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ВПЛИВ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН 
НА ВИНИКНЕННЯ ТРИВОЖНОСТІ У ПІДЛІТКІВ

Анотація: У статті розглянута проблема взаємовідносин підлітків з батьками, а саме вплив 
взаємодії дітей підліткового віку з батьками на прояв тривожності. Проаналізовано результа-
ти емпіричного дослідження зв’язку виникнення тривожності підлітків і сприяюче цьому воро-
же або напружене ставлення в сім’ї.

Аннотация: В статье рассмотрена проблема взаимоотношений подростков с родителя-
ми, а именно влияние взаимодействия детей подросткового возраста с родителями на про-
явление тревожности. Проанализированы результаты эмпирического исследования связи 
возникновения тревожности подростков и способствующее этому враждебное либо напря-
женное отношение в семье.

Summary: The article discusses the problem of the relationship between adolescents and 
parents, in particular the influence of the interaction of adolescent children with their parents on 
the manifestation of anxiety. The results of the empirical study of the relationship between the 
emergence of anxiety in adolescents and contributing hostile or tense relationship in the family are 
analyzed.

Постановка проблеми. У розвитку та 
підтримці тривожності у підлітків бере 
участь широкий спектр факторів, таких 
як генетика, рівень тривожності або 
депресія батьків, несприятливі життєві 
події і, власне, сама поведінка батьків. 
Існує багато досліджень, які вказують на 
те, що поведінка батьків може бути важ-
ливим фактором, що сприяє цьому.

Метою нашого дослідження є озна-
йомлення з виявленнями тривожності  
у підлітків та визначення зв’язку  
дитячо-батьківських відносин з розвит- 
ком почуття тривожності у дитини  
підліткового віку.

Виклад основного матеріалу. Зміни  
у розвитку стосунків батьків та дитини 
пояснюються біологічним або когнітив-
ним дозріванням підлітків. Вважається, що 
гормональні зміни, пов’язані з статевим до- 
зріванням, змушують підлітків прагнути  

до самостійності та індивідуалізації з боку  
батьків, і призводять до конфліктів з бать-
ками, які дозволяють підліткам складати 
зрілі та рівноправні стосунки. Когні-
тивні моделі передбачають, що розвиток 
абстрактних міркувань підлітків виховує 
дедалі більш взаємний та рівноправний 
погляд на стосунки батьків та дітей [11]. 
Когнітивні досягнення можуть також спо-
нукати підлітків сприймати проблеми, які, 
як вважалося, перебувають під юрисдик-
цією батьків, як особисті рішення. Цей біо-
логічний та когнітивний розвиток сприяє 
реорганізації відносин між батьками та 
підлітками з вертикальних відносин, де 
батьки мають більше знань та соціальної 
сили, ніж їхні діти, і, як очікується, вони 
забезпечать безпеку та тепло горизонталь-
них відносин, що характеризуються рів-
ноправними, симетричними та взаємними 
взаємодіями [10].
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Зазвичай дослідницька література 
щодо батьківства та тривожності у дітей 
та молоді поділяється на два широкі 
виміри контролю та відторгнення. Вимір 
батьківського контролю характеризу-
ється надмірною участю, тобто дитина 
занадто залежить від батьків, тим самим 
наче залишаючись захищеною від шкоди 
[12]. Відсутнє надання підлітку автоно-
мії, наприклад, коли батьки не заохочу-
ють дитину розвивати власні думки та 
приймати рішення для себе, також грає 
неабияку роль. Існує припущення, що 
подібна батьківська стратегія може пере-
шкодити підлітку у розвитку почуття 
самоефективності, а це в подальшому 
посилює їхнє почуття вразливості до 
загрози та підвищеної тривожності [9].

Другий вимір – неприйняття батьків. 
Він уміщує відхід від дитини або воро-
жість до неї та відсутність тепла, актив-
ної батьківської участі в житті підлітка, 
емоційної підтримки чи взаємності з 
дитиною [12]. Можна припустити, що це 
підриває регуляцію емоцій дитини під-
літкового віку, тим самим підвищуючи 
чутливість до тривожності.

Хоча підлітковий вік – період усе 
більшого роз’єднання та розвитку неза-
лежності, факти підтверджують важли-
вість сімейних взаємовідносин протягом 
цього періоду, а також значний вплив на 
підлітка з боку батьків [5].

Зазвичай прийнято вважати, що 
одним із центральних завдань бать-
ків на цьому етапі розвитку є заохо-
чення автономії підлітка, щоб підліток 
міг навчитися самостійно приймати 
рішення та рухатись до незалежного 
функціонування [3]. Потім передба-
чається, що це призведе до кращої 
адаптації та психосоціального функці-
онування. Особливі тривожні розлади 
у підлітків спостерігаються частіше, 

ніж у молодших вікових групах, і, як 
видається, частіше супроводжуються 
депресією [4; 8].

Нещодавні дослідження виявили, що 
дитяча тривожність більше пов’язана із 
підвищеним батьківським контролем, 
аніж із уникненням батьків. Результати 
експериментальних досліджень надалі 
продемонстрували, що посилення пове-
дінки батьківського контролю призво-
дить до посилених тривожних реакцій 
серед підлітків [6].

На додаток до двох широких конструк-
цій контролю та відторгнення, існує 
гіпотеза, що батьки можуть впливати 
на розвиток і підтримку тривожності  
у дітей та підлітків шляхом моделювання 
та підсилення тривожної поведінки. 
Деякі дослідження розглядали широке 
поняття батьківської тривожної пове-
дінки щодо виховання. Результати таких 
досліджень стали доказами того, що 
уявлення підлітків про тривожне вихо-
вання батьків безпосередньо пов’язане 
з вищим рівнем підліткової тривож-
ності [3]. Крім того, експериментальні 
та лонгітюдні дослідження показали, 
що спостереження батьків, які реагують 
тривожно, призводить до збільшення 
подібних реакцій підлітків [7].

У даній роботі буде розкрито спробу 
емпіричним шляхом перевірити аспекти 
зв’язку дитячо-батьківських відносин на 
рівень ситуативної та особистісної три-
вожності у підлітків.

Базою емпіричного дослідження було 
обрано КНВК №35 «Імпульс».

Вибірку склали 30 підлітків віком 
14 – 15 років 9-го класу. Емпірична група 
методів була представлена спостережен-
ням, психодіагностичним методом та 
математично-статистичними методами. 
У ході констатувального дослідження 
були використані дві методики.
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Для аналізу рівня тривожності (реак-
тивної і особистісної) використовувався 
опитувальник тривоги Ч. Д. Спілбер-
гера ‒ Ю. Л. Ханіна (State-Trait Anxiety 
Inventory – STAI) [2]. Для вивчення уста-
новок, поведінки і методів виховання 
батьків так, як бачать їх діти в підліт-
ковому віці, використовувався опиту-
вальник «Поведінка батьків і ставлення 
підлітків до них» (ADOR – скорочено 
«підлітки про батьків») Шафера в адап-
тації Л. І. Вассермана [1].

Результати вимірювання рівня вияв-
лення школярами тривожності із вико-
ристанням опитувальника Спілберга 
наведені у таблиці 1.

Як бачимо з таблиці 1, за обома шка-
лами «Реактивна тривожність» та «Осо-
бистісна тривожність» спостерігаються 
високі відсоткові показники серед-
нього значення, дещо нижчі відсоткові  

показники високого значення тривож-
ності і низькі показники низького зна-
чення. Тобто ситуативна та особистісна 
тривожність в більшій мірі властива 
більшості підліткам.

Звернувшись до таблиці 2, можна 
помітити, що середнє значення отрима-
них балів за всіма шкалами коливається 
від 39 до 42. Мінімальна кількість балів 
набрана досліджуваними у всіх шкалах 
приблизно однакова (26-29), власне як і 
максимальна кількість балів (59-69).

Аспекти поведінки, установки і ме- 
тоди виховання батьків так, як бачать їх 
діти в підлітковому віці вимірювались за 
допомогою опитувальника «Поведінка 
батьків і ставлення підлітків до них» 
(ADOR – скорочено «підлітки про бать-
ків») Шафера в адаптації Л. І. Вассер-
мана. Отримані емпіричні дані наведені 
нижче у таблиці 3.

Таблиця 1
Відсотковий аналіз розкиду емпіричних даних  

за шкалами опитувальника рівня тривожності Спілберга

Назви шкал опитувальника Низьке значення Помірне
значення Високе значення

Реактивна тривожність 20%
(6 осіб)

53%
(16 осіб)

27%
(8 осіб)

Особистісна тривожність 17%
(5 осіб)

53%
(16 осіб)

30%
(9 осіб)

Таблиця 2
Описові статистики отриманих емпіричних даних  
за опитувальником рівня тривожності Спілберга

Назви шкал опитувальника
Описові статистики

x Ʃ min max

Реактивна тривожність 39,1 8,54 26 59

Особистісна тривожність 41,5 10,66 29 69
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Як видно з таблиці 3, у вибірко-
вій сукупності респондентів і їхнього 
бачення на відносини з батьками домі-
нує позитивний інтерес (50%), високі 
відсоткові значення низького та серед-
нього показників вираженості за шка-
лами «Директивність», «Ворожість» 
«Автономність» та «Непослідовність». 
Також можна побачити, що п’ята час-
тина вибірки підлітків відмічає наяв-
ність ворожості в стосунках з батьками.

Задля перевірки зв’язку рівня реак-
тивної та особистісної тривожності у під- 
літків з їхнім баченням особливостей 
взаємовідносин з батьками було обчис-
лено кореляційні зв’язки між усіма шка-
лами опитувальників. Відповідні резуль-
тати наведені у таблиці 4.

Аналіз отриманих даних засвідчує 
існування зв’язків між показниками 
шкал обох опитувальників. Результати, 
наведені у таблиці 4, вказують, що чим 
більше позитивного інтересу у вигляді 

підтримки та прийняття підлітка, тим 
менше спостерігається рівень ситуатив-
ної та особистісної тривожності. Висо-
кий рівень директивності, що підлітки 
вбачають в нав’язуванні їм почуття про-
вини по відношенню до батьків, має 
зв’язок із розвитком почуття тривож-
ності у дитини підліткового віку. Такий 
самий висновок ми можемо зробити за 
шкалами «Ворожість», «Автономність» 
та «Непослідовність».

Ворожість батьків у відносинах з під-
літком характеризується агресивністю 
і надмірною строгістю в міжособис-
тісних стосунках. Орієнтування членів 
сім’ї виключно на себе, самолюбство, 
зайве самоствердження безпосеред-
ньо впливають на почуття тривожності 
дитини. Автономність батьків у відноси-
нах з підлітком розуміється їм як диктат, 
повне захоплення владою, навіть деяка 
маніакальність в цьому відношенні, що 
не визнає ніяких варіацій. Батьки іноді 

Таблиця 3
Відсотковий аналіз розкиду емпіричних даних за шкалами опитувальника 

«Поведінка батьків і ставлення підлітків до них» Е. Шафера

Назви шкал  
опитувальника

Низький показник 
вираженості

Середній показник 
вираженості

Високий показник 
вираженості

Позитивний 
інтерес

27%
(8 осіб)

23%
(7 осіб)

50%
(15 осіб)

Директивність 57%
(17 осіб)

27%
(8 осіб)

16%
(5 осіб)

Ворожість 73%
(22 осіб)

7%
(2 осіб)

20%
(6 осіб)

Автономність 57%
(17 осіб)

33%
(10 осіб)

10%
(3 осіб)

Непослідовність 70%
(21 осіб)

20%
(6 осіб)

10%
(3 осіб)
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навіть не сприймають дитину як осо-
бистість, зі своїми почуттями, думками, 
поглядами й спонуканнями. Непослі-
довність проведеної батьками лінії вихо-
вання оцінюється підлітками як якесь 
чергування панування сили і покірності 
(в адаптивних формах), прояв недові-
рливої підозрілості тощо [1].

Висновки. Отже, можна зробити 
висновок, що проблема дитячо-батьків-
ських взаємовідносин як чинника висо-
кого рівня тривожності особистості 
підлітка є актуальною для сучасного  
соціального простору. Дитячо-батьківські  

стосунки можуть бути представлені різ-
номанітними параметрами, зокрема 
інтересом, близькістю/відстороненністю, 
стилем батьківського виховання, уза-
гальненими параметрами включеності, 
що дозволяють на емпіричному рівні 
вивчати особливості цих взаємин і їхній 
зв’язок із розвитком почуття тривожності 
у дітей підліткового віку. Узагальнення 
даних емпіричного дослідження дозволяє 
стверджувати, що існують чіткі зв’язки 
між поведінкою, установками і методами 
виховання батьків та рівнем реактивної 
та особистісної тривожності у підлітків.

Таблиця 4
Особливості зв’язку між шкалами опитувальника «Поведінка батьків і 

ставлення підлітків до них» та опитувальника рівня тривожності Спілберга

Назви шкал  
опитувальника  

рівня тривожності 
Спілберга

Назви шкал опитувальника
«Поведінка батьків і ставлення підлітків до них»  

Е. Шафера

Позитив-
ний інтерес

Директив-
ність

Воро-
жість

Авто- 
номність

Непослі-
довність

Реактивна 
тривожність -0,94 0,64 0,72 0,71 0,80

Особистісна 
тривожність -0,90 0,60 0,83 0,63 0,75

Література:
1. Вассерман Л. И. Психологическая методика «Подростки о родителях» и ее практичес-

кое применение / Л. И. Вассерман, И. А. Горьковая, Е. Е. Ромицына. – СПб.: ФАРМиндекс, 
2001. – 68 с.

2. Ханин Ю. Л. Краткое руководство к применению шкалы реактивности и личной тревож-
ности Ч. Д. Спилберга / Ю. Л. Ханин. – Ленинград, 1976. – 6 c.

3. Branje S. Parent-child communication during adolescence / S. Branje, B. Laursen,  
W. A. Collins // Routledge handbook of family communication. – New York, 2012. – P. 271–286.

4. Collins W. A. Parent-adolescent relationships and influences / W. A. Collins, B. Laursen // 
Handbook of adolescent psychology. ‒ New York: Wiley, 2004. – P. 331–361.
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Боровик М. О.
кандидат педагогічних наук,

викладач кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки
Харківського національного університету внутрішніх справ

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТЕОРІЇ 
ВЧЕННЯ ПРО ФІЗИЧНІ ЯКОСТІ ЛЮДИНИ

Анотація: Наукова робота присвячена вивченню питання теорії вчення про фізичні якості 
людини, та їх подальше вдосконалення під час навчання майбутніх офіцерів поліції у закладах 
вищої освіти із специфічними умовами навчання.

Розглянуті наукові гіпотези походження терміну фізична культура, до яких належать: теорія 
війни, теорія ігор, теорія зайвої енергії, теорія магії, теорії праці.

Встановлено, що вперше поняття фізичні якості людини було запропоновано  
В.Г. Уховим 1875 р.

Висвітленні наукові праці французького спеціаліста початку ХХ ст., в галузі фізіології та  
фізичних вправ Жоржа Демені.

Проведений аналіз наукових джерел середини ХХ ст., засновників наукових шкіл в області: 
біохімії спорту, психології спорту, теорії фізичного виховання, теорії спорту.

Надано трактування фізичних якостей, з якими науковці 70-80 рр. ХХ ст. ототожнюють: «мо-
торні якості», «функціональні якості», «фізичні кондиції», «фізичні можливості», «рухові можли-
вості» «фізкультурні здібності».

Було встановлено, що в останні два десятиліття XX ст., постала необхідність визначення 
конкретизації такого поняття, яке стало б інтегративною характеристикою наявних у людини 
рухових можливостей, що поєднується у понятті фізичні якості.

Поряд із цим Ю. В. Верхошанський, В. Н. Курись запропонували поняття «фізичні якості» 
замінити поняттям «рухові здібності», розуміючи під ним індивідуальні особливості, що визна-
чають рівень рухових можливостей людини.

Визначено, що сучасний науковий підхід до визначення поняття фізичні якості людини 
опирається на праці В. І. Ляха, який вказує що терміни «фізичні якості» та «фізичні здібності»,  
у загальному вигляді, є рівнозначними.

Аннотация: Научная работа посвящена изучению вопросам теории учения о физических 
качествах человека, а также их дальнейшее совершенствование во время обучения будущих 
офицеров полиции в учреждениях высшего образования со специфическими условиями обу-
чения.

Рассмотрены научные гипотезы происхождения термина физическая культура, к которым 
относятся: теория войны, теория игр, теория лишней энергии, теория магии, теории труда.

Установлено, что впервые понятие физические качества человека было предложено  
В. Уховым 1875 г.

Освещены научные работы французского специалиста начала ХХ в., в области физиоло-
гии и физических упражнений Жоржа Демени.

Проведенный анализ научных источников середины ХХ в., основателей научных школ  
в области: биохимии спорта, психологии спорта, теории физического воспитания,  
теории спорта.

Предоставлено трактовки физических качеств, с которыми ученые 70-80 гг. ХХ в. отож-
дествляют «моторные качества», «функциональные качества», «физические кондиции»,  
«физические возможности», «двигательные возможности» «физкультурные способности».
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Было установлено, что в последние два десятилетия XX в., возникла необходимость 
определения конкретизации такого понятия, которое стало бы интегративной характерис-
тикой имеющихся у человека двигательных возможностей, которые сочетаться в понятии 
физические качества.

Рядом с этим Ю. В. Верхошанский, В. Н. Курысь предложили понятие «физические каче-
ства» заменить понятием «двигательные способности», понимая под ними индивидуальные 
особенности, определяющие уровень двигательных возможностей человека.

Определено, что современный научный подход к определению понятия физические каче-
ства человека находит себя в трудах В. И. Ляха, который указывает, что термины «физические 
качества» и «физические способности», в общем виде, являются равнозначными.

Summary: The scientific work is devoted to the study of the theory of the doctrine of human 
physical qualities, and their further improvement during the training of future police officers in higher 
education institutions with specific learning conditions.

The scientific hypotheses of the origin of the term physical culture are considered, which include: 
war theory, game theory, theory of excess energy, theory of magic, theory of labor.

It is established that for the first time the concept of human physical qualities was offered  
by V.H. Ukhov in 1875.

The scientific works of the French specialist of the beginning of the XX century, in the field  
of physiology and physical exercises of Georges Demeny are covered.

The analysis of scientific sources of the middle of the XX century, founders of scientific schools 
in the fields of: biochemistry of sports, psychology of sports, theory of physical education, theory  
of sports is carried out.

The interpretation of physical qualities with which scientists of 70-80s of the XX century identify: 
"motor qualities", "functional qualities", "physical conditions", "physical abilities", "motor abilities", 
"physical-cultural abilities" is given.

It was found that in the last two decades of the XX century, there was a need to define the 
concretization of such a concept, which would be an integrative characteristic of human motor 
abilities, which is combined in the concept of physical qualities.

Along with this, Yu. V. Verkhoshanskyi and V. N. Kurys proposed to replace the concept of 
"physical qualities" with the concept of "motor abilities", understanding by it the individual features 
that determine the level of motor abilities of a person.

It is determined that the modern scientific approach to the definition of the concept of physical 
qualities of man is based on the work of V. I. Liakh, who points out that the terms "physical qualities" 
and "physical abilities", in general, are equivalent.

Актуальність дослідження.
Фізична культура – невід’ємна 

важлива частина загальної і фахової 
культури особистості сучасного полі-
цейського що забезпечує фундамент 
його фізичного, духовного добробуту 
й успіхи у професійній діяльності. 
Особливого значення набуває оволо-
діння фізичною культурою у закладі 
вищої освіти з специфічними умовами 
навчання, де закладаються основи про-
фесійної підготовки.

В зв’язку з тим, що професійна діяль-
ність офіцерів Національної поліції  
багатофункційною й відбувається в умо-
вах постійного впливу несприятливих 
чинників (тpивaлi тa надмірнi фiзичнi 
i пcиxiчнi нaвaнтaжeння, ймовірність 
виникнення загрози життю та здоров’ю, 
побоювання за своє життя та безпеку 
близьких, вірогідність або неочіку-
вана можливість застосування зброї чи 
фізичного впливу з боку правопорушни-
ків, неритмічність роботи й відпочинку, 
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зростання психоемоційного напруження 
в сучасних умовах тощо). Усе це може 
негативно позначатися на ефективності 
виконання професійних обов’язків.

Саме тому переконливими є висно-
вки наукових досліджень O. Бaндуpки, 
Л. Кaзмipeнкo, Г. Юxнoвця, С. Явор-
ського, О. Ярмиша тa iн., що в сучасних 
умовах якісно вирішувати поставлені 
завдання зможуть працівники поліції  
з високим рівнем розвитку фізичних 
якостей, психоемоційної стійкості та 
фізичної підготовленості.

Мета статті – теоретичне обґрун-
тування історичних передумов виник-
нення теорії вчення про фізичні якості 
людини, та формування їх практичної 
спрямованості під час навчання у ЗВО 
МВС України.

Історія виникнення фізичної куль-
тури починається с того моменту коли 
наші пращури заради свого існування у 
боротьбі з силами природи, почали вико-
ристовувати фізичні вправи.

Ряд науковців, що присвятили свої 
праці вирішенню питання історії похо-
дження фізичної культури та спорту опи-
раються на наступні гіпотези:

Теорія війни за Едмундом Берком 
(1729-1797), її засновник вважав, що під-
готовка до військових дій сприяла виник-
ненню особливого виду діяльності при-
свяченому розвитку фізичних якостей та 
вивченню рухових дій необхідних у вій-
ськових діях [1, с. 126].

Теорія ігор за Іоганном Шиллером 
(1759-1805), який стверджував, що 
фізична культура виникла на основі гри, 
без принципу змагальності та відсутності 
правил, подібно іграм у світі тварин та 
опиралась на отриманні задоволення від 
гри, а саме гри заради гри.

Теорія зайвої енергії осново- 
положник Спенсер Герберт (1820–1903), 

стверджував, що зайва енергія, яка нако-
пичувалась у первісної людини знахо-
дила свій прояв через різні рухові дії, 
що сприяло їх культивуванню. Основне 
поняття даної гіпотези полягає в тому, що 
фізична культура проявлялась на основі 
первісного інстинкту [5, с. 78].

Теорія магії за Жозефом Рейнахом 
(1856–1921), до неї відноситься вико-
нання рухових дій, які повторювались 
під час магічних обрядів, а саме: танці, 
імітація трудової та мисливської діяль-
ності, лягли за основу нового для старо-
давніх людей, виду діяльності направ-
леного на вивчення рухових дій та їх 
вдосконалення.

Теорія праці найбільш детально  
розглянута М.О. Пономарьовим (1918–
1997), полягала в тому, що більшість 
сучасних видів фізкультурно-спортив-
ної діяльності стосувались природної 
потреби людини та були пов’язані з під-
готовкою до тієї чи іншої трудової діяль-
ності [6, с. 186].

Вперше поняття фізичні якості почало 
формуватись на території Європи напри-
кінці XIX ст., дане поняття було впрова-
джене та використовувалось у шведській, 
французькій, німецькій та чехословаць-
кій системах фізичного виховання з 
метою класифікації засобів фізичного 
виховання та їх регламентації, в методич-
ній літературі з фізичного виховання та 
спорту. Поняття фізична якість вперше 
запропонував В.Г. Ухов 1875 р.

Прогресивні погляди у педагогіч-
ній теорії фізичного виховання нале-
жать французькому спеціалісту в галузі 
фізіології та фізичних вправ Жоржу 
Демені (1850-1917). Він являється авто-
ром наукових праць пов’язаних з розви-
тком фізичних якостей молоді. До них 
належать: «Наукові основи фізичного 
виховання» (1903), «Фізичне виховання 
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юнаків» (1917) та ін. Прагнучи створити 
наукові основи фізичного виховання 
Ж. Демені детально вивчав шведську та 
німецьку системи гімнастики та піддавав 
їх критиці. Він вважав, що всі вправи, 
які виконуються на занятті повинні бути 
динамічними, а не статичними. Особливу 
увагу приділяв розвитку координаційних 
здібностей, які необхідні при виконанні 
будь-яких рухових дій. Метою своєї сис-
теми Ж. Демені важжав розвиток сприт-
ності, сили, а серед якостей характеру 
виховання волі.

В період 1930–1940 рр. Деякі питання, 
пов’язані з розвитком фізичних якос-
тей, розглядали майбутні засновники 
наукових шкіл в області: біохімії спор- 
ту Н. Н. Яковлєв, біомеханіки спорту 
Н. А. Бернштейн, Д.Д Донський, психо-
логії спорту А. Ц. Пуні, П. А. Рудик, тео-
рії фізичного виховання К. Х. Грантинь, 
А. Д. Новіков, теорії спорту Н. Г. Озолін.

У фізіології спортивної діяль-
ності поняття «фізичні якості» 
вперше з’являється у наукових працях 
В.С. Фарфеля (1945) «Общие основы 
физиологии труда».

У дослідженнях Н.В. Зімкіна  
(1899–1989), розглядалася фізіологічна 
інтерпретація розвитку фізичних якос-
тей – сили, швидкості, витривалості: 
були показані закономірності форму-
вання, а також варіативність рухових 
навичок, автор сформував уявлення про 
особливості мобілізації рухових оди-
ниць при м’язовому навантаженні при 
різних ступенях потужності, як в опти-
мальних умовах так і в умовах втоми. 
[2, с. 147]

Поняття «фізичні якості» розглядалося 
в методиці занять обраним видом спорту. 
Даний науковий напрямок розробляли 
такі вчені-спортсмени, як: Н.Г. Озолін 
(1906–2000), А.А. Тер-Овенесян.

У період 1946–1970 рр., вітчиз- 
няні розробники теорії фізичного  
виховання та спорту, такі як: В.М. Вид- 
рін, Б.В. Євстаф’єв, Ю.М. Ніколаєв, 
М.О. Пономарьов, М.І. Пономарьов, 
В.І. Столяров, опираючись на ряд дослі-
джень сформували вчення про виховання 
фізичних якостей, в якому на основі сис-
темного аналізу закономірностей їх роз-
витку уточнювалась система понять, кон-
кретизувалась уява про фізичні якості, 
рекомендувалась методика їх виховання 
та розвитку [8, с. 10].

Незважаючи на відмінності та спе-
цифіку окремо взятої фізичної якості 
вважається, що всі вони мають загальні 
основи та закономірності розвитку, так 
на основі загальної бази відбувається 
спеціальний розвиток певної фізичної 
якості. Дані загальні основи розвитку 
фізичних якостей виражались в певних 
методичних положеннях, які на думку 
дослідників об’єктивно відображали 
методику їх розвитку. Були визначенні 
такі основні фізичні якості як: швид-
кість, сила, витривалість, гнучкість  
та спритність.

Велика кількість досліджень при-
свячена встановленню взаємозв’язку в 
розвитку різних фізичних якостей між 
однією групою м’язів з іншою, між 
окремою фізичною вправою з іншою 
та між окремо взятою фізичною якістю 
з іншою, в науковому товаристві даний 
взаємозв’язок отримує назву «перенос» 
фізичних якостей, дане питання дослі-
джують, (Е.П. Васільев 1970, С.М. Вай-
цеховський (1964), Ю.В. Верхошанський 
(1963), І.П. Ратов 1962, В.І. Чудінов 
1959, В.П. Філін (1965, 1974.)

Після 1947 р. Н.А. Бернштейн 
(1947), А.Н. Крестовніков (1951), 
Н.В. Тимофєєв (1954), Я.Б. Лехтман 
(1954), вивчають питання виявлення  
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фізіологічних закономірностей форму-
вання фізичних якостей.

Теоретичною основою для пояснення 
механізму вдосконалення рухової діяль-
ності поряд із рефлекторною теорією 
І.П. Павлова, виступає вчення Н.А. Бер-
нштейна «Про будову рухів».

У дослідженнях Т.П. Фанагорскої 
(1965), визначено, що одним із критеріїв 
досконалого виконання фізичної вправи 
є оволодіння невимушеними рухами, що 
забезпечується за рахунок розвинутих 
фізичних якостей та споріднених з ними 
руховими здібностями.

У працях Г.М. Гагаєва (1949), 
П.А. Рудік (1964) визначаються певні 
психологічні закономірності в ста-
новленні рухових навиків та розвитку 
фізичних якостей.

Автор С.В. Янаніс (1960), визначає 
два процеси, що забезпечують вирі-
шення завдань тренування такі як, 
навчання та виховання. Навчання являє 
собою формування рухових вмінь та 
навичок, а виховання розвиток та вдо-
сконалення фізичних якостей.

Одне із перших найбільш розгорну-
тих концептуальних уявлень з приводу 
змісту та сутності фізичних якостей, 
містяться в працях А.Д. Новікова, який 
використовував термін «психофізичні 
якості» та вбачав їх сутність в цілісності 
загального розвитку людини. На його 
думку, під психофізичними якостями слід 
розуміти певну здатність людини вико-
нувати не одне рухове завдання, а ши- 
роке коло завдань об’єднаних психофі-
зіологічною сутністю. Він вважав, що 
певна фізична якість відображає спе-
цифічне визначення до дієздатності, що  
є відмінною рисою від інших якостей. 
Виходячи з цього, психофізичні якості 
людини не можуть проявлятись окремо 
одна без одної. У працях А.Д. Новікова  

було обґрунтовано методологічні під-
ходи до розвитку фізичних якостей 
особистості. Відповідно до його уяв-
лень єдність розвитку фізичних якостей 
полягає в тому, що кожна окремо взята 
фізична якість в своєму становленні 
опирається на інші фізичні якості у тому 
чи іншому сенсі поєднується з ними, 
тобто має місце процес взаємного пере-
ходу з однієї фізичної якості в іншу за 
допомогою кількісного накопичення.

У науковій літературі мають місце 
велика кількість понять, які ототожню-
ють із поняттями «фізичні якості» а саме 
«рухові якості», «психофізичні якості». 
У практиці фізичного виховання вико-
ристовуються терміни: «моторні якості», 
«функціональні якості», «фізичні кон-
диції», «фізичні можливості», «рухові 
можливості» «фізкультурні здібності».

При використанні того, чи іншого 
поняття своє відображення знаходять 
специфіка наукових дисциплін. Напри-
клад у теорії та методиці фізичної куль-
тури використовуються терміни «фізичні 
якості» та «рухові якості», в психоло-
гії зустрічається термін «психомоторні 
якості» або «психофізичні якості та зді-
бності», у фізіології «фізичні якості»,  
у біомеханіці «моторні якості».

Залежно від ролі та участі при вико-
нанні рухової діяльності фізичні якості 
поділяють на головні; основні і допоміжні; 
загальні і спеціальні; залежні і незалежні; 
потенційні і актуальні; базові та провідні.

Характеризуючи період 60-70 рр.  
XX ст. слід сказати, що зусилля дослідни-
ків були спрямовані на більш досконале 
визначення сутності окремих фізичних 
якостей. Вважалось, що кращим спосо-
бом визначення фізичних якостей поля-
гає спосіб їх виміру, що було пов’язано із 
використанням сучасної вимірювальної 
апаратури та комп’ютерних технологій.
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У цей же час спостерігається праг-
нення вчених надати визначення поняття 
«руховим якостям» у зв’язку з катего-
рією «фізична здатність».

В. С. Фарфель (1975) відмовився від 
використання поняття «рухові якості», об- 
ґрунтувавши поняття «рухові здібності».

У науковій літературі до 1970-их рр. 
було накопичено більше двадцяти варі-
антів визначень окремих сторін фізичних 
якостей. До координаційних здібнос-
тей відносили: почуття ритму, точність 
м’язових зусиль, почуття орієнтації 
в просторі, відчуття часу, спритність, 
розслаблення м’язів; до швидкісних 
якостей – швидкість рухових реакцій, 
швидкісні здібності, швидкість; до витри-
валості – швидкісна витривалість, силова 
витривалість, дистанційна витривалість, 
координаційна витривалість, загальна 
та спеціальна витривалість; до силових 
якостей – власні силові здібності, швид-
кісно-силові здібності, максимальна сила, 
абсолютна сила, відносна сила, вибухова 
сила, швидкісна сила, поруч з цим пере-
ліком до фізичних якостей деякі автори 
не відносять – гнучкість [9, с. 310].

По мірі становлення теоретичних 
основ фізичної культури та спорту, 
розвивалась і теорія виховання фізич-
них якостей. В останні два десятиліття  
XX ст., постала необхідність визначення 
конкретизації такого поняття, яке стало 
б інтегративною характеристикою наяв-
них у людини рухових можливостей, що 
поєднується у понятті фізичні якості.

Так Е.П. Ільїн, принципової різниці 
між поняттями «фізичні якості», «рухові 
якості», «психофізичні якості», «пси-
хомоторні якості», не вбачав, однак він 
розглядав деякі аспекти при їх викорис-
танні різними спеціалістами [3, с. 118].

Л.П. Матвєєв, запропонував поняття, 
що підкреслює органічну єдність  

фізіологічних та психологічних компонен-
тів фізичних якостей людини. А саме, під 
поняттям «фізичні якості» він розуміє пев- 
ні соціально обумовлені сукупності біо-
логічних та психологічних властивостей, 
що відображують його фізичну готовність 
здійснювати активну рухову діяльність.

Ю. В. Верхошанський, В. Н. Курись 
пропонують відмовитися від поняття 
«фізичні якості» та замінити його понят-
тям «рухові здібності», розуміючи під ним 
індивідуальні особливості, що визначають 
рівень рухових можливостей людини.

Проте один із провідних сучасних 
науковців у галузі фізичної культури та 
спорту В. І. Лях, доводить, що допус-
тимо використовувати обидва поняття 
«фізичні якості» та «рухові здібності» – 
як рівнозначні [4, с. 6].

У сучасній науковій літературі вико-
ристовуються терміни «фізичні якості» 
та «фізичні здібності». Однак стверджу-
вати, що вони тотожні буде не коректно. 
В загальному вигляді, як зазначає В. І. Лях, 
рухові здібності визначають, як індиві-
дуальні особливості, що характеризують 
рівень рухових можливостей людини.

Б.А. Ашмарін під фізичними здібнос-
тями розуміє відносно стійкі вроджені 
та набуті, функціональні особливості 
органів і структур організму, взаємодія 
яких сприяє ефективному виконанню 
рухового завдання.

Висновок: Історичний дискурс визна-
чення понять «фізичні якості» буде слу-
гувати інструментом вирішенням питань 
пов’язаних з не достатнім рівнем фізичної 
підготовленості майбутніх офіцерів поліції, 
що в подальшому дозволить обрати опти-
мальну систему їх виховання та розвитку.

Перспективним напрямком: Є прак- 
тична перевірка засобів розвитку фізич-
них якостей курсантів під час навчання 
у закладі вищої освіти із специфічними 
умовами навчання.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ  
УЯВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Анотація: У статті розглядається проблема дослідження особливостей уяви дітей, звер-
тається увага на формування та розвиток творчої уяви молодшого школяра. Також проаналі-
зовано стан розвитку творчої уяви учнів сьогодення. У статті наведені приклади з дослідження 
уяви учнів початкової школи. Автором було виявлено рівень розвитку уяви та проаналізовано 
переваги та недоліки особливостей розвитку уяви молодшого школяра.

Аннотация: В статье рассматривается проблема исследования особенностей вообра-
жения детей, обращается внимание на формирование и развитие творческого воображения 
младшего школьника. Также проанализировано состояние развития творческого воображе-
ния учеников в настоящее время. В статье приведены примеры по исследованию вообра-
жения учащихся начальной школы. Автором был выявлен уровень развития воображения  
и проанализированы преимущества и недостатки особенностей развития воображения 
младшего школьника.

Summary: The article considers the problem of studying the peculiarities of children’s 
imagination, draws attention to the formation and development of creative imagination of primary 
school children. The state of development of creative imagination of today’s students is also 
analyzed. The article presents examples from the study of the imagination of primary school 
students. The author identified the level of development of imagination and analyzed the advantages 
and disadvantages of the peculiarities of the development of imagination of primary school children.

Виховання гармонійно-розвиненої осо-
бистості, яка легко зможе пристосовува-
тись до суспільних умов, потребує розви-
тку уяви, яка лежить в основі творчості. 
Молодший шкільний вік – це найкращий 
період для розвитку творчих здібностей. 
Саме в цей період активно розвиваються 
уява, творче мислення, вміння фантазу-
вати, формується вміння спостерігати, 
порівнювати, критично оцінювати діяль-
ність, поєднується гра, навчання і праця. 
Аналіз наукової літератури свідчить, що 
багато вчених приділяло увагу питанню 
розвитку уяви. Серед них А.Я. Дудець-
кий, В.А. Крутецький, В.В. Давидов, 
В.С. Мухіна, Дж. Родарі, Д.Б. Ельконін, 
Л.М. Фрідман, Л.С. Виготський, О.М. Дья-
ченко, Р.С. Нємов, С.Л. Рубінштейн.

Уява починає формуватися і розвива-
тися ще в період дитинства. В молодшого 
школяра активізуються та стрімко роз-
виваються функції продуктивної уяви. 
Дитина у цей час вчиться правильно  
і в повній мірі відображати дійсність на 
основі набутого досвіду. Психологіч-
ною основою формування творчої уяви 
молодшого школяра є такі види навчаль-
ної діяльності, які вимагають оперу-
вання просторовими й іншими обра-
зами, перетворення, трансформування 
їх, створення нових комбінацій. За допо-
могою уяви діти пізнають навколиш- 
ній світ, отримують нові знання про 
явища дійсності.

Уява – це процес створення обра-
зів таких предметів і явищ, які людина 
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ніколи раніше не сприймала. Успішне 
засвоєння знань учнями початкових кла-
сів залежить від здатності творчо мис-
лити, комбінувати, а це відбувається за 
допомогою творчої уяви.

Об’єктом дослідження є особливості 
розвитку уяви молодших школярів.

Предмет дослідження – творчі 
завдання як засіб розвитку уяви молод-
ших школярів.

Мета дослідження – теоретичне 
обґрунтування та експериментальна 
перевірка психологічних особливостей 
розвитку уяви у дітей молодшого шкіль-
ного віку.

Досягнення поставленої мети відбу-
валося у процесі таких завдань:

1. Здійснити аналітичний огляд віт- 
чизняної та зарубіжної літератури з теми 
дослідження.

2. За допомогою літератури визна-
чити основні закономірності розвитку 
творчої уяви молодших школярів.

3. Провести дослідження особливос-
тей розвитку уяви молодших школярів.

4. Провести аналіз отриманих резуль-
татів дослідження.

Дослідницька робота проводилась на 
базі гімназії №237 Дарницького району 
м.Києва. Дослідженням було охоплено 
15 учнів 1-А класу.

Щоб дослідити рівень уяви молод-
ших школярів, застосовувались такі 
методики:

Методика «Скульптура», за допомо-
гою якої можна оцінити рівень розвитку 
уяви молодшого школяра через створені 
вироби. Такий вид творчої діяльності 
дає можливість для розвитку фанта-
зії. Також методика активізує наочно-
дієве мислення дитини. Дитині пропо-
нувалося набір пластиліну і завдання: 
за 5 хв. змайструвати якусь саморобку, 
виліпивши її з пластиліну. За цією  

методикою ми виявили, що 2 учнів 
(13%) – безумовно , готові до навчання 
в школі, 7 учнів (47%) – цілком готові до 
навчання в школі, 4 учні (28%) – задо-
вільно підготовлені до навчання в школі, 
1 учень (6%) – недостатньо готовий до 
навчання в школі і лише 1 учень (6%) – 
не підготовлений до навчання в школі.

Методика «Де чиє місце?», за допо-
могою якої у ігровій формі можна 
визначити, наскільки у дитини розви-
нена уява у заданій ситуації.. Також 
вона дає можливість дітям змоделювати 
дану ситуацію, тобто побачити ціле 
раніше частин та уявно переносити 
ознаки та функції одних предметів на 
інші. Для проведення цієї методики ми 
взяли сюжетну картинку.

Біля всіх зображених предметів роз-
ташовані порожні кружечки. Для гри 
також знадобляться такі ж по величині 
кружечки, але вже з намальованими на 
них фігурками. Всі зображені в кру-
жечках фігурки мають своє певне місце  
на малюнку.

Завдання: Уважно розглянути малю-
нок і поставити кружечки в "незвичайні" 
місця, а потім пояснити, чому вони там 
опинилися

За результатами дослідження можна 
зробити наступні висновки: учні 1 класу 
продемонстрували низький (40%) та 
середній (53,3) рівень розвитку твор-
чої уяви. І лише 1 учень показав висо-
кий рівень(6,7%). Діти низького рівня 
розставляли предмети на місця, де 
вони повинні бути. Пояснювали це так:  
«У моєї бабусі у селі собака живе  
у будці», «Пташки літають у небі, бо  
я там їх бачив», «У нас дома вазони  
стоять на вікнах» тощо.

Учні, віднесені до середнього рівня, 
легко ставили кружечки на «чужі» 
місця, але не могли пояснити, чому вони 
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це зробили. Їхні відповіді були такими: 
«Я бачив, як кішка лізла у вікно, тому  
і посадив її туди», «Я дивився муль-
тик, як коти подружилися з собаками,  
тому кота посадив у будку», «Моя 
маленька сестра любить груші, тому 
грушу я поклала в візок».

І лише один учень склав цікаву роз-
повідь, уявивши себе чаклуном, який 
послав вітерець зробити пакості. Таким 
чином, отримані дані говорять про неви-
користані можливості у розвитку уяви 
дітей молодшого шкільного віку. Якщо 
не приділити відповідної уваги збага-
ченню образів уяви, розвитку її механіз-
мів починаючи з 1 класу., це може при-
звести до її поступового згасання, що 
негативно позначиться на результатах 
шкільного навчання.

Такі показники свідчать про неви-
користані можливості у розвитку уяви 
дітей молодшого шкільного віку. Якщо 
не приділити відповідної уваги збага-
ченню образів уяви, розвитку її механіз-
мів починаючи з 1 класу., це може при-
звести до її поступового згасання, що 
негативно позначиться на результатах 
шкільного навчання.

Методика Е.П. Торренса «Непо-
вні фігури» допомагає вивчити рівень 
розвитку та особливості творчої уяви 
молодших школярів. За допомогою неї 
дитина сприймає запропоновані фігури, 
як частини цілого і добудовує їх, тим 
самим розвиває творчу уяву. Ця методика 
активізує уяву дитини, виявляючи одну 
з основних її властивостей – бачення 
цілого, а не окремих частин. Дітям на 
окремих бланках показала зображення 
простих геометричних фігур (квадрат, 
трикутник, коло) і запропонувала на 
основі кожної із запропонованих фігур 
намалювати малюнки, причому дома-
льовування може робитися як всередині 

контура фігури, так і за її межами в будь-
якому зручному для дитини повороті 
листа зображенні фігури, тобто можна 
використовувати кожну фігуру в різних 
ракурсах.

За цією методикою діти продемон-
стрували невисокий рівень розвитку 
уяви. До високих 4, 5 рівнів було відне-
сено 2 дітей. А до 6 рівня не була відне-
сена жодна дитина1 класу.

Більша частина випробовуваних була 
віднесена до 2-го (33%) та 3-го (33%) 
рівня розвитку уяви.

На основі проведених досліджень 
можна зробити висновок, що у молодших 
школярів ще малий життєвий досвід, 
а отже, і менше матеріалу для фанта-
зії. Тому для збагачення творчої уяви 
дитини слід збагачувати її досвід. Саме 
молодший шкільний вік є невідємною 
частиною для розвитку творчої уяви. 
Вона реалізується за допомогою твор-
чих завдань, які сприяють розвитку уяви 
молодших школярів. Але недостатня 
увага приділяється діагностиці рівня 
розвитку творчої уяви; формам роботи, 
які б сприяли її розвитку. Щоб подолати 
цей недолік, слід більш ширше викорис-
товувати необхідні методики діагнос-
тики творчої уяви та спеціальні завдання 
для її розвитку. Творча уява може пра-
цювати, розвиватися не тільки зав- 
дяки індивідуальним здібностям дитини,  
а за великої спрямованої роботі вчителя. 
Отже, вчителю необхідно кожен урок 
вносити розвиваючі моменти. З іншого 
боку, для розвитку творчої уяви необ-
хідно збагачувати досвід дитини, наси-
чувати його новими знаннями й даними 
про світ.

Розвиток творчої уяви впливає  
на формування особистості дитини, її 
моральних якостей, здібностей. З іншого 
боку, властивості особистості, які закла-
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даються у процесі розвитку – її харак-
тер, здібності, спрямованість інтересів, 
включаючись у діяльність уяви, впли-
вають на її утримання, силу і яскравість 

образів. Саме тому уявлення, одержані 
дітьми в школі, повинні бути повними, 
яскравими, барвистими, так як на їх 
основі будуються образи уяви.
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БАГАТОДІТНА СІМ’Я ЯК ОБ’ЄКТ  
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

Анотація: У статті розкрито сутність багатодітної сім’ї та її значення у сучасному суспіль-
стві. Виокремлено функції сім’ї, обґрунтовано особливості багатодітних сімей. Розглянуто 
дитячо-батьківські відносини, зазначено переваги даних відносин у багатодітних сім’ях. Про-
ведено теоретичний аналіз літератури з даної теми, виділено проблеми взаємостосунків між 
батьками та дітьми у багатодітних сім’ях. Розроблено та проаналізовано впроваджену про-
граму соціально-педагогічної роботи з метою гармонізації дитячо-батьківських відносин  
у багатодітних сім’ях.

Аннотация: В статье раскрыто сущность многодетной семьи и ее значение в современ-
ном обществе. Выделено функции семьи, обоснованно особенности многодетных семей. 
Рассмотрено детско-родительские отношения, указано преимущества данных отношений 
в многодетных семьях. Проведен теоретический анализ литературы по данной теме, выде- 
лено проблемы взаимоотношений между родителями и детьми в многодетных семьях. Раз-
работано и проанализировано внедренную программу социально-педагогической работы  
с целью гармонизации детско-родительских отношений в многодетных семьях.

Summary: The article reveals the essence of a large family and its importance in today’s society. 
Family functions are separated, features of large families are substantiated. Child-parent relation-
ships are discussed, and the benefits of these relationships across large families are outlined. A the-
oretical analysis of the literature on this topic is conducted, the problems of relationships between 
parents and children in large families are analyzed. A social and pedagogical work program has been 
developed and analyzed to harmonize child-parent relationships in large families.

Постановка проблеми. Сім’я є одним  
з найважливіших соціальних інститутів, 
який активно впливає на всі процеси 
суспільного розвитку, відтворення люд-
ських ресурсів і формування громад-
ських відносин.

Проблематика соціальної підтримки 
багатодітних сімей, є особливо вагомою 
в умовах демографічної кризи. Варто 
звернути увагу, якщо врахувати природ-
ний компонент демографічного руху, то 
народження трьох і більше дітей є запо-
рукою розширеного відтворення народо-
населення. У свою чергу, утвердження 
фізично і духовно здорової, соціально 
та матеріально благополучної родини 
є основою могутньої, міцної держави. 

Особливої актуальності в умовах ниніш-
ньої демографічної кризи набувають не 
тільки теоретичні проблеми, пов’язані 
з багатодітною родиною, а й практичні 
аспекти соціально-педагогічної роботи  
з даними сім’ями.

Нині проблема дитячо-батьківських 
відносин як компонента психофізич-
ного благополуччя дітей у колі роди- 
ни набуває особливої актуальності, бо  
є однією з найважливіших факторів дер-
жавної політики збереження і підтримки 
здоров’я громадян, у цілому нації.

Проблема дитячо-батьківських від-
носин наразі є дуже гострою. Першим 
досвідом взаємодії дитини з навко-
лишнім середовищем є її взаємодія  
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з батьками. З набуттям даного досвіду  
у дитини формуються деякі моделі пове-
дінки з соціумом, які слугуватимуть 
прикладом взаємодії з оточуючими для 
майбутніх поколінь. Кожне суспільство 
характеризується певною культурою 
взаємодії між батьками та дітьми, погля-
дами та установками з приводу сімей-
ного виховання, виникають соціальні 
стереотипи. Зокрема ставленням до 
жінок та дітей і визначається цивілізова-
ність суспільства [1].

Цікавість до проблем родинного вихо-
вання у нашій країні пов’язана із ста-
новленням нових соціально-економіч- 
них умов. Зміна ідеологічних орієнтирів 
чи повна відсутність даних орієнтирів 
створює труднощі, з якими стикаються 
сучасні батьки.

Увага до багатодітних родин у сучас-
ній науці пояснюється ще й тим, що  
з поглибленням соціально-економічної 
кризи й духовно-психологічного шоку, 
дані родини займають одне з перших 
місць серед травмованих категорій.

Аналіз досліджень і публікацій. Вза-
ємовідносини між батьками та дітьми, 
різноманітні проблеми багатодітних 
сімей були і залишаються предметом 
вивчення вітчизняних та зарубіжних 
педагогів, соціологів, психологів. Дослі-
дженню проблем багатодітних родин 
приділяли увагу

О. Власова, В. Злагодух, Л. Помит-
кіна. Вагомий внесок у розробку різ-
них аспектів проблеми багатодітної 
сім’ї та родинного виховання зробили 
наступні вітчизняні педагоги: А. Анто-
нова, Ю. Азаров, О. Звєрєва, Т. Лодкіна, 
О. Орлова, А. Харчев, Т. Шульга. Соці-
альними педагогами, які здійснювали 
аналіз проблематики дитячо-батьків-
ських відносин у багатодітних сім’ях,  
є А. Годлевська, А. Капська, І. Трубавіна.

Виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми. Не дивля-
чись на те, що проблематикою дитячо-
батьківських відносин у багатодітних 
сім’ях займалося багато науковців, 
форми і методи соціально-педагогічної 
корекції даних відносин потребують 
деталізації та подальшого ґрунтовного 
вивчення.

Мета статті – розкрити сутність бага-
тодітної сім’ї, її функції та особливості, 
дослідити рівень дитячо-батьківських 
відносин у багатодітних сім’ях та запро-
понувати програму соціально-педаго-
гічної роботи щодо гармонізації даних  
відносин.

Згідно з Законом України «Про охо-
рону дитинства» багатодітна сім’я – це 
сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) 
перебуває у зареєстрованому шлюбі, 
разом проживає та виховує трьох  
і більше дітей, у тому числі кожного  
з подружжя, або один батько (одна мати), 
який (яка) проживає разом з трьома  
і більше дітьми та самостійно їх вихо-
вує. До складу багатодітної сім’ї вклю-
чаються також діти, які навчаються за 
денною формою навчання у загальноос-
вітніх, професійно-технічних та вищих 
навчальних закладах – до закінчення 
навчальних закладів, але не довше, ніж 
до досягнення ними 23 років [2].

Багатодітна родина у своїй ролі надає 
можливість у реалізації суспільних і осо-
бистісних потреб. У таких родинах утво-
рюються сприятливі умови виховання 
через те, що діти зростають у тісній вза-
ємодії один з одним у родинному колек-
тиві і зазвичай у ранньому віці привча-
ються виконувати конкретні обов’язки та 
допомагати один одному. Також у сім’ях 
формується високоморальна атмосфера 
турботи, поваги та любові батьків і дітей 
один про одного. Але в економічному 
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аспекті багатодітна родина опиняється 
у дуже тяжкому становищі, бо мати  
у більшості випадків не працевлашто- 
вана, а батько не має можливості само-
стійно забезпечити родину гідними 
умовами для існування. Виявлено, що 
більшість багатодітних родин живе за 
межею бідності [1].

В Україні більше 330 тисяч родин, які 
мають трьох і більше дітей. За статис-
тичними даними у багатодітних роди-
нах виховується близько 20 % всіх дітей  
у державі, а багатодітні сім’ї у свою чергу 
становлять коло 4 % від усієї кількості 
українських родин. Приблизно 75 % від 
загальної кількості українських родин з 
трьома і більше дітьми проживають за 
межею бідності. Тому, у такий скрут-
ний час, державі необхідно подбати про 
багатодітні сім’ї та надавати по можли-
вості різноманітну підтримку. Протягом 
останніх років, зокрема, й у 2019 році 
спостерігається негативна тенденція до 
зниження показників народжуваності.

Теоретичний аналіз різних підходів до 
розуміння поняття «сім’я» (історичного, 
релігійного, філософського, педагогіч-
ного, соціально-педагогічного, право- 
вого, економічного) свідчить, що сім’я є 
окремим соціальним інститутом з пра- 
вами і функціями у суспільстві, обов’яз- 
ками у сім’ї, певними ролями; особливою 
соціальною групою з власними цінно- 
стями, соціальною системою з різними 
стосунками і структурою; первин-
ним колективом з метою, розподілом  
влади і відповідальності. Її особливістю  
є стосунки «батьки-діти», «чоловік-дру-
жина», «брат-сестра», які можливі лише 
в сім’ї [3, c. 25].

Загалом, кожна сім’я повинна знати 
свої основні функції, аби свідомо нести 
відповідальність за їх виконання. Мова 
йде про наступні функції:

– матеріально-економічна (орга-
нізація споживчої діяльності, участь  
у суспільному виробництві, віднов-
лення втрачених на виробництві сил,  
бюджет сім’ї);

– житлово-побутова (забезпеченість 
житлом, ведення домашнього господар-
ства, організація побуту);

– репродуктивна (продовження роду);
– комунікативна (створення спри-

ятливого сімейного мікроклімату, вну-
трішньосімейне спілкування, взаємосто-
сунки сім’ї, контакт із засобами масової 
інформації, літературою, мистецтвом);

– виховна (формування особис-
тості дитини, передача їй соціального 
досвіду);

– рекреаційна (організація дозвілля 
та відпочинку) [4, c. 54].

В українській народній педаго-
гіці завжди пропагувалася багатодітна 
родина (багатодітність). Адже саме в умо- 
вах багатодітної родини створюються 
широкі потенційні можливості реа-
лізації сімейних функцій, принципів, 
завдань у передачі соціально-виховного 
досвіду родинної мудрості наступним 
поколінням [5, c. 33].

О. Косарєва у своїй праці зазначає, що 
дитячо-батьківські взаємини характе-
ризуються як процес та результат інди-
відуального, суб’єктивно-вибіркового 
відображення сімейних зв’язків, які опо-
середковують внутрішню та зовнішню 
активність батьків і дітей в їх спільній 
життєдіяльності [6, c. 13].

Варто звернути увагу на думку сучас-
них дослідників сімейних відносин 
(М. Бикова, О. Бондарчук, К. Кован, 
І. Комановський, Є. Смирнова та ін.), які 
виділяють переваги дитячо-батьківських 
стосунків у багатодітних родинах, а саме 
турботу про потреби дитини, її психоло-
гічну та фізичну захищеність і безпеку 
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наряду з батьками забезпечують старші 
члени родини; відбувається копіювання  
і наслідування виконання сімейних ролей 
через спостереження за всіма членами роди- 
ни; широке коло можливостей розвитку 
внаслідок різнобічного впливу кожного з 
«сімейних вихователів»; полегшення адап- 
тації у нових суспільних відносинах через 
набуття досвіду колективістських стосун-
ків; умови для набуття досвіду спілку-
вання і вирішення конфліктів, для майбут-
ньої життєдіяльності; встановлення меж 
діяльності дитини – не тісних, але й не 
повністю контрольованих [3, c. 31].

Так Д. Іванов у своїй праці «Психо-
логічний аналіз системи дитячо-батьків-
ських стосунків у парадигмі глибинної 
психології» розглядає систему дитячо-
батьківських стосунків такою, що має 
багаторівневий характер, поєднує у собі 
свідомі і несвідомі компоненти. Про-
блеми відносин дітей і батьків розгляда-
ються як епіфеномен пережитого одним 
з батьків конфлікту [7, c. 15].

Загалом, джерела конфліктних вза-
ємовідносин батьків та дітей можна роз-
ділити на дві групи (рис.1).

Дослідження дитячо-батьківських 
відносин у багатодітних сім’ях на базі 
Комунального закладу «Навчально-
виховний комплекс «Cпеціалізована 
школа I ступеня з поглибленим вивчен-
ням української мови – гімназія 
№ 39 імені гетьмана України Богдана 
Хмельницького» Деснянського району 
м. Києва» дозволило нам визначити 
такі критерії та показники даних сто-
сунків, які містять у собі: 1) ставлення 
батьків до сімейних ролей, особливості 
і порушення процесу виховання; 2) від-
ношення батьків до дітей, міру прояву 
турботи до них; 3) ставлення дітей до 
родинного виховання та їх спрямова-
ність до спілкування з батьками (табл.1).

На основі всіх проведених методик, 
проаналізувавши дослідженні критерії, 
а саме стиль сімейного виховання, міру 
турботи батьків до дітей та тип став-

Рис. 1. Джерела конфліктних взаємовідносин батьків та дітей
Джерело: розроблено автором за даними [3]
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лення дітей до батьків, було виокремлено 
три рівні дитячо-батьківських відносин  
у багатодітних родинах:

1) гармонійний;
2) допустимий;
3) незадовільний.
Гармонійний рівень передбачає теплі 

стосунки між батьками та дітьми, побу-
довані на взаємоповазі, довірі та любові. 
Батьки чуйно ставляться до запитів 
дітей, поважають особистість кожної 
дитини, піклуються про справедливість 
у взаємостосунках з дітьми, але в той 
же час виявляють твердість у вихованні, 
користуються незаперечним авторите-
том у дітей. На жаль, до даного рівня 
можна віднести дитячо-батьківські від-
носини лише в одній сім’ї (20%).

Допустимий рівень говорить про 
наявність певних проблем у відносинах 
між батьками та дітьми. Непорозуміння 
між старшим і молодшим поколіннями 
виникає внаслідок виділення батьками 
недостатньої кількості часу на вихо-
вання власних дітей та зайвим потуран-
ням примхам дітей. Рівень контролю 
зі сторони батьків є занадто низьким, 
адже зазвичай брак часу не дозволяє 
приділити дитині достатню кількість 
уваги. Формально батьківські обов’язки 
виконані, бо діти одягнені, взуті, зага-
лом матеріально забезпечені. Але через 
непослідовне та невміле використання 
методів покарання та заохочення батьки 
не сформували у своїй особі авторитету 
в очах дітей. На цьому ґрунті виника-

Таблиця 1
Критерії та показники дитячо-батьківських відносин у багатодітних сім’ях

Критерії Показники Методики

Стиль сімейного 
виховання

1. Авторитетний 1. Методика діагностики 
дитячо-батьківських відносин 

«Стратегії сімейного 
виховання»

2. Авторитарний
3. Ліберальний

4. Індиферентний

Міра прояву 
турботи батьків 

по відношенню до 
власної дитини (тип 
взаємовідносин між 
батьками і дітьми)

1. Прийняття-
відштовхування

1. Тест-опитувальник 
батьківського ставлення до 

дітей Варги-Століна

2. Кооперація
3. Симбіоз

4. Авторитарна 
гіперсоціалізація

Тип ставлення дітей 
до батьків

1. Позитивний інтерес 1. Тест «Підлітки про 
батьків» (ADOR) за 
методикою Шафера

2. Анкета «Моя родина»

2. Автономність
3. Непослідовність
4. Ворожість
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ють конфлікти членами сім’ї та неслух-
няність у поведінці дітей. Хоча варто 
зазначити, що взаємовідносини між 
батьками та дітьми доволі теплими. До 
даного рівня дитячо-батьківських від-
носин можна віднести взаємостосунки у 
трьох сім’ях (60%).

Варто звернути увагу, що незадовіль-
ний рівень характеризується великою 
напруженістю дитячо-батьківських від-
носин. Недовіра дітей, непослідовність 
у прийнятті рішень та острах брати 
на себе відповідальність, конфліктна 
взаємодія з батьками стали наслідком 
надмірного контролю за дітьми зі сто- 
рони батьків. Ініціатива дітей часто 
придушується, тому діти виявляють  
певну скритність у спілкуванні з бать-
ками. Даний рівень дитячо-батьківських  
відносин притаманний одній багатодіт-
ній сім’ї (20%).

Отже, основними аспектами проблем 
дитячо-батьківських відносин у багато-
дітних сім’ях є тип батьківського від-
ношення, установка батьків на сімейні 
ролі, особистісні характеристики дітей. 
Таким чином, результати діагностич-
ного дослідження дають змогу визна-
чити основним напрямком психо-корек-
ційного впливу у ситуації конфліктів 
між батьками та дітьми зміну батьків-
ського ставлення, керівної ролі батьків, 
пріоритетів у взаємостосунках, у дітей 
формування обов’язку перед батьками 
та відчуття подяки.

Відтак зусилля держави, всієї гро-
мадськості повинні бути спрямовані на 
забезпечення благополуччя і добробуту 
родини, створення умов для захисту 
її прав у суспільстві та прав її членів  
у самій сім’ї. У першу чергу це стосу-
ється багатодітних родин [5, c. 35]. Варто  
підкреслити, що соціально-педагогічна 
робота із багатодітними родинами уосо-

блює систему взаємодії соціальних 
органів держави і суспільства та сім’ї, 
спрямованої на поліпшення матеріально-
побутових умов життєдіяльності сім’ї, 
забезпечення прав і свобод, визначених 
міжнародними та державними стандар-
тами, а також повноцінного фізичного, 
морального й духовного розвитку усіх 
її членів, залучення до трудового, сус-
пільно-творчого процесу [8, с. 97].

Проведена діагностика показала пере- 
важну кількість багатодітних сімей,  
а саме 80% від загальної кількості,  
дитячо-батьківські відносини в яких 
потребують соціально-педагогічної ко- 
рекції, адже не є гармонійними за своєю 
структурою. Для досягнення гармоній-
ного рівня дитячо-батьківських відно-
син у багатодітних сім’ях нами була роз-
роблена програма та складена модель 
соціально-педагогічної корекції даних 
відносин, впровадження якої може 
дозволити досягти бажаного результату.

Проведена вторинна діагностика 
рівня оптимальності дитячо-батьків-
ських відносин показала ефективність 
впровадження програми соціально-педа-
гогічної корекції дитячо-батьківських 
відносин у багатодітних сім’ях, адже 
відбулися позитивні зрушення у вза-
ємовідносинах між батьками та дітьми. 
Діти усвідомили ключову роль батьків у 
забезпеченні їх життєдіяльності та роз-
винули у собі почуття подяки та довіри. 
Батьки передивилися свої погляди на 
виховання дітей та змінили його методи, 
переглянули свій ступінь прийняття 
кожної дитини. Це є дуже актуальним, 
бо у кожній із сімей є дитина дошкіль-
ного віку, особистість якої лише почи-
нає формуватися, а зі зміною батьків-
ського ставлення можна буде уникнути  
багатьох помилок у вихованні у майбут-
ньому та у перспективі досягти у сім’ї 
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гармонійного рівня дитячо-батьківських 
відносин з усіма дітьми.

Висновки і пропозиції. Одними із 
найважливіших чинників, які значно 
впливають на формування і розвиток 
взаємовідносин між батьками та дітьми 
у багатодітних родинах, є певні типи 
взаємин, відповідний стиль життєді-
яльності всіх членів родини, тому від 
стилю взаємостосунків, який буде обра-
ний батьками, залежатиме результат  

їх взаємодії із дітьми та зворотна реак-
ція дітей на ці стосунки. Враховуючи 
необхідність деталізації та ґрунтов-
ного вивчення форм та методів соці-
ально-педагогічної корекції відносин 
між батьками та дітьми, вважаємо, що 
перспективою подальших досліджень  
є розробка програми гармонізації 
дитячо-батьківських відносин у бага-
тодітних сім’ях, діти яких належать до  
різних вікових категорій.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЕМПАТІЇ  
У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Анотація: У статті розкрито сутність емпатії та її значення у формуванні особистості. Ви-
окремлено рівні емпатії, охарактеризовано її форми, які набувають розвитку у процесі станов-
лення підлітка. Проведено теоретичний аналіз літератури з даної теми, виділено проблеми 
формування гуманістичної емпатії у дітей. Проаналізовано ефективні методи психокорекції 
деструктивних психічних станів вікових деформацій. Розроблено методичні рекомендації для 
батьків з метою формування та розвитку високого рівня емпатії їх дітей.

Аннотация: В статье раскрыто сущность эмпатии и ее значение в формировании лич-
ности. Выделено уровни эмпатии, охарактеризовано её формы, которые получают развитие 
в процессе становления подростка. Проведен теоретический анализ литературы по дан-
ной теме, выделено проблемы формирования гуманистической эмпатии у детей. Проана-
лизировано эффективные методы психокоррекции деструктивных психических состояний 
возрастных деформаций. Разработано методические рекомендации для родителей с целью 
формирования и развития высокого уровня эмпатии их детей.

Summary: The article reveals the essence of empathy and its importance in the formation of 
personality. Levels of empathy are singled out, its forms which acquire development in the course 
of formation of the teenager are characterized. A theoretical analysis of the literature on this topic is 
conducted, the problems of formation of humanistic empathy in children. Effective methods of psy-
chocorrection of destructive mental states of age deformations are analyzed. Methodical recom-
mendations for parents have been developed in order to form and develop a high level of empathy 
for their children.

Постановка проблеми. Емпа-
тія – розуміння емоційних станів іншої 
людини, здатність емоційно відгуку-
ватися на переживання інших людей. 
За допомогою емпатії виникає зв’язок 
дитини зі світом переживань інших 
людей, формується уявлення про цін-
ність іншого, набуває розвитку і закрі-
плюється потреба у гідній життєдіяль-
ності інших людей. У ході психічного 
розвитку дитини і структуризації її осо-
бистості емпатія стає джерелом мораль-
ного розвитку.

Проблеми морального виховання 
та розвитку емпатії мають бути голов-
ною турботою кожної людини, насам- 
перед батьків, та всієї спільноти. Варто 

звернути у вагу на те, що дитина ще на 
несвідомому рівні сприймає від своїх 
батьків, інших членів родини, всіх оточу-
ючих певний соціальний досвід: жести, 
мову, моральні норми поведінки. Відтак 
поведінка близьких, у першу чергу, бать-
ків, братів і сестер є основним джерелом 
та запорукою морального становлення 
особистості. На цьому етапі виховують 
не лише слова, а конкретні дії дорослих, 
середовище, в якому перебуває дитина.

Емпатія регулює взаємовідно-
сини людей і визначає моральні якості 
людини. У процесі емпатичної взаємо-
дії формується система цінностей, яка 
в майбутньому визначає поведінку осо-
бистості [1].
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Аналіз досліджень і публікацій. 
Проблема формування емпатії зацікав-
лює багатьох вчених, серед яких Ш. Бю- 
лер, Т. Василишина, Л. Виговська, Т. Гав- 
рилова, В. Івасишин, С. Кондратьєва, 
С. Максимець, К. Обуховський, Л. Попова, 
К. Роджерс, О. Санникова, М. Удовенко, 
В. Якунін [2]. Аналіз літературних дже-
рел дозволяє тлумачити поняття емпатії  
як особливу здатність суб’єкта до осяг-
нення (співчуття, співучасті, проникнення, 
прийняття), емоційних переживань і вну-
трішнього світу іншої людини, що дозво-
ляє особам досягти взаєморозуміння, 
обрати спільні засоби взаєморегуляції  
у процесі міжособистісної взаємодії [3].

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Не дивлячись 
на те, що проблематикою формування 
емпатії займалося багато науковців, 
форми і методи розвитку емпатії у дітей 
підліткового віку, а також методи психо-
корекції деструктивних психічних станів 
вікових деформацій потребують деталіза-
ції та подальшого ґрунтовного вивчення.

Мета статті – розкрити сутність поняття 
«емпатія», виділити її рівні та форми, 

дослідити рівень розвитку гуманістичної 
емпатії у підлітків 13-14 років у середовищі 
закладу загальної середньої освіти.

Емпатія виконує роль детермінанти 
поведінки, виходячи з цього її пов’язують 
з альтруїзмом. Розуміння емпатії як спів-
чуття, співпереживання, дозволило пси-
хологам вважати емпатію саме джерелом 
розвитку альтруїзму, моральних почуттів, 
совісті. У сучасних експериментальних 
дослідженнях емпатія вивчається саме як 
мотив альтруїстичної поведінки [1].

За змістом процес емпатії є інтелек-
туальним та емоційним. При цьому від-
чуття та емоції однієї людини нетотожні 
тим, які переживає інша людина [4].

Виділяють три основні рівні емпатії: 
когнітивний, афектний та поведінковий 
(рис.1). Перший має яскраве емоційне 
забарвлення та високий ступінь осмис-
леності особи ситуації, дії, емоцій-
ного стану партнера; другий – визначає 
рівень духовності та душевності особи, 
здатність її до співчуття; третій рівень 
вказує на ступінь готовності особи до 
рішучих дій направлених на допомогу 
людині, яка цієї допомоги потребує [4].

Рис. 1. Рівні емпатії
Джерело: розроблено автором за даними [4]
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Виділяють дві форми емпатії: гума-
ністичну та егоїстичну [4]. Гуманіс-
тична емпатія виражається у співпере-
живанні, потребі здійснити благо заради 
іншої людини, а егоїстична емпатія – це 
прагнення задовольнити власні потреби 
(рис. 2).

Відповідно до концепцій розвитку, на 
кожному віковому етапі у психіці дитини 
формуються нові функціональні утво-
рення. Слушною є думка Л. Божович 
щодо формування у дітей ще до підліт-
кового віку переконань, які мимовільно 
діють в якості збудників поведінки  
у майбутньому, а також щодо форму-
вання колективної направленості [2].

Звичайно, у дошкільному віці 
дитина є ще особливо залежною від 
дорослих, тому вона сприймає людей з 
точки зору свого обмеженого досвіду. 
Дитину виховують в атмосфері вели-
кої цінності її «я» чи відверто праг-
матичної моралі, а відтак у неї може 
скластися егоїстична спрямованість 

як результат домінування егоїстичних 
мотивів. Егоїстична емпатія є більш 
безпосереднім переживанням, вона 
віддзеркалює централізованість малих 
дітей на власних переживаннях. Спів-
чуття, як більш складне опосередко-
ване моральним знанням переживання, 
розвивається пізніше і більш харак-
терне для підліткового віку. За даними 
С. Шафера для підлітків характерно, 
що співчуття наштовхує їх до пове-
дінки допомоги [2].

Варто підкреслити, що емпатія  
є особовою властивістю, тому своє ста-
новлення та розвиток може отримати 
завдяки цілеспрямованому формуванню. 
Необхідно накопичувати етичний досвід 
для виховання гуманістичної емпатії [5].

Дослідження рівня розвитку гуманіс-
тичної емпатії у підлітків проводилося 
на базі ліцею КиМУ м. Києва. Вибірку 
опитуваних склали 50 учнів 8-х кла-
сів даного ліцею (вікове обмеження 
13-14 років).

Рис. 2. Форми емпатії
Джерело: розроблено автором за даними [4]
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У дослідженні було використано тео-
ретичні методи, а саме аналіз, системати-
зацію, узагальнення, а серед емпіричних 
методів застосовувалися бесіди, опи-
тування, індивідуальна робота з підліт-
ками, спостереження, тестування. У ході 
емпіричного дослідження були застосо-
вані спеціальні діагностичні методики: 
1) діагностика рівня емпатії підлітків 
проведена за допомогою опитувальника 
В. Бойко; 2) для виявлення форм про-
яву підлітками емпатії стосовно різних 
об’єктів і динаміки їх розвитку викорис-
тано модифікований варіант методики 
Т. Гаврилової «Незакінчені оповідання»; 
3) для визначення типу темпераменту 
застосовано методику Г. Айзенка, адже 
важливу роль у розвитку емпатії підлітків 
відіграють також біологічні фактори, до 
яких і належить тип темпераменту.

На основі всіх проведених методик, 
проаналізувавши дослідженні крите-
рії, було виокремлено три рівні емпатії  
у підлітків:

1) високий, який характеризується 
глибоким розумінням іншої людини, 
відчуття її переживань як власних, висо-
кий рівень тактовності, що полегшує 
усвідомлення людиною своїх проблем  
і прийняття правильних рішень без  
будь-якого нав’язування своєї думки або 
своїх інтересів;

2) середній – епізодична сліпота до 
почуттів і думок інших, достатньо вира-
жена тактовність;

3) нижчий від середнього – зануре-
ність у свої почуття, подекуди прояв-
ляється співчуття, зокрема до тих, хто 
перебуває у схожій ситуації;

4) низький – сліпота до почуттів  
і думок інших, зацікавленість насампе-
ред своїми власними думками, позиція  
«Я добре знаю і розумію інших», висо-
кий рівень самооцінки, інфантильність.

Узагальнення результатів опиту-
вання підлітків дозволило встановити 
наступне:

1. 10% підлітків мають високий 
рівень емпатії, 60% – середній рівень, 
нижчий від середнього – 20%, низький 
рівень виявлено у 10% респондентів.

2. Холеричний тип темпераменту 
належить 20% підлітків, а це означає, що 
дані особистості мають високі амбіційні 
потреби та лідерські якості, саме даний 
тип підлітків має найяскравіше вира-
жений емоційний стан, тому потребує 
нагальнішої уваги. 40% респондентів 
виявилися сангвініками – це є позитив-
ним результатом, адже серед даних під-
літків було виявлено найбільше дітей,  
у яких розвинуті емпатійні почуття.  
30% дітей мають флегматичний тип 
темпераменту, а 10% є меланхоліками. 
Варто звернути на те, що меланхоліки 
володіють байдужим станом до того, 
що відбувається, бо дуже зосереджені 
на своїй особі, тому саме вони потребу-
ють психокорекції емпатійних відносин 
з навколишнім середовищем.

3. Аналіз отриманих даних дав мож-
ливість з’ясувати, що більшість підлітків 
проявляють саме у відношенні до тва-
рини стійке співпереживання, на першому  
і другому етапі відповідно 69,5% і 72,5%.

Таким чином, на основі проведення 
всіх вище перелічених методик 30% рес-
пондентів особливо потребують психо-
корекції емпатійних відносин, а для 70% 
впровадження програми психокорекції 
даних відносин буде профілактичним 
заходом.

Зважаючи на психологічні особли-
вості формування, розвитку та станов-
лення рівня гуманістичної емпатії серед 
підлітків, великого значення надається 
психологічному супроводу у шкільній 
діяльності.
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Одним з ефективних методів психо-
корекції деструктивних психічних ста-
нів вікових деформацій є тренінг, адже 
у ході групової роботи з використанням 
методів ділових і рольових ігор, бесіди, 
групової дискусії, підлітки мають змогу 
познайомитись з проблемою вікової 
деформації та сумними наслідками до 
яких може призвести недостатньо розви-
нутий стан гуманістичної емпатії, а та- 
кож відпрацювати навички ефективної 
поведінки типових проблем ситуації, 
розвинути необхідні особистісні риси, 
які перешкоджають формуванню та вста-
новленню високого рівня гуманістичної 
емпатії. Важливою особливістю є те, що 
співчуття, взаємодопомога здійснюється 
самим підлітком для розвитку влас-
ного емпатійного стану і для подолання 
недоліків, які були виявлені у поведінці  
у ході емпіричного дослідження.

Варто звернути увагу батьків на мето-
дичні рекомендації, які необхідні для 
розвитку емпатії їх дітей. Рекоменду-
ється створити позитивний мікроклі-
мат у родині; навчати своїм прикладом 
та власними вчинками, а не словами; 
відвідувати заклади культурного спря-
мування, а також заклади, в яких пере-
бувають люди, які потребують допо-
моги (дитячі будинки, лікарні, будинки  
для самотніх літніх людей) з метою 

формування альтруїстичної поведінки 
у дітей; співпрацювати з навчальним 
закладом та викладачами.

Лише за умови виконання методич-
них рекомендацій процес формування 
емпатії у підлітків буде ефективним.

Висновки. Головною детермінантою 
формування уявлення про цінність пере-
живань іншої людини, а також джерелом 
морального розвитку людини є емпатія. 
Її роль у життєдіяльності людини та 
взаємодії із навколишнім світом є дуже 
вагомою, адже без належного станов-
лення емпатії та високого рівня її роз-
витку у дитини, неможливо говорити 
про екологічно здорове суспільство  
у майбутньому. Підлітковий вік є тим 
етапом розвитку особистості, на якому 
викриваються недоліки виховання та 
закладаються останні установки у пси-
хологічному розвитку дитини. Нерозви-
нена з дитинства гуманістична емпатія 
може призвести до егоїстичної пове-
дінки підлітка. Проблема формування 
високого рівня гуманістичної емпатії  
у підлітків є актуальною для психологіч-
ного дослідження і передбачає подаль-
шого вивчення. Перспективним напря-
мом дослідження є розробка програми 
психокорекційної роботи для розвитку 
рівня гуманістичної емпатії у підлітків 
та перевірка її ефективності.

Література:
1. Взаємозв’язок рефлексії та емпатії при вирішенні складних життєвих ситуацій. [Елек-

тронний ресурс] – Режим доступу: https://ua-referat.com/Взаємозвязок_рефлексії_та_емпа-
тії_при_вирішені_складних_життєвих_ситуацій

2. Емпатія ї її особливості у дітей старшого дошкільного віку. [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: https://knowledge.allbest.ru/psychology/3c0b65635a3ad68b5c53a884212
06d26_0.html

3. Василишина Т.В. Емпатія як фактор ефективності педагогічного спілкування – Автореф. 
дис. … канд. пс. н. – К., 2000. – 20 с.

4. Бровяков В.П., Кудрявцева Л.І., Пуригін П.П. Функціональні елементи валеології.  
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://medbib.in.ua/empatiya-pronitsatelnost-
egotsentrizm.html

5. Сутність емпатії. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://stud.com.ua/92121/
psihologiya/sutnist_empatiyi



33

Київський науково-педагогічний вісник
♦

Гриценко О. Е.
викладач кафедри сучасної та бальної хореографії

Харківської державної академії культури

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТВОРЧОЇ УЯВИ  
ПЕДАГОГІВ-ХОРЕОГРАФІВ

Анотація: У статті розглянуто питання, що пов’язане із творчістю як обов’язковою умовою 
професійної майстерності педагога-хореографа.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы творчества, как одного из обязательных усло-
вий профессионального мастерства педагога-хореографа.

Summary: The article discusses the issue related to creativity as a prerequisite for the profes-
sional skills of the teacher-choreographer.

Упродовж багатьох десятиріч в Укра-
їні створювалася багатоступенева й без-
перервна система мистецької освіти, 
покликана забезпечувати формування та 
розвиток професійної майстерності май-
бутніх хореографів. Професійна май-
стерність – це здатність до діяльності 
на основі набутих у процесі вивчення 
дисципліни знань і практичного досвіду, 
сукупність взаємопов’язаних якостей 
особистості (знання, уміння, нави-
чки, досвід діяльності), які необхідні 
для здійснення цією особистістю соці-
ально значущої (професійної) діяль-
ності. Сучасний етап розвитку людської 
цивілізації посилює вимоги до науко-
вої компетентності фахівців з вищою 
освітою. Вони повинні вміти творчо 
мислити, самостійно поповнювати свої 
знання, орієнтуватися в бурхливому 
потоці наукової інформації [2, с. 194]. 
Але в сучасній педагогічній практиці 
процес підготовки майбутнього вчи-
теля хореографії, як і процес професій- 
ного вдосконалення, частіше пов’язують  
з методичним забезпеченням, набуттям 
хореографічно-викладацького досвіду, 
розвитком якостей гуманістичного 
спрямування, залишаючи поза увагою 

важливість розвитку таких якостей, 
як уява, мислення, сприймання. Що,  
у свою чергу, є складовою поняття  
педагогічної майстерності як комплексу 
властивостей особистості викладача, 
що забезпечують високий рівень само-
організації його в професійній творчій 
діяльності. Ми розглядаємо педагогічну 
майстерність як вищу, творчу активність 
учителя, що виявляється в доцільному 
використанні методів і засобів педагогіч- 
ного взаємовпливу в кожній конкретній  
ситуації навчання й виховання. При 
такому підході педагогічна діяльність 
учителя хореографії набуває нових 
ознак репродуктивності, процес твор-
чості більше спрямований на творче 
переосмислення того, що вже представ-
лене в методичних розробках.

На сьогодні проблема творчої діяль-
ності хореографа – це становлення май-
стерності майбутнього вчителя, розвитку 
тих особистісних якостей, що вплива-
ють на ефективність процесу навчання. 
У цілому означена проблема не є новою 
для педагогічної науки. Учені-педагоги 
С. Б. Єлканов, Л. Ю. Зязюн розглядали 
механізм розвитку основних процесів, 
умови ефективності як професійної  
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підготовки, так і професійної діяльності. 
Особливої уваги становленню педагога-
хореографа приділяли А. Я. Ваганова, 
Л. Ю. Цвєткова, М. І. Тарасов. Узагаль-
нюючи досвід таких видатних хореогра-
фів та педагогів, як І. Солертінський, 
Е. Конорова, Т. Кудашева, Е. Васильєв, 
А. Пшеничний, Ж. Ж. Новер, М. Кенін-
гем, Дж. Баланчин, Л. Виготський, 
Ф. Лопухов, А. Ваганова, та талано-
витих балетмейстерів, які вважаються 
засновниками сучасних танцювальних 
напрямків, – Дж. Баланчин, Х. Хельм, 
Дж. Роббінс, М. Кід, Б. Фосс, Г. Росса, 
ми дійшли висновку, що художній образ 
у хореографії є формою відображення 
об’єктивної дійсності з позиції певного 
естетичного ідеалу.

У свою чергу опосередкованість та 
багатозначність хореографічної плас-
тики потребує використання особли-
вих законів відображення дійсності, які 
полягають у поетичній умовності обра-
зів. Хореографічне мистецтво поєднує 
в собі низку інших мистецтв – музику, 
драматургію, живопис, танець, які пере-
ломлюються відповідно до вимог цього 
виду мистецтва та стають компонентами 
створення змісту художнього образу.

Творчість – процес народження 
нового, що об’єктивно здійснюється  
в природі чи в людини; у при-
роді – зародження, зростання, визрі-
вання; у людині – створення нових 
думок, почуттів чи образів, які стають 
безпосередніми регуляторами творчих 
дій. Творчість – процес, у результаті 
якого виникає продукт оригінальний, 
об’єктивно цінний і самодостатній. Про-
дуктами творчості бувають: відкриття, 
винаходи, нові художні образи, художні 
твори, вистави. Але мета творчості 
педагога-хореографа спрямована не на 
створення чогось принципово нового, 

оригінального, а на розвиток особис-
тості. Риси творчої особистості най-
більш ефективно формуються в процесі 
творчої діяльності, від якої залежить 
активність, самостійність людини, роз-
виток її фантазій, уяви, потреба пошуку 
нової інформації, фактів. Утім, для вирі-
шення численних типових і нестандарт-
них завдань викладач будує свою діяль-
ність відповідно до загальних складових 
пошуку: аналізує педагогічну ситуацію, 
проектує бажаний результат на основі 
вивченого матеріалу, обирає доцільні 
засоби його одержання та форми конт- 
ролю, оцінює рівень теоретичних знань 
та практичних умінь, формулює нові 
завдання [2, с. 17].

За науковими показниками, модель 
творчої особистості має чотири ком-
поненти: 1. Психофізіологічний. Стан 
здоров’я людини, її фізичний і психо-
логічний розвиток. 2. Пізнавальний. 
Якості, що сприяють розвитку інте-
лектуальних здібностей. Уміння, при-
таманні розумовій діяльності (уміння 
аналізувати, порівнювати, класифіку-
вати, узагальнювати), розвиток навичок 
самостійного мислення, знаходження 
нетрадиційних шляхів рішення завдань. 
3. Мотиваційний. Важливий чинник до 
пошуку нових знань, генерації нових 
ідей. Розвиток у людини потреби в само 
актуалізації. 4. Спілкування. Людина 
проявляється стосовно себе й довкілля. 
Прагнення людини змінити себе й ото-
чення веде до пошуку нових форм вза-
ємодії з іншими людьми. Рівень роз-
витку таких якостей, як незалежність, 
самоповага, самоорганізація, сила волі, 
комунікативні властивості, вихованість. 
Отже, наявність цих компонентів і дає 
можливість людині само реалізуватися. 
Самореалізація особистості йде через 
акт творення, а будь-який акт творення 
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містить у собі розумний початок, інте-
лектуальну програму та підконтрольне 
інтелекту здійснення самого творчого 
процесу [1, с. 37]. Творча діяльність – це 
процес створення нової продукції або 
продукції з високими показниками кіль-
кості і якості та найменшими витратами 
часу й сил. Мистецтво – важливий засіб, 
який формує емоційну сферу особис-
тості, її творчій розвиток, її моральні 
відносини. Тільки мистецтво, зокрема 
хореографічне, дає можливість створити 
для людини умови її особистої твор-
чості. Хореографія, будучи грандіозною 
скарбницею художнього досвіду, дає 
можливість викладачу та студентам при-
лучитися до творчості. Іншими словами, 
«через» мистецтво танцю студенти 
навчаються дивитися, слухати, читати, 
танцювати, тобто сприймати твори, ком-
позиції і комбінації як одиниці вира-
ження творчого процесу.

У процесі занять педагог-хореограф 
створює танцювальні комбінації або ком-
позиції, які не лише навчають правиль-
ного методичного виконання вправ, але 
й розвивають відчуття гармонії музики 
і танцю. Тому творчий процес, такий, як 
створення комбінацій, не можливий без 
попереднього підбору музичного супро-
воду. Педагог-хореограф повинен заці-
кавити й дати змогу студентам відчути 
те, чого вони раніше не сприймали й не 
відчували – емоційний зв’язок між музи-
кою, рухами та виконанням. Творчість – 
це діяльність, у яку людина вкладає ніби 
частку своєї душі, і чим більше душі 
вона вкладає, тим багатшою стає сама. 
Процес творчості характерний тим, що 
творець самою своєю працею і її резуль-
татами активно впливає на тих, хто зна-
ходиться поруч із ним. Творчий підхід  
у хореографічній діяльності сприяє роз-
витку мислення, яке можна поділити на 

словесно-логічне, наочно-дійове, репро-
дуктивне і творче [3, с. 65–71]. Сло-
весно-логічне мислення розвивається, 
коли викладач доводить окремі теоре-
тичні положення дисципліни, викладає 
методику виконання рухів, логічно вибу-
довуючи весь смисловий ланцюг пев-
ної тези, а учень у процесі сприймання 
інформації визначає проблему, осмис-
лює її, здійснює пошук шляхів її вирі-
шення й чітко та послідовно вербалізує 
власний умовивід. Репродуктивне мис-
лення розвивається в процесі практич-
ного показу викладачем того чи іншого 
руху й передбачає запам’ятовування 
відтворення учнем певного завдання. 
На відміну від попереднього, розвиток 
наочно-дійового мислення потребує 
привнесення в запропонований зразок 
індивідуального відчуття рухів, поз, 
виявлення за їх допомогою особистіс-
них виконавських і акторських якостей 
і має низку спільних рис із творчим. 
Творче мислення – уміння нестандартно 
вирішувати проблему, швидко переклю-
чатися з одного аспекту її осмислення на 
інший, привносити в цей процес частку 
власної індивідуальності. Упродовж 
засвоєння дисципліни творче мислення 
повинно розвиватися в кількох напрям-
ках: як виконавське, коли учень в зада-
ному тексті по-своєму інтерпретує зміст 
вправи, виражає власний емоційний 
стан, і як педагогічне, коли в процесі 
складання, проведення уроку він втілює 
й реалізує власне бачення своєї мети й 
завдання. Значною мірою на розвиток 
творчого мислення студентів впливає 
сприймання й досвід. Сприймання – це 
відродження предметів або явищ при їх 
безпосередньому впливі на органи чут-
тів. Воно пов’язане з обробкою інформа-
ції, що поступає із зовнішнього середо-
вища і сприяє створенню образів, якими 
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в подальшому оперують увага, пам’ять, 
мислення й емоції.

Вивчення практичного досвіду сучас-
них вищих спеціалізованих навчальних 
закладів дозволяє стверджувати, що рівень 
психолого-педагогічної освіти майбутніх 
балетмейстерів не відповідає реальним 
вимогам суспільства у вихованні балет-
мейстера-творця, що спричиняє необхід-
ність модернізації традиційних підходів 
і шляхів організації та змісту навчально-
пізнавальної діяльності, створення таких 
умов, що сприяють формуванню та роз-
витку творчої уяви. Визначена проблема 
вимагає вирішення суперечностей, що 
об’єктивно існують у теорії і практиці. Не 
зважаючи на різницю в поглядах на тлу-
мачення філософами й психологами сут-
ності творчої уяви, майже всі вчені розу-
міють її як одну із здібностей людської 
свідомості. Вона має почуттєву природу, 
що відрізняє її від інших психічних про-
цесів. Здебільшого психологи визначають 
уяву як психічний процес та структурний 
компонент творчих здібностей, а також 
виділяють зв’язок уяви з творчою діяль-
ністю. У педагогічній науці уяву розгля-
дають як важливу педагогічну здібність, 
один з компонентів психотехніки педа-
гога, оскільки вона гармонійно поєднує 
внутрішній зміст діяльність викладача  
й зовнішнє її вираження.

Сучасні психологи визначають уяву, 
насамперед, як психічний процес, що 
втілюється: 1) у побудові образу засобів 
і кінцевого результату предметної діяль-
ності суб’єкта; 2) у створенні програми 
поведінки, коли проблемну ситуацію не 
визначено; 3) у продукуванні образів, 
що не програмують, а заміняють діяль-
ність; 4) у створенні образів, відповід-
них до опису об’єкта.

Отже, характерною особливістю уяви  
є її образна природа. У науці виявлено такі 

види уяви: довільна (художньо-творча, 
педагогічна та ін.) і мимовільна (снови-
діння, галюцинація); продуктивна (ство-
рює щось нове) і репродуктивна (від-
творює елементи колишнього досвіду); 
реалізована в принципі (проектування 
практичних дій) і принципово нереалізо-
вана (фантазування); реалізована в тому 
чи іншому ступені ймовірності (мрія) 
і реалізована опосередковано (залучає 
людей, які мають уяву, у створену фанта-
зією письменника, художника «художню 
реальність»); нормальна (уява худож-
ника, вихователя, композитора) і патоло-
гічна; контрольована знаннями і досвідом 
(у діяльності) і неконтрольована (ство-
рення утопій); індивідуальна і колективна 
(міфотворча, фольклорна) [4, с. 137]. 
Творча уява майбутнього балетмейстера 
може бути визначена як здатність в умо-
вах даного змісту та жанру відтворювати 
дійсність у системі хореографічних обра-
зів спектаклю, який він створює; здійсню-
вати та оцінювати власну хореографічну 
діяльність на основі образного уявлення 
дійсності й регуляції емоційних і пізна-
вальних процесів. Розвинена здібність 
творчої уяви допомагає майбутньому 
хореографу-педагогу яскраво виконувати 
та пояснювати своїм учням хореографічні 
твори різних епох та стилів, викорис-
товувати твори живопису та літератури 
для розкриття хореографічних образів, 
творчо підходити до змісту й засобів побу- 
дови окремого уроку хореографії та балет-
ної вистави. Основні функції творчої уяви 
хореографів:

− уявлення дійсності в хореографіч-
них образах;

− розуміння емоційних станів; 
довільна регуляція пізнавальних  
процесів;

− формування внутрішнього плану 
дій з відтворення хореографічних  
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образів, здатність виконання їх у розумі, 
конструювання хореографічних образів;

− планування й програмування 
балетмейстерської діяльності, скла-
дання програм процесу уроку хореогра-
фії, їх реалізація й оцінка.

Основою творчої уяви є створення 
нових образів, які реалізуються в оригі-
нальних і цінних продуктах діяльності, 
за допомогою двох типів інтелектуаль-
них операцій: 1) дисоціації, у результаті 
якої переробляється почуттєво даний 
досвід; 2) асоціації, що створює цілісні 
образи з елементів вичленованих оди-
ниць, образів.

Прийоми творчої уяви: комбінування, 
аглютинація (поєднання різних якостей, 
властивостей, частин предметів, об’єктів), 
акцентування, гіперболізація (зміна вели-
чин), типізація, узагальнення. Уява завжди 
спирається на почуттєве сприйняття 
особистості, її емоції й тісно пов’язана  
з мисленням, пізнавальними процесами 
[5, с. 109–123]. Це дозволило визначити 
першу умову формування творчої уяви 
майбутнього балетмейстера – створення 
емоційно-інтелектуального фону навчаль-
них занять. Емоційно-інтелектуальний 
фон навчання сприяє розкриттю творчих 
можливостей і здібностей особистості 
студента на основі збагачення його емо-
ційного досвіду, де балетмейстер висту-
пає як орієнтир правильності емоцій- 
ної реакції на хореографічний образ і стає 
емоційним «натхненником» творчості 
майбутнього балетмейстера. Він створює 
умови для виникнення емоційно-духо-
вного контакту між студентом і музи- 
кою та хореографічною лексикою в про-
цесі їх особистісного сприйняття й вико-
нання; сприяє самореалізації особистості, 
забезпечує реалізацію співтворчості сту-
дентів. Створення такого фону відбува-
ється на основі організації педагогічного 

спілкування, яке передбачає: 1) продук-
тивну (творчу) взаємодію суб’єктів про-
цесу навчання, що допомагає створити 
найкращі умови для творчо-інтелектуаль-
ної діяльності студентів; 2) використання 
вмінь емпатії (розуміння емоційного стану 
студента) і рефлексії (самоспостереження 
та самопізнання), що дозволяє адекватно 
впливати на студента, створювати емо-
ційно сприятливу, доброзичливу атмос-
феру під час навчальних занять, керувати 
навчальним закладом.

Накопичення досвіду відбувається на 
базі сприймання навчального матеріалу, 
процес занять і як наслідок – спілкування 
з викладачем, набуття практичних умінь 
і навичок під час перегляду виконання 
вправ однолітками. Крім того, надзви-
чайно важливим є досвід, що формується 
в процесі перегляду вистав. Це дає змогу 
наочно прослідкувати шляхи й виявити 
засоби трансформації рухів, різнома-
нітні прийоми їх втілення, становлення 
власне засобів танцювальної виразності 
Отже, творчість – це обов’язкова умова 
професійної майстерності педагога-
хореографа. Саме творчість – постійний 
і природний супутник формування осо-
бистості. Під нею розуміють діяльність, 
результатом якої є створення індивіду-
ально нового, неповторного, оригіналь-
ного. Творчість є предметом аналізу бага-
тьох сучасних наук. Знання людини про 
життя, її бажання й інтереси природно 
вплітаються в її художню діяльність – 
без цього вона не може стати творчою. 
Тому розвиток творчої особистості зале-
жить від діяльності педагога-хореографа. 
Сьогодні тема творчих аспектів діяль-
ності педагога-хореографа вивчається  
й постійно розвивається. І як перспективу 
розвитку цієї теми ми можемо розглядати 
творчу особистість та творчу діяльність 
педагога-хореографа.
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МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 
НА КАФЕДРАХ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЗВО

Анотація: У статті розглянуто питання навчальної мотивації студентів – майбутніх офіцерів 
запасу, які отримують військову освіту на кафедрах військової підготовки закладів вищої осві-
ти. Охарактеризовано типи навчальних мотивів. Наводяться чинники, які сприяють прийняттю 
студентами вмотивованого рішення щодо навчання на військовій кафедрі та формуванню їх 
навчальних мотивів і пізнавальних інтересів, спрямованих на подальшу професійну військову 
діяльність.

Анотация: В статье рассмотрены вопросы учебной мотивации студентов – будущих офи-
церов запаса, которые получают военное образование на кафедрах военной подготовки 
учреждений высшего образования. Охарактеризованы типы учебных мотивов. Приводятся 
факторы, которые способствуют принятию студентами мотивированного решения по обу-
чению на военной кафедре, и формированию их учебных мотивов, а также познавательных 
интересов, направленных на дальнейшую профессиональную военную деятельность.

Summary: The article considers the issue of educational motivation of students – future reserve 
officers who receive military education at the departments of military training of the higher educa-
tion institutions. Types of educational motives are characterized. The factors that contribute to the 
students’ motivated decision to study at the military department and the formation of their learning 
motives and cognitive interests aimed at further professional military activities are given.

Постановка проблеми. Головна мета 
концепту перетворень у вітчизняній вій-
ськовій освіті – досягнення ефективної 
системи навчання відповідно до необ-
хідності професійної підготовки і роз-
витку майбутніх військових фахівців в 
умовах повної сумісності національної 
військової освіти з військовим освітнім 
середовищем держав євроатлантичного 
безпекового простору. Українська вища 
військова освіта на сучасному етапі 
переживає великі й складні процеси 
реформ. Протяжність цих явищ доволі 
тривала в часі у зв’язку з їх глобаль-
ністю. Реформи, спрямовані на Євро-
атлантичну інтеграцію, повинні при-
звести до змін формату від професійної 
підготовки майбутніх офіцерів запасу, 

зосередженої на кар’єрному зростанні, 
до напряму академічного виду вищої 
військової освіти, з якою підготовле-
ність майбутніх військових фахівців 
даватиме можливість забезпечувати, за 
необхідності, професійну переконвер-
тацію у військову діяльність, і навпаки.
[14, с. 184]

У зв’язку з цим створення освітнього 
професійного середовища, спрямова-
ного на розвиток навчальної мотивації 
та формування професійно важливих 
якостей у майбутніх офіцерів запасу 
набуває важливого значення та потребує 
додаткового вивчення.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Педагогічні засади про-
фесійної підготовки офіцерів запасу 
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у закладах вищої освіти досліджу-
вали О.В. Кустинський, С.М. Морозов, 
С.В. Сінкевич. Особливості професій-
ної підготовки офіцерів запасу в спе-
цифічних умовах вивчали В.Ю. Арте-
мов, О. О. Безносюк, Є. Брижатий, 
І.М. Сквoрок. Мотиваційні аспекти 
навчання студентів були темою науко- 
вих пошуків В.О. Климчука, Ю.А. Пан- 
телеймоненко, І.С. Тодорової. А моти-
вацію успішного навчання студентів на 
кафедрі військової підготовки закла-
дів вищої освіти (ЗВО). досліджу-
вали АЙ. Дерев’янчук, Є.О. Лодатко, 
Т.М. Мацевко, Г.О. Федак.

Мета статті – теоретично обґрун-
тувати психолого-дидактичний аспект 
навчальної мотивації студентів кафедр 
військової підготовки закладів вищої 
освіти.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Однією з підстав для виокрем-
лення педагогічних умов, спрямованих 
на формування професійно важливих 
якостей у майбутніх офіцерів запасу, 
концептуальна ідея, яка полягає в тому, 
що формування професійно важливих 
якостей майбутніх офіцерів запасу – це 
цілеспрямований, організований і керо-
ваний процес, метою якого є розвиток 
різних сфер особистості (мотивацій-
ної, особистісної, психомоторної) май-
бутнього військового фахівця, та дося- 
гається шляхом створення в ЗВО відпо-
відного освітньо-професійного середо-
вища. Освітньо-професійне середовище 
ми визначаємо як спеціально органі-
зовану взаємодію суб’єктів освітнього 
процесу (викладачів кафедри військової 
підготовки, студентів, які опановують 
програму підготовки офіцерів запасу, 
керівництва ЗВО та ін.), яка спрямована 
на формування в студентів позитив-
ного ставлення до професії військового  

та розвиток професійної мотивації  
до навчання.

Мотивація до навчання – одна із 
головних умов реалізації навчально-
виховного процесу. Вона не тільки 
сприяє розвитку інтелекту, але і є рушій- 
ною силою удосконалення особистості  
в цілому. Формування мотивації в учнів 
та студентів до навчально-пізнавальній 
діяльності є однією з головних проблем 
сучасної освіти. Її актуальність обу-
мовлена оновленням змісту навчання, 
постановкою завдань формування  
у особистості прийомів самостійного 
набуття знань, пізнавальних інтересів, 
життєвих компетенцій, активної життє-
вої позиції [9, с. 132].

У психологічному словнику мотив 
визначається, як: «Мотив (від. лат. 
movere – приводити в рух, штовхати) – 
1) спонукання до діяльності, пов’язане 
із задоволенням потреб суб’єкта; сукуп-
ність зовнішніх або внутрішніх умов, 
що викликають активність суб’єкта  
і визначають її спрямованість; 2) спону-
каючий і визначаючий вибір спрямова-
ності діяльності предмет (матеріальний 
чи ідеальний), заради якого вона здій-
снюється; 3) усвідомлювана причина, 
що лежить в основі вибору дій і вчинків 
особистості [4].

Філософський енциклопедичний 
словник визначає «мотив« як рушійну 
силу, спонукальну дію» [15, с. 277].

Розглядаючи питання мотивації про-
фесійної діяльності майбутніх офіцерів 
запасу вважаємо доцільним врахувати 
класифікацію мотивів, які виокрем-
лені Є. Ільїним: – соціальні мотиви, 
які пов’язані з прагненням набути пев-
ного соціального статусу в суспільстві 
та в конкретній соціальній групі (сім’ї, 
навчальному закладі, військовому під-
розділі); – спонукальні мотиви пов’язані 
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з впливом на свідомість з метою стиму-
лювання до дій (або навпаки – до недо-
пущення певних дій та вчинків) певних 
чинників – вимог батьків, порад, прикла-
дів викладачів, членів певної соціальної 
групи; – пізнавальні – виявляються щля-
хом прояву пізнавальних інтересів і реа-
лізуються через усвідомлене прагнення 
людини до пізнання. Пізнавальна діяль-
ність, проявами якої є освіта й навчання, 
є провідною сферою діяльності людини 
[2, с. 354].

Вивчення й виділення функцій 
мотиву пов’язані з визначенням і розу-
мінням його сутності О.Н. Леонтьєвим 
і його послідовниками. Вони виділя-
ють дві функції мотивів: спонукання й 
змістоутворення і відповідно до них дві 
групи мотивів – стимулюючі й змісто-
утворюючі. «Змістоутворюючі мотиви 
надають діяльності особистісний зміст, 
інші супутні з ними мотиви відіграють 
роль спонукальних факторів (позитив-
них або негативних), іноді емоційних, 
афективних, позбавлених змістоутво-
рюючої функції. Це мотиви – стимули» 
[5, с. 202].

Варто підкреслити, що в структурі 
конкретної діяльності мотив може вико-
нувати функцію змістоутворення, або 
ж функцію додаткової стимуляції. Тео-
ретичні дані, одержані в ході вивчення 
змістоутворюючої функції, дозволяють 
розглядати мотив, як глибоко особис-
тісне утворення [9, с.135].

Відповідно до вище викладеного, 
розглянемо чинники формування осо-
бистісної мотивації професійного 
самовизначення здобувачів військової 
освіти – майбутніх офіцерів запасу.

Результат професійного самовизна-
чення особистості залежить від низки 
організаційно-педагогічних умов, котрі 
мають створюватися на управлінському 

рівні для залучення на навчання осіб за 
програмою підготовки офіцерів запасу. 
Забезпечення управління прийняттям 
вмотивованих рішень потенційними 
вступниками, спроектованих на рівні 
компетентнісних вимог до офіцерів 
запасу, обумовлює створення певних 
організаційно-педагогічних умов, які на 
змістоводіяльнісному рівні уможливлю-
ють прийняття студентами вмотивова-
ного рішення щодо навчання на кафедрі 
військової підготовки.

Виходячи з викладеного вище, пер-
шою організаційно-педагогічною умо-
вою доцільно вважати забезпечення 
інформаційно-презентаційних зустрічей 
кандидатів на навчання за програмою 
підготовки офіцерів запасу з офіцерами 
військового комісаріату. Під час таких 
зустрічей потенційні вступники мають 
можливість з’ясовувати особливості та 
умови проходження військової служби 
офіцером як кадровим, так і резервіс-
том, отримувати відповіді на запитання 
щодо вимог до професійної діяльності 
за тією чи іншою військово-обліковою 
спеціальністю, кола обов’язків та рівня 
відповідальності за можливою поса-
дою, власних професійних перспектив  
та ін. Другою організаційно-педагогіч-
ною умовою безперечно є професіогра-
фічні екскурсії до військових частин 
кандидатів на навчання за програмою 
підготовки офіцерів запасу. Під час 
таких екскурсій потенційні вступники 
можуть спілкуватись з командирами 
взводів та командиром роти; знайоми-
тись з повсякденною діяльністю взводу; 
з’ясовувати, що таке бойова підготовка 
за якою метою вона здійснюється; дізна-
ватися про сутність ротного господар-
ства; з’ясовувати види відповідальності 
військовослужбовців тощо. Третю орга-
нізаційно-педагогічну умову логічно 
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зв’язувати з позитивним результатом 
само тестування потенційних вступни-
ків на професійне самовизначення та 
готовність до управлінської діяльності. 
Забезпечення названих організаційно-
педагогічних умов має на меті не лише 
формування розуміння, що навчання за 
програмою підготовки офіцерів запасу 
забезпечує мобільність на ринку праці, 
а й усвідомлення того, що по закінченні 
навчання офіцер запасу має обов’яз- 
ково відслужити строкову службу, 
тобто, долучитися до службово-бойової  
діяльності [6, с. 20].

Формування пізнавальних моти-
вів – визначальний чинник успішності 
навчальної діяльності людини. Слід 
зазначити,що на студента впливає два 
види мотивації: внутрішня і зовнішня. 
Зовнішня мотивація заснована на зао-
хоченнях, покараннях та інших видах 
стимуляції, які або спрямовують, або 
гальмують поведінку людини. У разі 
зовнішньої мотивації чинники, що регу-
люють поведінку, не залежать від вну-
трішнього «Я» особистості. Внутрішня 
мотивація сприяє одержанню задо-
волення від роботи, викликає інтерес, 
радісне збудження, підвищує самопо-
вагу особистості [7, с. 48].

Під зовнішніми мотивами розуміють 
спонукання, що тематично не пов’язані 
з процесом і безпосередніми результа-
тами навчальної діяльності студентів, 
але відіграють важливу стимулюючу 
роль: професійний мотив, мотив досяг-
нення, мотив обов’язку, комунікатив-
ний мотив, мотив самоствердження, 
прагматичний мотив. Так, до зовнішніх 
мотивів відносять прагнення отримати 
певний розвиток у навчанні, набуття 
нових знань, навичок, умінь, здібнос-
тей. Зовнішні мотиви можуть бути не 
лише позитивними, але й нейтральними  

і навіть неґативними (прагнення бути 
лідером, бажання отримати тільки  
заохочення) [12].

Між «зовнішньою» та «внутріш-
ньою» мотивацією існує взаємозв’язок, 
а саме: зовнішня мотивація підсилює 
кількість, а внутрішня – якість викону-
ваної діяльності; також на внутрішню 
мотивацію впливають особливі умови 
та ситуації (при зміні причин, що поро-
дили цю мотивацію, від внутрішніх до 
зовнішніх, внутрішня мотивація посла-
блюється); по-третє, внутрішня мотива-
ція збільшується з посиленням упевне-
ності в собі та власної відповідальності.

В.О. Климчук вказує на існування 
різних рівнів розвитку внутрішньої 
мотивації. У випадку потребової детер-
мінації діяльності внутрішня мотивація 
має ситуативний характер (визначається 
властивостями ситуації, в яку включений 
індивід – наявністю свободи вибору, від-
чуттям компетентності та включеністю  
у систему значимих стосунків) і не впли-
ває на стратегію діяльності особистості  
в цілому. Якщо ж діяльність детерміну-
ється та регулюється ціннісно-внутрішня 
мотивація набуває суб’єктноціннісного 
характеру та визначає загальну страте-
гію діяльності відносно незалежно від 
ситуативних чинників. При наявності 
суб’єктно-ціннісного рівня внутрішньої 
мотивації навіть діяльність, у якій обмеж-
ується свобода вибору, фруструється  
відчуття компетентності чи відсутні  
значимі міжособистісні стосунки, може-
бути трансформована особистістю так,  
щоб бути творчою та внутрішньо  
мотивованою [3, с. 224].

Вище вказаний науковець акцен-
тує увагу на тому, що детермінантами 
появи внутрішньої мотивації на ситуа-
тивному рівні є сформованість струк-
тури навчальної діяльності, і відповідно, 
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можливість у цій діяльності задо-
вольнити базові психологічні потреби  
у самодетермінації, компетентності 
та значимих міжособистісних стосун-
ках. Детермінантою розвитку внутріш-
ньої мотивації на перехідному рівні  
є досвід внутрішньо-мотивованої пове-
дінки, який дозволяє формувати цін-
ності самодетермінації, компетентності 
та значимих міжособистісних стосунків,  
що є, у свою чергу, чинником переходу 
внутрішньої мотивації на суб’єктно-
ціннісний рівень. Таким чином, ситу-
ативний рівень розвитку внутрішньої 
мотивації характеризує діяльність осо-
бистості, а суб’єктно-ціннісний – харак-
теризує саму особистість [3, с. 225].

Успішність підготовки офіцерів 
запасу до професійної діяльності та її 
ефективність безпосередньо залежить 
від особливості формування та розвитку 
мотиваційної сфери особистості май-
бутнього офіцера запасу у процесі його 
професіоналізації. Сутність мотивацій-
ної сфери студентів кафедри підготовки 
офіцерів запасу знаходиться у ступені 
зв’язку професійної готовності до вико-
нання бойових завдань, відображеного в 
їх готовності до службово-педагогічної 
діяльності, із суб’єктивними можливос-
тями особистості майбутнього офіцера 
запасу [8, с. 353–354].

Мотивація відповідає за реалізацію 
психологічної готовності до діяльності.

Посилаючись на Х. Хекхаузена, 
Т.М. Мацевко вказує що саме від моти-
вації залежить, як і в якому напрямку 
будуть використані різні функціональні 
здібності. Позитивна мотивація до 
діяльності, вольове прагнення стати 
професіоналом, дозволяє компенсувати 
навіть недостатній розвиток компо-
нентів, створюючи передумови для їх- 
нього доведення в процесі формування  

професійної готовності до службово-
педагогічної діяльності (наприклад, 
одержання необхідних знань і умінь) 
[8, с. 354].

Наукові Мацевко Т. М. та Федак Г.О. 
досліджуючи особливості мотивації 
майбутніх офіцерів запасу до службово-
педагогічної діяльності, констатують: 
«Низькі та середні показники показують, 
що студенти, в основному, не знають і не  
розуміють наскільки ефективно вони 
виконують свої професійні обов’язки під 
час проведення практичних занять. Ці 
явища сприймаються як такі, що супер-
ечать автономності та незалежності 
людини і тому ентузіазм та інтерес до 
діяльності суттєво знижуються. Другим 
аспектом, на якому ми вважаємо доціль-
ним зосередити увагу, є значна кількість 
студентів, які мають низькі показники за 
шкалою професійних інтересів… Це ще 
раз підтверджує нашу думку, що май-
бутня СПД не має яскраво вираженого 
мотиваційного впливу на розвиток осо-
бистості майбутнього офіцера запасу як 
фахівця» [8, c. 355].

Такі результати дають підґрунтя для 
проведення корекційних навчально-
виховних та психологічних заходів, бо 
найвагомішим фактором, що стимулює 
продуктивну професійну реалізацію, 
має виступати саме особистісний фак-
тор, який сприяє конструктивній само-
реалізації у професійній сфері. Психо-
корекційні заходи, як індивідуального, 
так і групового впливу, мають бути спря-
мовані на знаходження особистісного 
сенсу, особистісного значення і цінності 
під час формування професійної готов-
ності майбутніх офіцерів запасу.

Для визначення особливостей про-
фесійної мотивації майбутніх офіцерів 
запасу можна користувалися методикою 
«Професійна мотивація» В. Осьодла, 
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яка дозволяє визначати такі показники 
мотиваційної сфери: оцінка результа-
тів праці (ОРП), рівень професійних 
домагань (ПД), інтернальність у сфері 
професійних досягнень (ІПД), розвине-
ність професійних інтересів і цінностей 
(ПІ), наявність життєвих цілей (ЖЦ) та 
загальної активності (ЗА) [11].

Науковці Т.Мацевко та Г. Федак вва-
жають, що дослідження мотиваційної 
сфери майбутніх офіцерів запасу за вка-
заними показниками надасть можливість 
визначити особливості їх професійної 
мотивації до навчання та стати основою 
для здійснення корекційного впливу  
у освітньо-виховному процесі [8].

Розглядаючи природню сутність 
мотивації неможна не відмітити критерії 
успішності мотивації, тобто мотивації 
досягнення успіху учіння майбутніх офі-
церів запасу. Критерій мотивації успіш-
ності в учінні, можуть бути орієнтовані 
на: завдання (наприклад, рівень май-
стерності, як результат діяльності – роз-
бірка, складання затвору, перевірка при-
цільних пристроїв, складання бойових 
зарядів); людину (наприклад, порівняно 
з колишніми власними досягненнями); 
інших (наприклад, порівняння с досяг-
неннями інших слухачів взводу, курсу, як 
в ситуації змагань). Саме тому є доціль- 
ним введення відповідно системи бага-
торівневих мотиваційних стимуля- 
торів формування навчальної активності 
студентів [1, с. 71].

Стимулювання навчально-пізна-
вальної діяльності майбутніх офіцерів 
запасу у сучасному розумінні означає 
спонукання їх до активної навчально-
пізнавальної діяльності, підштовху-
вання до неї, заохочування. Із сказаного 
вище випливає, що мотивація і сти- 
муляція у процесі учіння виступає  
у навчально-виховному процесі як одне 

ціле. Назвемо його як мотиваційно-сти-
муляційний компонент у процесі учіння.

Науковці А.Й. Дерев’янчук і О.Ф. Суп- 
рун визначають такі рівні мотиваційних 
стимуляторів: 1) аналітично-інформаційна 
робота (написання рефератів, підготовка 
інформаційних презентацій – дайджестів 
джерел та ресурсів); 2) партнерське залу-
чення до створення дидактичних мате-
ріалів кафедри; 3) підготовка своїх нау-
ково-дослідницьких матеріалів для участі 
студентів у міжнародних та всеукраїн-
ських конкурсах, олімпіадах; 4) розробка 
тестів з певної дисципліни, складання 
кросвордів; 5) партнерська спроможність 
(залучення до участі в створенні підруч-
ників, навчальних відеофільмів, стендів, 
написання наукових статей); 6) розробка 
матеріалів технічних вікторин і участь  
у них; 7) тренажерна готовність реалі-
зувати набуті на кафедрі знання в формі 
компетенцій до індивідуальної діяльності 
та командної взаємодії (змагання на вико-
нання нормативів по одинці, відділенням, 
взводом) [1, c. 73–74].

Одним із методів посилення мотива-
ції навчання майбутніх офіцерів запасу 
є його індивідуалізація. Принцип інди-
відуального підходу в дидактиці перед-
бачає урахування таких якостей студен-
тів, які впливають на їхню навчальну 
діяльність і від яких залежать результати 
професійної підготовки загалом. Тому  
в контексті виявлення цих якостей у май- 
бутніх офіцерів запасу при індивідуалі-
зації навчання центральне місце посідає 
діагностика їхніх пізнавальних здібнос-
тей і можливостей. Індивідуальний стиль 
пізнавальної діяльності розглядається як 
один із психологічних механізмів засво-
єння студентами знань, набуття умінь  
і навичок, а формування самого стилю 
пізнання – як один із важливих резервів 
підвищення ефективності навчання.
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Науковець С. Сінкевич вважає, що на 
сучасному етапі розвитку освіти у вищій 
військовій школі при реалізації індиві-
дуалізації навчання майбутніх офіцерів 
запасу потрібно спиратись на такі осно-
вні методичні засади зазначеного про-
цесу: організація додаткових занять із 
студентами, які мають прогалини в зна-
ннях, за допомогою організації факуль-
тативних занять. Цей напрям впливає на 
найбільш слабкі компоненти навчальної 
діяльності; здійснення індивідуалізації 
на різних етапах навчального заняття, 
спрямованої на те, щоб забезпечити 
єдиний темп групової роботи, єдиний 
рівень засвоєння знань та єдиний сту-
пінь самостійності; пошук способів 
здійснення індивідуалізації навчання 
в рамках конкретного заняття через 
активну пізнавальну діяльність: відтво-
рення опорного матеріалу при фрон-
тальній роботі над темою, використання 
карток навчального характеру, наочного 
матеріалу, включення слабких до складу 
підгруп добре підготовлених студентів 
для виконання певних завдань приклад-
ного характеру тощо [13, с. 275].

Висновки. Виявивши мотиваційну 
складову фахової підготовки майбутніх 
офіцерів запасу, ми з’ясували особли-
вості впливу мотивації на якість навчання 
студентів і визначили можливості підви-
щення мотивації студентів до навчання. 

Доведено, що вмотивованому усвідом-
леному самовизначенню студента щодо 
навчання за програмою підготовки офіце-
рів запасу сприяють: інформаційно-пре-
зентаційні зустрічі кандидатів на навчання 
за програмою підготовки офіцерів запасу 
з офіцерами військового комісаріату; про-
фесіографічні екскурсії до військових час-
тин; позитивні результати самотестування 
потенційних вступників на професійне 
самовизначення та готовність до управ-
лінської діяльності у військах.

Стимулювання здатності студентів 
до підвищення ефективності навчання 
майбутній професії військового можна 
здійснювати розробляючи для них від- 
повідні мотиваційні стимулятори фор-
мування успішної діяльності, які фор-
мують і поступово розвивають профе-
сійний інтерес до військової служби.

Для підвищення мотивації студентів 
до успішного навчання обов′язково слід 
проводити індивідуальні заняття з ура-
хуванням психодіагностики мотивації 
слухачів до засвоєння програми підго-
товки офіцерів запасу на кафедрах вій-
ськової підготовки ЗВО.

Перспективи подальших досліджень 
у цьому напрямі автор пов’язує з ген-
дерним питанням щодо функціонування 
кафедр військової підготовки у ЗВО, 
а саме мотивація вступу та навчання 
дівчат військовій справі.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО 
ВИГОРАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Анотація: Стаття присвячена теоретичному дослідженню проблеми професійного ви-
горання вчителів початкової школи. Висвітлено психологічні особливості професійного ви-
горання вчителів дитячих навчальних закладів з точки зору як вітчизняних так і зарубіжних 
дослідників. Проаналізовано чинники, які викликають і сприяють розвитку цього феномену  
у людей педагогічних професій.

Аннотация: Статья посвящена теоретическому исследованию проблемы профессио-
нального выгорания учителей начальной школы. Освещены психологические особеннос-
ти профессионального выгорания учителей детских учебных заведений с точки зрения как 
отечественных так и зарубежных исследователей. Проанализированы факторы, которые 
вызывают и способствуют развитию этого феномена у людей педагогических профессий.

Summary: The article is devoted to a theoretical study of the problem of professional burnout 
of primary school teachers. The psychological features of professional burnout of teachers of chil-
dren’s educational institutions from the point of view of both domestic and foreign researchers are 
highlighted. The factors that cause and contribute to the development of this phenomenon in people 
of pedagogical professions are analyzed.

Постановка проблеми. У наукових 
працях доводиться, що на процес про-
фесійного вигорання істотно впливає 
специфіка професії суб’єктів Але цей  
аспект праці вихователів дитячих нав- 
чальних закладів вивчений недостатньо, 
про що свідчить фрагментарне й дещо 
поверхове його висвітлення у наукових 
публікаціях. Однак, є чисельні й вагомі 
дослідження професійного вигорання 
педагогічних працівників, здебільшого 
вчителів загальноосвітніх шкіл, що свід-
чать про актуальність цієї проблеми  
в усьому світі. Результати цих дослі-
джень ми прагнули коректно екстрапо-
лювати навчителів початкової школи.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Праця педагога визнана 
однією з найбільш стресогенних і про-
фесійно деформуючих. Так, на основі 

порівняльного аналізу вигорання серед 
представників різних груп професій типу 
«людина-людина» Н. Є. Водоп’янова 
та О. С. Старченкова констатували, що 
найбільше фахівців, які переживають 
професійне вигорання, серед учите-
лів[7]. Раніше такого ж висновку дійшли 
Дж. У. Каннінгем, Дж. С. Е. Джексон, 
Р. Л. Шваб і Р. С. Шулер, О. О. Рукавіш-
ніков, а згодом – Ч. С. Уільямс та ін..

Вважається, що термін «вигорання 
вчителя» (teacher burnout) першим увів 
у науковий обіг Г. Дж. Фройденбергер. 
Основні складові значення цього тер-
міна: результат пролонгованого профе-
сійного стресу; впевненість суб’єкта, що 
наявні у нього внутрішні ресурси проти-
дії стресорам або недостатні, або неа-
декватні[4]; стале виснаження, що часто 
спричиняє відсутність на роботі [1];  
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виснаження, деперсоналізація, зниження  
відчуття виконаного обов’язку [3]; нега-
тивний ефект професіоналізації [15].

Як уже зазначалось, К. Чернісс оха-
рактеризував професію педагога як таку, 
що «створена для вигорання», а основну 
причину цього вбачав у нестачі необ-
хідного контролю за вихованцями, у не- 
можливості приділити кожному з них 
належну увагу внаслідок переповнення 
навчально-виховних груп [2].

М. В. Борисова дослідила емоціо-
генні чинники професійного вигорання 
у функціональних структурах педаго-
гічної діяльності, педагогічного спіл-
кування, у специфіці «об’єкта» праці  
й особистості вчителя [6].

Важливим чинником вигорання 
вчителів О. В. Григор’єва вважає міру 
сформованості тих психологічних меж 
топографічної структури їхньої осо-
бистості, які забезпечують збереження 
й підтримку фізичного та психічного 
здоров’я і вибір стилю педагогічного 
спілкування. Науковець доводить, що 
найчастіше вигорають ті педагоги, які 
обирають ліберальний стиль, тому що 
вони захищаються від професійних 
стресів шляхом зниження оцінки своїх 
можливостей, а відтак відмовляються 
від багатьох професійних справ позаяк 
неспроможні виконувати їх належним 
чином [8].

Істотним уточненням цієї позиції  
є виявлений Н. В. Грисенко детерміну-
ючий вплив недостатнього рівня про-
фесійної компетентності педагога на 
його неуспішність, що породжує невдо-
волення собою як фахівцем, а відтак  
вигорання [9].

Мета: теоретичний аналіз сучасних 
психологічних досліджень концепцій 
професійного вигорання вчителів почат-
кових шкіл.

Завдання: Теоретично дослідити 
психологічні особливості професійного 
вигорання вчителів початкових класів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. З-поміж існуючих моделей про- 
фесійного вигорання педагогів, які базу-
ються переважно на причинах і наслід-
ках цього явища, найбільш авторитет-
ними є моделі, розроблені К. Маслач 
і М. П. Лайтером, а також І. А. Фрід-
маном. У першій моделі відображено 
вплив чинників зовнішнього сере- 
довища й особистісних рис/якостей  
і відведено важливу роль особливостям 
взаємодії «педагог-учень»: сприйняттю  
й оцінці вчителя учнями, їх поведінці та 
успішності тощо.

У другій, яку автор назвав «моделлю 
зруйнованої мрії», увагу акцентовано 
на прірві, яка утворюється між учитель-
ськими ідеалами та реальними трудно-
щами. Ці труднощі, за І. А. Фрідманом, 
виникають у таких складових праці педа-
гога: а) завданнях, пов’язаних з учнями; 
б) взаєминах з учнями; в) завданнях, 
що стосуються школи як організації;  
г) стосунках з керівництвом і колегами. 
Учений зауважує, що навіть найкращі 
педагоги-початківці відчувають пере-
хід від навчання до вчителювання як 
«шок реальності» – термін С. Веенмана, 
С. Н. Джезуса та М. П. Пайшау. Тому на 
початкових стадіях професійної діяль-
ності багатьом з них властиве зниження 
очікувань від професії у бік забезпечення 
хороших академічних показників відпо-
відно до навчальної програми. Внаслідок 
цього якість їхньої навчально-виховної 
діяльності стає «приземленою» (маргі-
нальною), некреативною. Вони розчаро-
вуються, вичерпуються, виснажуються, 
вигорають. Деякі відмовляються від вчи-
телювання, інші – борються, працюють, 
несуть свою роботу як важкий хрест [19].
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Модель І.А. Фрідмана є вагомим 
підтвердженням позиції А. Пайнс та 
Е. Аронсона, які основну причину виго-
рання педагогів вбачають у ідеалізова-
них очікуваннях щодо праці. Науковці 
стверджують, що, найбільш вразливі 
щодо нього – захоплені ідеалісти. Якщо 
людина прийшла у цю професію з циніч-
ним ставленням до неї, вона навряд 
чи вигорить, якщо ж у неї було сильне 
бажання віддавати себе іншим, то вона 
схильна до найважчого вигорання» [19].

Подібну ситуацію змалювала Г. Ковач, 
яка вважає, що базовими детермінан-
тами вигорання педагога є завищені 
очікування у студентському віці, куль-
турний шок, надмірні очікування від 
праці, перевантаження нею, велика кіль-
кість учнів. Воднораз вона наводить сер-
йозні аргументи щодо відсутності прямо  
пропорційного каузального зв’язку між 
робочим навантаженням і вигоранням 
вчителів [13].

Натомість К. О. Дубініцька дійшла 
висновку, що провідними чинниками 
вигорання педагогів є предметний зміст 
їхньої діяльності та вікові й соціально-
психологічні особливості дітей. Однак, 
за результатами її досліджень, педагоги 
з вищим статусом, котрі більше «вкла-
дають» у розвиток дитячого колективу, 
вигорають частіше й інтенсивніше [10].

Психофізіологічний вплив тижневого 
навантаження, кваліфікаційного рівня, 
спеціальності вчителів на їхнє вигорання 
дослідила Г. О. Латіна [14]. При цьому 
науковець спиралась на дані, одержані 
В. В. Бойком, який встановив, що вчи-
телі змушені працювати з такою інтен-
сивною самовіддачею та самоконтро-
лем, що їхні психофізіологічні ресурси 
не відновлюються уповні до наступного 
робочого дня, що призводить до сер-
цево-судинних захворювань (виявлено 

у 29,4 % педагогів), захворювань судин 
головного мозку (37,2 %), шлунково-
кишкового тракту (57,8 %), невротичних 
розладів (60–70 %) і ін. [5].

Результати досліджень С. А. Нали-
чаєвої показують залежність вигорання 
педагогів від етапу навчального року 
та відмінності у його проявах у педа-
гогічних працівників освітніх закладів 
різного рівня. Так, у вчителів загально-
освітніх шкіл воно проявляється насам-
перед і здебільшого в емоційній сфері, 
його рівень є стабільно високим і дося-
гає максимальних показників у кінці 
навчального року. Тоді як у викладачів 
ВНЗ показники вигорання зростають 
всередині навчального року та проявля-
ються передусім у деформації ставлень 
до себе, до колег і студентів, до роботи  
в цілому [18].

К. П. Беннет і М. Д. Ле Компте дово-
дять, що вигорання можуть стимулю-
вати навіть просторове розташування 
кампусів, перебування протягом робо-
чого дня тільки в своїх класах, маленькі 
перерви, які не дають вчителям можли-
вості зустрітися з колегами [17].

Статистично значущі вищі показ-
ники рівня вигорання у вчителів міських 
шкіл у порівнянні з сільськими виявили  
Дж. У. Каннінгем і М. Хаберман.  
Воднораз М. Хаберман виявив такі важ-
ливі особливості цього процесу:

1) вищий рівень стресу в учителів 
великих міських шкіл;

2) високий рівень виснаження моло-
дих вчителів у школах з невеликою кіль-
кістю учнів;

3) підвищена напруга, пов’язана  
з дисципліною і поведінкою учнів у вчи-
телів міських шкіл;

4) вищий рівень стресу в учителів 
старших класів у порівнянні з вчите-
лями молодших;
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5) вищий рівень вигорання, що вияв-
ляється у відчуженні, безсиллі та стресі 
у менш досвідчених вчителів [16].

Про зв’язок професійного вигорання  
з віком, стажем, статтю вчителів свідчать 
результати досліджень Б. Перлмана та 
І. А. Хартмана, Б. А. Фарбера, М. Губер- 
мана, Ф. С. Люненберга і В. Када- 
віда, К. Лейтвуда, Н. Є. Водоп’янової 
і О. С. Старченкової, Т. В. Зайчикової, 
Н. В. Назарук, Т. А. Каткової та ін. Але 
чимало з наведених ними даних досить 
суперечливі. Наприклад, М. Губерман 
вважає, що вигорання педагогів сягає піку 
між 7 і 12 роками професійної діяльності 
та у віці від 30 до 45 років. Б А. Фарбер 
стверджує, що вчителі віком 33-44 роки 
найменш схильні до вигорання. Б. Перл-
ман, І. А. Хартман, К. Лейтвуд і ін. дотри-
муються думки, що вищі рівні вигорання 
властиві більше молодим вчителям,  
а в педагогів з невеликим і дуже вели- 
ким стажем роботи (понад 25 р.) ризик 
вигорання нижчий [15].

Т. А. Каткова приходить до висновку, 
що вищі показники вигорання у педаго-
гів зі стажем 10–15 років та у віковому 
діапазоні 29–39 років[11]. На думку 
Н. Є. Водоп’янової та О. С. Старчен-
кової, позитивний взаємозв’язок виго-
рання з віком обумовлений відповід-
ністю віку професійному стажу. Втім, 
45–50 років вік сам починає здійснювати 
вплив на вигорання, тому нерідко мож-
ливе перетворення цього зв’язку у зво- 
ротний [7]. Вірогідно, що ця зворотна 
кореляція якось пов’язана з віковими 
змінами, зокрема, з переоцінкою ціннос-
тей, особистісним і професійним зрос-
танням/збідненням.

Щодо гендерних особливостей виго-
рання педагогів встановлено, що чоло-
вікам більш властиві емоційне висна-
ження і деперсоналізація та вищі, ніж 

жінкам, рівні вигорання; що наявність 
підтримки співробітників у жінок при-
зводить до зниження емоційного висна-
ження, а у чоловіків – до підвищення 
особистих досягнень [12].

Результати чисельних досліджень 
впливу індивідуально-психологічних 
властивостей педагогів на їхнє профе-
сійне вигорання свідчать про зв’язки 
каузального характеру між ним і: нейро-
тизмом, особистісною витривалістю, 
локусом контролю, темпераментними 
і характерологічними властивостями; 
самооцінкою, ціннісними орієнтаціями, 
мотивацією, паттерном типу А (наяв-
ність ознак гніву, життя у постійному 
цейтноті, експресія сум’яття, зумов-
леного незадоволеними актуальними 
прагненнями), властивого особам, нала-
штованим на конкуренцію та успіх, 
агресивністю, тривожністю, емоцій-
ною сенситивністю, самоефективністю; 
осмисленістю життя тощо [7].

Так, М. В. Борисова з’ясувала, що 
педагогам з високими показниками виго-
рання властиві: високий рівень нейро-
тизму, неузгодження у мотиваційній та 
ціннісно-орієнтаційній сферах, неефек-
тивна саморегуляція [6], а Н. В. Назарук  
виявила у них низький рівень комуніка-
тивної компетентності, занижену самоо-
цінку, тривожність, песимістичні налаш- 
тування, пригнічений настрій, різні стра- 
хи, повільність, невпевненість, високу 
чутливість, небажання бути лідером, 
інтровертованість, неконфліктність чи, 
навпаки, високу конфліктність, загальмо-
ваність або ж високу збудливість [17].

Висновки та подальші перспективи 
досліджень. Таким чином, викладене 
свідчить, що вчені не є одностайні у своїх 
висновках. Аналіз особливостей профе-
сійного вигорання у представників педа-
гогічної професії вказує на те, що воно 
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обумовлюється впливом цілого комп-
лексу чинників і має різноманітні про-
яви. Часто сама професія стає серйозним 
випробуванням, перевіркою ресурсів, 
професіоналізму фахівця і створює пере-
думови для формування професійного 

вигорання. Проте простежується одна 
закономірність: стійкість до сприйняття 
негативних емоцій, зниження внутрішніх 
переживань негативного характеру допо-
магають фахівцю зберігати емоційну рів-
новагу та протистояти вигоранню.
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КЗ «Одеський театрально-художній фаховий коледж»

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СЦЕНІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ 
ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КУЛЬТУРИ ТЕАТРАЛЬНИХ ХУДОЖНИКІВ

Анотація: У статті розглядається проблема фахової підготовки майбутніх художників  
сценічного мистецтва. Проведено аналіз педагогічної літератури. Вказані один із шляхів  
та засобів професійного зростання майбутніх художників сценічного простору.

Аннотация: В статье рассматривается проблема специальной подготовки будущих  
художников сценического искусства. Был проведен анализ педагогической литературы.  
Указан один из путей и способов профессионального совершенствования будущих художни-
ков сценического пространства.

Summary: The article considers the problem of special training of future artists performing art, 
decorative art. An analysis was conducted of educational literature. The ways and means of profes-
sional improving the future artists of scenic art.

Сьогодення освітнього процесу 
України має певні зміни в процесі під-
готовки майбутніх фахівців. Створення 
умов для реалізації творчих прагнень 
особистості є обов’язковим чинником 
фахового зростання студента і його успі-
хів у подальшій професійній діяльності.

На сучасному ринку праці конку-
рентні переваги мають фахівці, які за час 
навчання у вищому навчальному закладі 
не тільки отримали базові професійні 
знання, але й здатні продукувати кон-
кретні креативні ідеї та реалізовувати їх. 
Неординарний підхід до вирішення пев-
них навчально-виховних завдань пови-
нен стати нормою педагогічної діяль-
ності викладача фахових дисциплін.

Підготовка художників для театру  
і кіно має певну специфіку, яка зумов-
лена характером їх діяльності, синтетич-
ністю даного виду мистецтва та станом 
сценічного мистецтва в Україні і зага-
лом тенденціями сучасного світового 
сценічного мистецтва. Майбутні фахівці  

повинні вміти узагальнювати досвід різ-
них видів мистецтва, володіти художніми 
навичками створення власних образів. 
Реалізація вказаних умінь вимагає вдо-
сконалення системи підготовки худож-
ників театру та кіно у вищих навчаль-
них закладах, формування у майбутніх 
фахівців високого рівня знань, умінь, 
навичок, розвитку особистих якостей, 
які повинні знайти вияв у професійній 
культурі митця сценічного мистецтва.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій: Проблеми сценічного мистецтва 
висвітлювали в своїх працях видатні 
діячі, такі як широковідомі класики теа-
тральної науки К.С. Станіславський та 
Вс.Мейєрхольд, реформатор новітнього 
українського театру Л. Курбас, всес-
вітньовідомий англійський режисер,  
художник і теоретик театру Едвард Гор- 
дон Крег, відомий теоретик театру Бер-
тольд Брехт, широко відомий худож-
ник театру Є.Є. Лансере. Пробле- 
мами мистецької педагогіки займались  
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О. Рудницька, О. Отич, Г. Падалка, 
М. Лещенко, О. Щолокова та ін.

Зокрема педагогіка мистецтва у сфері 
сценічного художнього оформлення не 
знайшла втілення у наукових досліджен-
нях. Відсутність фахових підручників 
у цієї галузі, відсутність організаційно-
педагогічних умов для творчої реаліза-
ції в процесі професійної підготовки, 
недостатністю досліджень специфічних 
особливостей становлення професій- 
ної культури майбутніх художників  
сценічного мистецтва.

Сценічне мистецтво – вид мистецтва, 
особливістю якого є художнє відобра-
ження життя за допомогою сценічної дії 
акторів перед глядачами [3, с. 31–40]. 
Тому доцільно звернути увагу на вагому 
сторону театрального мистецтва – 
художнє оформлення вистави.

Ціллю статті є висвітлення деяких 
специфічних технологій та викорис-
тання їх в процесі підготовки художни-
ків сценічного мистецтва.

Мистецька педагогіка робить акценти 
в процесі оволодіння студентами мис-
тецькою творчістю не на технічному 
рівні «дресурі», як називає цей процес 
С.Гессен, а на відкритті перед ними мож-
ливостей самовираження в суб’єктивно 
близькому для них виді мистецтва, у най- 
більш зручній та бажаній для них спосіб, 
що дозволяє підвищити їх творчу актив-
ність, розвинути в них пізнавальний 
інтерес, полегшити та естетизувати про-
цес опанування навчального предмету, 
заохотити їх до постійного самовдоско-
налення, роботи над собою. Ці акценти 
можна виразити, на нашу думку, у двох 
різних термінах: 1) звичному «мис- 
тецько-педагогічна діяльність», тобто 
діяльність щодо цілеспрямованого опану- 
вання мистецтва з метою мистець- 
кої освіти й художньо-естетичного 

виховання, 2) «педагогічна-мистецька 
діяльність», спрямована на розв’язання 
загально педагогічних завдань на основі 
використання мистецтва [2, с. 356].

Мистецька діяльність є по суті,  
універсальним засобом розвитку і фор-
мування творчих якостей особистості 
[1, с. 48–49].

Багатоскладова система сценічного 
мистецтва має широкий спектр навчаль-
них та виховних методів. Розглядаючи 
навчальний процес майбутніх художни-
ків сценічного простору можна взяти за 
приклад таку дисципліну, як «Художня 
та технологічна обробка театральних 
тканин». Програма цієї дисципліни має 
на увазі оволодіння художніми та тех-
нологічними навиками, які викорис-
товують у театральному виробництві. 
В процесі вивчення даної дисципліни 
студенти вивчають театральні техноло-
гії імітації набивних тканин, вишивки 
гладдю та хрестом, роботи з рельєфними 
матеріалами у ході імітації мережива та 
вишивки бісером, стеклярусом, імітації 
ритого оксамиту, парчі та шиття золо-
том, сучасний розпис натуральних тка-
нин за технологією батик. Програма цієї 
дисципліни розрахована таким чином, 
що в ході її вивчення студенти отриму-
ють теоретичні знання, а на практичних 
заняттях закріплюють уміння та нави-
чки театральної обробки тканин.

Сценічне виробництво потребує озна-
йомлення зі специфічними матеріалами 
які використовують у театрі, це тканини, 
фарби, рельєфні матеріали, металеві 
присипки та таке інше. Курс даної дис-
ципліни має за мету не тільки навчити 
майбутніх художників сценічного мис-
тецтва правильно вибирати необхідні 
матеріали та вміти з ними працювати, 
а головне відчувати стиль тієї чи тієї 
епохи. Однією з найцікавіших є робота 
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рельєфними матеріалами, на нашу димку 
ця технологія може використовуватися  
і в сучасному житті. Наприклад, в оформ-
ленні декоративних елементів в дизайні 
інтер’єрів, також цю технологію можна 
застосовувати при живопису олійними 
фарбами, використовувати при декора-
тивному оформленні ескізів.

Суть цього методу полягає в тому, що 
студент завдяки розвитку художніх зді-
бностей та оволодінням певних техноло-
гій, знайомству з різноманітними матері-
алам відточує свої професійні навички та 
уміння, вдосконалює професійну куль- 
туру. У сценічному виробництві він 
зможе імітувати на прозорій тканині 
узор мережива, за історичним зразком, 
таким чином, що воно зі сцени буде 
виглядати, як натуральне. При цьому 
саме рельєфний матеріал може надати 
виробу деякого об’єму, який присутній 
у натуральному в’язаному чи вишитому 
мереживі при переплетінні ниток. Такий 
метод імітації мережива для сценічного 
простору надає значної економії при 
виробництві сценічного історичного 
костюму, який потрібує декілька десят-
ків метрів такого мережива.

Імітація вишитого мережива здійсню-
ється на просвіт переносом малюнку на 
прозору тканину від руки, пересуваючи 
робочий ескіз ми можемо розписати 
необхідну для костюма кількість метрів. 
Для розпису мереживної вставки підби-
раємо необхідний за розмірами підрам-
ник. Для запобігання розривів ніжної 
тканини під час натягування та у разі  
коли підрамник завеликий, можемо 
дошити смуги бавовняної тканини 
вздовж майбутнього мережива чи по 
периметру мереживної вставки та натяг-
нути на підрамник за бавовняну частину.

Імітація в’язаного мережива потре-
бує попередньої підготовки в процесі 

якої виконується набійка фону на марлі. 
У результаті узор залишається не окра-
шеним, після чого надаємо фактури за 
допомогою рельєфних матеріалів.

Часто застосування рельєфних мате-
ріалів є завершальним етапом при вико-
нанні аплікації, вони ніби довершують, 
роблять більш об’ємним, мальовничим 
плаский узор, водночас слугуючи оброб-
кою країв. У сценічному просторі, де 
існує велика дистанція між дієвими осо-
бами та глядачем, поєднання аплікацій-
них деталей зі шнурами різної товщини 
може замінити розпис рельєфними мате-
ріалами.

При виборі історичного зразка для 
конкретного костюму студенту необ-
хідно враховувати стильові особливості 
епохи та колір тла на якому майбутнє 
мереживо буде демонструватися, від 
цього залежить вибір кольору самого 
мережива. Тому сучасний театральний 

Рис. 1. Імітація вишитого мере-
жива. Студентська робота  

(Сантехнічний силікон)
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художник не може обійтися без доскона-
лого вивчення історії культури: літера-
тури, архітектури, історії самого театру, 
матеріальної культури, історії костюму, 
яка містить у першу чергу знання мис-
тецтва взагалі. Він повинен бути ерудо-
ваним. В навчальному процесі потрібен 
тісний взаємозв’язок між мистецькою 
освітою та педагогікою мистецтва.

У роботах О. Рудницької бачимо 
наскільки багато значення вона приді-
ляла розвитку особистості шляхом залу-
чення до предметного світу культур-
них цінностей, до культури відповідної 
історичної епохи в процесі якого фор-
мується особистість, її почуття і думки 
набувають певної культурної форми 
та знаходять самовираз у цій культурі. 
Авторка говорить, що «людина здатна 
бути носієм і творцем культури тільки 
тому, що вона «занурена» у соціально-
культурне середовище, в той культур-
ний контекст, з якого бере свої уявлення, 

правила життя, способи дій, тому вплив 
культури на людину можна вважати 
інтегральним фактором її соціалізації, 
індивідуальним результатом опанування 
культурних цінностей суспільства, 
характеристикою освіченості особис-
тості» [4, с. 48].

Науковці розглядають мистецьку 
діяльність як процес пізнання і відо-
браження світу, в ході якої відбувається 
перехід від логічного мислення (кате-
горія науки) до абстрактного чуттєвого 
пізнання (категорія мистецтва). У ситу-
аціях, коли приймаємо новітні, неорди-
нарні рішення, більшою мірою вико-
ристовується творча складова нашої 
свідомості [1, с. 48–49].

«Особистісна культура – це узагаль-
нена ознака змістового наповнення жит-
тєдіяльності суб’єкта, стилю та способу 
його життя. Її компоненти утворюють 
системно сформовані ціннісні якості, 
які реалізуються у діяльності та в яких 

Рис. 2. Імітація в’язаного мережива. Студентська робота. 
(Олійна фарба, клей БФ-6)
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Рис. 3. Імітація парчі. Студентська робота.  
(аплікація, робота рельєфними матеріалами)

Рис. 4. Віяло. Імітація мережива.  
Студентська робота (фатін, сантехнічний силікон)

Рис. 5. Віяло. Імітація мережива. Студентська робота 
(чорний фатін, сантехнічний силікон)
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результати суспільної культури виявля-
ються як особисті досягнення» [4, с. 49].

За твердженням В. Іванової «форму-
вання основ творчої діяльності фахівця 
відбувається саме у студентському віці, 
що є періодом активного формування 
внутрішньої потреби особистості спів-
віднести власні прагнення з інтересами 
суспільства».

Висновки. У статті було розгля-
нуто один з видів технологічних про-
цесів у сценічному мистецтві та пока-
зано його актуальність у театральному  

виробництві. На нашу думку розгляну-
тий аспект має аксіологічний та прак-
сіологічний компоненти професійної 
культури майбутніх художників сце-
нічного мистецтва. Матеріал наданий 
у статті у подальшому розширений 
(доповнений) та сформований у нав- 
чальний посібник може використову-
ватись викладачами вищих навчальних 
закладів 1-2 рівня акредитації, спеціа-
лізованих художніх шкіл, для заочних 
відділень вищих навчальних закладів 
3-4 рівня акредитації.
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ГО «Київська Академія Козацтва»

КОЗАЦЬКІ ІКОНИ «ПОКРОВА» ЯК СКЛАДОВІ 
КОЗАЦЬКОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ

Анотація: У публікації розглядаються об’єкти культури та духовності, пов’язані з козаць-
кою історією як елементи козацької спадщини. Автор акцентує увагу на доцільності її вивчення 
та ефективного використання в просвітницькій діяльності ГО «Київська Академія Козацтва».

Аннотация: В статье рассматриваются объекты культуры и духовности, связанные с ка-
зацкой историей как элементы казацкого наследия. Автор акцентирует внимание на целесо-
образности его изучения и эффективного использования в просветительской деятельности 
ОО «Киевская Академия Казачества».

Summary: The article examines objects of culture and spirituality associated with the Cossack 
history as elements of the Cossack heritage. The author focuses on the expediency of its study and 
effective use in the educational activities of the NGO “Kiev Academy of Cossacks”.

Історія виникнення українського коза-
цтва – одна з найяскравіших сторінок 
історії України. Козаки назавжди уві-
йшли в її історію. Козацтво як явище 
являється одним із найяскравіших фено-
менів для всього світу, що не має анало-
гів та навіть подібних за змістом фактів. 
Козацтво – це надзвичайно широкий у 
своїх вимірах та різноманітний у проявах 
світ – манливий і загадковий [14]. Про 
козаків складають легенди, їх наслідують 
та поважають, на їх честь встановлюють 
пам’ятники, називають вулиці і села, а 
більшість церков і монастирів, збудова-
них за їх підтримки, діють і досі. Ми вва-
жаємо, що кожному мешканцю України, 
потенційному козацькому нащадку, необ-
хідно мати більш детальне уявлення про 
історію феномену козацтва [2].

ГО «Київська Академія Козацтва» 
(далі – КиАК) [2] розглядає все насе-
лення України як нащадків козацтва [4] та 
вважає основним напрямом своєї діяль-
ності просвітництво щодо козацької  

спадщини серед широких мас україн-
ського суспільства [2; 4] і є просвіт-
ницьким етнокультурним простором 
для шанувальників козацької історії [3]. 
Власна назва, всі проекти та контент ГО 
«Київська Академія Козацтва» захищені 
у відповідності з законодавством України 
про інтелектуальну власність [2; 4].

В рамках роботи над проектами Київ-
ської Академії Козацтва «Козацька Світ-
лиця» та «Клуб Козацького дозвілля» 
[2; 4] спеціалістами Київської Академії 
Козацтва були сформульовані основні 
складові поняття козацької спадщини, 
її матеріальної та нематеріальної компо-
ненти [4] та методологія її популяризації.

Ми вважаємо об’єкти культури та 
духовності, пов’язані з козацькою істо-
рією, елементами козацької матеріаль-
ної спадщини, а саме ікони «Козацька 
Покрова». На жаль, в концентрованій 
формі нам не вдалося віднайти інфор-
мацію такого плану, і ми змушені були 
по крихтах збирати її в наукових та  
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науково-популярних виданнях різних 
часів і народів, адже екскурси у минуле 
через сьогодення мають неабиякий пізна-
вальний та виховний ефекти, дозволяють 
організувати культурне дозвілля з про-
світницькою компонентою. Ми вважа-
ємо, що кожному потенційному козаць- 
кому нащадку необхідно мати більш 
детальне уявлення про козацькі ікони як 
об’єкти культури та духовності, пов’я- 
зані з козацькою історією.

Так як козаки були глибоко вірую-
чими людьми і дотримувалися хрис-
тиянської православної віри, то після 
них залишилась багата козацька спад-
щина – православні козацькі церкви 
та монастирі – яскраві духовні істо-
рико-архітектурні пам’ятки козацького 
бароко, перлини мистецького доробку 
козацької доби [31; 32].

Відомий історик та дослідниця коза-
цтва О. Апанович [1] підкреслює, що  
в часи існування запорозького коза- 
цтва весь світ був віруючим – релігія 
була основною формою світосприйняття 
і супроводжувала людину протягом 
всього її життя, починаючи з хрещення 
при народженні і закінчуючи прича-
щанням перед смертю і похованням, що 
здійснювалися священиком. На релігій-
них темах будувалося мистецтво, зна-
чна частина книг тих часів мали релігій-
ний характер. Свята, під час яких люди 
збиралися, відпочивали і спілкувалися 
зі своїми близькими, були теж релігій-
ними. Тому світогляд запорозького коза-
цтва теж мав релігійний характер і зовні 
виявлявся в традиціях православ’я [1].

Козаки були глибоко віруючими 
людьми, тому ставали дуже щедрими 
меценатами та жертводавцями на 
храми Божі. Їх коштом було побудо-
вано велику кількість церков і монасти-
рів не тільки на території Запорозьких 

Вольностей, але й далеко за їх межами  
[7; 8; 11; 14; 18; 31; 32].

Головна січова церква завжди була на 
честь Покрови Богородиці, а її ікона була 
в кожному козацькому курені. Перша 
відома запорозька церква була збудо-
вана близько 1576 р. За часів же Нової 
Січі церкви були не менш як у 35 насе-
лених пунктах Запорозьких Вольностей 
[14]. Крім того, там існував 1 монастир 
(Самарський Пустинно-Миколаївський 
монастир), 2 скити та 19 каплиць. Всього 
з 1734 р. і до кінця існування Нової Січі 
(1775 р.) тільки в межах вольностей Вій-
ська Запорізького діяли 44 храми [11; 14].

У запорозьких козаків був особливий 
культ Богородиці-Покрови як заступниці 
та захисниці від ворогів. Головна січова 
церква завжди була на честь Покрови. Її 
ікона була в кожному козацькому курені. 
Зображували її й на хоругвах, під якими 
козаки виступали в походи. Перед кож-
ним походом навколішки ставали на 
молитву до Пресвятої Богородиці зі сло-
вами: «Під Твою милість прибігаємо». 
По завершенні походу – незалежно від 
його успішності – козаки відправляли 
молебень на честь Божої Матері [30].

Саме на свято Покрови Пресвятої 
Богородиці, 14 жовтня, на козацькій раді 
січовики щороку обирали собі кошового 
отамана.

Особливе пошанування Покрови 
Богородиці збереглося і коли козацтво 
створило свою державу – Гетьманщину. 
За час існування Гетьманщини виникла 
козацька ікона як різновид церковного 
мистецтва. Колекцію козацьких ікон 
започаткував відомий історик, археолог, 
етнограф і письменник Д. І. Яворниць-
кий [14; 18; 19].

Культурні процеси доби Гетьман-
щини протікали у силовому полі есте-
тичних тенденцій, характерних для 
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стилю бароко. Однією з найменш дослі-
джених форм барокової культури зали-
шається сакральне мистецтво іконопису. 
В XVII – XVIII ст. в Гетьманщині квітне 
«козацьке бароко». Виникає й новий тип 
ікони – «Козацька Покрова». На ній під 
покровом-омофором Богородиці іконо-
писці розміщують українських ієрархів, 
гетьманів, старшину та значних козаків. 
До нашого часу на сьогодні лише трохи 
більше десятка ікон типу «Козацька 
Покрова» залишились в українських 
музеях. Решта, на жаль, або втрачені 
назавжди, або їх місцезнаходження  
невідоме [24; 30].

Ікона козацької «Покрови Богоро-
диці» має свої оригінальні особливості  
і дещо відрізняється від канонічних 
основ іконографії. Козацька ікона Покро- 
ви збагачує українську іконографію. Ще 
існує широкий пласт так званої народ- 
ної ікони козацької Покрови, який також  
частково зберігся в деяких наших му- 
зеях, приватних колекціях та домівках. 
Як зазначає Д. Степовик, досліджуючи 
ікони козацької доби початку XVII сто-
ліття, сюжет Покрови був настільки 
рідкісним, що навіть докладні правиль-
ники часто його не подають. До кінця 
ХVІІ століття «вся Україна вкрилася 
мережею Покровських соборів i церков, 
i кожна мала свою храмову козацьку 
ікону Покрови» [24]. Така ікона була 
розшукана Д. І. Яворницьким на початку 
ХХ століття. Ікона останньої Січової 
«Покрови» знайдена Яворницьким, була 
датована 1760 – початком 1770-х років. 
На іконі Кошовий П. Калнишевський 
рядом з товариством молиться про те, 
щоб царський уряд на чолі з Катериною 
ІІ не знищив Запорозьку Січ.

У 1905 році ікона «Покрова Богоро-
диці» була передана Яворницьким до 
Катеринославського обласного музею 

ім. О. М. Поля (нині Дніпропетров-
ський історичний музей ім. Д. І. Явор-
ницького). В тому ж році на замовлення 
Д. Яворницького з неї було знято точну 
копію, яка зараз знаходиться в Меморі-
альному будинку – музеї Д. І. Яворниць-
кого у Дніпропетровську. Подальша 
доля оригіналу не відома. Репродукція 
оригіналу є в книгах Д. Яворницького 
«Запорожьє в остатках старины и пре-
даниях народа» і у книзі О. Єфименка 
«Історія українського народу» [24; 28]. 
Ще одна копія ікони останньої Січової 
«Покрови», знаходиться у Дніпропе-
тровському художньому музеї – невелика 
акварель, виконана вона художником 
Миколою Погрібняком 1908 році. Крім 
цих копій – дерев’яна ікона розміром 
49х32,5 см. написана темперою, олією  
в ХІХ столітті, зберігається в Одеському 
історико-краєзнавчому музеї. Ось як опи-
сує ікону Л. Яценко: – «Остання Січова 
«Покрова» лаконічна, по-запорізьки 
чітка за концепцією та безпосередня 
пам’ятка, своїм історико-національним 
тлумаченням сюжету сприймається як 
меморіальне зображення запорожців, 
що моляться, благаючи відвести зруй-
нування Січі (як це трактується у народ-
них піснях), оригінально інтерпретує 
художні засоби обох «ізводів» [29]. Дій-
сно, сюжет Покрови відповідав козаць-
ким реаліям ХVІІ століття, і хоч Покрова 
відома в інших країнах православної 
віри, тільки в Гетьманщині вона стала 
національною іконою. «Iкона Покрови 
є чудовою зображальною молитвою 
до Богородицi, а через неї – до самого 
Бога – про захист вiд ненависних воро-
гів» – пише Д. Степовик, і далі продо-
вжує: «Цей образ вельми глибоко вира-
зив дух та характер народу, набувши 
неповторних композиційних, iконо- 
графiчних варiантiв i ставши зразком  
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використання стилю бароко в мистецтві 
ікони взагалі» [24].

Оригінал Січової ікони «Покрова», 
написаний у 1770-х рр. ХVІІІ ст., до 
нашого часу не дійшов. Збереглися копії. 
Одна з копій експонується у меморіаль-
ному будинку-музеї Д. І. Яворницького 
в м. Дніпро (Рис. 11). Її 1905 р. відомий 
історик замовив з ікони, що знаходилася 
в церкві у м. Нікополь, яка вважається 
оригіналом [22]. Того ж року Д. І. Явор-
ницький передав нікопольську ікону до 
Катеринославського обласного музею 
ім. О. М. Поля (нині Дніпропетров-
ський національний історичний музей 
ім. Д. І. Яворницького). Подальша доля 
ікони не відома.

Інші копії останньої Січової 
«Покрови» знаходяться у Дніпропе-
тровському художньому музеї (виконана 
художником Миколою Погрібняком 
1908 р.); у фондах Одеського істо-
рично-краєзнавчого музею (Рис. 1, копія 
1836 р. з написом на звороті: «Копія 
старовинної ікони, що знаходилася в 
Запорозькій Січі, а тепер в цілості пере-
буває у с. Покровському, що колись 
було Січчю. Написана копія 1836 р. 
Одеському товариству історії та старо-
житностей»); у приватній збірці Олени 
Отт-Скоропадської, яка успадкувала її 
від батька – гетьмана Павла Скоропад-
ського; в Полтавському художньому 
музеї ім. М. Ярошенка (виконана в 
1886 р., з написом: «Копія с запорожской 
кисти скопирована 1886 г. 20 сентября 
стараниями церковного старосты Ники-
фором Кондратьевичем Бурдимовым», 
Никифор Кіндратович Бурдимов – ніко-
польський купець, нащадок козацького 
роду) [30].

В процесі тривалої кропіткої роботи 
ми знайшли інформацію про козацькі 
ікони «Покрови» [5; 7; 20; с. 21–30], які 

збереглися до наших днів, і наводимо їх 
перелік:

− Січова ікона «Покров Богородиці» 
із зображенням останнього кошового 
П. Калнишевського, запорозької стар-
шини, судді, писаря та ін. Копія 1836 р. 
(Рис. 1);

− «Покров Богородиці» із зображен-
ням Богдана Хмельницького і архієпис-
копа Лазаря Барановича (Рис. 2). Перша 
половина XVIII ст. Походить із Покров-
ської церкви села Дешки, тепер Богус-
лавського району Київської областi. Роз-
мір – 88,5х60,5 см. Дошка, рiзьблення, 
левкас, темпера, олiя, срiблення, золо-
чення. Із фондів Національного худож-
нього музею України, Київ;

− «Покров Богородиці» із зобра-
женням наказного гетьмана запороз-
ьких козаків Івана Сулими та його 
правнука Семена Сулими, козацької 
старшини, царя та цариці (Рис. 3). Між 
1739–1741 роками – коли Семен Сулима 
отримав уряд переяславського полков-
ника. Походить із Покровської церкви 
села Сулимiвка, тепер Бориспiльсь- 
кого району Київської області. Роз-
мір – 110х78см. Із фондів Національного 
художнього музею України, Київ;

− «Покров Богородиці» із зобра-
женням у натовпі козацької старшини 
та їхніх дружин у вбранні часів Геть-
манщини – в кунтушах і корабли-
ках (Рис. 4). XVIII ст. Походить із  
с. Мала Бугаївка, нині – Васильківського 
району Київської області. За іншою вер-
сією – із Миргорода на Полтавщині. 
Розмір – 100х75 см. Дошка, левкас, тем-
пера, золочення. Дерево, олія. Із фондів  
Національного художнього музею 
України, Київ;

− «Покров Богородиці» із зображен-
нями гетьмана Івана Мазепи, переяс-
лавського полковника Івана Мировича, 



63

Київський науково-педагогічний вісник
♦

префекта Києво-Могилянської академії 
Феофана Прокоповича та царя Петра I  
і його дружини Катерини I (Рис. 5). Копія 
XIX ст. з ікони початку XVIII ст. Оригі-
нал втрачений. Походить із Покровсь- 
кої церкви або Вознесенського собору 
в Переяславі-Хмельницькому на Київ-
щині. Розмір – 128 х 66 см. Полотно, 
левкас, олія. Із фондів Національного 
художнього музею України, Київ;

− «Покров Богородиці» із зобра-
женням чернігівського полковника 
Павла Полуботка (Рис. 6). Перша поло-
вина XVIII ст. Первісно знаходилась в 
дерев’яній Покровській церкві міста 
Новгород-Сіверський на Чернігівщині. 
Розмір – 115,5х78,3 см. Дерево, левкас, 
темпера, олія, золочення. Із фондів НАІЗ 
«Чернігів стародавній»;

− «Покров Богородиці» із зобра-
женням невідомого козацького стар-
шини – ліворуч у гурті (Рис. 7). Сере- 
дина XVII ст. Походить із с. Саварка,  
тепер Богуславського району Київської 
області. Розмір – 101х73 см. Із фон-
дів Національного художнього музею 
України, Київ;

− «Покров Богородиці» із зображен-
ням невідомого козацького старшини – 
ліворуч у гурті (Рис. 8). Кінець XVII ст. 
Походить з с. Кобижча, колись – містечко, 
нині – село Бобровицького району Чер-
нігівської області. Розмір – 134х75 см. 
Із фондів Національного художнього 
музею України, Київ;

− Ікона «Покрова Богородиці» 
із зображенням запорозьких козаків 
(Рис. 9). Друга половина. XVII ст. Похо-
дить із міста Бахмач на Чернігівщині. 
Розмір – 51х38,5 см. Із фондів Чер- 
нігівського обл. художнього музею  
ім. Григорія Галагана;

− «Покров Пресвятої Богоро-
диці" – ікона з аналою січової Покров-

ської церкви (Рис. 10). XVIII ст. Із фон-
дів Дніпропетровського національного 
історичного музею ім. Д. І. Яворниць-
кого;

− Копія січової ікони "Покров Пре-
святої Богородиці" з портретом остан-
нього кошового Петра Калнишевського 
(Рис. 11). Відомий історик Д. І. Явор-
ницький замовив її в 1905 р. з ікони 
1770-х років, що зберігалася в церкві  
у м. Нікополь. Розмір – 51х37 см. Із фон-
дів Дніпропетровського національного 
історичного музею ім. Д. І. Яворниць-
кого [5; 7; 20, с.  21-30].

Бароковий козацький іконопис При- 
дніпров’я, зберігаючи візантійські тра-
диції, розвивався власним шляхом, набу-
ваючи своєрідних рис та індивідуалізу-
ючись у творах козацьких іконописців. 
Козацька ікона стала органічним виявом 
духу запорозького козацтва і складає 
вагомий внесок в скарбницю духовних 
цінностей козацькоїкультури [22; 24].

Рис. 1. Січова ікона 
«Покров Богородиці» 

(Копія 1836 р.).
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Рис. 2. «Покров Богородиці» 
(XVIII ст.)

Рис. 3. «Покров Богородиці» 
(1739-1741).

Рис. 4. «Покров Богородиці» 
(XVIII ст.).

Рис. 5. «Покров Богородиці» 
(XIX ст.).
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Рис. 6. «Покров Богородиці» 
(XVIII ст.).

Рис. 7. «Покров Богородиці» 
(XVII ст.).

Рис. 8. «Покров Богоро-
диці» (XVII ст.).

Рис. 9. Ікона «Покрова Богородиці» 
із зображенням запорозьких козаків 

(XVII ст.).
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Рис. 10. «Покров  
Пресвятої Богородиці»  

(XVIII ст.).

Рис. 11. Копія січової 
ікони «Покров Пресвя-

тої Богородиці»  
(1905 р.).

Ми вважаємо, що нашим співвітчиз-
никам як потенційним козацьким нащад-
кам необхідно знати про існуючі ікони, 
зокрема ікони «Козацької Покрови», як про 
об’єкти культури та духовності, пов’язані 
з козацькою історією, адже це наша багата 
козацька спадщина, яку можна й потрібно 
вивчати і пізнавати глибше через різно-
манітні тематичні зустрічі, екскурсії та 
ін. Необхідно зазначити, що варіант фор-
мату екскурсій і поїздок до «місць козаць-
кої слави» набрав 6,5 балів із 10 в одному  
з наших попередніх опитувань [4], що 

може вказувати на доречність організації 
такого формату заходів за козацькою тема-
тикою. Ми пропонуємо всім зацікавленим 
організовувати різноманітні цікаві екскур-
сії до музеїв історії козацтва, козацьких 
міст та інших місць козацької слави разом 
із відвіданням козацьких церков і монас-
тирів. Інформація про козацькі об’єкти 
культури й духовності є прекрасним 
матеріалом для подальшої просвітниць-
кої роботи з різними верствами нашого 
населення, яке виявляє неабиякий інтерес  
до козацької спадщини.
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Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ 
В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА З ДИСЦИПЛІНИ  
«ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ»

Анотація: У статті розглянуто особливості використання базових умінь студентів мисте-
цтвознавства у створенні образно-логічних схем з «Основ психології і педагогіки» за рахунок 
ілюстраційних, анімаційних і творчих презентаційних можливостей.

Аннотация: В статье рассмотрены особенности использования базовых умений студен-
тов искусствоведения в иллюстрации, анимации и творческих презентационных возможнос-
тей в создании образно-логических схем по «Основам психологии и педагогики».

Summary: The article discusses the features of the use of basic skills of students of art history 
in illustration, animation and creative presentation opportunities in the creation of figurative-logical 
schemes on the "Fundamentals of Psychology and Pedagogy".

Актуальність питання зумовлена 
тим, що сучасна система освіти передба-
чає модернізацію системи вищої освіти, 
нові підходи до підготовки майбутніх 
фахівців враховуючи їх спеціалізацію 
та творчі вміння. Для підвищення якості 
освіти необхідне впровадження нових 
підходів до навчання, більш пристосо-
ваних до потреб нинішніх студентів. 
У вищій освіті XXI століття важливо 
формувати вміння комплексного засто-
сування знань, їх синтезу, переносу ідей 
і методів з однієї науки в іншу та розши-
рення педагогічних можливостей. Перед 
викладачами постає завдання вибору 
способів і форм організації освітньої 
діяльності, реалізація яких у конкретних 
умовах освітнього закладу дасть висо-
кий рівень якості підготовки студентів.

Метою дослідження є аналіз ефек-
тивності застосування інноваційних  
методів навчання, технологічних  

особливостей в побудові «образу-
моделі», створення студентами твор-
чого факультету образно-логічних схем 
в напрямках теоретичного вивчення 
«Основ психології і педагогіки», як 
навчальної дисципліни, що допомагає 
психологічно підготуватися до майбут-
ньої діяльності.

Результати теоретичного аналізу 
проблеми. Однією зі складових комп-
лексної гуманітарної підготовки студен-
тів є дисципліна «Основи психології та 
педагогіки», що потребує осучаснення 
навчання і нових інноваційних підхо-
дів. Навчальні курси з вивчення педа-
гогіки і психології та різних спеціалізо-
ваних методик сприяють розширенню 
педагогічних можливостей. Пошире-
ною формою являються інтегровані 
навчальні заняття: лекції, семінари, 
практичні роботи, колоквіуми. Іннова-
ційна вища освіта має на меті розвинути  
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спроможність інтегрувати знання двох  
або більше дисциплін. Принцип викла-
дання і навчання заснованого на резуль- 
татах, сприяє узгодженню та педаго-
гічно підкріпленому синтезу. Спів- 
праця у навчально-професійній діяль-
ності викладача із студентами харак-
теризуються багатоаспектністю педа-
гогічної рефлексії в її численних 
типологіях впливів. При формуванні 
наукових знань, уявлень, понять наукова 
ідея виступає, як основа творчого про-
цесу, своєрідна форма відображення 
дійсності. Вона базується на наявних 
знаннях, виявляє закономірності, наро-
джуються з практики, спостереження 
навколишнього світу і потреб життя. 
Наука є складовою частиною духовної 
культури людства. Як система знань 
вона охоплює не тільки фактичні дані 
про предмети навколишнього світу, 
людської думки та дії, не лише закони 
і принципи вивчення об´єктів, а й певні 
форми та способи усвідомлення. Цим 
самим наука виступає, як форма сус-
пільної свідомості. Моделювання у виг- 
ляді образно-логічних схем за анало-
гією споріднене з комп’ютерним баче- 
нням логіки взаємозв’язків психологіч-
них явищ. Моделювання ми використо-
вуємо у навчальних техніках «відтво-
рення змісту» та «відтворення логіки 
пізнання», при обґрунтуванні сутності 
змістових характеристик особливістю 
є використання умінь студентів мис-
тецтвознавства у створенні образно-
логічних схем за рахунок ілюстрацій-
них, анімаційних і творчих матеріалів. 
Моделювання, як відтворення змісту 
сутнісних ознак, полягає в побудові 
«образу-моделі» психологічного явища 
або процесу, що характеризують сис-
тему природних, соціальних та духо-
вних відносин, ціннісно-смислову  

сферу [2]. Саме, можливість проявити 
мистецьку творчість і поєднати зобра-
жувальні вміння з науковим розумін-
ням навчального предмета, сприя- 
ють усвідомленому сприйняттю базових  
понять. Тому, пояснювальні моделі у виг- 
ляді образно-логічних схем, виконані 
малими творчими групами студентів, 
роблять інформативний образ досліджу-
ваного явища ціліснішим і повнішим. 
Цю техніку моделювання ми застосову-
вали при вивченні складних явищ життя 
людини: потенціалу її буття, обдарова-
ності, компетентності, життєвого шляху 
тощо. Застосування образно-логічних 
схем урізноманітнює інструментарій 
для сучасного викладання навчальної 
дисципліни за рахунок численних ілю-
страційних, анімаційних і творчих пре-
зентаційних можливостей. Інтерактивні 
елементи і вбудовані додатки призначені 
для розвитку критичного мислення, про-
ведення дослідів і ілюстрування, пробу-
джують зацікавленість студентів і допо-
магають їм в більш легкому засвоєнні 
навчального матеріалу.

Інтеграція тенденцій до психологічної 
індивідуалізації та уніфікації змісту пси-
хічного, стає побудовою моделі у вигляді 
образно-логічних схем з психічних про-
цесів. В даному випадку основними 
характеристиками відкритої типології 
може бути характеристика, пов’язана 
процесуальним способом побудови, коли 
кожний наступний етап ставить низку 
операційних і теоретичних питань, які 
потребують узагальнення і конкретного 
визначення. Характеристика передбачає 
розкриття особливостей кожного типу  
в системі всіх інших. Така типологія 
відображає системний підхід до вив- 
чення психічних явищ, як багатомірних 
і багаторівневих феноменів. Основою  
є виявлення подібності, відмінностей  
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і спільності (тобто узагальнення) сукуп-
ності явищ, виокремленних у процесі 
виконання і побудови схем, а потім іден- 
тифікація (тобто узагальнення нового 
рівня) з ідеалізованою моделлю дослі-
джуваного явища. Це теоретичне 
з’ясування сутності поняття і стає засо-
бом конкретизації та доповнення дета-
лями первинного визначення предмета 
завдяки певним зображувальним обра-
зам у схемах. Особливу роль взаємодії 
особистості і її діяльності у студент-
ському віці відіграє ідентифікація, у про- 
цесі якої розвивається важлива для май-
бутнього спеціаліста якість знань, готов-
ність до професійної діяльності [1]. 
Матеріали для підготовки можуть бути 
дані, як у вигляді конспекту лекцій або 
параграфа підручника, у вигляді слай-
дів, відео- та аудіодокументів. В ауди-
торії викладач організовує обговорення 
вивченого матеріалу, пояснює складні 
моменти, відповідає на запитання, вико-
ристовує інтегративні методи навчання. 
Застосування інтегративних знань і вмінь  
студентів: живопису, графіки, оформ-
лення та ілюстрація книги, скульптура, 
сценографія та кіносценографія, гра-
фічний дизайн і т.д. Однак усі вони 
базуються на єдиному принципі: безпо-
середнє навчання реалізується тоді, як 
навчальний час присвячується практич-
ному застосуванню отриманих знань.  
Психологічна готовність майбутніх спе-
ціалістів мистецтвознавства до іннова-
ційної діяльності визначається їх актив-
ністю, бажанням співпрацювати у різних 
проектах. Саме це дозволить майбут-
ньому спеціалісту ввійти у професійну 
діяльність з оптимальними вміннями до 
самовдосконалення, сприятиме опти-
мальній професійній адаптації.

Таким чином, під час смислового 
запам’ятовування, більшого значення 

набуває процес мислення та відповідних 
асоціацій. Студенти прагнуть зрозуміти, 
запам’ятати, встановити зв’язок нового 
матеріалу з попереднім, невідомого з тим, 
що вже знайоме. Моделювання у вигляді 
образно-логічних схем, включає творчий 
процес осмисленого запам’ятовування, 
ряд логічних операцій: смислове гру-
пування; виділення зв’язків; залучаючи 
їх до визначення смислових відношень, 
складання плану тощо. Весь накопичений  
в результаті матеріал, змістовна постановка 
задачі моделювання, додаткові вимоги 
до реалізації моделі, оформлюються  
у вигляді технічного завдання на проек-
тування та розробку моделі. Осмислення  
і узагальнення, як правило, ґрунтуються 
на достатніх наукових знаннях, які забез-
печують широке використання порів-
няння, аналогії та доведення. Підкріплен-
ням є особливі мистецькі можливості 
студентів образотворчих факультетів, що 
дозволяє застосовувати творчу уяву, більш 
ширше представити навчальний матеріал 
не тільки в образах, але і у кольорі.

Висновки. Аналітичні інноваційні 
методи моделювання полягають у пошуку 
явних залежностей між характеристи-
ками різних психологічних понять. Осно-
вна ідея модернізації системи вищої 
освіти полягає в тому, що ефективність 
навчання у вищій школі може бути поліп-
шена завдяки впровадженню новітніх 
освітніх систем і технологій. Операційна 
складова характеризується наявністю сис-
теми практичних умінь: проектувальних, 
конструктивних, організаційних та кому-
нікативних, необхідних для професійної 
діяльності. Підсумовуючи зазначимо, що 
саме виокремлені компоненти готовності 
до професійної діяльності повинні перед-
бачити високий рівень професіоналізму 
фахівця – творчий синтез професійних 
знань і практичного досвіду.
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СТРЕСОВІ СТАНИ ЯК ГОЛОВНИЙ ФАКТОР 
ВИНИКНЕННЯ КОНЦЕРТНОГО ХВИЛЮВАННЯ  

У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Анотація: У статті розкриваються питання, пов’язані з дослідженням проблеми стресових 
станів як впливових чинників концертного хвилювання під час публічного виступу майбутніх 
учителів музичного мистецтва. Розглядаються етапи концертного хвилювання, його психое-
моційні особливості й стани.

Аннотация: В статье раскрываются вопросы, связанные с исследованием проблемы 
стрессовых состояний как влиятельных факторов концертного волнения во время публичного 
выступления будущих учителей музыкального искусства. Рассматриваются этапы концертно-
го волнения его психоэмоциональные особенности и состояния.

Summary: The article reveals the issues related to the study of the problem of stress as an influ-
ential factor of concert excitement during the public performance of future music teachers. Stages 
of concert excitement, its psycho-emotional features and states are considered.

Постановка проблеми. Проблема 
стресових станів в останні роки стає 
однією з актуальних тем в сучасній 
світовій науці і практиці. Інтерес до 
питань, що пов’язані зі стресом і стре-
состійкістю обумовлений постійним 
розширенням сфери професійної діяль-
ності людини, що протікає в екстремаль-
них умовах. Сказане впритул стикається 
з професією вчителя музичного мисте-
цтва, чиї професійні обов’язки пов’язані 
з публічною діяльністю взагалі та кон-
цертними виступами – зокрема.

Аналіз останніх досліджень та пуб- 
лікацій. Отже, концертне хвилювання – 
одна з найбільш актуальних у теорії та 
практиці музичного виконавства про-
блема, що залишається актуальною на про-
тязі багатьох років. Її розробкою поряд з 

ученими дослідниками займаються і кон- 
цертуючі музиканти, фахівці в галузі 
психології й педагогіки. У дослідженнях 
Л. Бочкарьова, А. Васадзе, О. Юрченка, 
С. Науменка, Б. Теплова та ін. розгляда-
ються психологічні особливості концерт-
ного хвилювання. Питання, пов’язані 
з виконавської майстерністю в умовах 
публічного виступу, висвітлюють у своїх 
наукових й методичних розвідках музи-
канти-виконавці й музикознавці-вчені, а 
саме: В. Ражніков, О. Григор’єв, Л. Ауер, 
Г. Коган, Ю. Єлагін, Г. Ципін та ін. Разом 
з тим, проблема концертного хвилювання 
під час публічного виступу залишається 
актуальною, особливо в галузі музично-
педагогічної освіти.

Зважаючи на ґрунтовні дослі- 
дження проблем, пов’язаних з публічним 
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виступом майбутніх учителів музичного 
мистецтва, метою нашої роботи є роз-
гляд психологічних особливостей стре-
соутворюючих факторів, що впливають 
на психоемоційний стан виконавця під 
час концертного виступу.

Виклад основного матеріалу. Стре-
сові стани природним чином виникають 
в різних складних життєвих ситуаціях, 
які часом тільки здаються людині непе-
реборними. Термін «стрес» (від англ. 
stress – «тиск, напруга») використову-
ється в ряді дисциплін для позначення 
станів, що виникають у відповідь на різ-
номанітні екстремальні впливи, складні 
ситуації. Його можна віднести до однієї 
з базових наукових категорій, яка стала 
предметом вивчення цілого комплексу 
дисциплін: біології і медицини, фізіоло-
гії, психології тощо.

Переважна кількість фахівців вва-
жають, що важливо розуміти генезис і 
психологічну природу подібних станів, 
їх походження та сутність, так як деякі 
події призводять до виникнення стресу 
у людини не через їх об’єктивні осо-
бливості, а тільки тому, що конкретна 
особистість сприймає цю подію як 
джерело стресу. Звідси випливає важ-
ливий принцип подолання психологіч-
них стресів, який спирається на твер-
дження, що простіше змінити уявлення 
людини про світ, ніж сам світ. У тео-
ретичному аспекті це заперечень не 
викликає, однак на практиці вдається 
далеко не завжди і не всім. Значно важ-
ливіше вміти реально впливати на стан 
стресу, нервового збудження, іншими 
словами, володіти механізмами само-
регуляції і самоконтролю, бути здатним 
адаптуватися до екстремальних умов. 
Найбільшого поширення в сучасному 
світі отримали психологічні і фізіоло-
гічні способи подолання стресу.

Публічний виступ – одна з найваж-
ливіших форм узагальнення процессу 
виконавської підготовки майбутніх учи-
телів музичного мистецтва. Концертне 
виконання є підсумком тривалої роботи 
студента в класі. Результативність цього 
«кінцевого продукту» переважно зале-
жить від уміння подолання стресових 
станів, що впливають на концертне хви-
лювання виконавця.

Безумовно, простих і однозначних 
методів у вирішенні концертного хвилю-
вання не може бути, так як суб’єктивні 
переживання виконавця і зовнішні про-
яви його сценічної поведінки носять 
суто індивідуальний характер. Проте, 
існують чинники, які можна вивести 
на рівень узагальнення. Поняття стресу 
вийшло за межі сугубо біологічного 
трактування і стало використовуватися 
як в науці, так і в життєвій практиці. 
Саме за допомогою слова «стрес» можна 
пояснити свої помилки або неадекватні 
вчинки при виникненні труднощів, 
цілий спектр гострих емоційних реак-
цій від відчуття повного виснаження, 
втоми і навіть хвороби. Чинники, що 
викликають стрес, – стресори – можуть 
бути різними. Слід зазначити, що стре-
сові реакції людини мають, як правило, 
загальний психологічний зміст, відрізня-
ючись симптоматикою і ступенем вира-
женості, а не психологічною природою.

Видатний співак Ф. Шаляпін на 
питання про те, чи хвилюється він на 
сцені, відповів: «На сцені не хвилюються 
тільки небіжчики і бовдури» [1, с. 14]. 
Концертне хвилювання, що супрово-
джує будь-який виступ виконавця перед 
аудиторією, здається невід’ємним ком-
понентом цього процесу. Хвилюється 
оратор, артист драматичного і музичного 
театрів, цирку, естради; хвилюються 
спортсмени та музиканти. Хвилювання 
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буває настільки сильним, що може абсо-
лютно спотворити і майже нівелювати 
результати величезної роботи. Самопо-
чуття людей, які зазнали концертного 
хвилювання, таке, що його порівнюють 
з відчуттями в найбільш життєво небез-
печних ситуаціях.

Психофізична організація виконавця, 
в нашому випадку – майбутнього вчи-
теля музичного мистецтва, у будь-який 
момент може дати збій, а саме свідомість 
незворотності дії викликає побоювання 
того, що результати праці будуть втра-
чені. Припущення в свідомості можли-
вості збою і його необоротних наслідків 
викликають той самий збій, якого біль-
шість студентів побоюються. Це і є кон-
цертне хвилювання в його негативній 
формі.

Існує і позитивний різновид концерт-
ного хвилювання – у той самий часовий 
відрізок, протягом якого демонстру-
ються результати праці, у виконавця 
відбувається підйом всіх його фізичних 
і духовних можливостей, і результат 
знову виявляється неадекватним праці, 
але вже в зворотному напрямку.

Застосовуючи термін «концертне 
хвилювання», тим самим підкреслюємо 
істотні відмінності сценічного само-
відчуття майбутніх учителів музичного 
мистецтва від представників інших 
«тимчасових» процесів. У виступах 
спортсменів багато схожого за механіз-
мами виступів музикантів. Позачасові 
компоненти має, наприклад, театральне 
мистецтво, циркове, танцювальне. Вони 
також більшою мірою, ніж музичне 
виконавство, можуть оперувати сло-
весної або рухової імпровізацією в разі 
будь-якого сценічного «збою», заміною 
складних елементів на більш прості без 
значної шкоди для змісту. Але все ж зна-
чимість концертного хвилювання в них 

уже є досить високою.
Музично-виконавське мистецтво  

у всіх його видах – від концерту видат-
ного майстра до академічного виступу 
першокласника – має тимчасову при-
роду, а значить, в найбільшій мірі схиль- 
не незворотності. Зміни тексту тягнуть 
непоправної шкоди змістом (а імпровіза-
ція, що дозволяє зберегти художні кон-
тури твору, не менш складна, ніж май-
стерне відтворення складного тексту). 
Будь-яка зупинка руйнує образний лад. 
Хвилювання може порушити будь-який 
елемент виконання – від рухових до най-
складніших емоційно-інтелектуальних.

Деякі студенти від хвилювання забу-
вають текст, інші виконують твір занадто 
повільно або, навпаки, швидко; занадто 
голосно або занадто тихо; без педалі або 
на суцільний педалі; грубо або майже 
беззвучно. Багато втрачають здатність 
справлятися з технічно складними епі-
зодами, які до того у них успішно вихо-
дили. Деякі, навпаки, грають технічно 
чисто, але в емоційному відношенні 
сухо. Все це прояви концертного хвилю-
вання у музичному мистецтві.

Концертне хвилювання має різну 
інтенсивність у однієї людини на різних 
вікових стадіях. Таких вікових періодів 
можна виділяють три: перший – дитин-
ство (початкова професійна освіта), дру-
гий – підлітковий (середня професійна 
освіта), третій – юнацький (середня та/
або вища професійна освіта). Ті учні, 
які минули перші два періоди, посту-
пово звикають до особливостей свого 
естрадного самопочуття і навчаються 
керувати ним. У деяких «заспокоєння» 
настає до закінчення середньої профе-
сійної освіти, у деяких – до завершення 
вищої, у інших воно не настає зовсім. 
Звичайно, бувають і такі студенти, які 
минають всі перераховані вище стадії 
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відносно легко, і проблема концертних 
«втрат» їх мало зачіпає.

Найбільш вразливими до концерт-
ного хвилювання виявляються середньо 
обдаровані студенти з розвиненою реф-
лексією, що є якістю професійно необ-
хідною для музиканта, як виконавця, 
так і педагога. Завдяки їй музикант чує 
і оцінює свої недоліки, що є основою 
професійного та особистісного зрос-
тання. Переважна кількість студентів, 
що навчається – це виконавці з розви-
неною рефлексією, високою психічної 
реактивністю і невисокою самооцінкою. 
Саме ця категорія студентів найбільш 
схильна до концертного хвилювання  
в його негативній формі.

Поряд із віковими особливостями 
концертного хвилювання, слід вказати 
на деякі психологічні особливості кон-
цертного виступу, на які вказує видат-
ний сучасний піаніст В. Григор’єв. Він 
наголошує також на тому, що перебу-
вання музиканта на сцені умовно можна 
розподілити на три етапи:

Перший етап – концертне хвилювання 
триває багато годин, кілька днів, а в гострій 
формі наступає зазвичай з ранку в день 
виступу або напередодні. У ході цього 
хвилювання проявляються ознаки стресу: 
поганий сон, відсутність апетиту, неясні 
скарги на фізичне самопочуття, тремор 
рук. Хвилювання зростає в міру набли-
ження виходу на сцену, і у більшості при-
ймає форму гострого протиріччя: одно-
часно і не хочеться йти на сцену (людина 
просто боїться), і дуже хочеться вийти на 
неї якомога швидше. Останнє має різні 
мотиви: одні просто хочуть, щоб все ско-
ріше закінчилося, іншим винести на суд 
слухачів результати своєї роботи, досягти 
художньо-емоційної розрядки.

Коли виконавець виходить на сцену, 
у нього в результаті стресу тимчасово 

порушується ряд психофізичних функ-
цій. Стрес призводить до посиленого 
викиду гормонів адреналіну і норадре-
наліну, в результаті чого частішає серце-
биття і підвищується артеріальний тиск. 
Підвищується тонус м’язів, що при-
зводить до скутості або тремтіння рук. 
Знижується слух, часом в два-три рази 
(так звана «концертна глухота»), можуть 
виникати часткові зорові розлади. Поле 
уваги звужується, що в принципі покли-
кане допомогти його концентрації на 
виконанні основних завдань з вирішення 
ситуації, що викликала стрес (в даному 
випадку – художніх завдань); однак у не- 
досвідчених студентів звужена увага 
звертається насамперед на подробиці 
свого стану і в результаті цього вини-
кають помилки. Кожна, навіть дрібна 
помилка в цей момент представляється 
катастрофою.

Перезбудження нервової системи 
може виражатися в її агресивному стані 
або, навпаки, концертному «ступорі» – 
раптовому пригніченому заціпенінні, 
при якому людина перестає реагувати 
на зовнішні подразники. Багато в чому 
це залежить від типу нервової системи. 
Виконавці з сильним типом нервової 
системи відчувають швидше агресив-
ний стан, і їх гра внаслідок цього може 
бути занадто різкою, грубою і прямолі-
нійною (цьому сприяє зниження слуху). 
Виконавці зі слабким типом нервової 
системи відчувають заціпеніння і мля-
вість. У них в такий момент бувають 
холодні, тремтячі руки, і вони показу-
ють значно гірші, ніж зазвичай, тех-
нічні результати. Разом з тим у таких 
людей може місцями підвищуватися 
виразність виконання внаслідок заго-
стрення чутливості.

Другий етап приносить поступове за- 
спокоєння. Воно пов’язане з адаптацією  
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студента до свого стану і формуванням 
своєрідної звички до нього. Студент 
переконується в тому, що багато в його 
виконанні автоматизовано і виходить 
незалежно від участі свідомості. Від-
новлюється пульс і дихання, приходить 
у відносну норму тонус м’язів, увагу 
поступово знаходить потрібне поле. 
Повертаються в повному обсязі зір  
і головне, слух. Виконавець починає 
вирішувати звичайні завдання. В цілому 
на цьому етапі виконання буває на рівні 
репетиційного.

На третьому етапі майже завжди від-
бувається поліпшення фізичного і пси-
хічного самопочуття. На ньому немов 
компенсуються втрати першого і дру-
гого етапів: загострюється слух, поліп-
шуються рухові реакції, всі рухи стають 
спритними і точними. Настає емоційний 
підйом, який доходить до ейфорії: студент 
грає, співає, диригує яскраво, захоплено. 
Саме до цієї, останньої стадії, як правило, 
відноситься термін «натхнення», саме на 
неї чекають досвідчені виконавці, а для 
недосвідчених вона часом стає несподі-
ваним подарунком.

Протікає ця стадія теж по-різному  
в залежності від таланту, майстерності  
і концертного досвіду виконавця. Вда-
лий період, або натхнення, іноді при-
ходить в останній третині або в самому 
кінці програми, іноді – вже в середині.

У недосвідчених виконавців, третя 
стадія концертного виступу протікає 
по-іншому. Вони теж можуть відчути 
елементи ейфорії і також на цій стадії 
грають краще, ніж на двох попередніх,  
і навіть краще, ніж на репетиціях. Але 
на них чекає небезпека: невміння розпо-
діляти свої сили в поєднанні з витрачан-
ням психічної енергії у передконцертний 
період і на першому етапі виступу може 
привести до втоми і притуплення уваги  

на останній його стадії. У результаті 
виконання, в цілому яскраве і емоційно  
піднесене, може містити помилки через 
неуважність, причому суб’єктивно, 
самим виступаючим, вони сприймаються 
набагато легше, ніж помилки першого 
етапу, коли кожна помилка здавалося 
катастрофою. Слухачами ж помилки  
різних етапів, природно, сприймаються 
як рівноцінні.

В основі відчуттів виконавця на 
останньому етапі виступу знаходяться 
в цілому ті ж фізіологічні процеси, що 
і на першому: викид адреналіну і нора-
дреналіну. Справа в тому, що самі по 
собі ці гормони не викликають почуття 
страху. Організм виробляє їх в ситуа-
ції стресу, який може обумовлюватися 
і страхом, і радістю, і просто будь-
яким порушенням. На першому етапі 
домінує страх, і гормони надають на 
організм дію, яке перешкоджає успіш-
ному виконанню. На останньому етапі, 
коли страх поступово йде, а дія гормо-
нів триває, воно виражається в поліп-
шенні самопочуття – загостренні слуху, 
поліпшенні координації, емоційному 
підйомі – і створює сприятливі переду-
мови для виконання.

Висновки. Отже, публічний виступ, 
з одного боку, – яскравий творчий про-
цес, насичений емоційними перепадами, 
фізичними і психологічними наванта-
женнями, з іншого – виявляється склад-
ним психоемоційним випробуванням, 
ускладненим стресовими чинниками, 
що несуть загрозу вдалому виступу. 
Недарма музичне виконавство порівню-
ють із екстремальними видами людської 
діяльності.

Як відомо, успіх виконавської діяль-
ності музиканта залежить від його 
вміння володіти собою, своїм емоцій-
ним станом і поведінкою, як перед  



78

№ 22 / 2021 р.
♦

концертом, так і під час виступу. Однак 
далеко не кожен може «похвалитися» 
такою важливою якістю. Вплив кон-
цертного хвилювання відчуває біль-
шість музикантів різного професій-
ного рівня – від початківців до відомих 
концертуючи музикантів. Виконавців, 
які не хвилювалися б перед висту-
пом, – мало. Ні талант, ні вік, ні досвід, 
ні гарне здоров’я не рятують від хви-
лювання. Залежно від індивідуальних 
особливостей музиканта, на думку 
піаніста Г. Когана [6], це явище може 
набувати різні нюанси – «хвилювання-
підйом» і «хвилювання-паніка». Іноді 
схвильованість та піднесеність перед 
виступом рятує виконання від буден-
ності, сприяє виникненню артистич-
ного підйому.

Отже, для того, щоб частково подо-
лати стресові стани, що впливають на 
концертне хвилювання повинні бути 
дотримані наступні чинники:

– готовність програми, що дає вну-
трішнє відчуття спокою, впевненості  
в тому, що все зроблено;

– концертний виступ необхідно 
декілька разів виконати при сторонніх слу-
хачах, тобто провести публічну репетицію 
виступу у декількох концертних залах;

– виконавець повинен володіти необ-
хідними знаннями механізмів психічної 
саморегуляції, такими як: м’язова релак-
сація, нормалізація дихання, самозаспо-
коєння тощо.

Таким чином, професійна майстерність 
майбутніх учителів музичного мистецтва, 
формується, серед іншого, у виконавській 
діяльності, результатом якої є публічний 
виступ. Під час підготовки до останнього 
слід враховувати не тільки музично-вико-
навські складові виконання музичної про-
грами, а, що не менш важливо – брати до 
уваги специфічні особливості мислення 
та поведінки на сцені, застосовувати певні 
прийоми саморегуляції та емоційного 
заспокоєння.
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Анотація: Було проаналізовано комунікативний потенціал CLIL-технології як інструменту 
для вдосконалення змісту іншомовної освіти в ланці середньої школи. Розглянуто погляди 
різних вчених щодо комунікативного методу у навчанні іноземної мови в закладах загальної 
середньої освіти. Авторами охарактеризовано відповідність CLIL-технології як інструменту 
комунікативної методики. Розглянуто особливості CLIL-технології та її види. Проаналізовано 
методичні особливості використання CLIL-технології. Розкрито мотиваційну складову техно-
логії як важливий компонент у комунікативному аспекті навчання іноземної мови.

Аннотация: Были проанализированы коммуникативный потенциал CLIL-технологии 
как инструмента для совершенствования содержания иноязычного образования в зве-
не средней школы. Рассмотрены взгляды различных ученых по коммуникативному методу 
в обучении иностранного языка в учреждениях общего среднего образования. Авторами 
охарактеризованы соответствие CLIL-технологии как инструмента коммуникативной методи-
ки. Рассмотрены особенности CLIL-технологии и ее виды. Проанализированы методические 
особенности использования CLIL-технологии. Раскрыто мотивационную составляющую тех-
нологии как важный компонент в коммуникативном аспекте обучения иностранному языку.

Summary: The communicative potential of CLIL-technology as a tool for improving the content 
of foreign language education in the secondary school was analyzed.  The views of various scholars 
on the communicative method in teaching a foreign language in general secondary education are 
considered.  The authors describe the compliance of CLIL-technology as a tool of communicative 
methodology.  Features of CLIL-technology and its types are considered.  Methodological features 
of CLIL-technology use are analyzed.  The motivational component of technology as an important 
component in the communicative aspect of foreign language learning is revealed.

Постановка проблеми. Реформу-
вання освіти в Україні стає дедалі від-
чутнішим. Зокрема, модернізація змісту 
освіти вже відбувається у початковій 
школі та впритул підійшла до серед-
ньої ланки освіти. Так, в новому про-
екті Державного стандарту середньої 
освіти [1, с. 7], зазначено, що учень по- 
винен «сприймати усну інформацію 

та письмові тексти іноземною мовою  
в умовах безпосереднього та опосеред-
кованого міжкультурного спілкування». 
Тобто, однією з ключових вимог до 
навчання іноземної мови є комуніка-
тивна складова навчання. 

Причиною таких вимог є законо-
мірний результат розвитку сучасного 
відкритого суспільства зі зростаючим 
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інтересом до вивчення іноземних мов 
як засобів спілкування та комунікації, 
оскільки «комунікація завжди передба-
чає обмін думками, обмін інформацією, 
іншими словами, таке спілкування, яке 
задовольняє практичні й теоретичні 
запити людини в процесі її професійної і 
соціальної діяльності» [4].

Актуальність питання полягає в 
тому, що зміна концепції освіти в Україні 
породжує проблему підвищення якості 
навчання. Для її вирішення залучаються 
різні зарубіжні методики, що вже довели 
свою ефективність у іноземних систе-
мах освіти. CLIL-технологія є доробком 
зарубіжних вчених і її використання в 
українській педагогіці ще мало вивчена. 

Ціллю статті є інноваційна методика 
CLIL як інструмент для розкриття її 
можливостей у комунікативному аспекті 
навчання іноземної мови.

Виклад основного матеріалу. Згідно 
думки Н.І. Годованець [2] комуніка-
тивний метод (CLT – Communicative 
Language Teaching) базується на тому, 
що процес навчання є моделлю реаль-
ного процесу спілкування, який в яки-
хось аспектах є наближеним до реаль-
ного процесу комунікації, але за своїми 
основними параметрами (принаймні, за 
принципово важливими) він адекватний 
йому. У зв’язку з цим потрібно вияснити, 
по-перше, які параметри слід вибрати 
для їх модельного втілення і, по-друге, 
який має бути характер потрібної моделі 
(процесу навчання як моделі). 

До параметрів, які слід змоделювати, 
і які слід ретельно опрацювати в контек-
сті педагогічного дизайну, дослідники 
(Г.В.Рогова, Є.І.Пассов, І.А.Зимня) від-
носять:

1) діяльнісний характер мовної  
поведінки тих, хто спілкується, і який 
слід втілювати:

а) комунікативну поведінку вчи-
теля як учасника процесу спілкування  
і навчання;

б) комунікативну поведінку учня як 
суб’єкта спілкування і навчання;

2) предметність процесу комунікації, 
яка повинна бути змодельована обме-
женим, але точним набором предметів 
обговорення, згідно фаху та професій-
ного спрямування;

3) ситуації спілкування, які моделю-
ються як найтиповіші варіанти взаємо-
відносин, тих, хто спілкується;

4) мовні та немовні засоби, що забез-
печують процес спілкування (навчання) 
в даних ситуаціях. 

У перерахованих параметрах взято до 
уваги всі основні властивості комуніка-
ції: діяльнісний характер, цілеспрямова-
ність і вмотивованість, ситуативну від-
несеність, предметність, змістовність.

Сьогодні термін «комунікативне нав- 
чання» (CLT) позначає як цілий напрям, 
який розглядає методика навчання іно-
земної мови, так і конкретні принципи  
і методи в середині цього напряму. 

Також варто зазначити, що комуніка-
тивний підхід «не цурається» використо-
вувати все раціональне від інших мето-
дів та форм навчання. Тому, незважаючи 
на існування різних підходів всередині 
цього напряму, є те, що їх усіх поєднує,  
а саме, навчання учнів спілкуванню  
в конкретних ситуаціях, або навчання 
іншомовної комунікативної компетент-
ності (communicative competence), яка 
включає в себе мовленнєву компетент-
ність, лінгвістичну (мовну) компетент-
ність, соціокультурну компетентність, 
прагматичну компетентність та інші. 

Однією із таких інноваційних форм  
є CLIL-технологія, основна складова 
якої є розробка ефективних форм та 
засобів ведення занять, що пов’язані  



81

Київський науково-педагогічний вісник
♦

з проблемами навчання іноземної мови 
та розвитку іншомовної компетентності.

Вперше термін CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) був запро-
понований Девідом Маршом (D. Marsh)  
у 1994 році. Під цим терміном він розу- 
мів «педагогічну технологію, у якій 
предмет або його частина вивчається 
іноземною мовою з подвійною ціллю: 
вивченням самого предмету з одно-
часним вивченням іноземної мови» 
[12]. Принципи, за якими функціонує 
CLIL-технологія, були сформульовані 
До Койлом (D. Coyle) у 1999 р., і нині 
відомі під назвою 4-С: content (зміст), 
communication (спілкування), cognition 
(розумові здібності), culture (культура). 
[10]. Тобто, CLIL-технологія містить 
в собі практичну можливість застосу-
вання комунікаційного потенціалу іно-
земної мови через призму вивчення 
інших навчальних предметів.

Користування мовою в «конкретних 
життєвих ситуаціях і з конкретною прак-
тичною ціллю» є важливим завданням 
комунікативного навчання. 

Комунікативний підхід у викладанні 
іноземної мови є основоположним для 
усієї концепції навчання іноземної мови, 
оскільки він є максимально наближеною 
моделлю реального спілкування з уна-
слідуванням її основних характеристик. 

Ключові принципи у комунікатив-
ному методі викладання іноземної мови 
були сформульовані Є. І. Пассовим  
у його праці [8]. Вони є наступними:

1. Мовленнєва направленість навчаль-
ного процесу з практичним використан-
ням іноземної мови;

2. Індивідуалізація з акцентом на 
інтереси та життєвий досвід учнів;

3. Функціональність, що дає змогу 
використовувати матеріал відповідно до 
адекватного процесу комунікації;

4. Ситуативність, що створює необ-
хідну стимуляцію учня до розвитку мов-
леннєвих навичок;

5. Новизна, яка забезпечує постійну 
зміну теми комунікації.

Основною метою CLIL-технології  
є використання іноземної мови у дуаліс-
тичній ролі: як засобу вивчення інших 
навчальних дисциплін і як можливість 
поглиблення навичок володіння нею. 

Як вже зазначалось, в рамках комуні-
кативної методики існують підрозділи, 
як наприклад:

– «підвищення грамотності письмо-
вого мовлення» через роботу з смисло-
вими блоками, а не з окремими речен-
нями, що практикує традиційний метод 
навчання. 

– поєднання різних видів мовленнє-
вої діяльності: складання речень, фраз, 
робота з текстом, використання мови в 
навчальній та реальній ситуаціях.

CLIL-технологія також має свої 
напрями, в основі яких покладена час-
тота використання цієї методики під час 
навчання. Ця модель часової реаліза-
ції була розроблена Е. А. Лебедєвою, її 
характеристика подана нижче: 

Дана класифікація свідчить, що 
CLIL-технологія поєднує у собі декілька 
напрямів комунікативної методики. Для 
підвищення іншомовної компетентності 
(тобто підвищення навичок письма, 
використання граматичних конструкцій 
і т. п.) доцільно використовувати soft-
CLIL. При цьому тема, що вивчається 
повинна бути добре знайома учням з 
попередніх уроків, тоді вчитель може 
повністю використовувати інструмен-
тарій CLIL для контролю над правиль-
ністю використання іноземної мови. 
При використанні hard-CLIL, вико-
ристовуються більш складні прийоми 
для вивчення навчальної дисципліни,  
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і іноземна мова стає саме інструментом, 
а не метою, вивчення матеріалу. Саме 
тоді іноземна мова стає повноцінним 
засобом комунікації, і учні значно підви-
щують свій іншомовний потенціал. 

Методичною особливістю викорис-
тання CLIL-технології є її комплек-
сність, а тому складність у використанні. 
Для використання CLIL вчитель пови-
нен володіти не лише навчальним мате-
ріалом зі свого предмету, а й іноземною 
мовою. Рівень володіння нею повинен 
бути достатнім для комфортного пояс-
нення та розуміння учнями навчального 
матеріалу, вмінню почути помилки у 
говорінні учнів. На думку Франчески 
Кости (Francesca Costa) та Кейт Келлі 
(Keith Kelly) таким рівнем за Загально-
європейскими рекомендаціями з мов-
ної освіти, є рівень В2, оскільки він є 
достатнім, щоб «бути здатним вирішити 
будь-які запитання, що вам поставить 
учень» [11].

Перед методистами та викладачами 
виникла проблема активізації діяль-
ності учнів у навчальному процесі, яку 
пропонували вирішувати застосовуючи 
принцип індивідуалізації. На думку 
багатьох авторів, саме вказаний прин-
цип зможе стимулювати активну участь 

учнів не лише в навчальній діяльності,  
а й у розробці та проектуванні про-
цедури навчання, тобто у обговоренні 
конкретних результатів та просуванні  
учнів уперед.

CLIL-технологія, що також покла-
дається на принцип індивідуалізації та 
накопиченого досвіду може допомогти у 
підвищенні активізації діяльності учнів 
у навчанні. Вона полягає у потужному 
мотиваційному потенціалі CLIL. Одним 
із таких прикладів був експеримент сло-
вацької вченої Сільвії Покрівчакової 
(Silvia Pokrivčáková). Дослідження про-
водилось у 2008-2012 році в одній зі сло-
вацьких шкіл, де впродовж 4 років учні 
навчалися математиці із використан-
ням CLIL-технології. До 2012 року учні 
були у 4 класі. Результати дослідження 
наступні [13]: 

1. В учнів підвищився рівень воло-
діння матеріалом, з’явилися сталі сти-
лістичні вирази при формуванні відпо-
віді. Під час тестування за темою, учні 
що навчалися за CLIL-технологією мали 
кращі результати (у порівнянні зі зви-
чайними  учнями на 56%).

2. В учнів підвищився рівень гра-
мотності. Вони писали більш склад-
ними граматичними конструкціями 

Таблиця 1
Моделі часової реалізації технології CLIL за [6]

Мета CLIL на занятті Часовий інтервал Зміст

Soft-CLIL Розширення мовного 
матеріалу

50 хвилин 1 раз  
на тиждень

Іноземною мовою виклада-
ються лише окремі  

теми предмету

Hard-CLIL

Предметне  
викладання 30 годин в семестр Іноземною мовою виклада-

ються окремі предмети

Повне «занурення» 50 годин в семестр
Практично 90%  

матеріалу викладається  
іноземною мовою
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Таблиця 2
Порівняльна характеристика методики CLIL  

та комунікативним методом навчання
Критерії 

порівняння CLIL Комунікативний метод

Мета
Використання іноземної мови як 
засобу вивчення інших дисциплін 

із застосуванням іноземної мови як 
комунікативного засобу

Користування іноземною 
мовою в конкретних 

життєвих ситуаціях із 
практичною метою

Форми Класно-урочна Класно-урочна

Методи
Словесні (бесіда, розповідь), 

практичні (вправи, практичні роботи), 
пізнавальні ігри, навчальні дискусії, 
аналіз проблемних ситуацій, методи 

усного та письмового контролю

Словесні (бесіда), 
практичні (вправи),
аналіз проблемних 

ситуацій, методи усного 
контролю

Прийоми Робота з підручником, запитання-
відповідь, письмова відповідь, робота в 

групах

Моделювання 
комунікативних ситуацій, 

робота в групах, 
обговорення почутого

Засоби

Навчальні іншомовні підручники, 
дидактичні ігри, засоби наочності 
іноземною мовою, відео-засоби 

навчання
Іноземна мова як засіб

підручники і навчальні 
посібники, технічні (аудіо- 
та відео) засоби навчання

Принципи

функціональність, ситуативність, 
індивідуалізація, предметно-

мовленнєва спрямованість, новизна, 
власний досвід, активна взаємодія з 

вчителем

мовленнєва 
спрямованість, 

індивідуалізація, 
функціональність, 

ситуативність, новизна

Результати
Поглиблення комунікативних навичок 

володіння іноземною мовою, засвоєння 
навчального матеріалу з основної 

дисципліни

Розвиток комунікативних 
навичок володіння 
іноземною мовою 

(через часте читання іншомовних дже-
рел). Під час написання простого тек-
сту на вільну тему результати учнів, 
що навчалися за CLIL-технологією  
був вищий на 36%.

3. Підвищився рівень сприйняття 
учнями інформації на слух. Їх резуль-
тати були вищі на 68% у порівнянні 
зі звичайними учнями. Аудіосприй-
мання інформації є найбільш важким 
типом сприйняття в учнів цього віку,  
тож таке досягнення за допомогою 
CLIL-технологій є вражаючим. 

4. Учні допускали менше помилок під 
час читання. Учні мали кращі показники 
з читання на 63%.

Порівняльна таблиця між CLIL та 
комунікативним методом навчання 
подана нижче. 

Отже, мотиваційна складова  
CLIL-технології є доволі дієвою і може 
підвищити активність учнів під час 
вивчення предмету. При цьому підви-
щується рівень володіння іноземною 
мовою, що опосередковано може впли-
нути на збільшення активізації учнів 
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на уроках іноземної мови. Такий спосіб 
навчання може поглибити міжпредметні 
зв’язки в учнів та сформувати стійкий 
«каркас» знань та компетентностей. 

Тісний зв’язок між комунікативним 
підходом у вивченні іноземних мов та 
CLIL-технологією, що може втілювати 
такий підхід у навчальній діяльності 
учнів, створює їх взаємодоповнюва-
ність у загальній методиці викладання 
навчальних дисциплін у середній школі. 

Висновки. Отже, можна ствер-
джувати, що CLIL-технологія може 
задовольнити основні критерії кому-
нікативного методу у навчанні. Вона 
є одним з тих інноваційних мето-
дів, що може використовуватись  
у якості інструменту для відпра-
цювання навичок в учнів комуніка- 
ції, спілкування, тобто вирішенню 
основної задачі навчання іншомовної  
компетентності. 
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