером 
такого рода работы является анализ ар-
хетипических сновидений. Приводим 
сон одной анализандки.

«Я играю с ребенком (мальчиком) в 
машинки и показываю, что такое авария, 
при этом разбиваю колени, ноги очень 
болят, но я не обращаю внимания, после 
этого я бегу на занятия и не могу бежать, 
когда я смотрю на свои ноги я вижу, что 
вместо тела у меня только скелет, кото-
рый рассыпается, а я его собираю и бегу 
дальше и так до бесконечности.

Я спорю с преподавательницей по 
психологии, я ей говорю, что она ни-
какой не психолог, что она порождает 
в несозревших умах детей агрессию и 
начинаю показывать и рассказывать, к 
чему это приводит, я ее провожу в под-
вал и всю свою группу и там как театр, 
показывают сцены насилия, но никак 
не могут найти актрису для сцены, где 
женщине разрезают ноги в промежно-
сти до пояса, чем-то напихивают и под-
жигают, и я соглашаюсь и со мной все 
это делают».

Использовав метод феноменологи-
ческой редукции мы погрузили анали-
зандку в состояние внутреннего диало-
га, когда партнером Эго по диалогу на 
первом уровне выступили визуальные 
имаго сновидения:

1) Она сама, обучающая мальчика и 
разбивающая себе ноги.

2) Она, превращающаяся в скелет.
3) Она, спорящая с преподавательни-

цей и подвергающая себя добровольной 
экзекуции.

4) Преподавательница.
5) Мальчик.
При прохождении через первый уро-

вень внутреннего диалога произошло 
слияние 1 и 3 фигур, а также 2 и 4.

На втором уровне внутреннего диало-
га слияние 1 и 3 фигур привело к появ-
лению имаго молодой и, одновременно, 
зрелой женщины с эротичным, возбуж-
дающим телом и тревогой в глазах. Ощу-
щения и смыслы, связанные с ней: лю-
бовь, влечение, тревога, неизбежность, 
боль. Слияние 2 и 4 фигуры привело к 
появлению имаго черной женщины с 
хищно оскаленным ртом. Ощущения и 
смыслы, связанные с ней: ярость, месть, 
разрушение, цель. Диалог с 5 фигурой 
не привел к ее изменениям.

На третьем этапе внутреннего диало-
га молодая, встревоженная женщина по-
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дошла к мальчику и нежно и чувственно 
его обняла, он оказался в ее объятиях 
истекающим кровью, которую она цело-
вала. Черная женщина с хищно оскален-
ным ртом стояла рядом с ними и рычала.

Четвертый этап внутреннего диалога 
был сопряжен с значительными труд-
ностями, поскольку анализандка долго 
не могла выйти на имаго этого уровня. 
Когда, наконец, это удалось, она сразу 
увидела себя черной пантерой, прыгаю-
щей на мальчика и разрывающей его на 
куски. Койнония с имаго светлой женщ-
ны дала ощущение пронзительной боли, 
причитания и повержения на колени.

Пятый этап внутреннего диалога дал 
мало вербализируемых ощущений: хо-
лод, неизбежность, возвращение. Также 
промелькнул визуальный образ: сырой, 
темный подвал и белые женские руки, 
держащие истлевшие кости.

Амплификация полученных имаго и 
предъявление результатов анализандке 
дало две архетипических линии: 

1) Фригг, Бальдр, Хель; 
2) Исида, Осирис, Небетхет.
Сопоставление данных феномено-

логической редукции и внутреннего 
диалога с ретроспективным анализом 
и анализом актуального состояния ана-
лизандки дал основания предположить 
процесс констелляции у нее архетипа 
Исиды и архетипического сценария вос-
крешения Осириса.

Выводы. Феноменологический под-
ход в теории и практике психологии 
глубинных трансформаций дает нам ре-
левантные методологические основания 
для ее методов и техник. Применение 
метода внутреннего диалога с позиций 
феноменологического подхода дает нам 
как методологическое основание дан-
ного метода в платоновском учении об 
эйдосах, так и методические схемы има-
гинации и редукции символов, откры-
вающие возможности более валидно и 
эффективно работать с архетипической 
динамикой.
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ДО ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ  
ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Анотація: У статті розглянуто актуальні питання мотивації молодших школярів, як підгрун-
тя розвитку позитивних мотивів навчання. Визначені характерні ознаки особистісно орієнто-
ваного навчання та значущість мотиваційного компоненту. Обгрунтовується необхідність на-
вчальної мотивації у молодших школярів. Розглянуто форми організації навчальної діяльності 
учнів сприяють, формуванню розумової діяльності учнів щодо засвоєння знань, застосування 
засвоєних знань і самостійного отримання знань, розвитку його мислення.

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы мотивации младших школьников, 
как основа развития положительных мотивов учения. Определены характерные признаки 
личностно ориентированного обучения и значимость мотивационного компонента. Обосно-
вывается необходимость учебной мотивации у младших школьников. Рассмотрены формы 
организации учебной деятельности учащихся способствуют, формированию мыслительной 
деятельности учащихся по усвоению знаний, применения усвоенных знаний и самостоятель-
ного получения знаний, развития его мышления.

Summary: The article discusses current issues motivating younger pupils as a basis of positive 
motives for learning. Characteristic features of the personality oriented education and the impor-
tance of motivational component. The article reveals the importance of creating cognitive motiva-
tion of junior analyzed the concept of „motivation”, „learning motivation”, „cognitive motivation”. 
Described conditions of formation of educational motivation who are successful in teaching primary 
school children, namely the development of autonomy and self-control student; providing freedom 
of choice; the maximum possible removal of external control; job training must come from requests 
student interests and aspirations; curiosity, an unusual presentation of educational material; in-
volvement of students in joint educational activities in the classroom; thought-out system of rewards 
and punishments in training activities; teacher personality and character of its relationship to the 
student; differentiation studies. Differentiation in the motif is a combination of synthesis of internal 
and external influences that determine the attitude to work. The necessity of learning motivation 
in primary school children, defined motives lead to the formation of human purpose, resulting in a 
transition to the realization of interests through activities based on the value orientation.Considered 
forms of learning activities of students contribute to, the formation of mental activity of students on 
learning, application of learning and self gain knowledge of his thinking.

Сьогодні Україна перебуває у проце-
сі пошуку шляхів ефективного розви-
тку, що супроводжується чисельними 
рішеннями, постановами, розпоряджен-
нями. Гуманізація і демократизація сфер 
життєдіяльності сучасного суспільства 
відбилися на структуризації початкової 
освіти. З'явилися варіативні програми 
навчання і виховання, де пріоритетним 
напрямком є -розумове виховання дити-
ни молодшого шкільного віку.

Сучасний розвиток освіти орієнтує 
вчителів молодших класів на відбір за-
вдань та зміст роботи з учнями таким 
чином, щоб не стільки озброювати їх 
певною сумою знань, скільки відкрива-
ти перед ними «науку життя», яка сприя-
ла б формуванню творчих особистостей 
з розвиненим почуттям власної гідності 
та відповідальності за свої вчинки. 

Проблема мотивації й мотивів пове-
дінки й діяльності – одна з стрижневих у 
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психології. Так, Б. Ломов відзначає, що в 
психологічних дослідженнях діяльності 
питання мотивації та ціле покладання 
посідають провідне місце.

Формування навчальної мотивації, 
її активізації у молодшому шкільному 
віці є надзвичайно актуальною у наш 
час. Вагомим фактором, що впливає на 
її ефективність є формування у школя-
рів прийомів самостійного придбання 
знань і розвитку пізнавальних інтересів, 
формування у них активної життєвої по-
зиції. При цьому необхідно враховувати 
вікові особливості і відмінності в орга-
нізації освітнього процесу. у молодших 
школярів уміння вчитись є основним за-
вданням. у цей період формується моти-
вація навчальної діяльності.

Аналіз наукових джерел надав під-
стави визначити, що питаннями мотивації 
навчання приділяли увагу в психологіч-
ній і педагогічній літературі у вітчиз-
няних і зарубіжних дослідженнях такі 
вчені: З. Фрейд, А. Маслоу, К. Роджерс, 
А. Леонтьєв, Л. Божович, С. Рубінш-
тейн П. Гальперін, В. Давидов, А. Мар- 
кова, Д. Ельконін.

Незважаючи на значну кількість до-
сліджень присвяченої мотивації на-
вчальної діяльності молодших школярів, 
необхідно відзначити, що недостатньо 
вирішеною є проблема аналізу форму-
вання навчальної мотивації у молодших 
школярів.

Мета статті є розвиток індивідуаль-
них особливостей молодших школярів у 
процесі формування мотивації навчаль-
но-пізнавальної діяльності.

У Державному стандарті початкової 
загальної освіти зорієнтувано вчителів на 
формування ключових компетентностей 
учнів, зокрема: уміння вчитися, забезпе-
чення загальнокультурної, громадянської, 
соціальної, здоров'язберігаючої, інформа-
ційно– комунікаційної освіченості, розви-

ток ціннісних орієнтацій у різних сферах 
життєдіяльності та природоохоронної 
практики, на утвердження ціннісного 
ставлення школярів до життя і здоров'я; на 
емоційність та доступність навчального 
матеріалу та його унаочнення; на забез-
печення наступності; на посилення при-
родничої складової. Дуже подобається ді-
тям проводити дослідницькі практикуми, 
співпрацювати з батьками (спостережен-
ня зоряного неба, з'ясування властивостей 
речовин, застосування знань для збере-
ження тепла та електроенергії у побуті). 
Для цього є примітка «Запитай у батьків». 
На узагальнюючих уроках можна поста-
вити природі запитання. Інтерес викликає 
також впровадження елементів проектної 
діяльності.

Одним із шляхів формування пози-
тивного ставлення дітей до навчання є 
створення системи мотивів діяльності 
особистості, яка піддається педагогіч-
ному управлінню і забезпечує визна-
чення поведінки учнів і їх ставлення до 
вивчення того чи іншого навчального 
предмета. Під мотивацією розуміють су-
купність спонукальних факторів, які ви-
значають активність особистості.

Мотивація сприяє появі в учня на-
вчальної ініціативи й любові до навчан-
ня, спонукає його діяти з максимальною 
енергією в різних навчальних ситуаціях.

Існує кілька теорій мотивації ді-
яльності особистості, але для вчителя 
важливо одне: опанування способами 
створення на уроці такого навчального 
середовища, у якому б учні відчували 
внутрішню потребу вчитися. Це може 
бути за умови, коли учень самостійно 
ставить перед собою цілі й докладає зу-
силля для їхнього досягнення.

У наукових працях Д. Кікнадзе, Н. Ку- 
зьміної, О. Леонтьєва розкривають про-
блему щодо формування мотивації ді-
яльності:
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1. Мотив викликається тільки тією 
потребою або тими потребами, що в 
конкретній ситуації набувають найбільш 
об’єктивної і суб’єктивної цінності. Зна-
ння й загалом здібність оцінювання дії 
відіграють одну з вирішальних ролей у 
виникненні мотиву, тому, вважає Д. Кік-
надзе, однією з умов виховання мотиву 
є інтелектуальне виховання й освіта [4].

2. У процесі мотивації людина не 
тільки усвідомлює свої потреби, спосо-
би і засоби діяльності їх задоволення, а 
й обирає предмет потреби з урахуван-
ням індивідуального характеру самих 
потреб. Мотив як усвідомлене збуджен-
ня для певної дії, власне, і формується в 
міру того, як людина враховує, оцінює, 
зважує обставини, за яких вона перебу-
ває й усвідомлює мету, що перед нею по-
стає.

Мотиви навчання (за О.Б. Гонча-
ровою) – спрямованість учня на окре-
мі сторони навчальної діяльності, 
пов’язаними з внутрішніми відношен-
нями учня до неї.

У наукових працях вчені А. Марко-
ва, Т. Матис, А. Орлов розглядають по-
няття мотивація як ієрархію мотивів, які 
забезпечують цілеспрямованість діяль-
ності людини, джерелом якої є: зовніш-
ня мотивація і внутрішня мотивація. Зо-
внішня мотивація– виникає під впливом 
і тиском зовнішніх імпульсів – вимог, 
наказів, примусів, викликає зовнішній 
дискомфорт. До зовнішньої мотивації 
відносяться завжди мотиви: соціальні, 
оціночні, на результат. Внутрішня мо-
тивація – виникає «зароджується» під 
впливом внутрішнього дискомфорту 
(людина діє, щоб отримати внутрішнє 
задоволення, отримати позитивний пси-
хічний стан). 

У наукових працях психологів: Г. Кос- 
тюк, О. Леонтьєв, А. Маркова, М. Ма-
тюхіна з проблем навчальної мотивації 

вказується на зв'язок між рівнем розумо-
вого розвитку учнів і сформованістю їх-
ньої мотиваційної сфери. Так, на матері-
алі дослідження особливостей мотивації 
навчання молодших школярів. 

М. Матюхіна визначає, що розвиток 
мотивації корелює з психічним розви-
тком. Вона стверджує, що високий по-
чатковий рівень розумового розвитку є, з 
одного боку, важливою умовою реаліза-
ції початкового рівня мотивації дитини, 
а з іншого – умовою формування пози-
тивної мотивації у процесі пізнавальної 
діяльності [4].

В процесі формування мотивації на-
вчальної діяльності молодших школярів 
за ствердженням психологів, необхідно 
звертати увагу на такі психічні процеси: 
мислення, сприймання, пам'ять, увага, 
вольові процеси, уява.

Розглянемо ті процеси більш деталь-
ніше.

У процесі розвитку мислення необ-
хідно подбати про якомога швидший пе-
рехід до теоретичного та рефлексивного 
мислення учнів, для чого навчання має 
бути цілеспрямованим та орієнтованим 
на зону найближчого розвитку дітей; на 
уроках с дітьми молодшого шкільного 
віку необхідно використовувати яскра-
вий матеріал, емоційно насичений, що 
охоплював би, по можливості, якнай-
більше чуттєвих аналізаторів з розвитку 
сприймання; розвиваючи пам'ять учнів 
слід привчати дітей до усвідомленого 
запам'ятовування та розвивати смисло-
ву, словесно-логічну пам'ять;запорукою 
розвитку довільної уваги є цікаві об'єкти 
та особистісно значущий матеріал, а та-
кож профілактика втоми; формування 
уяви особливо ефективне при виконання 
творчих завдань, словесного малюван-
ня, читання художньої літератури з емо-
ційним переживанням зображуваних 
картин і почуттів героїв. 
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Отже, основа ефективного навчання 
учнів ‒ формування в них мотивації до 
навчальної діяльності. Саме вмотивована 
діяльність стимулює дитину до навчан-
ня. Залежно від мотивації, одне завдання 
дитина може не виконувати взагалі, а над 
іншим готова просидіти тривалий час. 
Для того, щоб у молодших школярів ви-
никло бажання виконувати завдання, ми 
проводимо спочатку спеціальну роботу, 
спрямовану на формування ігрової моти-
вації, і лише потім переходимо до поста-
новки навчального завдання.

Під формуванням мотивації навчання 
молодших школярів дослідники В. Ві-
люнас, О. Гребенюк, Е. Ільін, А. Мар-
кова, розуміють спеціально організова-
ний процес цілеспрямованого впливу 
на учня, створення умов та ситуацій для 
прояву його активності, з метою розви-
тку позитивних мотивів навчання.

Як відзначають А. Маркова, М. Ма-
тюхіна формуванню навчальної мотива-
ції школярів сприяє реалізація комплек-
су засобів, серед яких більшість учених 
(Е. Ільїн [3], А. Маркова [5; 9], М. Матю-
хина [6]) виділяють такі:

– зміст навчального матеріалу;
– організація навчальної діяльності;
– контроль та оцінка навчальної  

діяльності.
Наявність у більшості учнів молод-

ших класів широких пізнавальних та 
соціальних мотивів навчання свідчать 
про характерні для першокласників орі-
єнтації на зовнішні формальні сторони 
шкільного життя поступово зникає, а 
з'являються і до кінця навчання в почат-
ковій школі підсилюються навчально –  
пізнавальні мотиви, мотиви соціаль-
ного співробітництва розглянуто у до-
слідженнях Н. Головань, І. Дубровіної,  
М. Дригус, О. Шабаліної, Г. Щукіної.

Визначаючи характерні ознаки осо-
бистісно орієнтованого навчання О. Сав- 

ченко підкреслює значущість мотива-
ційного компоненту:

– зосередження на потребах учня;
– діагностична основа навчання;
– переважання навчального діалогу;
– співпраця, співтворчість між учня-

ми і вчителями;
– система вибору і відповідальності;
– турбота про фізичне та емоційне 

благополуччя учнів;
– пристосування методики до на-

вчальних можливостей дитини;
– стимулювання розвитку і самороз-

витку учня.
Таким чином, спеціфіка мотивації 

навчання дітей молодшого шкільного 
віку забезпечує ефективність функці-
онування суб’єкт-суб’єктних взаємин 
між вчителем і учнем, що покладено в 
основу завдань особистісно орієнтова-
ної освіти.

В. Сєріков і Н. Алексєєв визначають 
головне завдання особистісно-орієнто-
ване навчання ‒ це створити для учнів 
необхідні умови для розвитку їхніх зді-
бностей та формування самостійності.

Ми дотрімуємося Г. Селевко, який 
вважає, що своєрідність цілей особис-
тісно-орієнтованих технологій ‒ в орі-
єнтації на властивості особистості, її 
формування і розвиток не на чиєсь за-
мовлення, а, насамперед, у відповід-
ності з природними здібностями. А, зна-
чить, особистісно-орієнтоване навчання 
має бути індивідуальним.

У сучасних умовах вчитель є зразком 
для дітей, здатного до творчої професій-
ної діяльності, толерантним до кожного 
учня, застосування інноваційних техно-
логій допомагає реалізації цих завдань, 
визначення індивідуального творчого 
стилю діяльності, взаємодії з учнями та 
їх батьками. У своїй діяльності вчителе-
ві початкових класів потрібно не лише 
враховувати основні умови формування 
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мотивації навчання, але й активно ви-
користовувати різні прийоми та методи 
стимулювання учнів. 

Отже, від особистості вчителя та сти-
льових особливостей його спілкування 
і керівництва, в істотній мірі залежить 
ефективність процесів навчання та ви-
ховання, особливості розвитку учнів та 
формування міжособистісних стосунків 
у навчальній групі. 

Основний напрям діяльності вчителя 
полягає в створенні атмосфери емоцій-
ного комфорту в процесі навчання, за-
безпеченні доброзичливих стосунків у 
колективі, в прояві по відношенню до 
учнів педагогічного оптимізму, який по-
лягає в тому, що вчитель чекає від кож-
ного учня високих результатів, покладає 
на учнів надії та вірить в їхні здібності.

Основним завданням у початковій 
школі є підготовка дітей до систематич-
но та цілеспрямованого навчання у стар-
ших вікових періодах, формування пози-
тивної мотивації навчання, забезпечення 
морально-духовної зрілості особистості. 
Особлива увага зосереджується на сис-
темі мотивів та мотивації навчальної ді-
яльності молодшого школяра.

Найбільш цінною є пізнавальна мо-
тивація, також велику роль відіграють 
мотивація досягнення успіху, мотивація 
престижу, мотивація уникнення невдачі. 
До мотиваційного компоненту уроку по-
трібно підбирати цікавий матеріал, який 
стимулює емоції та почуття учнів, ви-
користовуючи рольові, сюжетні, дидак-
тичні ігри. Гра у навчальному процесі 
створює мотивацію, збуджує інтерес, 
розвиває комунікативні навички. Пере-
вага гри ще в тому, що вона досягає своєї 
мети непомітно для дитини.

Успішними умовами формування на-
вчальної мотивації є: розвиток само-
стійності і самоконтролю учня; надання 
свободи вибору; максимально можливе 

зняття зовнішнього контролю; завдання 
навчання повинні виходити з запитів, 
інтересів і прагнень учня; цікавість, не-
звичайне виклад навчального матеріалу; 
включеність учнів у спільну навчальну 
діяльність в класі; продумана система 
заохочень і покарань у навчальній ді-
яльності; особистість учителя і характер 
його ставлення до учня; диференціація 
навчання.

У процесі формування мотивації на-
вчання потрібно використовувати за-
гальне позитивне ставлення дитини до 
школи, широту її інтересів, допитли-
вість, а також безпосередність, довірли-
вість молодших школярів, їхню віру в 
авторитет учителя та готовність викону-
вати будь-які його завдання.

На основі потреб та інтересів особис-
тості ґрунтуються, формуються мотиви 
і цінності. Мотиви є конкретними вну-
трішніми збудниками діяльності. Мотиви 
є відображенням у свідомості людини її 
об’єктивних потреб та інтересів у досяг-
ненні певних благ і бажань, умов діяль-
ності. Мотиви зумовлюють формуван-
ня мети діяльності людини, в результаті 
чого здійснюється перехід до реалізації 
інтересів через діяльність, що спирається 
на ціннісні орієнтації. Отже, на мету ді-
яльності особистості впливають мотиви. 
Саме в мотиві відбувається поєднання, 
синтез зовнішніх і внутрішніх впливів, 
які визначають ставлення до діяльності.

За дослідженнями О. Кочерги, зна-
чний вплив на успішність дітей ‒сфор-
мованість вольових навичок, вольової 
поведінки, що передбачає домінування 
мотивів не від безпосередніх збудників, а 
відповідно до свідомо поставленої мети. 
Значущим мотивом вольового вчинку 
молодшого школяра є насамперед пози-
тивні емоції, викликані передбаченням 
наслідків цього вчинку, перспективою 
досягнення свідомо поставленої цілі.
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Отже, уже в початкових класах у ді-
тей слід формувати навички цілепризна-
чення, які є могутнім чинником мотива-
ції учіння та самоосвіти.

Таким чином, для дітей молодшого 
шкільного віку характерними у розви-
тку психічних процесів є перехід від ми-

мовільності до довільності та сильний 
вплив емоцій на їх протікання. Ефективне 
формування мотивації навчально-пізна-
вальної діяльності можливе лише за умов 
знання та врахування особливостей пси-
хоемоційного розвитку дітей молодшого 
шкільного віку у навчальному процесі.
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СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ: МОРЕ, РАДИО, 
ВОСПИТАНИЕ, КАК ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ

И ПРИЗВАНИЕ 

Анотація: У статті розглядається історія Севастопольського індустріально-педагогічного 
коледжу та аналіз педагогічних технологій, які застосовувались в ньому. Наголошується роль 
навчального закладу для підготовки фахівців морських та радіоелектронних спеціальностей, а 
також внесок коледжу в «радіосправу», розвиток ТБ в Криму. Нині найважливіше спрямування 
коледжу – підготовка педагогічних кадрів. 

Аннотация: В статье рассматривается история Севастопольского индустриального кол-
леджа и анализ педагогических технологий, применявшихся в нём. Акцентируется важность 
роли учебного заведения для подготовки специалистов морских и радиоэлектротехнических 
специальностей, а также вклад колледжа в радиодело, развитие ТВ в Крыму. Ныне важней-
шая направление колледжа – подготовка педагогических кадров.

Summary: The article reviews the Sevastopol Industrial-Pedagogical College and showsanalysis 
of pedagogical techniques that were used in it. The role of the educational institution for training of 
electronic and maritime professions, a contribution of the College to "radio business" and TV devel-
opment in Crimea are accented. Today, the most important focus of the College is training teachers.

Постановка проблемы. Изучение 
различных форм организации учебного 
процесса в школах, колледжах, ВУЗах, 
интересная и малоизученная область, 
как истории, так и педагогики и мето-
дики обучения. Исторически авторов 
интересовали проблемы организации 
учебного телецентра и радиостанции в 
Севастопольском индустриально-педа-
гогическом колледже, но со временем 
появилась идея обратиться к более ши-
роким проблемам истории этого учеб-
ного заведения в контексте развития си-
стемы образования Крыма. Проблемы 
истории развития педагогических тех-
нологий в Крыму изучали Т.М. Высочи-
на, Л.И. Дьячкова, Е. Иванова, Е.А. По- 
лонская М.П. Шик и др. исследовате-
ли. Историю Севастопольского инду-
стриально-педагогического колледжа 

ставили в центр своего исследования  
Г. Селиванов, Л. Блескин, Ю. Коршунова.

Целью нашего исследования являет-
ся изучение истории Севастопольского 
индустриального колледжа и анализ пе-
дагогических технологий, учебных пла-
нов, применяемых в нём.

Основное изложение. В отчете Сева-
стопольского Градоначальника за 1887 г.  
есть сведения об открытии 9 октября 
этого года в городе «убежища для ин-
валидов и при нём ремесленной школы 
для детей инвалидов и сирот», остав-
шихся без родителей, погибших в ходе 
обороны г. Севастополя 1854–1856 гг. 
Ремесленная школа им. генерал-лейте-
нанта П.К. Менькова была названа так 
потому, что её сооружение осуществля-
лось на средства, завещанные участни-
ком обороны Севастополя 1854–1856 гг. 



103

Київський науково-педагогічний вісник
♦

генерал-лейтенантом Петром Кононо-
вичем Меньковым [1]. Пётр Кононович 
Меньков (1814–1875) – русский генерал, 
военный журналист и писатель, главный 
редактор «Военного сборника» и газеты 
«Русский инвалид» [2]. В феврале 1855 г.  
направлен был в Севастополь, где про-
вёл шесть месяцев осады. 9 мая 1855 г.  
на 4-м бастионе был контужен, уча-
ствовал и в сражении на Чёрной речке. 
Свои очерки Севастопольской обороны 
П. Меньков помещал в газете «Русский 
инвалид» под псевдонимом «Пётр Ка-
шин»; некоторые из них после вышли 
отдельными изданиями. 

Меньков завещал банковский счёт 
в 15 тыс. рублей музею Севастополь-
ской обороны для учреждения при нём 
приюта для инвалидов-севастопольцев 
и школы для их детей. К 1885 г. сумма 
выросла за счёт банковских процентов, 
и общая сумма (со средствами комитета 
по устройству Севастопольского воен-
ного музея) составила 36 тыс. рублей.

Участок под строительство был выде-
лен бесплатно Севастопольским Город-
ским управлением по ул. Чесменской 
(ныне Советская) в районе Девичьей 
батареи, что на склоне Центрального 
городского холма. Одно здание отвели 
под административно-хозяйственный 
корпус, в другом – оборудовали пять 
классных комнат, библиотеку, учитель-
скую, кабинет инспектора училища. 
Третье здание – учебно-производствен-
ный корпус, с мастерскими, модельной 
комнатой, гальванической лаборатори-
ей, слесарной и столярной мастерски-
ми. Здания сохранились до сих пор. Об-
учение длилось 4 года, принимались 
мальчики от 9 до 12 лет. Курс обучения 
предполагал изучение: русского языка, 
арифметики, Закона Божьего, пения, 
рисования, гимнастики, а также учили 
слесарному, токарному, столярному и 

кузнечному делу. Ученики проводили 
в школе целый день, где их кормили, 
обеспечивали книгами, бумагой и ин-
струментом совершенно безвозмездно. 
Многие воспитанники были очень бед-
ны. Позже был и класс для девочек – их 
учили плетению из соломы и другим 
хозяйственным делам. В приюте при 
школе жило четыре инвалида Крымской 
войны из нижних чинов. Они ежеме-
сячно получали денежное довольствие, 
работали сторожами и уборщиками.  
В попечительском совете в 90-е годы 
XIX века был контр-адмирал Иван Мат-
веевич Манто, участник первой обороны 
Севастополя. Много внимания уделял 
школе генерал-лейтенант Михаил Ива-
нович Пивоваров, тоже участник Крым-
ской кампании, бывший в 1891–1902 гг. 
комендантом Севастопольской крепости 
[3, c. 132–133]. 

Выпускники школы устраивались на 
хорошо оплачиваемую работу в Адми-
ралтейство, которому предписывалось 
строить для Черноморского флота бое-
вые корабли. С 1903 г. Меньковская шко-
ла становится Ремесленной школой им. 
П. Менькова.

В 1919 г. были созданы рабфаки – фа-
культеты рабочей молодёжи для подго-
товки к поступлению в вуз. Развивалась 
система школ фабрично-заводского уче-
ничества (ФЗУ) и школ крестьянской 
молодёжи. В 1922 г. Ремесленное учили-
ще им. генерал-лейтенанта П.К. Мень-
кова преобразовано в Профтехшколу им. 
Совнаркома Крыма (СНКК, или СНК 
Крыма). 

Педагоги Крыма тогда внедряли но-
вые формы подготовки квалифицирован-
ных рабочих, такие, как урок, занятие в 
учебном цехе, занятия в цехе предприя-
тия, производственная практика, а также 
такие методы подготовки как: Дальтон-
план (лабораторно-бригадный метод), 
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экскурсионный, лабораторный методы 
[4, c. 203–204]. При организации работы 
по Дальтон-плану (О. Паркхерст, 1905) 
учащийся не связывался общей классной 
работой, ему предоставлялась свобода, 
как в выборе занятий, так и в использо-
вании своего учебного времени. Вместо 
классных комнат были созданы предмет-
ные лаборатории, и каждый учащийся 
переходил из одной в другую согласно 
своей индивидуальной программе. Про-
грамма по каждому предмету делилась 
на 10 тем в году. По каждой теме пре-
подавателем разрабатывались вопросы, 
задания, упражнения, давались, по необ-
ходимости, соответствующие рекомен-
дации, подбиралась соответствующая 
литература. Учащиеся самостоятельно 
работали над выполнением заданий в 
школе. В конце каждого месяца учитель 
проверял качество выполнения ученика-
ми конкретного задания. При такой фор-
ме организации обучения отсутствовал 
единый распорядок занятий, коллектив-
ная работа проводилась в ограниченное 
время, а остальная часть учебного вре-
мени отводилась на индивидуальное 
изучение материала. Особое внимание 
уделялось учёту работы учащегося, 
осуществляемой при помощи сложной 
системы учётных карточек [5, c. 205]. 
Следует отметить, что при использова-
нии данного метода ощущалась слабая 
психологическая и методическая подго-
товка учителя к использованию данного 
метода, у многих складывалось впечат-
ление, что роль и значимость педагога 
в учебном процессе уменьшается. По 
мнению преподавателей, данный метод 
не обеспечивал качественного усвоения 
учебного материала, так как обучение 
учащихся проходило не в коллективе, а 
индивидуально [6].

Перед Профтехшколой им. Совнарко-
ма Крыма была поставлена задача 

подготовки молодых производствен-
ников для кустарной промышленности, 
50% учебных дисциплин изучалось по 
Дальтон-плану, также в преподавании 
использовали метода лекции и собесе-
дования.

В сентябре 1929 г. Профтехшкола им. 
Совнаркома Крыма реорганизована в 
ФЗУ Севастопольского Главного воен-
ного порта (СГВП). Тут метод занятий 
был лабораторным. За каждой лабора-
торией закреплялись определённые тру-
довые навыки: слесарные, столярные 
и пр. «По проекту Наркомпроса сеть 
техникумов индустриального образова-
ния, начиная с 30/31 года увеличится на  
2 единицы…в 2 севастопольских школах 
2 ступени вводятся чертёжно-конструк-
торский и электротехнический уклоны. 
Подготовка квалифицированных рабо-
чих для промышленности НКПросом 
производится сетью низшего профтех-
нического образования в количестве  
6 единиц. Приём будет устанавливаться 
в двойном размере» [7].

Экспериментирование в учебном про-
цессе различными формами и методами 
обучения было прекращено Постанов-
лением ЦИК СССР от 19 сентября 1932 
г. Снова вводились классно-урочная си-
стема обучения, учебные планы, было 
увеличено время на изучение общетео-
ретических дисциплин, возвращались 
обязательные вступительные экзамены.

Т.И. Сосина отмечает, «школьных 
учителей в Крыму к концу 20-х гг. на-
считывалось около 4 тыс., а к 1935 г. их 
было уже 5 тысяч. Высшее образование 
имел примерно каждый пятый. Учителя 
начальной школы в зависимости от ста-
жа получали от 240 – 270 до 330 рублей. 
Работавшие в 5 – 7 классах неполных 
средних и средних школ имели оклады 
280 – 370 рублей, а преподаватели 7 – 10 
классов – 290 – 400 рублей. Зарплата ди-
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ректоров больших городских школ до-
стигала и 600 рублей. Кстати, хлеб тогда 
стоил 1,9 руб. / кг, метр шерстяной ткани –  
80 – 100 руб., а хорошие туфли могли 
стоить и всю месячную зарплату. Вос-
торг вызывало награждение учителей-
передовиков: их премировали дороги-
ми подарками – отрезами на костюмы и 
платья, патефонами, часами, радиопри-
ёмниками» [8].

В 1940 г. ФЗУ Главного Севастополь-
ского военного порта реорганизовано в 
Ремесленное училище № 3 г. Севастопо-
ля (Приказ Министра трудовых резер-
вов СССР, Устав Ремесленного училища 
№ 3). Дальше была война. После осво-
бождения работа училища была продол-
жена. 

Решением Севастопольского гори-
сполкома за № 182 от 6 мая 1961 г. Ре-
месленному училищу № 3 присвоили 
имя Юрия Алексеевича Гагарина. А с 
сентября того же года на базе Училища 
было образовано ГПТУ им. Ю.А. Гага-
рина (Приказ Начальника Крымского об-
ластного управления профобразования  
№ 285 от 26.09.1961 г.). В 1973 г. ГПТУ 
им. Ю.А. Гагарина переименовано в 
Техническое училище им. Ю.А. Гагари-
на (Приказ Начальника Крымского об-
ластного управления профобразования  
№ 78 от 30.03.1973 г.). Училище готови-
ло молодёжь по профессиям: электро-
сварщик, машинист бульдозера, слесарь 
по ремонту автомобилей, матрос перво-
го класса рыбфлота, слесарь – сантех-
ник, регулировщик радиоаппаратуры. 

Приказом Начальника Крымского 
областного управления профобразова-
ния № 196 от 16.08.1984 г. Техническое 
училище им. Ю.А. Гагарина переимено-
вана в Среднее профучилище № 30 им.  
Ю.А. Гагарина [9]. Наиболее заметны-
ми специальностями в учебном плане 
этого периода были монтажники радио-

аппаратуры, регулировщики радиоаппа-
ратуры (направляли на заводы «Парус», 
Радиозавод им. В. Калмыкова). Готовили 
электриков – 2,5 года обучения, регули-
ровщиков радиоаппаратуры (1,5 года), 
матросов (1,5 года, с практикой на судах 
в море). Также готовили сварщиков, су-
довых мотористов, автослесарей (гото-
вили 10 месяцев) [10]. 

В Севастополе находилось Управле-
ние океанического рыболовства «Ат-
лантика». В его состав входило 57 круп-
нотоннажных океанских судов (1982), 
включая большие морозильные рыбо-
ловные траулеры, береговые предпри-
ятия и инфраструктура. C 1962 г. начали 
поступать суда типа «Тропик», пред-
назначенные для ведения промысла в 
экваториальных водах Атлантического 
океана: плавучие добывающие и пере-
рабатывающие заводы «Наталия Павло-
ва», «Мария Поливанова», «Анатолий 
Халин», способные обеспечить выпуск 
до 100 тыс. банок консервированной 
рыбной продукции и до 20 т мороженой 
продукции и рыбной муки. [11]. Рабо-
та на таких судах-фабриках была тяже-
ла физически и психологически. Даже 
успешно отучившись, не все могли вы-
держать тяжёлые условия. Поэтому под-
готовка моряков велась с некоторым за-
пасом.

Важнейшими специальностями были 
и профессии, связанные с радиоэлек-
тронным оборудованием, электротехни-
кой. В 1960-70-е гг. в городе открывают 
целый ряд приборостроительных пред-
приятий – завод «Парус» Министерства 
приборостроения СССР, разрабатывав-
ший блоки управления для атомных 
подлодок, в 1967 г. был основан Завод 
радиоаппаратуры имени В. Калмыкова 
Министерства радиопромышленности 
СССР (заработал в 1971 г.), специализи-
ровавшийся на системах связи для Во-
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енно-морского флота СССР и атомных 
подводных лодок, завод «Маяк», за-
нимавшийся разработкой сигнальной 
аппаратуры для флота. Упомянутый За-
вод им. В.Калмыкова выпускал радио-
аппаратуру УКВ и КВ связи для ВМФ, 
гражданского флота, бытовую технику 
(тюнер «Ласпи», многопрограммный 
приёмник «Ласпи»). Это был единствен-
ный в СССР завод выпускавший станции 
судовой спутниковой связи INMARSAT: 
«Волна», «Волна-М», «Айсберг», мор-
ские аварийные радиобуи системы КО-
СПАС – SARSAT: МК-1, «Муссон-501»; 
радиолокационный ответчик «Мус-
сон-502»; радиопередающие устройства 
для судов морского, речного и рыбо-
промыслового флотов: «Бриг», «Барк», 
«Корвет», «Муссон», «Арктика»; радио-
приёмные устройства для судов морско-
го, речного и рыбопромыслового флотов 
«Бурун», «Прибой». С 1996 г. преобразо-
ван в ОАО «Муссон» [12]. Производство 
ныне в упадке – на территории завода 
торгово-развлекательный центр, каток, 
базируется телеканал НТС [13]. 

Завод «Парус», основанный в 1960 г. 
на базе небольших авиационных мастер-
ских, был реконструирован, а в 1970-е 
гг. освоил выпуск боевых информаци-
онно-управляющих систем (БИУС) для 
атомных подводных лодок и бортовых 
цифровых вычислительных комплексов 
(БЦВК) для крылатых ракет. Это было 
крупнейшее предприятие Союза в этой 
области [14]. Ныне заброшен. Создаётся 
и целая система конструкторских бюро, 
связанных с атомным подводным фло-
том: прежде всего КБ «Таврия», КБ «Ко-
ралл», КБ «Черноморец», Севастополь-
ский филиал Всесоюзного института 
источников токов (СевНИИТ). Работа их 
была секретна. Вообще же по советскому 
Генеральному плану развития Севастопо-
ля (утв. 27 августа 1983 г.) предусматри-

валось его развитие как научного центра 
[15]. Планировалось (до 2000 г.) увели-
чение численности работников, занятых 
в высокотехнологичных отраслях про-
мышленности (судостроительной, при-
боростроительной и радиотехнической) 
[16]. Для этих целей в плане был заложен 
и заметный рост числа высших и сред-
них учебных заведений Севастополя. На 
заводах должны были работать 60 тыс. 
человек, а научными исследованиями за-
ниматься 12 тысяч научных работников 
(их в 2000 г. реально было 4 тыс.) [17]. 
Город к началу 1980-х гг. был серьёзным 
научным центром, планировалось соз-
дать в нём своеобразную «силиконовую 
долину». Вот почему, наряду с ВУЗами, 
развивали и среднее специальное образо-
вание, связанное с приборами, компьюте-
рами, радиотехникой [18]. 

Следует отдельно отметить, что в то 
время директором ПТУ был Иван Ни-
колаевич Задачин (в должности с 1971–
2010 гг.), многолетний депутат Севасто-
польского горсовета, наладивший связи 
с предприятиями и учреждениями горо-
да, Крымского полуострова, совхозами 
и т.д. Сам Иван Николаевич преподавал 
черчение. Зам. директора по воспита-
тельной работе был Михаил Петрович 
Шик (в училище с 1979 г.). Моряк-чер-
номорец, с 1972 г. секретарь комитета 
комсомола Севастопольского судострои-
тельного техникума, который и окончил 
(судомеханик); зав. орготделом РК ЦК 
ЛКСМУ. Получил высшее образование 
в Симферопольском педагогическом ин-
ституте (география), окончил Москов-
скую академию труда и социальных от-
ношений (юрист). 

В ПТУ работал радиоузел, позже те-
лецентр (разработка – М. Перетрухина 
и А. Теребина, старт вещания в 1986 г.). 
Ими же был сконструирован и собран 
портативный ТВ–комплекс для записи и 
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монтажа передач на месте, проведения 
прямоэфирных передач (экспонировал-
ся на Выставках достижений народно-
го хозяйства СССР и УССР). Учебный 
телецентр был со студией, устройства-
ми монтажа, архивом. С 1992 г. появи-
лась возможность приёма спутниковых 
телепрограмм (оборудование постав-
лено Радиозаводом им. В.Калмыкова). 
Телецентр был своеобразной базой для 
развития новых телетехнологий в го-
роде (сотрудничали с городским ТВ, 
позже ТК «Севастополь»). В училище 
существовал кружок радиолюбителей-
коротковолновиков, курируемый так-
же М. Перетрухиным (UT4JWH, ныне 
UU9JWH). Развивалась в училище и са-
модеятельность. Творческая активность 
в училище побуждала учащихся даже 
выбирать, в конце концов, не рабочие, а 
творческие профессии. Известна актри-
са городского театра Жанна Терлецкая, 
киноактер Виталий Стец, некоторые 
ребята шли работать на местное радио 
«Омега-полис» (с 1993 г. в городе рабо-
тают частные радиостанции – «Омега-
полис», с 1994 г. – «Крым-радио-рокс», 
с 1997 г. – «Континент», с 2000 г. – ра-
диостанция «101,5», а с 2002 г. – радио-
станция «Хит FM», с 1997 г. в городе 
работает первая частная телекомпания 
«Амидас»). В колледже училась и Ма-
рия Нестеренко, впоследствии звукоре-
жиссёр телеканала Интер. В училище 
много внимания уделялось и туристи-
ческой работе: студенты и преподава-
тели отправлялись в походы: за город, 
в горы, были поездки по СССР. Много 
сделал для развития туризма в то время 
мастер трудового обучения Матюшкин 
Борис Эдуардович, позже руководитель 
городского спелеологического клуба 
«Гекликтит». 

В 1987 г. широко отмечали 100-летие 
училища – было торжественное собра-

ние, линейки, поздравления от город-
ских властей. 

Отметим, что после перестройки по-
требность в рабочих кадрах резко со-
кратилась. Директор И. Задачин ищет 
возможности открыть новые специаль-
ности, напрямую не связаннее с про-
изводством. Так появилось отделение 
бухгалтерского учета. В 1990-е гг. в Се-
вастополе стала ощущаться нехватка и 
педагогических кадров. При поддерж-
ке тогдашнего заведующего ГорОНО 
Георгия Павловича Капустина решают 
открыть педагогическое отделение. Га-
гаринское училище получило госзаказ 
от города на 50 специалистов-воспита-
телей и учителей начальной школы. 

Приказом Министра образования 
Украины № 125 от 29.04.1994 г. СПТУ 
№ 30 им. Ю.А. Гагарина ликвидировано, 
а на его базе открыт Севастопольский 
филиал Киевского индустриально-пе-
дагогического колледжа. Складывается 
интересная модель образовательного 
учреждения, присущая скорее ВУЗу, не-
жели колледжу. Ведь определение «ин-
дустриально-педагогический колледж» 
в большинстве случаев означает не объ-
единение под одной крышей подготовки 
рабочим и педагогическим профессиям, 
а то, что в учебном заведении ведут под-
готовку мастеров производственного 
обучения [19]. Приказом Министра об-
разования и науки Украины № 362 от 
05.05.2001 г. на базе филиала колледжа 
образован самостоятельный Севасто-
польский индустриально-педагогиче-
ский колледж [20].

В 2000-е гг. план подготовки специ-
алистов выглядел так. На базе 11 клас-
сов готовили: дошкольное образование 
(срок обучения – 3 года); преподавание 
в начальных классах (срок обучения –  
3 года); Экономика и бухгалтерский учет 
(3 года); техническое обслуживание и 
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ремонт автомобильного транспорта (3 
года); автомеханик (10 месяцев); мон-
тажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов (10 месяцев). На базе 9 клас-
сов дошкольное образование; препода-
вание в начальных классах; экономика и 
бухгалтерский учет (срок обучения вез-
де – 4 года). Было даже заочное отделе-
ние «Дошкольное образование» и «Пре-
подавание в начальных классах» (срок 
обучения – по 4 года). Также выпуск-
ники колледжа, овладев специальностя-
ми «воспитатель дошкольных учреж-
дений», «учитель начальных классов», 
имели право поступить сразу на третий 
курс Глуховского государственного пе-
дагогического университета и получить 
высшее образование. Готовили также 
операторов почтовой связи, ЭВМ [21].

С 2010 по 2014 гг. колледжем руко-
водил кандидат педагогических наук 
Михаил Петрович Шик. В 2012 г. празд-
новали 125 лет со дня основания Сева-
стопольского индустриально-педаго-
гического колледжа. В Доме офицеров 
флота состоялось торжественное со-
брание. В фойе развернули выставку 
дипломных научно-практических работ 
студентов специальностей по ремонту 
и обслуживанию автомобилей, монтажу 
радиоэлектронной аппаратуры. На тор-
жественном собрании отмечалось, что 
в разные годы учебное заведение окон-
чили: Герой Социалистического Труда, 
доктор технических наук Борис Бутома; 
участник сборки корабля «Восток», на 
котором Юрий Гагарин совершил пер-
вый в мире полет в космос, Виктор Ряб-
цев; заместитель министра гражданской 
авиации СССР Михаил Кулик; участник 
арктической экспедиции Степан Бога-
тырь, учёный-электротехник канд. тех. 
наук Х.Г. Дельянов, профсоюзный лидер 
В. Пономаренко [22]. Был и сюжет, по-
свящённый юбилею на Независимом Те-

левидении Севастополя (НТС). В эфире  
выступали выпускники разных лет, мно-
голетний директор И.Задачин. Он ска-
зал в частности: «Властьпредержащие» 
пытались наезжать, пытались забрать 
здание – ведь «центрее» нас не бывает. 
Были попытки забрать общежитие, даже 
с помощью нашего родного министер-
ства. Но удалось отстоять». Директор  
М.П. Шик: «Если брать наши регио-
нальные награды, звания, победы в кон-
курсах, времени не хватит, идёт хоро-
шая динамика подъёма колледжа. Самое 
главное достижение – что это учебное 
заведение осталось на карте Севастопо-
ля, и оно с первого дня не меняло свой 
статус, свою задачу – давать путёвку в 
жизнь» [23]. В эфире выступала и заме-
ститель по воспитательной работе – По-
стольская Елена Владимировна.

Подготовка кадров в колледже соче-
талась с научной работой. В колледже 
работают три кандидата наук [24]. На-
учные работы М.П. Шика были направ-
лены на разработку проблем адаптации 
студентов педагогических специаль-
ностей к работе в школе и дошкольных 
учреждениях [25]. С 2015 г. колледжем 
руководит Грунина Елена Маратовна. 
Ранее – заведующая отделом профес-
сионального образования «Института 
повышения квалификации работников 
образования» Республики Карелия (Пе-
трозаводск). Тем не менее, несмотря на 
очевидные успехи, не всё складывалось 
гладко – в сложный переходный период 
1990-х, была упущена динамика обнов-
ления технической базы училища. Эти 
проблемы из всех сил пытались сглажи-
вать преподаватели и мастера училища. 
В статье А. Путина отмечается, что по-
ловине выпускников предлагают рабо-
ту, много хороших слов сказано в адрес 
преподавателей в области радиодела 
А.А. Мараховского и Б. Г. Харлампиева,  
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но «практическая база Севастопольско-
го индустриально-педагогического кол-
леджа по нашей специальности осталась 
на уровне 70-х годов прошлого столе-
тия» [26]. Также остановилась работа 
центральной аппаратной телецентра. 
Хотя колледж по-прежнему снимает ви-
деоролики и выкладывает их в Интернет 
(ТВ СИПК). Ныне фактически принято 
решение о прекращении подготовки по 
техническим специальностям, готовится 
переименование колледжа [27].

Выводы. О таких учебных заведе-
ниях как Севастопольский индустри-

ально-педагогический колледж говорят: 
«отразилась вся история страны». От 
Меньковской школы, ФЗУ, ПТУ и до 
колледжа чётко прослеживается мак-
симальная востребованность учебного 
заведения в контексте развития города, 
в его стенах всегда развивались иннова-
ционные методы организации учебного 
процесса. В разные годы были налаже-
ны подготовка и рабочих специально-
стей, включая высокотехнологичные, и 
педагогов, воспитателей. Велик вклад 
колледжа в развитие телевидения в 
г.Севастополе, в радиодело в целом.
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НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
У ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ УКРАЇНИ

Анотація: У статті розглядаються особливості національного спрямування виховного про-
цесу у технічному ВНЗ. Увага зосереджена на головних структурних елементах національного 
виховання: мові, становленні українського характеру, формуванні національної самосвідо-
мості та ідеї.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности национальной направленности вос-
питательного процесса в техническом ВУЗе. Внимание сосредоточено на главных структур-
ных элементах национального воспитания: языке, становлении украинского характера, фор-
мировании национального самосознания и идеи.

Summary: Some features of national direction of educational process in higher education are 
considered in the article. Main attention is paid to the structure elements of national education: lan-
guage, formation of Ukrainian character, national self-actualization and idea.

Постановка проблеми. Сучасна 
українська держава все ще перебуває в 
стані пошуку чітких орієнтирів зламно-
го періоду своєї історії. Позначилося це 
на кардинальних якісних змінах, яким 
підлягають усі без винятку сфери життє-
діяльності суспільства, в тому числі іде-
ологічні та науково-світоглядні парадиг-
ми. Звідси окреслюється суспільна мета 
– побудова власної держави, яка немис-
лима без національної ідеї, відродження 
національної пам’яті і духовності. Од-
ним із найстаріших інститутів людства, 
який постійно впливав на становлення 
суспільства і через який проходить кож-
на людина, набуваючи рис особистості, 
фахівця й громадянина, – є освіта. Вона 
не тільки дає знання, формує уміння й 
навики, а й різнобічно розвиває людину, 
виявляє та вдосконалює її можливості 
й інтереси, формує життєві цінності й 
установки.

Освітня система базується на чис-
ленних принципах, головними з яких є 
взаємозв’язок навчання і виховання та 
єдність змісту і методів навчання. Зо-
крема С. Завєтний стверджує, що «най-

більш характерними факторами форму-
вання особистості є освіта, навчання і 
виховання. Применшення впливу одно-
го з елементів призводить до погіршен-
ня інших. Найскладнішим із елементів 
є саме виховання, оскільки воно чи не 
найбільш спрямоване на формування 
особистісно-духовних якостей людини» 
[1, с. 320]. 

Аналіз наукової літератури: У су-
часних наукових дослідженнях досить 
детально розглядається проблема ви-
ховання на основі діяльнісного підходу 
до етнокультури з метою формування 
соціально відповідальної, творчої осо-
бистості (Д. Білий, О. Вишневський, 
О. Драшко, Г. Шмалько, П. Щербань та 
інші). 

Чимало науковців наголошують на 
тісному взаємозв’язку національного ви-
ховання і формування самоусвідомлення 
українців на основі рідної мови (Я. Пи-
линський, Г. Бігун, Д. Шапран, Т. Скрябі-
на, І. Дзюба). Особлива увага приділена 
питанням становлення національної ідеї 
та її впливу на майбутнє нації (О. Анто-
нюк, В. Гонський, В. Лісовий).
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Виклад основного матеріалу. Слуш-
ним видається твердження П. Щербаня 
про те, що на сучасному етапі ще дуже 
мало зроблено зрушень у системі укра-
їнської освіти та педагогічної науки. 
Головна проблема полягає, насамперед, 
у відсутності в Україні національної 
еліти [2, с. 10]. Саме тому актуальним 
стає питання підготовки національної 
генерації педагогів та вихователів, які б 
спрямували свої зусилля на пробуджен-
ня у студентів соціальної активності, 
любові до рідного народу, його культу-
ри, мистецтва. Як зазначає А. Алексюк, 
студенти повинні бути включені у таку 
систему теоретичних і практичних від-
носин, ставлення до дійсності, які б 
відповідали меті виховання. У цьому 
розумінні саме виховання, навчання й 
освіта у школі та вузі здатні формувати 
національно свідомих фахівців, від яких 
залежатиме будівництво та становлення 
нашої держави [3, с. 302].

У науковій літературі національне ви-
ховання – це історично зумовлена і ство-
рена самим народом сукупність ідеалів, 
поглядів, переконань, традицій, звича-
їв та інших форм соціальної практики, 
спрямованих на організацію життєдіяль-
ності підростаючих поколінь, у процесі 
якої засвоюється духовна і матеріальна 
культура нації, формується національна 
свідомість і досягається духовна єдність 
поколінь [4, с. 32]. Воно ґрунтується на 
засадах родинного виховання, ідеях і за-
собах народної педагогіки, наукової пе-
дагогічної думки, що уособлюють кращі 
зразки виховної мудрості народу.

Серед проблем, від розв’язання яких 
залежить здійснення національного від-
родження України, дослідники (В. Бо-
рисов, П. Гнатенко, М. Пірен, Д. Тхор-
жевський, О. Шуба) важливе місце 
приділяють формуванню національної 
самосвідомості. «В умовах незалежної 

Української держави національна свідо-
мість постає як одна з основних рушій-
них сил суспільства, тому виховання цієї 
якості варто віднести до пріоритетних за-
вдань освітян» [5, с. 51]. Це зумовлюєть-
ся, насамперед, тим, що високий рівень 
національної самосвідомості пов’язаний 
не просто з теоретичним усвідомленням 
процесів національного відродження, а 
й з практичною готовністю людини до 
участі в розбудові незалежної держави. 
Національно свідомою вважається люди-
на, яка співвідносить себе із певною на-
цією і розглядає цей факт як позитивний. 
Якщо людина байдужа до національних 
надбань свого народу, то вона не має на-
ціональних орієнтирів, а через це посту-
пово втрачається і її зв’язок з батьківщи-
ною. Г. Гуменюк стверджує, що у молоді 
«з розвиненою національною самосвідо-
містю формуються стійкі мотиви прина-
лежності: користь народу, нації, підви-
щується громадська відповідальність за 
свої вчинки. У цьому процесі формується 
і справжня любов до інших народів та 
культур» [6, с. 59].

У сучасних умовах національне вихо-
вання студентської молоді у технічному 
ВНЗ найбільш відповідає потребам від-
родження України. Воно сприяє форму-
ванню основних компонентів духовного 
світу особистості, національної психо-
логії, національного мислення, характе-
ру і темпераменту, моралі й етики, на-
ціональної свідомості й самосвідомості. 
Не можна виховувати громадянина пев-
ної держави, не визначивши для нього 
цілком певних координат, як не можна 
будувати громадянського суспільства, не 
виховуючи власних громадян [7, с. 7].

Через призму національного харак-
теру повинен будуватися весь сучасний 
навчально-виховний процес, у якому 
система освіти і національна специфі-
ка взаємообумовлюються. Тобто, осо-
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бливості характеру нації впливають на 
специфіку освіти, і навпаки, – освіта, у 
певний мірі, визначає національну вда-
чу. З другого боку, загальнолюдське не 
є чимось окремим від національного. 
Воно існує в національному і через на-
ціональне виявляє себе і утверджує.

У технічному ВНЗ виховний про-
цес має будуватися з урахуванням на-
ціональної специфіки, спрямованої на 
всебічний розвиток і етнокультурну со-
ціалізацію студентів. Вихованці повинні 
мати змогу ознайомитися з особливос-
тями української традиційної народної 
культури, засвоїти основи етнології і 
фольклористики. Процес етнокультур-
ного виховання студентів ефективно від-
бувається за умови узгодження особис-
тісних ідеалів і поривань з вимогами і 
потребами суспільства.

Необхідно залучати молодь до ви-
вчення, збереження та відтворення тра-
диційної народної культури з метою 
їхнього етнокультурного виховання. 
Виконавці кращих зразків фольклору 
черпають для себе у ньому етичні і ес-
тетичні цінності, глибоку мораль. На-
впаки, цінності традиційної культури 
часто мають загальний характер завдя-
ки гуманістичним принципам людських 
взаємин і ставлення до природи і світу. 
Музично-сценічне мистецтво вимагає 
від учасників фольклористичних гуртів 
і фольклорно-етнографічних колективів 
оволодіння народною хореографією і 
різними засобами драматичного мисте-
цтва. Така діяльність забезпечує форму-
вання естетичних смаків і національної 
свідомості, сприяє творчій реалізації 
природних здібностей. 

Однією із сутнісних ознак національ-
ної самосвідомості є самопізнання як 
потяг пізнати самого себе в оточуючо-
му світі, зокрема, виявити дійсні дже-
рела національного розвитку. Одним 

із таких джерел науковці (С. Пролєєв,  
В. Шамрай, А. Швецова) називають рід-
ну мову, оскільки в ній найповніше відо-
бражено й зафіксовано всі тонкощі сві-
тосприйняття, буття, історичний шлях, 
ментальність і характер народу. Майже 
всі дослідники стверджують, що одним 
із засобів підвищення ефективності на-
ціонального виховання є організація ви-
ховного процесу у технічному ВНЗ дер-
жавною мовою. 

Позитивно впливатиме на зазначений 
процес правильна організація самостій-
ної мовної роботи студентів в умовах 
відсутності українського мовного серед-
овища (на Слобожанщині). Має бути 
установка на самовивчення та творчий 
підхід до процесу пізнання в цілому. 
Студенти повинні пишатися, що серед 
двох тисяч мов українська за своєю ми-
лозвучністю – третя у світі. Слушно за-
уважує Н. Сивачук, що носії мови (а це 
не лише студенти, але й, перш за все, ви-
кладачі) повинні прагнути до її вишука-
ності, краси. Учений розглядає віртуоз-
не володіння мистецтвом живого слова 
як провідний педагогічний інструмент. 
Виховувати творчу особистість необхід-
но саме через мистецтво слова, педагог 
повинен вміти вести виховну бесіду з 
учнем, володіти прийомами словесно-
го спонукання, заохочення, покарання  
[8, с. 133]. При цьому варто зауважити, 
що кожна людина у багатосторонньому 
процесі виховання одночасно виступає і 
в ролі вихователя, і в ролі виховувано-
го, а отже, і відповідає за спрямованість 
його змісту, за ефективність і результати. 

Дослідники (П. Гнатенко, Г. Гончарук 
та інші) зазначають, що оволодіння сло-
весними усталеними в народі формула-
ми вітання, побажання, благословення –  
допомагає студентам не тільки пізнати 
коріння батьківської мови, а й сформу-
вати підхід до рідної культури, що по-



114

№ 8 / 2016 р.
♦

ступово переходить в утвердження на-
ціональної свідомості. Крім того, якщо 
в мові відбито національний характер 
народу, його психологічний стан, побут, 
історію, то в мовленні у всіх барвах ви-
являється конкретна людина з її світо-
сприйняттям і самовіддачею, знаннями 
й естетичними нормами. І національ-
ному вихованню у цьому процесі відво-
диться першорядна роль.

У даному контексті доцільно зверну-
тися до видатного українського філосо-
фа, засновника Харківської психологіч-
ної школи у мовознавстві О. Потебні. 
Він казав, чим вищий рівень національ-
ної культури, національної мови як пер-
шоознаки її існування й творення інте-
лектуально-духовної атмосфери, тим 
вищий рівень національної та державної 
свідомості. Учений розглядав народну 
єдність як великий історичний двигун, 
а мову як спосіб створення естетичних і 
моральних ідеалів. «Нормальний розви-
ток мови є однією з передумов здорово-
го розвитку нації, національного світо-
сприймання» [9, с. 294].

Г. Гуменюк зазначає, що «у відро-
дженні національних вартостей величез-
не значення також має плекання гідності 
й самопошани – як особистої, так і наці-
ональної. Це невід’ємні атрибути націо-
нальної самосвідомості, тобто осмисле-
ного, «когнітивного» ставлення до себе, 
до свого народу, своєї держави, історії, 
культури, мови» [6, с. 60].

Завдання применшити негативне й 
виплекати позитивне в українському 
національному характері є одним із го-
ловних завдань виховання особистос-

ті в технічному ВНЗ. Варто пам’ятати, 
що процес виховання повинен бути 
цілісним, тривалим і неперервним.  
З другого боку, вихователі повинні нама-
гатися знайти до кожного студента індиві- 
дуально-особистісний підхід. Адже не-
рідко буває так, що за «одноликою» ма-
сою колективу ми не бачимо окремої 
людини з усім багатством, своєрідністю 
і неповторністю її індивідуальності. І як 
результат – стандартний, штампований 
підхід до особистості. Методика індиві-
дуальної дії потребує від кожного вихо-
вателя продуманого виховного процесу, 
під час якого студенти мали б змогу піз-
нати свій внутрішній світ та прагнули б 
до самовиховання.

Висновки. Отже, особлива увага в 
технічному ВНЗ має бути зосередже-
на на головних структурних елементах 
національного виховання: мові, ста-
новленні українського характеру, фор-
муванні національної самосвідомості 
та ідеї. Для ефективного використання 
виховних можливостей національного 
впливу на особистість потрібне безпосе-
реднє залучення студентів до вивчення 
рідної історії, культури, мови, традицій, 
звичаїв тощо. Сучасне покоління по-
винно цілеспрямовано працювати над 
вихованням молоді в українському на-
ціональному дусі, щоб забезпечити на-
шій державі стабільне і гарне майбутнє. 
Важливо зрозуміти, що тільки освіта з 
національним спрямуванням виховного 
процесу може ростити націю, утверджу-
вати українську ідею, формуючи націо-
нальну самосвідомість та національний 
характер у своїх вихованців. 
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БАТЬКІВСТВО ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ 
ФЕНОМЕН

Анотація: У статті здійснено соціально-психологічний аналіз феномену батьківства, його 
структури, етапів та чинників становлення. Виокремлено актуальні проблеми формування 
батьківства в сучасної молоді.

Аннотация: В статье осуществлен социально-психологический анализ феномена отцов-
ства, его структуры, этапов и факторов становления. Выделены актуальные проблемы фор-
мирования отцовства в современной молодежи.

Summary: The article analyzes social and psychological phenomenon of parenting, its struc-
ture, factors and stages of development. Urgent problems of formation of parenting concept by 
today's youth have been determined.

Постановка проблеми. Проблема 
батьківства постає особливо гостро че-
рез неоднозначне розуміння цього фено-
мену в сучасній психолого-педагогічній 
літературі. Питання про природу бать-
ківських почуттів і взаємин з точки зору 
буденної свідомості, як зазначає І. Кон, 
є самоочевидним: батьки, принаймні 
мати, – головні й природні вихователі 
дитини; їхня поведінка детермінується 
потребою в продовженні роду, а відсут-
ність або нерозвиненість батьківських 
почуттів – не що інше, як порушення або 
перекручення цієї універсальної біоло-
гічної та соціально-моральної норми [5]. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання батьківства розробля-
ється у працях А. Антонова, А. Варги,  
В. Дружиніна, Е. Ейдеміллера, І. Кона, 
Л. Обухової, Р. Овчарової, З. Кісарчук, 
М. Радченко, А. Співаковської, В. Столі-
на, О. Тюптя, Л. Шнейдер, Т. Юрченко, 
Г. Юстіцкіса та ін. 

Велика кількість досліджень присвя-
чена вивченню батьківства чоловіка: ста-
тус батька (V. Behrendt, H. – L.V. Canitz,  
Р. Ноrst, P. Himmelsbach, J.-R.Ber- 
gmann); задоволеність чоловіка бать-
ківством, виконанням ролі батька, 

взаєминами з власним батьком і пе-
ренесення рольової палітри цих вза-
ємин у стосунки з дитиною (D. Lenzen,  
D. Scheffer, A. Chasiotis, R. Restemeier,  
H. Keller, А. Scholmerich, W.E. Fthenakis), 
соціальні та демографічні проблеми 
батьківства (А. Scholmerich, G.М. Vogt, 
S.Т. Sirridge, W.E. Fthenakis, S. Barth). 
Німецьких дослідників цікавлять пи-
тання трансформації батьківської ролі 
в суспільстві (J.-U.Jopt, W.E. Fthenakis), 
зміни соціальних стереотипів і устано-
вок стосовно того, яким повинен бути 
батько (S. Barth, B. Stechhammer), істо-
ричні та культурні передумови сучас-
ного стереотипу батьківства (С. Olivier,  
D. Lenzen). Досліджується процес ста-
новлення батьківства у чоловіка, його 
психологічних характеристик, при-
йняття ролі батька, зміна Я-концепції в 
батьківстві, вікові закономірності дано-
го феномену (W. Schneider). У вітчизня-
ній психологічній науці батьківство чо-
ловіка вивчають залежно від того, кого 
вважають об’єктом вивчення – дитину 
чи батька. Перший підхід, найбільш 
поширений, розглядає батьківство сто-
совно розвитку дитини (Є. Абрамова, 
В. Дружинін, О. Захаров, Л. Обухова, 
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Л. Островська, В. Каган та ін.), у дру-
гому підході виконання батьківської 
ролі розглядається через призму осо-
бистості батька. Тут досліджується са-
мореалізація особистості в батьківстві 
(В. Анурін, Ю. Борисенко, І. Кон та ін.), 
феномен батьківського «інстинкту», 
батьківське ставлення й позиція, ролі, 
Я-концепція та інші особистісні ха-
рактеристики, пов’язані з батьківством  
(Т. Андрєєва, Н. Авдєєва, І. Ільїн, Б. Ко-
чубей, Р. Овчарова та ін.).

Феномен материнства постає пред-
метом наукових психологічних роз-
відок у декількох напрямах: вивчення 
ролі матері в утворенні ранніх структур 
особистості (Дж. Боулбі, Е. Еріксон, К. 
Хорні, З. Фрейд та ін.), у практичних до-
слідженнях, пов’язаних з порушенням у 
психофізичному розвитку дитини (Д. Ві-
ннікот, М. Кляйн, М. Малер, А. Фрейд). 
У вітчизняній психології вивчення ма-
теринства як психологічного феноме-
ну розпочалося порівняно недавно.  
До проблеми материнства звертаються 
О. Ворошніна, М. Гасюк, І. Добряков,  
Н. Коваленко, Н. Самоукіна, М. Радіо-
нова, Г. Шевчук, Н. Шмілик та ін. Ство-

рено фундаментальну психологічну тео-
рію материнства (Г. Філіпова).

Мета статті: здійснити соціально-
психологічний аналіз феномену батьків-
ства, його структури, етапів та чинників 
становлення.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Порівняльно-історичні дані 
переконливо засвідчують, що сучасні 
життєві уявлення про інститут батьків-
ства не є універсальними. Отже, батьків-
ство, як ми його сьогодні розуміємо, –  
продукт тривалого й вельми супереч-
ливого історичного розвитку. Це можна 
простежити за переважальними типами 
ставлення батьків до дітей упродовж 
розвитку людства [8]: інфантицидний – 
дітовбивство, насилля (з давніх часів до 
V ст. н.е.). Інфантицид почав вважатися 
вбивством людини з 374 р.; залишаючий –  
дитину віддають годувальниці, у чужу 
сім’ю, в монастир тощо (IV–XVII ст.); 
амбівалентний – діти не вважаються по-
вноправними членами сім’ї, їм відмов-
ляють у самостійності, індивідуальнос-
ті, у випадку опору жорстоко карають 
(XIV–XVIII ст.); нав’язливий – дитина 
стає ближчою батькам, її поведінка су-

Рис. 1. Структура батьківства
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воро регламентується, внутрішній світ 
контролюється (XVIII ст.); соціалізу-
ючий – зусилля батьків спрямовані на 
підготовку дітей до самостійного життя, 
формування характеру. Дитина для них – 
об’єкт виховання й навчання (XIX – поч. 
ХХ ст.); допомагаючий – батьки праг-
нуть забезпечити індивідуальний розви-
ток дитини з урахуванням її здібностей, 
намагаються налагодити емоційний кон-
такт (середина ХХ ст. – теперішній час).

Батьківство – соціально-психологіч-
ний феномен – емоційно й ціннісно за-
барвлена сукупність знань, уявлень і 
переконань щодо себе як родителя, що 
реалізується у всіх проявах поведінкової 
складової батьківства. Р.Овчарова про-
понує розглядати феномен батьківства 
на двох рівнях: як складне комплексне 
суб’єктивно-особистісне утворення і як 
надіндивідуальне ціле, яке, як правило, 
є сукупним, тобто включає двох людей – 
батька і матір. Якісною межею, що роз-
діляє рівні, є народження дитини. Таким 
чином поняття «батьківство» є надінди-
відуальним цілим, що виходить за рамки 
індивіда, тоді як «материнство» і «бать-
ківство чоловіка» стосуються окремої 
особистості. До структури батьківства 
авторка відносить [5]: ціннісні орієнтації 
подружжя (сімейні цінності), батьківські 
установки й очікування, батьківське став-
лення, батьківські почуття, батьківські 
позиції, батьківську відповідальність, 
стиль сімейного виховання (див. рис. 1).

Компоненти батьківства пов’язані 
один з одним в єдину структуру за до-
помогою взаємозумовлених складових 
(інтелектуально-мотиваційної, емоцій-
но-чуттєвої, морально-вольової). Інте-
лектуально-мотиваційна складова – це 
усвідомлення батьками зв’язку з дітьми, 
уявлення про себе як про батька, уяв-
лення про ідеальних батьків, образ чо-
ловіка (дружини) як родителя спільної 

дитини, знання батьківських функцій, 
образ дитини. Емоційно-чуттєва – це 
суб’єктивне відчуття людини себе як 
родителя, батьківські почуття, ставлен-
ня до дитини, відношення до себе як до 
батька, ставлення до подружнього парт-
нера як до родителя. Морально-вольова 
– це вміння, навички й діяльність роди-
теля щодо догляду, матеріального забез-
печення, виховання та навчання дитини, 
взаємини з чоловіком (дружиною) як з 
родителем дитини. Сукупним виразом 
усіх компонентів, найбільш доступним 
для спостереження, є стиль сімейного 
виховання.

Деякі вчені наголошують на нео-
днозначності інтелектуально-мотива-
ційного компонента батьківського став-
лення, який стосується образу дитини. 
Виокремлюють чотири його варіанти. 
По-перше, уявлення батьків про дитину 
може бути адекватним, – це, як прави-
ло, найбільш повне знання психічних, 
характерологічних особливостей дити-
ни, її інтересів, захоплень, здібностей, 
урахування індивідуальних особливос-
тей дитини. По-друге – неадекватним, 
яке проявляється в нав’язуванні ди-
тині уявлень про її безпорадність і за-
лежність, неможливість існування без 
батьків (А. Адлер), приписування ролі 
«маленького», «молодшого». Така тен-
денція позначається в психології термі-
ном «інфантилізація дитини». У такому 
випадку родитель бачить дитину молод-
шою за свій вік, її інтереси, захоплення 
видаються дитячими, несерйозними. 
По-третє – викривленим, яке викликане 
недооцінкою психофізичних даних ди-
тини, приписуванням їй хворобливості 
(інвалідизація за В. Гарбузовим). Чет-
вертий варіант уявлення батьків про ди-
тину визначається вченими як соціальна 
інвалідизація (висока моральна вимо-
гливість (Е. Ейдеміллер)). Йому прита-
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манні зневіра в майбутньому дитини (В. 
Гарбузов)), приписування їй соціальної 
неуспішності, ролі «маленького поган-
ця» (О.Соколова). Дитина бачиться не-
пристосованою, неуспішною, відкритою 
до деструктивних впливів, що призво-
дить до відсутності довіри й почуття до-
сади в батьків. Термін «інвалідизація» 
вживається, виходячи з етимології слова 
«інвалід» – неповноцінний, непрацез-
датний, слабкий, непридатний. У такому 
випадку дитині приписується надмірна 
хворобливість, відставання в розумово-
му й фізичному розвитку, особистісна 
неспроможність.

У період становлення батьківство є 
нестійкою структурою, яка виявляється 
у відсутності узгодженості деяких ком-
понентів в обох батьків, періодичному 
виникненні конфліктних ситуацій, біль-
шій рухливості структури (у порівнянні 
з розвиненою формою батьківства). Ста-
новлення характеризується узгоджен-
ням уявлень чоловіка і дружини про ролі 
батьків, функції, розподіл відповідаль-
ності, обов’язків, тобто в цілому про 
батьківство. До моменту появи дитини 
на світ узгодження уявлень відбувається 
на «теоретичному» рівні, проявляється 
це в побудові майбутнього, мріях, фан-
тазуванні, плануванні. З появою дити-
ни узгодження уявлень отримує «друге 
народження», коли теорія починає вті-
люватися в практику [1]. Здобутий до-
свід змінює образ ідеального родителя 
й наближує його до Я реального, відтак 
самооцінка батька підвищується і він 
виявляє готовність до оптимальних емо-
ційних контактів з дитиною. Таким чи-
ном, загальна картина сімейного вихо-
вання багато в чому детермінується тим, 
як люди уявляють собі батьківство ще до 
того, коли вони реально стали батьками. 
Розвинена форма батьківства характери-
зується відносною стійкістю, стабіль-

ністю й реалізується в комплементарних 
динамічних проявах батьківства. 

Виокремлюють зовнішні і внутрішні 
чинники формування батьківства. Зо-
внішні чинники, що детермінують фор-
мування батьківства, можна об’єднати 
в три групи. Це чинники макросистеми 
(суспільні впливи), мезосистеми (вплив 
батьківської сім’ї) і мікросистеми (вплив 
власної сім’ї).

Суспільний вплив необхідно роз-
глядати як соціальне регулювання на-
роджуваності, як соціальне управління, 
тобто систему цілеспрямованого впливу 
з боку державних органів на репродук-
тивну мотивацію сім’ї, спрямованість, 
матеріальне й моральне стимулювання 
народжуваності в рамках демографічної 
політики. Неформальний, опосередко-
ваний вплив суспільства здійснюється 
через комплекс соціальних впливів, що 
відображаються в системі ціннісних 
орієнтації та установок індивіда, тобто 
через засоби масової інформації, інтер-
нетсередовище, інститути освіти, твори 
мистецтва і культури, соціальні очіку-
вання і стереотипи, через вплив репро-
дуктивних норм, цінності, родинно-по-
бутову культуру. Так, народна традиція 
батьківства чітко транслює закономір-
ності впливу батьків на формування мо-
лодшого покоління й подальші очікуван-
ня вже від дітей щодо батьків: «Батьки 
працьовиті і діти не ледачі», «Добрі діти 
– батькам вінець, а злі діти – кінець», 
«Яке дерево, такі й віти, які батьки, 
такі й діти», «Як батьки ставляться до 
своїх батьків, так і діти ставитимуть-
ся до них», «Молодь багата мудрістю 
батьків», «Шануй батька та Бога – буде 
тобі всюди дорога», «Син мій, а розум у 
нього свій», «Батько рибалка, то й діти 
у воду дивляться», «Яке дерево, такий 
клин, який батько, такий син», «Батько 
пазуху дере та дітям дає». 
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Якщо вплив політики держави щодо 
народжуваності є очевидним, зауважує 
Р. Овчарова, то решта впливів зали-
шаються недостатньо усвідомленими, 
стихійними. Таким чином, суспільний 
рівень впливів задає для особистості 
певні зразки батьківства, «налаштовує» 
індивіда на весь комплекс почуттів та 
обов’язків, пов’язаних з вихованням 
нового покоління, які, заломлені через 
особливості особистості кожного з по-
дружжя, їх ціннісно-мотиваційну сферу, 
а також досвід, отриманий у батьків-
ській родині, дають початок формуван-
ню батьківства в кожному конкретному 
випадку.

Батьківська сім’я є первинним со-
ціальним середовищем індивіда, де він 
отримує перший соціальний досвід, зо-
крема щодо реалізації батьківської мо-
делі поведінки. Батьки, як правило, є 
для індивіда значущими людьми, тому 
виконання ними батьківської ролі, част-
ково усвідомлене, а частково неусвідом-
лене, згодом копіюється у власній роди-
ні. Якими ми стали батьками значною 
мірою залежить від того, що ми бачили, 
пережили, відчули в поведінці власних 
батьків. Діти в закритих установах по-
збавлені можливості брати участь у сі-
мейних стосунках. Однак І. Дубровіна 
та М. Лисіна не надають фатального зна-
чення спілкуванню дитини з її кровни-
ми родичами. Найбільш важливим вони 
вважають якісне забарвлення контактів 
дитини з дорослими, які про неї піклу-
ються. Таким чином, більшість дослід-
ників визнає вплив батьківської сім’ї як 
зразок або антиідеал. 

В. Дружинін розглядає кілька гіпотез 
наслідування батьківської сім’ї. Перша 
полягає в тому, що подружжя відтворю-
ють у своїй родині ті засоби виховання, 
які використовували їхні батьки до ре-
шти сиблінгів, а не до них самих. Згідно 

із цією гіпотезою найбільші труднощі 
повинні відчувати дорослі, які були єди-
ними дітьми в сім’ї. Вони мали б стави-
тися до дітей як до дорослих, як до своїх 
партнерів. Друга відтворює біблійну іс-
тину: діти ставляться до інших так само, 
як батьки ставилися до них [2].

Цікавою є думка про участь життє-
вого досвіду та інтересів попередніх 
поколінь сім’ї у формуванні моделі 
батьківства (Е. Ейдеміллер, З. Кісарчук,  
Т. Крюкова, Г. Навайтіс та ін.). Більшість 
симптоматичних паттернів, таких як ал-
коголізм, інцест, фізичні симптоми, на-
силля й суїциди, часто повторюються із 
покоління в покоління. Спадок «сімей-
них програм» може вагомо впливати на 
очікування й вибори в теперішньому. 
Так, наприклад, у жінки, яка виросла в 
розлученій сім’ї, у якої в декількох по-
коліннях були матері-одиначки, може 
сформуватися готовність самій народи-
ти й виховувати дитину або готовність 
до розлучення («виховувати самій не 
страшно»).

Для аналізу еволюційних процесів 
сімейної системи використовують такі 
поняття: сімейна історія, сімейний міф, 
сімейний сценарій, сімейна легенда. 
Так, сімейна історія описує хронологію 
значущих подій життя сім’ї протягом 
кількох поколінь. Е. Ейдеміллер для ро-
боти із сімейною історією увів термін 
«тема», під яким він розуміє специфіч-
ну, емоційно навантажену проблему, 
навколо якої формується періодично 
повторюваний у сім’ї конфлікт. Тема ви-
значає спосіб організації життєвих подій 
і зовні проявляється в стереотипах пове-
дінки, які відтворюються з покоління в 
покоління [3]. Вивчення феномену дрей-
фу поведінкових стереотипів розпочав  
М. Боуен, який установив, що в сім’ї з 
покоління в покоління спостерігається 
накопичення й передача дисфункційних 
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паттернів, що може стати причиною ін-
дивідуальних труднощів у членів сім’ї. 
Ці спостереження були розвинені й за-
фіксовані в його концепції трансмісії.

Сімейні міфи (легенди, контомінації), 
тобто стійкі переконання, які поділяють 
усі члени сім’ї, є немов продовженням 
речення «Ми – … сім’я». Для позначен-
ня цього поняття використовуються такі 
терміни, як «образ сім’ї», «образ ми», 
«вірування», «переконання», «сімейне 
кредо», «узгоджені очікування», «наївна 
сімейна психологія». Це знання недо-
статньо усвідомлюється членами сім’ї й 
актуалізується тоді, коли до сім’ї приєд-
нується стороння людина або в ситуації 
порушення сімейного функціонування. 
Функція сімейного міфу полягає у при-
ховуванні від свідомості інформації, яка 
відкидається, про сім’ю в цілому та про 
її членів. Таким чином, можна сприйма-
ти сімейний міф як своєрідний механізм 
психологічного захисту, який виконує 
функцію оберегу і сприяє підтримці ці-
лісності сімейної системи. На думку 
В. Сатір, саме сімейні міфи утримують 
життя сім’ї в певних межах і, відповід-
но, руйнування сімейних міфів призво-
дить до сімейного дисбалансу. Сімейні 
міфи можуть мати зв’язок із соціокуль-
турними міфами, ідеальними уявлення-
ми про батьківство тощо. Наприклад,  
«У нас одинакові погляди на світ», 
«Окреме проживання (народження ди-
тини, зміна роботи та ін.) вирішить усі 
сімейні негаразди» тощо [6]. Негативний 
вплив сімейних міфів полягає в тому, що 
сім’я стає ригідною: вони перешкоджа-
ють її нормативним змінам, пов’язаним 
з динамікою життєвого циклу сім’ї. 

Погляди різних учених на роль факто-
рів мезорівня у формуванні батьківства 
примиряє позиція І. Кона, який відзна-
чає, що наступництво поколінь завжди 
селективне (вибіркове): одні знання, 

норми і цінності засвоюються й переда-
ються наступним поколінням, інші, які 
не відповідають умовам, що змінилися, 
відкидаються або трансформуються [4]. 

Мікросистема факторного детерміну-
вання батьківства – це той рівень впли-
ву на формування батьківства, на якому 
воно набуває остаточних рис. У взаємо-
дії подружжя відбувається узгодження 
двох моделей батьківства – чоловіка і 
дружини, відбувається узгодження ре-
продуктивних установок. Крім того, на 
формування розвинутої форми батьків-
ства та її реалізацію впливають умови 
проживання, композиція сім’ї, комуніка-
тивна й рольова структура сім’ї, прави-
ла або норми у вузькому значенні цього 
слова, сімейні цінності, традиції та ри-
туали, набір санкцій або погладжувань, 
система ієрархії [7]. 

Вагомими факторами є також сімейна 
гнучкість, тобто здатність сімейної сис-
теми адаптуватися до змін зовнішньої і 
внутрісімейної ситуації, динаміка по-
дружніх взаємин, а також на якій стадії 
подружнього життя народилася дитина 
(наприклад, на стадії конфронтації чи 
компромісів). Динаміка взаємин по-
дружжя вказує не лише на те, яким чи-
ном подружжя вирішує конфліктні си-
туації, а й на якість виховного процесу, 
тип ставлення батьків до дитини. Так, 
народження дитини у період дошлюб-
них стосунків може виступити своєрід-
ним каталізатором утворення сім’ї. При 
цьому дитина часто не становить для 
молодої сім’ї особливої цінності. Тому 
спостерігаються труднощі формування 
раннього діалогу матері й немовляти, 
які значно посилюються, якщо дитина 
не виправдовує покладених на неї на-
дій. Її виховання, як правило, здійсню-
ється за типом гіпопротекції. Спосте-
рігаються нерозвиненість батьківських 
почуттів, виховна невпевненість. Наро-
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дження дитини у період конфронтації 
(адаптації до сімейного життя) може ще 
більше дестабілізувати й так хиткі по-
дружні стосунки. І лише після того, як 
стосунки стабілізуються і кожен з по-
дружжя залишить спроби побудувати 
власну сім’ю на кшталт батьківської і 
почне більше розуміти і поважати один 
одного, з’явиться спільне бажання мати 
дитину. Новонароджений у такій сім’ї 
бажаний, улюблений. Для батьків він є 
самостійною цінністю, а не засобом ма-
ніпуляції, що дозволяє вирішувати осо-
бисті проблеми. Стабільність стосунків 
батьків, пронизаних взаєморозумінням, 

любов’ю і подякою один одному – голо-
вний гарант безпеки немовляти. На цій 
стадії умови формування раннього діа-
логу немовляти і матері найбільш спри-
ятливі. Саме тепер у разі народження 
дитини правомірно говорити скоріше не 
про діаду, а про тріаду «мати – немовля –  
батько». 

Таким чином, узагальнюючи вплив 
рівня власної сім’ї на формування бать-
ківства, можна виділити декілька фак-
торів: узгодження моделей батьківства 
подружжя; конкретні умови проживання 
(матеріальні й фізичні фактори), струк-
тура та динаміка подружніх стосунків. 

Рис. 2. Соціально-психологічні чинники формування батьківства
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До внутрішніх чинників формуван-
ня батьківства відносять спрямованість 
особистості (мотивація, відношення, мо-
ральні якості) та індивідуально-типоло-
гічні особливості кожного з подружжя, 
їх психологічні проблеми та потреби. 
Нижче представимо модель соціально-
психологічних чинників формування 
батьківства як індивідуального утворен-
ня особистості (рис. 2). 

Ефективне й успішне розв’язання ба-
гатьох питань батьківства безпосередньо 
пов’язане також із соціальною зрілістю 
батьків, готовністю до батьківства, від-
критістю до нового досвіду, пошуковістю, 
спонтанністю, інтелектуальним, мораль-
ним, творчим, психолого-педагогічним 
потенціалом батьків. У підсумку заува-
жимо, що запропонований перелік детер-
мінантів не вичерпує себе й потребує по-
дальших наукових розвідок й узагальнень. 

Висновки. Таким чином, суспільство 
в цілому і батьківська сім’я зокрема за-
дають зразок батьківства або певні межі 
варіабельності батьківства. Кожна кон-
кретна особистість засвоює зовнішню 
модель або її варіанту, пропускаючи зо-
внішній досвід через призму своєї спря-
мованості та особливостей, й узгоджує 
її надалі з моделлю батьківства подруж-
нього партнера. 

Якщо материнство завжди поціно-
вувалося суспільством і жінками, то 
батьківство чоловіків за останні століт-
тя зазнало знецінення й пригнічувалося 
гендерними уявленнями про суто чоло-
віче – стриманість, емоційна холодність, 
недосяжність в сімейній ієрархії, профе-
сійна зайнятість. Сьогодні спостерігає-
мо деякі зміни в інституті батьківства, 
зокрема все активнішу участь у вихован-
ні й догляді за малими дітьми беруть чо-
ловіки. Так, перехід сучасної української 
сім’ї від тоталітарно-патріархальної мо-
делі до партнерської, здійснив коректи-
ви і в уявленнях чоловіків щодо своєї 
батьківської ролі. Відкриття досвіду ро-
боти зарубіжних шкіл батьківства для 
чоловіків та створення засобами масової 
комунікації образу чуйного, люблячого 
й розуміючого батька створили для су-
часних чоловіків ще один плацдарм для 
самореалізації й дещо зміцнили позицію 
інституту сім’ї в ієрархії їхніх цінностей.

Перспективи подальших наукових 
розвідок у даному напрямку вбачаємо 
у вивченні особливостей трансформа-
ції інституту батьківства в теперішніх 
суспільних умовах, дослідженні оцінок 
феномену батьківства та участі в його 
формуванні тих чи інших факторів су-
часною молоддю.
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РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 

ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 
В УМОВАХ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Анотація: У статті розглядається проблема формування готовності до управлінської ді-
яльності студентів у процесі залучення їх до роботи в органах студентського самоврядування 
університету.

Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования готовности к управлен-
ческой деятельности студентов в процессе их привлечения к работе органов студенческого 
самоуправления университета.

Summary: This article deals with the problem of formation of readiness for management activ-
ities of students during their involvement in the work of the student government of the University.

Постановка проблеми. Кризові яви-
ща у сучасній економіці, пошук опти-
мальних рішень у питаннях соціаль-
но-економічного урегулювання, аналіз 
зарубіжних практик та їх адаптація до 
українських реалій актуалізують про-
блему підготовки висококваліфікованих 
управлінських кадрів. Сьогодні як ніко-
ли для системи вищої освіти гостро сто-
їть завдання щодо забезпечення високої 
якості підготовки фахівців з управлін-
ською компетентністю. Розвиток твор-
чого управлінського мислення, мораль-
но-психологічних аспектів готовності 
до управлінської діяльності, ділових та 
лідерських професійно важливих якос-
тей знаходиться у емпіричній площині 
навчально-пізнавальної діяльності сту-
дентів та їх включеності в громадське 
життя університету. Потенційні мож-
ливості студентського самоврядування, 
що є першою школою соціалізації осо-
бистості у вищому навчальному закладі, 
розширюють спектр позааудиторної ро-
боти, спрямованої на формування готов-
ності до управлінської діяльності сту-
дентів в умовах технічного університету.

Аналіз наукової літератури вказує 
на зацікавленість проблемою формуван-
ня готовності до управлінської діяль-
ності студентів як з боку педагогічної 
науки (Г. Балл, І. Бех, С. Максименко,  
В. Рибалка та ін.); так і психології  
(Е. Зеєр, Г. Ложкін, Є. Клімов, В. То-
лочек, Л. Уманський), теорії управ-
ління (М. Альберт, Б. Гаєвський,  
М. Мескон, А. Файоль, Ф. Хедуорі та ін.); 
менеджменту (Б. Андрушків, Б. Будзан,  
П. Друкер, М. Макаренко, О. Махаліна,  
Ф. Хміль). Дослідження виховної місії 
студентського самоврядування у форму-
ванні колективу групи, лідерських якос-
тей особистості, становленні громадян-
ської активності та свідомості знайшли 
відображення у вітчизняній педагогіч-
ній теорії та практиці [5].

Аналіз виховного впливу студент-
ського самоврядування на процес фор-
мування готовності до управлінської  
діяльності студентів технічного профі-
лю підготовки взято за мету даного до-
слідження.

Виклад основного матеріалу. Про-
блема формування готовності до управ-
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лінської діяльності студентів технічного 
профілю шляхом залучення до студент-
ського самоврядування передбачає ви-
явлення не тільки структури готовнос-
ті, а й визначення сутності готовності 
майбутніх фахівців технічних спеціаль-
ностей (тобто неекономічного профілю) 
до управлінської діяльності. Так, А. Га-
нюшкін, М. Дьяченко, Л. Кандибович, 
В. Мерлин, В. Мясіщев, Н. Левітова, 
Б. Паригін, К. Платонов розглядають 
проблему готовності студента до про-
фесійної діяльності, а білоруські вчені 
аналізують цю проблему стосовно до ді-
яльності в напружених ситуаціях. Якщо 
В. Сластенин, М. Дьяченко, Л. Кан-
дибович визначають функціональний 
принцип вивчення готовності до діяль-
ності, В. Мерлин, В. Ільїн, Е. Кузьмин,  
Я. Коломинський, В. Серіков, В. Ядов, 
П. Якобсон – особистісний [1; 2]. 

У своїй роботі В. Уліч розробив такі 
критерії, показники й рівні готовності 
майбутніх офіцерів до управлінської ді-
яльності, де пропонує розглядати готов-
ність до управлінської діяльності як су-
купність наступних компонентів:

професійні знання: принципів і функ-
цій управління; методів управління; по-
садових обов’язків; вимог керівних до-
кументів; системи, напрямків і методик 
організації виховної роботи у підрозділі;

професійні уміння: управляти діями 
підлеглих; організовувати й проводити 
заняття з бойової, гуманітарної і тактико- 
спеціальної підготовки з підлеглими, 
складати плани проведення занять, 
планувати й використовувати навчаль-
но-матеріальну базу; організовувати й 
ефективно здійснювати виховну роботу 
в підрозділі, морально-психологічне за-
безпечення професійних дій у будь-яких 
обставинах, зміцнювати дисципліну; 
ефективно використовувати відомості, 
отримані під час професійного психоло-

гічного відбору при вирішенні службо-
вих завдань; формувати статутні взаєми-
ни у колективі;

поведінковий компонент: організо-
ваність і зібраність у практичній ді-
яльності; відповідальність; ініціатива й 
заповзятливість; самостійність рішень 
і дій; управління підлеглими й резуль-
тативність діяльності; якість кінцевого 
результату діяльності;

морально-психологічний компонент: 
гуманність; здатність до самооцінки; 
етика поведінки, стиль спілкування; 
дисциплінованість; справедливість і 
чесність; здатність адаптуватися до но-
вих умов; лідерство [4, с. 66].

Досліджуючи проблему готовності 
до управлінської діяльності, Т. Мацевко 
виділяє психологічні критерії управлін-
ської компетентності особистості:

– рівень сформованості управлінської 
компетентності особистості визначаєть-
ся спрямованістю до управлінської ді-
яльності, прагненням до подолання пе-
решкод і досягання високих показників 
у цій діяльності, бажанням самовдоско-
налюватися, реалізовувати свій інтелек-
туальний, духовний, професійний і осо-
бистісний потенціали;

– рівня управлінської компетент-
ності – адаптивність особистості, яка 
пов’язана із її здатністю до гнучких змін 
в емоційно-соціальному досвіді у про-
цесі розв’язування нетипових, нестан-
дартних управлінських завдань і роз-
виненою системою емоційно-вольової 
саморегуляції. 

Показниками цього критерію є адап-
таційні здібності та рівень сформова-
ності саморегуляції активності фахівця;

– інтелектуальна готовність до вирі-
шення завдань управлінської діяльності. 
Вся інтелектуальна активність керів-
ника розгортається в досить специфіч-
них умовах. Як психологічний критерій 
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сформованості управлінської компе-
тентності інтелектуальна готовність має 
такі показники: загальний рівень про-
фесійного соціального інтелекту, про-
гностичність, невербальна та вербальна 
чутливість, а також цілісність аналізу 
ситуацій управлінської взаємодії май-
бутнього фахівця. Вона виявляється в 
розв’язуванні нетипових, нестандартних 
управлінських (проблемних) ситуацій, у 
здатності відчувати проблемність у про-
цесі розв’язування професійних завдань 
і в самостійності постановки проблеми;

– інтеракційність, яка проявляється у 
адекватному сприйняті умов управлін-
ської діяльності, об’єктів управління, 
налагоджуванні ефективного простору 
обміну інформацією, легкість переклю-
чення з одних комунікативних контактів 
до інших, здатність застосовувати різ-
номанітні форми соціального контакту. 
Показниками цього критерію є рівні со-
ціальної гнучкості, емоційної чутливості 
й активності у ситуаціях міжсуб’єктної 
комунікативної взаємодії;

– суб’єктна активність особистості, 
яка проявляється у відповідальності, 
розумінні себе як активного діяча про-
фесійної діяльності, адекватному розу-
мінні власного місця і ролі в управлін-
ській діяльності. Вона виявляється в 
таких показниках: тип локус контролю 
особистості, адекватність самооцінки  
[3, с. 66-70].

Таким чином, узагальнюючи дослі-
дження вищезазначених дослідників, ми 
можемо окреслити наступні компоненти 
готовності до управлінської діяльнос-
ті особистості: ціннісно-мотиваційний; 
поняттєво-змістовний; праксіологіч-
ний; емоційно-вольовий; суб’єктний.

Важливим елементом у формуванні 
готовності до управлінської діяльності 
студентів технічних спеціальностей у 
процесі професійної підготовки є інте-

грація у студентське самоврядування, 
яке є формою організації самими сту-
дентами цікавої для них і різноманітної 
життєдіяльності колективу, що перед-
бачає делегування обраним колективом 
особам право планувати суспільну жит-
тєдіяльність, розподіляти доручення, 
оцінювати якість їхнього виконання.

Колективна діяльність передбачає ак-
тивну участь усіх членів групи в громад-
ському житті вищого навчального закладу, 
уміння швидко й правильно приймати рі-
шення, планувати цілі, засоби, хід і резуль-
тати діяльності, узгодженість дій учасни-
ків та вміння забезпечити високі навчальні 
й виховні показники, задоволеність усіх 
членів колективу результатами навчальної 
та громадської діяльності.

Перше знайомство студентів із осо-
бливостями організації навчально-ви-
ховного процесу вищої школи відбува-
ється паралельно із «приміркою» нових 
соціальних ролей, психологічною адап-
тацією до нового середовища. Тому 
необхідно звернути увагу на студент-
ське самоврядування як специфічну  
діяльність студентів, під час якої набу-
вається соціальний досвід, формуються 
уявлення про менеджмент та лідерство, 
ціннісно-вольові якості особистості, від-
бувається засвоєння культурних норм, ді-
лового етикету. Студенти технічних спе-
ціальностей є особливим контингентом 
студентської молоді, оскільки є свідомо 
орієнтованими у навчально-пізнаваль-
ній діяльності та майбутній професій-
ній діяльності на систему «людина –  
техніка», мають розвинений невербаль-
ний інтелект, а тому, як правило, у них 
відсутня потреба у громадській діяль-
ності, у роботі органів студентського са-
моврядування. Тому, організація роботи 
органів студентського самоврядування в 
умовах технічного університету має свої 
особливості.
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Студентське самоврядування як чин-
ник активізації студентського життя сти-
мулює соціальну мобільність студентів, 
дозволяє формуватися студентові як по-
вноцінній, гармонійно розвинутій осо-
бистості з високим рівнем загальної та 
політичної культури. Самоврядні грома-
ди студентів є формою самоорганізації, 
механізмом представництва й відстою-
вання своїх прав, можливістю саморе-
алізації особистості. Оскільки набуття 
соціального досвіду, самореалізація осо-
бистості значною мірою відбувається у 
процесі спілкування і взаємодії у колек-
тиві, тому студентське самоврядуван-
ня і є відправним пунктом формування 
готовності до управлінської діяльності. 
Головною метою діяльності органів сту-
дентського самоврядування є створення 
умов самореалізації студентів у інтер-
есах особистості і колективу, у захис-
ті прав, власних поглядів і переконань. 
Воно покликане бути посередником між 
адміністрацією навчальних закладів та 
студентськими колективами. Студент-
ське самоврядування – це практична 
школа для тих, хто бажає спробувати 
себе у ролі керівника, адміністратора, 
лідера. 

Вищим органом студентського само-
врядування є загальні збори. Виконав-
чий орган студентського самоврядуван-
ня – старостат. Студентська рада вищого 
навчального закладу визначає основні 
напрямки своєї діяльності. В рамках ви-
щого навчального закладу технічного 
профілю студентське самоврядування 
має здійснювати роботу через секто-
ри: академічний, соціально-побутовий, 
культмасовий, зв’язок з громадськістю, 
прес-центр. Кожен з них планує свою 
роботу, розподіляє обов’язки. За кожним 
сектором закріплений координатор, як 
правило, викладач, куратор групи, який 
постійно стимулюватиме й координува-

тиме діяльність студентських самовряд-
них громад. 

Важливою ланкою діяльності акаде-
мічного сектору як органу студентського 
самоврядування є проведення заходів, в 
яких студенти приймають досить актив-
ну участь. Виступаючи перед аудиторі-
єю студентів та викладачів доповідачі 
вчаться лаконічно і грамотно доносити 
до інших свою думку, а також вчаться 
толерантно ставитися до точок зору ін-
ших, навіть якщо вони не співпадають з 
власною.

У процесі практичних конференцій 
та диспутів формується культура спілку-
вання студентів, культура ведення дис-
кусій з опонентами, засвоюються пара-
метри ведення ділових переговорів.

Соціально-побутова комісія несе від-
повідальність за дотриманням студен-
тами дисципліни, приймає оперативні 
заходи громадського, дисциплінарного 
та іншого характеру до студентів, які 
порушують трудову дисципліну в на-
вчальному процесі, не виконують пра-
вил внутрішнього розпорядку у вищому 
навчальному закладі, ігнорують кодекс 
честі студентів. Побутова комісія слід-
кує за дотриманням чистоти в навчаль-
ному корпусі та гуртожитку студентів. 

Культурно-масовий сектор сприяє 
діяльності студентських гуртків, това-
риств, об’єднань, клубів за інтересами. 
Організовує і підтримує різні конкурси 
і змагання серед студентів (команд КВК, 
спортивних секцій, гуртків художньої 
самодіяльності). Забезпечує участь сту-
дентів вищого навчального закладу в за-
гальноміських програмах та заходах.

Зв’язок із громадськістю сприяє орга-
нізації співробітництва зі студентами ін-
ших навчальних закладів і молодіжними 
організаціями міста. 

Атмосфера колективу студентської 
групи сприяє адаптації студентів пер-
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ших курсів до умов навчання у вищо-
му навчальному закладі, виникненню й 
зміцненню мотивів активних дій, спря-
мованих на досягнення високих резуль-
татів у навчанні та громадській роботі, 
що засновуються на відповідальності й 
ініціативному ставленні студентів до на-
вчальної діяльності, оволодіння профе-
сією. Позитивна атмосфера благодійно 
впливає на формування у студентів не-
обхідних професійних, психологічних і 
моральних якостей, професійну спрямо-
ваність та готовність до праці. 

Важливу роль у взаємодії зі студент-
ством та організації студентського са-
моврядування у вищих навчальних за-
кладах технічного напряму відіграє 
інститут кураторства, який, по суті, є 
каталізатором студентської громадської 
активності. Звісно, що студентське са-
моврядування має спиратися на ініціати-
ву власне студентства, проте у технічних 
університетах куратори груп, факульте-
тів мають активно включатися у роботу 
органів студентського самоврядування з 
метою мотивування студентів до актив-
них дій, соціально значущої діяльності 
(діяльнісний складник управлінської 

діяльності), враховуючи індивідуально-
психологічні особливості студентів тех-
нічних спеціальностей.

Висновки. Аналіз діяльності сту-
дентського самоврядування вказує на 
його важливу роль у формуванні готов-
ності до управлінської діяльності сту-
дентів технічних спеціальностей у на-
вчально-виховному процесі. Залучення 
студентів до роботи самоврядних гро-
мад сприяє задоволенню молодіжних 
потреб, реалізації їх інтересів, є серед-
овищем спілкування і взаємодії молоді, 
сприяє встановленню контактів зі сту-
дентами, формування комунікативної 
компетенції, розвитку лідерських якос-
тей, формуванню здатності приймати 
відповідальні рішення як ключових ком-
понентів готовності до управлінської ді-
яльності. Студентське самоврядування 
сприяє розвитку діяльнісного компонен-
ту готовності до управлінської діяльнос-
ті особистості, що передбачають наяв-
ність уміння аргументовано, логічно й 
послідовно вести дискусію, активність 
у громадському житті, наявність органі-
заторського досвіду та умінь, володіння 
культурою ділового спілкування. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СРЕДИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО  
ВОЗРАСТА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ СТОЛЕТИЯ 

Аннотация: В статье рассмотрены формы организации физкультурно-оздоровительной 
работы в младшей школе во второй половине ХХ столетия на территории Украины. Проведён 
анализ необходимого суточного объёма движений в младшем школьном возрасте.

Анотація: У статті розглянуті форми організації фізкультурно-оздоровчої робо-
ти в початковій школі в другій половині ХХ століття на території України. Проведено аналіз 
необхідного добового обсягу рухів в молодшому шкільному віці.

Summary: The article investigated the forms of organization of sports and recreation activities 
to elementary school children on the territory of Ukraine in the second half of the twentieth century. 
The analysis of the required daily volume of movements in primary school age.

За последнее десятилетие вопросы 
физического развития, а также физи-
ческого воспитания и подготовки все 
больше привлекают внимание обще-
ственности: педагогической, медицин-
ской и родительской. Данные вопросы 
являются приоритетными, т. к. во время 
укрепления здоровья детей большое зна-
чение имеет правильно организованный 
процесс физического воспитания, гар-
моничного физического развития, по-
вышения работоспособности организма 
детей и расширения функциональных 
возможностей. 

Недостаток движений в жизни детей 
младшего школьного возраста является 
одной из причин нарушения физическо-
го развития: нарушение развития осан-
ки, ухудшения дееспособности стопы, 
появление избыточного веса и др. Не-
достаточная двигательная активность 
снижает функциональные возможности 
сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем ребёнка, в результате чего появля-
ется неадекватная реакция сердца на на-
грузку, уменьшается жизненная емкость 
легких, замедляется моторное развитие. 

Малоподвижный ребёнок владеет мень-
шим объёмом двигательных навыков, 
ему свойствен более низкий уровень 
развития двигательных качеств [1]. 

В настоящее время перед научны-
ми работниками и учителями по физи-
ческой культуре стоит вопрос: «Какой 
объем движений является для младших 
школьников биологически необходи-
мым, при каком объёме движений воз-
можно решение всех задач физического 
воспитания?». Особое место в решении 
данных вопросов отводится анализу от-
ечественной системы физического вос-
питания детей, анализу системы физи-
ческой подготовки предшествующего 
поколения, изучению организации, а 
также форм и видов физкультурно-оз-
доровительной работы в школах ХХ ст. 
на территории Украины. Так, по данным 
доктора медицинских наук Н. Т. Лебе-
девой и других учёных, урок, длящийся 
45 минут, компенсирует в среднем 11%, 
а максимально 40% движений от всего 
объёма (при большой моторной плотно-
сти урока). Даже ежедневные уроки фи-
зической культурой не способны ликви-
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дировать дефицит движений. Известно, 
что потребность детей младшего школь-
ного возраста двигаться на 18-22% в 
сутки удовлетворяется самостоятельны-
ми, спонтанными движениями. Однако 
спонтанные движения в сумме с дви-
жениями на уроках не могут полностью 
удовлетворить потребность учащихся в 
движениях. В дни, когда по расписанию 
проводится урок физической культуры, 
дефицит двигательной активности со-
ставляет 40%, а в дни, когда уроков нет, 
он увеличивается до 80% [4].

В условиях школы гиподинамию 
можно полностью ликвидировать не 
только уроками физической культуры, 
но и теми видами физического воспи-
тания, которые являются ежедневными, 
массовыми и обязательными для всех 
здоровых детей младшего школьного 
возраста. 

Анализ данных о роли, объеме и со-
держании, задачах и формах двигатель-
ной деятельности школьников в режиме 
дня, недели, месяца, года даёт возмож-
ность развития здорового общества на 
современном этапе, совершенствования 
программ по физической культуре, опре-
деление конкретных путей осущест-
вления взаимосвязи физического вос-
питания с умственным, нравственным, 
трудовым и эстетическим воспитанием.

Как и в современной украинской 
школе, так и общеобразовательных шко-
лах в ХХ ст. неотъемлемой частью учеб-
но-воспитательного процесса и общего 
режима дня учащихся младшей школы 
являлось физическое воспитание. Ос-
новными задачами физического воспи-
тания в школе было укрепление здоровья 
детей и обеспечение правильного физи-
ческого развития, успешное развитие 
двигательных качеств, а также форми-
рование навыков и умений, содействие 
высокому уровню умственной и физи-

ческой работоспособности, воспитание 
морально-волевых качеств, воспитание 
интереса детей к организованным и са-
мостоятельным занятиям физическими 
упражнениями. Физическое воспитание 
учащихся строилось по нескольким на-
правлениям. Это учебная работа по фи-
зической культуре, физкультурно-оздо-
ровительная работа в режиме учебного 
дня и внеклассная работа по физической 
культуре. Данные формы организации 
физического воспитания в школе, имели 
свои специфические задачи, и призваны 
были решать общие задачи физической 
подготовки учащихся.

Проблемы сохранения здоровья под-
растающего поколения рассматривались 
на государственном уровне, а органи-
зация физического воспитания в школе 
осуществлялась в соответствии с По-
ложениями о физическом воспитании 
учащихся общеобразовательных школ. 
В этих документах определялась важная 
роль физического воспитания в системе 
воспитания и образования школьников; 
содержание физического воспитания в 
школе и его организационные формы; 
место и формы врачебного контроля над 
здоровьем учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом. Также 
данными документами предусматрива-
лась оптимальная компенсация биологи-
ческой потребности детей в движении, 
профилактика гиподинамии в условиях 
школьного режима. 

По данным исследований отече-
ственных авторов М. В. Антропова,  
Л. И, Александрова, А. Н. Кабанова, 
Г. П. Сальникова и др. двигательный 
режим тесно связан с другими компо-
нентами общего режима, образуя чере-
дование учебного труда и активного от-
дыха на общеобразовательных уроках, 
между ними, в начале и конце учебного 
дня. Для младших школьников харак-



131

Київський науково-педагогічний вісник
♦

терна неустойчивость нервных процес-
сов, повышенная возбудимость коры 
головного мозга, выраженная недоста-
точность внутреннего активного тор-
можения, в результате чего наступает 
быстрое утомление. По данным многих 
ученых у семилетних детей резко па-
дает работоспособность, ухудшаются 
внимание, память после 30-35 минут 
непрерывного умственного труда. Зна-
чительно ухудшаются показатели от 
начала к концу четвертого урока. В не-
дельной динамике работоспособности 
ухудшение её признаков заметно к кон-
цу недели начиная со среды, а в годо-
вой – ухудшения заметны во второй и 
четвёртой четвертях [4]. 

Учёт особенностей дневных, не-
дельных и годовых колебаний рабо-
тоспособности школьников не только 
выдвигал задачи, но и чётко определял 
формы физкультурно-оздоровительной 
работы, а именно: гимнастика до заня-
тий, физкультурные минуты на обще-
образовательных уроках и во время са-
моподготовки, час занятий физической 
культурой (спортивный час), игры на 
переменах и на прогулках [3, 4].

1. Гимнастика до занятий. Гимнасти-
ка до учебных занятий, с которой начи-
нался учебный день, являлась составной 
частью физкультурно-оздоровительной 
работы школы. Ее цель была − оптими-
зировать уровень возбудимости и функ-
циональной подвижности центральной 
нервной системы, воздействовать на все 
органы и системы организма, благодаря 
чему ускорялось «вхождение» организ-
ма школьников в работу. Наряду с этим 
гимнастика до занятий способствовала 
организованному началу учебного дня и 
содействовала воспитанию у учащихся 
привычки к регулярным занятиям физи-
ческими упражнениями, формированию 
навыков правильного их выполнения.

Гимнастика до учебных занятий пред-
ставляла собой ежедневное проведе-
ние перед первым уроком комплекса из  
5−8 общеразвивающих упражнений для 
рук, ног и туловища. Продолжитель-
ность выполнения комплекса гимнасти-
ки до занятий 6−7 минут.

Подбор упражнений, составляющих 
комплексы гимнастики, соответствовал 
возрастным возможностям учащихся, 
как физическим, так и образовательным, 
и проводился с учетом усвоения детьми 
основных двигательных действий, пред-
усмотренных программой по физиче-
ской культуре.

Учащимися первых классов упраж-
нения выполнялись из исходных поло-
жений основная стойка и стойка ноги 
врозь. В комплексы включались движе-
ния руками вперёд, в стороны, вверх, 
на голову, а также движения кистями и 
пальцами рук. Наклоны туловища, при-
седания, повороты головой в разные 
стороны.

Для учащихся вторых классов при 
составлении комплекса упражнений 
утренней гимнастики использовались 
движения, выполняющиеся в предше-
ствующем классе, а также движения, 
соответствующие программе по физиче-
ской культуре II класса: исходные поло-
жения – руки к плечам, руки перед гру-
дью. Наклоны корпуса со скольжением 
рук вниз, поочерёдные махи руками и 
ногами.

В комплексы гимнастики до занятий 
среди учащихся III классов входили ас-
симетричные движения с продвижения-
ми вперёд, наклоны корпуса в сочетании 
с движениями рук и ног, а также упоры 
присев и выпрыгивания [2, 3].

2. Физкультурные минуты, паузы на 
уроках. Физкультурные минуты про-
водились под руководством учителя, 
ведущего урок, или физорга и не пре-
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вышали 2-3-х минут с использованием  
3-4 упражнений, каждое из которых по-
вторялось 4-6 раз. Проведение физкуль-
турных пауз проводилось тогда, когда у 
обучающихся появлялись первые при-
знаки утомления – снижалась актив-
ность, нарушалось внимание. Время 
начала физкультурной минуты (паузы) 
определялось педагогом.

Упражнения во время физкультурной 
минуты выполнялись учениками сидя 
или стоя около парты (стола). 

Упражнения для физкультурной пау-
зы были простые, доступные, не требу-
ющие сложной координации движений, 
охватывающие большие группы мышц, 
в основном те, которые непосредствен-
но участвуют в поддержании позы сиде-
ния во время урока [2, 3, 4].

3. Игры на перемене. Наиболее эф-
фективными играми на переменах были 
игры малой и средней интенсивности. 
Игры организовывались на переменах, 
не занятых обеденным приёмом пищи 
и переодеванием на урок физической 
культуры [4].

4. Спортивный час. Спортивный час, 
проводимый в группе младших школь-
ников, включал в себя следующие виды 
движений:

– ходьба обычная и с различными 
движениями рук, ног, туловища, мед-
ленная и быстрая ходьба по периметру 
площадки и с изменением направления, 
ходьба на носках и пятках;

– бег медленный и быстрый, с выпол-
нением заданий по внезапным сигналам, 
бег в чередовании с ходьбой, бег с пре-
одолением несложных препятствий (пе-
репрыгивание обозначенной линиями 
«канавы», пробегание по бревну, пере-
лезание через конструкцию и др.) и т.д.;

– прыжки на обеих ногах, на одной, 
на месте и с продвижением вперёд, 
прыжки через скакалку, обруч и т.д.;

– броски, ловля мячей больших,  
малых, перебрасывание мячей в парах, 
метание на дальность, в различные цели 
и т.д.;

– лазанье, пролезание через обру-
чи, лестницы и другие конструкции на 
спортивной площадке;

– висы, упоры на детских переклади-
нах и других конструкциях;

– упражнения в равновесии: ходьба 
по узкой линии, бревну, без предметов 
и с предметами, с преодолением препят-
ствий (перешагивание мяча, натянутой 
верёвочки и т.д.);

– упражнения с предметами: с мяча-
ми, с обручами (катание обручей, прыж-
ки через обручи, вертикальное кручение 
обручей, вращение вокруг туловища и 
т.д.), с кеглями, со скакалками коротки-
ми и длинными (разнообразные прыж-
ки, на месте и в движении, по одному, по 
два и т.д.);

– упражнения для рук, ног, туловища, 
головы, выполняемые на месте, во вре-
мя ходьбы, в отдельных играх;

– подвижные игры с построениями и 
перестроениями, с общеразвивающими 
упражнениями, с бегом, прыжками, ме-
танием, преодолением препятствий, с 
сопротивлением;

– эстафеты с ходьбой, бегом, прыжка-
ми, метанием и т.д.;

– спортивные развлечения с волей-
больным, баскетбольным, футбольным 
мячами и др.

Содержание спортивного часа, вклю-
чающее естественные виды движений, 
подвижные игры и эстафеты, спортив-
ные развлечения, согласовывалось с 
учебным материалом программы по фи-
зической культуре для I−IV классов и 
дополняло его. 

Проводимый спортивный час с уче-
никами всего класса нёс в себе большой 
эмоциональный заряд, способствовал 
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быстрому переключению детей на дру-
гой вид деятельности, а, следовательно, 
и более полному отдыху. Активные дви-
жения этой части содействовали разви-
тию быстроты, ловкости, силы и вынос-
ливости, скоростно-силовых качеств, 
обогащали двигательный опыт детей, 
увеличивали их знания о физической 
подготовке [2, 3, 4].

Таким образом, изучив формы ор-
ганизации физкультурно-оздорови-
тельной работы в младших классах во 
второй половине ХХ столетия можно 
сделать следующие выводы: регуля-
ция неустойчивости нервных процес-
сов, повышенной возбудимости коры 

головного мозга и быстрого утомле-
ния детей младшего школьного воз-
раста было возможно благодаря ис-
пользованию в режиме учебного дня 
утренней гимнастики перед началом 
уроков, подвижных игр на переменах, 
физкультурных пауз во время уроков, 
спортивного часа, а также прогулок по-
сле уроков. Использование форм физ-
культурно-оздоровительной работы 
способствовали смене деятельности, 
повышению умственной активности 
ребёнка, компенсации биологической 
потребности детей в движении, про-
филактике гиподинамии в условиях 
школьного режима. 
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ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ 
ТА ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я 

Анотація: У статті розглянуто феномен життєздатності у співвідношенні з основними па-
раметрами та змістовними характеристиками психологічного здоров’я людини.

Аннотация: В статье рассмотрен феномен жизнеспособности в соотношении с основными 
параметрами и содержательными характеристиками психологического здоров’я человека.

Summary: The article deals with the phenomenon of resilience in relation to the basic parame-
ters and main content characteristics of personality’s psychological health.

Постановка проблеми. У численних 
роботах присвячених проблемі психіч-
ного та особистісного здоров’я йдеть-
ся переважно про причини та чинники 
його порушення, ознаках особистісного 
нездоров’я, факторах ризику тощо. Вод-
ночас, актуальним завданням для сучас-
ної психології є перехід від вивчення 
патогенних чинників до тих, що захища-
ють людину від дії стресу; від вивчення 
шкідливих впливів до вивчення засобів, 
що попереджують порушення особис-
тісного розвитку. Вчених та практиків 
передусім цікавить, що саме зміцнює 
людину, у чому полягає адаптаційний 
потенціал, внутрішні резерви, які до-
помагають успішно долати ризиковані 
ситуації, а також ті умови, що сприяють 
позитивному розвитку особистості. Ува-
зі дослідників до проблеми психологіч-
ної профілактики відповідає концепція 
життєздатності.

Підвищення інтересу до феномену 
життєздатності, насамперед, пов’язано 
із парадигмальними зрушеннями у гу-
манітарних науках від моделі патогене-
зу, орієнтованої на вивчення та усунення 
причин захворювання до моделі орієн-
тованої на зміцнення ресурсів людини 
та збереження здоров’я всупереч загроз-

ливим чинникам. Отже, метою даної 
статті є аналіз змістовних характеристик 
життєздатності у взаємозв’язку з пара-
метрами психологічного здоров’я.

Теоретичний аналіз проблеми. Пробле-
матика життєздатності та здоров’я осо-
бистості характеризується неминущим і 
зростаючим інтересом у науковому світі 
(К.О. Абульханова, А. Адлер, Б.Г. Ана- 
ньєв, Л.І. Анциферова, О.Г. Асмолов, 
Л. Бінсвангер, Б.С. Братусь, М.П. Гу- 
р’янова, В.В. Знаков, С. Кобаза, Є.Ю. Кор- 
жова, А.І. Лактіонова, С. Мадді,  
А.В. Махнач, Е.А. Рильська, С.Л. Рубін- 
штейн, В. Франкл, Е. Фромм та ін.). Осо-
блива увага в психологічних досліджен-
нях спрямована на вивчення внутрішніх 
потенціалів людини, що допомагають їй 
протистояти важким життєвим умовам 
та зберігати свою особистісну сутність, 
цілісність та ідентичність. Для позна-
чення цих потенціалів сучасні психо-
логи використовують низку категорій, 
таких як життєстійкість, адаптивність, 
психологічна стійкість, життєтворчість, 
особистісний потенціал тощо. 

Термін «життєздатність» є синоні-
мічним поняттям англомовного термі-
ну «резилієнтність», що буквально пе-
рекладається як гнучкість, пружність, 
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еластичність, стійкість до зовнішніх 
впливів. У вітчизняній літературі цей 
термін вперше був введений Б.Г. Ана-
ньєвим, який розкриваючи зміст струк-
тури індивідуального розвитку людини, 
розглядав життєздатність як фактор дов-
голіття. У зарубіжній літературі даний 
феномен був розглянутий Є. Вернером 
і визначений як баланс між факторами 
ризику (бідність, перинатальний стрес, 
дисгармонія батьківського виховання) 
та захисними факторами [2]. 

У психології існує кілька підходів 
до дослідження життєздатності. З по-
зиції одного з них вона розглядаєть-
ся як енергетичний потенціал людини  
(Б.Г. Ананьев, В.А. Бодров, А.Г. Макла-
ков, С. Мадді). Згідно з Б.Г. Ананьєвим, 
життєздатність – це вихідний компонент 
загальної працездатності, що впливає 
на її конкретні прояви, активність інте-
лекту, стійкість установки на реалізацію 
поставленої у часі цілі; це функціональ-
ний потенціал, характеристика, яка не 
розглядається в особистісному аспекті. 
Втім, Д.О. Леонтьєв застосовує поняття 
«особистісний потенціал», що відобра-
жає міру подолання людиною заданих 
обставин та саму себе, а також міру при-
кладених для цього зусиль[3]. 

Другий підхід орієнтує на вивчення 
життєздатності як особливої модаль-
ності свідомості (С.Л. Рубінштейн,  
К.О. Абульханова), і характеризує її як 
життєву здатність (в широкому сенсі 
слова) особистості. У нестабільному, 
дисгармонійному суспільстві тільки лю-
дина і його життя зберігають свою неми-
нущу цінність. У зв’язку з цим особли-
вого значення набуває свідомість, яка, 
залишаючись стійкою, не просто відо-
бражає соціальну дійсність і адаптує до 
неї особистість, а максимально зміцнює 
її позицію, сприяє її самовираженню та 
самореалізації. Вона забезпечує стабіль-

ність суб’єкта протягом життєвого шля-
ху. Завдяки статичності свідомості ви-
конується функція захисту особистості, 
зберігається її внутрішня рівновага при 
життєвих потрясіннях, невдачах та роз-
чаруваннях. 

Відповідно до третього підходу жит-
тєздатність є об’єктом кроскультурного 
дослідження. Дослідження показали, 
що життєздатність і способи реагування 
у ситуації ризику залежать від расової 
приналежності, статі, віку, сексуальної 
орієнтації, місця проживання, матері-
ального рівня і стану здоров’я. Втім, на-
явні емпіричні розробки не змогли пере-
конливо пояснити, чому одна дитина з 
групи ризику виживає і успішно розви-
вається у подальшому, а інша характери-
зується численними проблемами в пове-
дінці та особистісному розвитку [4]. 

Четвертий підхід передбачає погляд 
на життєздатність як на специфічну 
здібність. В.Д. Шадріков розглядає зді-
бності як властивості функціональних 
систем, що реалізують окремі психічні 
функції, які мають індивідуальну міру 
виразності, що проявляється в успіш-
ності і якісній своєрідності освоєння і 
реалізації діяльності. У даному визна-
ченні представлені такі основні озна-
ки, які характеризують життєздатність: 
функціональність (забезпечує функцію 
збереження і підтримки життя); інди-
відуальна міра вираженості (є індиві-
дуальною особливістю, яка може бути 
виміряна); зв’язок з ефективністю діяль-
ності (залежність задоволення життєво 
важливих потреб від результатів діяль-
ності ) [5]. 

Серед численних критеріїв життєз-
датності М.П. Гур’янова виокремлює 
наступні: 

1. Позитивне світосприйняття – жит-
тєрадісне відчуття, оптимістичне став-
лення до дійсності, практичність, діло-
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витість, реальний погляд на речі, події, 
явища, гнучке мислення. 

2. Наявність особистісних якостей, 
умінь і здібностей, що допомагають 
продуктивної творчої самореалізації 
людини, – соціально-трудових, мораль-
но-вольових, ділових, комунікативних, 
організаторських якостей. 

3. Високий ступінь психологічної 
стійкості особистості – послідовний ха-
рактер поведінки в постійно мінливих 
ситуаціях; цілеспрямованість дій і вчин-
ків в умовах нестабільності громадських 
структур; адекватний спосіб вирішення 
проблемних ситуацій, гнучкість і плас-
тичність в характері поведінки; усвідом-
лений вибір оптимальних варіантів по-
ведінки в ситуації кризи, психологічного 
бар’єру, конфлікту та невизначеності. 

4. Вибір здоров’язберігаючої моде-
лі поведінки – позитивна мотиваційна 
готовність до продуктивно-творчої са-
мореалізації свого «Я» в культурному 
потенціалі соціуму; здоровий спосіб 
життя, позитивне мислення, активна са-
мореалізація в особистому, суспільному 
житті, професійній діяльності, здатність 
до збереження здоров’я; розумний ба-
ланс праці та відпочинку. 

5. Високий рівень розвитку мораль-
но-вольової сфери особистості – здат-
ність до морального самовизначення; 
самодисципліна; розвиненість вольових 
якостей (цілеспрямованість, сміливість, 
мужність), мотиваційна готовність до 
подолання труднощів; самоактуалізація 
в екстремальних ситуаціях. 

6. Високий рівень працездатності – 
наявність потреби і здатності до систе-
матичної праці, організації трудової ді-
яльності, висока працездатність [6]. 

З точки зору А.І. Лактіонової і  
А.В. Махнач поняття життєздатність 
включає в себе два поняття: здатність 
чинити опір руйнуванню (впоратися 

з важкими життєвими ситуаціями, за-
хищати свою цілісність) і здатність бу-
дувати повноцінне життя у складних 
умовах (планувати своє життя, рухатися 
в певному напрямку протягом певного 
часу). До особистісних та поведінкових 
характеристик життєздатності відносять: 
емоційну регуляцію (рівень емоційного 
комфорту) і мотивацію (мотивація досяг-
нення), рівень суб’єктивного контролю 
(внутрішній локус контролю), особли-
вості самооцінки (прийняття себе), меха-
нізми подолання (розв’язання проблем), 
комунікативні особливості (домінування 
в стосунках, прийняття інших) [7].

Психологічну структуру життєздат-
ності людини Є.А. Рильська визначає 
як складну систему, що представлена 
трьома рівнями: функціонально-індиві-
дуальним, мотиваційно-особистісним 
і суб’єктно-операційним. Емоційна не-
стійкість, схильність до швидкої зміни 
настрою, почуття провини і занепокоєн-
ня, заклопотаності, депресивні реакції, 
нестійкість в стресових ситуаціях, неа-
декватно сильні реакції на інформаційні 
стимули зовнішнього середовища ство-
рюють несприятливі передумови для ви-
рішення життєвих завдань різного рівня. 
Негативним фоном для життєздатності 
виступають висока тривожність, песи-
містичні погляди на життя та постійний 
пошук «ворогів». 

Важливими компонентами життєз-
датності людини як об’єкта онтоло-
гічного, «існуючого» є його сутнісні 
властивості: здатність любити, бути ко-
ханим, творча автобіографічна пам’ять 
– «пам’ять життя», конструктивне, ці-
лісне, «холістичне» мислення. Комп-
лекс цих властивостей виступає як по-
тенціал автентичного, справжнього, 
гармонійного буття. Гармонія як пропо-
рційне розгортання унікальності люди-
ни у життєвому просторі може виявля-
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тися у різних формах: у формі гармонії 
особистості і її справи, у формі індиві-
дуального здійснення екзистенціальних 
підстав життя (любов, пізнання), наре-
шті як відповідність соціально-рольо-
вої і інтимно-особистісної взаємодії з 
людьми [8]. 

Отже, життєздатність у сучасних до-
слідженнях визначається як здатність 
людини до життєтворчості в процесі 
сенсожиттєвого екзистенціального по-
шуку, до усвідомлення, прийняття та 
активної реалізації своєї сутнісної жит-
тєвої функції, шляхом використання 
можливостей адаптації, саморегуляції, 
саморозвитку, осмислення життя в умо-
вах рутинних, несприятливих або зо-
всім несумісних з життям [6; 7; 8; 9]. 

Переважна частина зазначених якос-
тей відображає характеристики психо-
логічно здорової особистості, виокрем-
лені І.В. Дубровіною: самодостатність, 
інтерес людини до різних сфер життя, 
свободу думок та ініціативу, захопле-
ність певною галуззю наукової або 
практичної діяльності, активність та 
самостійність, відповідальність і здат-
ність до ризику, віру в себе і повагу 
до іншого…, творчість у найрізнома-
нітніших сферах життя та діяльності  
[10, с. 55]. Поняття «психологічне 
здоров’я», згідно з І.В. Дубровіною, 
стосується особистості загалом, на від-
міну від терміна «психічне здоров’я», 
що стосується, передусім, окремих 
психічних процесів та механізмів. Пси-
хологічне здоров’я розглядається у тіс-
ному зв’язку з с вищими проявами люд-
ського духу та дає змогу аналізувати 
власне психологічний аспект здоров’я, 
що відмінний від медичного, соціоло-
гічного, філософського та інших. 

Розглядаючи здоров’я як гармонічну 
рівновагу фізіологічних, психічних, со-
ціальних аспектів людського існування, 

Я.В. Малихіна зазначає доцільність ви-
окремлення особистого превентивного 
ресурсу. Особистий (індивідуальний) 
превентивний ресурс розглядається як 
комплекс здібностей індивіда, реаліза-
ція яких дозволяє зберегти баланс адап-
таційно-компенсаторних механізмів. 
Налагоджена робота даного комплексу 
забезпечує психічне, соматичне та соці-
альне благополуччя людини і створює 
умови для відкриття нею унікальної 
ідентичності та наступної самореаліза-
ції [11]. 

В экзистенціальній психології пси-
хічне здоров’я визначається через по-
няття «прагнення до смислу». Згідно 
з концепцією В. Франкла, рушійною 
силою поведінки є прагнення зна-
йти та реалізувати смисл життя [12].  
В. Франкл виокремив три онтологічні 
виміри людини: біологічний, психоло-
гічний та духовний. Духовний вимір, 
на його думку, є визначальним і в ньому 
локалізовані смисли і цінності людини. 
Таким чином, ознакою здорового пси-
хічного функціонування є, насамперед, 
зрілість ціннісно-смислового виміру 
особистості.

Багаторівнева модель психічного 
здоров’я, що була розроблена Б.С. Бра-
тусем, містить декілька рівнів струк-
тури особистості, кожному з яких від-
повідає рівень психічного здоров’я  
[13, с. 72]. Рівень особистісного 
здоров’я позначений як вищий рівень 
психічного здоров’я, що визначається 
якістю смислових ставлень людини. 
Рівень індивідуально-психологічного 
здоров’я виявляється в здатності люди-
ни побудувати адекватні способи реалі-
зації смислових прагнень. Рівень пси-
хофізіологічного здоров’я визначається 
особливостями внутрішньої, мозкової, 
нейрофізіологічної організації актів 
психічної діяльності.
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Згідно з Б.С. Братусем, не дивлячись 
на взаємозв’язок та взаємозумовленість 
рівнів, можливі різні варіанти їх розви-
тку, ступеню та якості здоров’я. Інакше 
кажучи, психічне здоров’я, як багато-
рівневе утворення, може страждати на 
одних рівнях при відносній збереже-
ності інших. 

На думку Б.С. Братуся головними 
умовами (критеріями) нормативно-
го розвитку особистості є ставлення 
до іншої людини як до самоцінності, 
як до істоти, яка втілює потенції роду 
«людина» (центральне системотворче 
ставлення); здатність до децентрації, 
самовідданості та любові, як способу 
реалізації цього ставлення; творчий ха-
рактер життєдіяльності; потреба у по-
зитивній свободі; здатність до вільного 
волевиявлення; можливість самопроек-
тування майбутнього; внутрішня від-
повідальність перед собою та іншими, 
минулими та прийдешніми покоління-
ми; прагнення до набуття загального 
смислу життя [13].

Для аналізу критеріїв повноцінної 
особистості В.Д. Шадриков викорис-
товує поняття «духовний стан» – стан, 

що формується на основі духовних 
цінностей особистості та прагненні до-
тримуватись цих цінностей. Духовний 
стан характеризується розширенням 
свідомості, активним включенням під-
свідомості у процес пізнання; гармоні-
зацією особистості, усуненням супер-
ечностей з оточенням, зосередженістю 
на досягненні істини, внутрішньою 
рівновагою, позитивним поглядом на 
життя, посиленням вольового контр-
олю з боку особистості; образним мис-
ленням, високою продуктивністю уяви; 
почуттям внутрішньої активності, єд-
ністю розумових, моральних, духовних 
якостей, прагненням до духовного про-
гресу тощо. Протилежним «духовному 
стану» є «клінічний стан», якому при-
таманна однобічна спрямованість мис-
лення та емоцій, звужена свідомість. 
Духовний стан є мотиваційним станом, 
втім на відміну від біологічних мотива-
цій – це духовна мотивація, зумовлена 
духовними цінностями особистості [5].

Отже, зміст поняття «життєздат-
ність» може бути проаналізоване у від-
повідності з рівнями психологічного 
здоров’я людини (табл. 1). 

Таблиця 1 
Параметри та змістовні характеристики 

психологічного здоров’я людини та показники життєздатності
Онтологічний 
вимір людини 
(В. Франкл)

Рівень психічного 
здоров’я 

(Б. С. Братусь)

Показники 
життєздатності

Біологічний Психофізіологічне 
здоров’я

Функціональний потенціал, що забезпечує 
високий рівень реалізації активності 
(Б.Г. Ананьєв, В.А. Бодров, А.Г. Маклаков)

Психологічний Індивідуально-
психологічне 
здоров’я

Адаптивний особистісний адаптаційний 
потенціал (Д.О. Леонтьєв)
Особистий превентивний ресурс (Я.В. Малихіна)
Здатність до збереження особистості 
(А.І. Лактіонова, А.В. Махнач)

Духовний Особистісне 
здоров’я

Моральна орієнтація (Б.С. Братусь).
Духовний стан (В.Д. Шадриков).
Психологічне здоров’я (І.В. Дубровіна)
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Висновки. Таким чином, параметри 
життєздатності можуть бути представ-
лені як багаторівнева система здібностей 
людини, що містить біологічні, психоло-
гічні та духовні виміри. Можна припусти-
ти, що в різних життєвих ситуаціях вони 

будуть мати різну структуру та зміст.
Вважаємо, що розробка теорії жит-

тєздатності є перспективною для ви-
рішення завдань первинної психопро-
філактики порушень психічного та 
психологічного здоров’я дітей.
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