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ПЕРЕЖИВАННЯ СПОРТСМЕНАМИ КРИЗИ 
ЗАВЕРШЕННЯ СПОРТИВНОЇ КАР’ЄРИ

Анотація: У статті розглянуто питання, пов’язані з дослідженням проблем прийняття 
спортсменами завершення спортивної кар’єри, переживання ними спортивної кризи.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с исследованием проблем при-
нятия спортсменами завершения спортивной карьеры, переживание ними спортивного кри-
зиса.

Summary: The article deals with issues related to the study of the problems of acceptance by 
athletes of the completion of sports career, their experience of a sports crisis.

Актуальність дослідження. Психо-
логія спортивної кар’єри, у тому числі 
проблема криз спортивної кар’єри, вису-
нулась до провідних проблем психології 
спорту зовсім недавно. Успішна реалі-
зація у спорті дозволяє людині досягати 
досить високого статусу в житті, дає мож-
ливість подорожувати світом, мати багато 
друзів з інших країн та міст, дає можли-
вість відчувати себе потрібним, дозволяє 
перебувати у хорошій фізичній формі. 

Багато зіркових спортсменів досить 
болісно приймали удар долі у вигляді 
завершення спортивної кар’єри. Деякі з 
них настільки важко переживали втрату 
колишньої слави, що намагалися накласти 
на себе руки, ставали п’яницями або нар-
команами. Частина спортивних зірок 
виявилася неспроможна гідно у загаль-
ноприйнятому сенсі продовжити життє-
вий шлях після завершення спортивної 
кар’єри. Різна міра благополуччя життє-
вого шляху великих спортсменів після 
завершення спортивної кар’єри, наяв-
ність у частини спортсменів, очевидних 
труднощів адаптації до нового способу 
життя, з якими не всім вдається впора-
тися самостійно, зажадали об’єктивного 
наукового аналізу проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідження В. Свободи та 
М. Ванека про післяспортивну кар’єру, 
вчення канадського психолога Т. Орлика 
про завершення кар’єри елітних спортс-
менів, Б. Огілві (особливості реакцій на 
завершення спортивної кар’єри) та інші. 
Вивченням проблем розвитку спортив-
ної кар’єри займалися Б.Г. Ананьєв, 
В.С. Бакулін, Г.Д. Горбунов, Є.А. Лупе-
кіна, О.М. Мельникова, А.В. Родіонов, 
М.Є. Стаценко, І.В.Федотова, В.П. Філін. 
Проблемою кризи завершення спор-
тивної кар’єри однією з перших почала 
займатися Н. Б. Стамбулова. Далі ця 
проблема розглядалася у працях таких 
дослідників, як І. Б. Іванов, О.Ю. Сена-
торова, С.М. Шихвердія.

Метою статті є вивчення особли-
востей переживання кризи завершення 
спортивної кар’єри спортсменами висо-
кої кваліфікації.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Характеристика спортивної 
кар’єри узгоджується з визначенням кри-
зових періодів. Поняття «криза» трак-
тується, насамперед, як вирішальний 
момент у становленні та розвитку інди-
віда, що характеризується певною небез-
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пекою чи складною ситуацією. Щодо 
спортивної кар’єри криза сприймається 
як перехідна фаза від одного етапу до 
іншого, які незмінно пов’язані з поя-
вою протиріччя спортивної діяльності. 
Власне, подолання даної суперечності 
відіграє ключову роль для благополуч-
ного продовження спортивної кар’єри. 
Аналіз літературних джерел показав, що 
у психології спортивної кар’єри можна 
назвати декілька передбачуваних криз. 

Якщо говорити чітко за темою статті, 
можемо досліджувати дві останні кризи 
з наявних. Перший – перехід від куль-
мінації до фінішу спортивної кар’єри. 
Він настає за великою кількістю років 
перебування у спорті вищих досягнень 
чи професійному спорті. У індивіда 
виникає закономірний спад спортивних 
досягнень та результатів. Він, зазвичай, 
настає, коли стаж спортивної діяльності 
перевищує 10-14 років. Хоча більшість 
спортсменів прагнуть продовжити етап 
фінішу і відстрочити відхід зі спорту. 
На цьому етапі необхідно вирішити 
хоча б дві проблеми:

1. Знаходження нових сил зростання 
спортивних результатів чи підтримки їх 

у необхідному рівні з допомогою кон-
центрації у власних сильних сторонах;

2. Плавна підготовка до догляду з 
професійного спорту, з попереднім 
вибором та плануванням нової профе-
сійної кар’єри.

Наступна криза – завершення спор-
тивної кар’єри. Вона виникає у зв’язку 
з адаптацією спортсмена до нової жит-
тєвої ситуації, певною гострою видозмі-
ною ролі та місця спорту життя людини. 
Ключовими причинами завершення 
спортивної кар’єри є:

1) відсутність перспектив у цьому 
виді спорту;

2) виникнення інших інтересів;
3) фізична втома та психічна знемога;
4) різке зниження результатів;
5) поганий стан здоров’я;
6) травми та їх наслідки;
7) взаємини зі спортивними керівни-

ками, тренерами, в сім’ї або в команді.
В результаті проведеного аналізу 

літератури можна виділити коло про-
блем, які вирішуються спортсменом 
після завершення спортивної кар’єри:

1) складність адаптації до нового ста-
тусу «колишнього спортсмена» та фор-

Таблиця 1
Кризова модель спортивної кар’єри

Попередня спортивна підготовка Криза спортивно-професійної орієнтації (5-6 років)
Початок спортивної спеціалізації Криза початку спортивної спеціалізації (7-9 років)
Поглиблене тренування у вибра-
ному виді спорту

Криза переходу до поглибленого тренування у вибра-
ному виді спорту (12-13 років)

Спортивне вдосконалення Криза переходу з масового спорту до спорту вищих 
досягнень (16-17 років)

Зона перших великих успіхів Криза переходу з юнацького спорту до дорослого 
спорту (18-20 років)

Зона оптимальних складнощів Криза переходу з аматорського спорту до професій-
ного спорту (25-26 років)

Зона підтримки високих спортив-
них результатів

Криза переходу від кульмінації до фінішу спортивної 
кар’єри (27-30 років)

Вихід зі спорту Криза завершення спортивної кар’єри та переходу до 
іншої кар’єри (30-38 років)
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мування нового соціального статусу в 
іншій професійній діяльності;

2) перетворення образу Я колишнього 
спортсмена з осмисленням цінності 
власної особи поза спортивної діяль-
ності, розвиток самооцінки на цій основі;

3) створення нового способу життя, 
здобуття нової професії, набуття нових 
інтересів, захоплень, розвиток контактів 
з оточуючими;

4) важливість прискорення професій-
ної підготовки та початку нової профе-
сійної кар’єри;

5) завоювання авторитету в оновле-
ному колі спілкування;

6) створення сім’ї або пошук інших 
підстав для згуртування сім’ї, яка була 
утворена ще під час спортивної кар’єри.

Треба зазначити, що далеко не всім уда-
ється вдало впоратися з кризою фінішу 
спортивної кар’єри. Нагнітання розви-
тку цієї кризи збільшується за таких умов 
як: несподіванка догляду, відсутність 
завчасної підготовки до догляду, пасивна 
позиція самого спортсмена, недостат-
ність як матеріальної, так і психологічної  
підтримки, сприяння близьких. 

Виклад основного матеріалу. 
Питання соціальної адаптації спортс-
менів по завершенні спортивної кар’єри 
висвітлює доктор психологічних наук, 
професор, завідувач кафедри психоло-
гії та педагогіки Національного універ-
ситету фізичного виховання і спорту 
України, заслужений діяч науки і тех-
ніки України Георгій Ложкін. «Труд-
нощі адаптації до постспортивного 
життя полягають у тому, що тривалі 
заняття спортом є причиною існування 
спортсмена в однотиповому соціаль-
ному середовищу. Він відвикає сам щось 
вирішувати – у спорті цим займається 
тренер чи керівництво. А коли кар’єра 
завершується, колишній спортсмен 

переходить у нове для себе соціальне 
середовище, де діють інші правила, 
інші міжлюдські стосунки. Він перестає 
бути тією зіркою, якою був у спорті, і 
входить у нове життя новачком. Окрім 
того, спортсмену по завершенні кар’єри 
необхідно створити сім’ю або перейти 
на інший рівень її забезпечення. Тоді 
спортивній діяльності потрібно шукати 
альтернативу. Також проблематичним 
є те, що атлет приходить у нове, поза-
спортивне життя, в доволі зрілому віці 
- 20-30 років залежно від виду спорту. 
І раптово доросла людина стає новач-
ком у цьому житті. Інший момент: дуже 
часто завершення кар’єри для атлета 
стає несподіванкою. Одна справа, коли 
він припиняє показувати високі резуль-
тати, але його ще тримають у команді, 
інша – коли комусь вигідно його позбу-
тися. Тому що він не вписується у трійку 
в нападі у футболі, у вісімку в човні у 
веслуванні тощо. І спортсмена виштов-
хують у розквіті сил та можливостей – 
це найстрашніше…», «Кар’єру можна 
продовжити у своїх учнях: ти вже не 
біжиш сам, а показуєш іншим, як це слід 
робити якнайкраще. Інші взагалі зали-
шають спорт. На хвилі ринкової еконо-
міки чимало спортсменів стало успіш-
ними бізнесменами. Чому? Тому що 
вони звикли ризикувати, швидко вирі-
шувати. У своїй книзі «Десять секунд 
і все життя» Валерій Борзов вдало ска-
зав: «Спортсмен вийшов на старт. Він 
може програти, але він на старт вийшов. 
Людина, яка на старт не вийшла, про-
грала заздалегідь». Усе залежить від 
того, наскільки відповідально людина 
ставиться до свого майбутнього».

Психологи відзначають, що найважче 
розлучаються зі спортом ті атлети, які 
розглядають його як єдину сферу само-
ствердження і не мислять себе в будь-
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якій іншій якості. Фанатична відданість 
спорту, повна самовіддача, що дозволяє 
досягти високих результатів, призво-
дить до того, що спортсмени не замис-
люються про швидкоплинність спортив-
ного шляху. Тому зміна способу життя, 
знаходження нової сфери застосування 
своїх сил стає для них несподіваною і 
важкою задачею.

Завершення спортивної кар’єри є 
переломним та складним періодом життя 
для більшості висококваліфікованих 
спортсменів. У деяких атлетів він набу-
ває форми психологічної кризи. Причи-
ною психологічної кризи є необхідність 
переглянути уявлення про себе, джерела 
цінності власної особистості, набути 
професії, що дає можливість забезпе-
чити психологічний комфорт та мате-
ріальне благополуччя. Не всі атлети 
виявляються здатними впоратися із 
кризою завершення спортивної кар’єри 
без допомоги та підтримки ззовні.

Як зазначає І. Б. Іванов, переживання 
спортсменів, пов’язані з завершенням 
спортивної кар’єри, виявляють негатив-
ний вплив на їхню соціально-психоло-
гічну адаптацію в силу того, що соці-
альні рольові очікування спортсмена не 
збігаються з його справжніми можливос-
тями. На думку даного автора, у спортс-
менів, які завершують свою кар’єру, 
ключовими переживаннями виступають 
переживання невротизації і фрустрації, 
у спортсменів, що її завершили, може 
виникнути депресія і астенія.

Виявлено, що адаптація спортсмена 
до соціального життя поза спортом зале-
жить від рівня досягнутих ним результа-
тів: чим вищі спортивні результати, тим 
складніша соціальна адаптація.

Сучасні дослідження (І. В. Федотова, 
М. Є. Стаценко, В. С. Бакулін) свідчать, 
що поява психологічного дизадапта-

ційного синдрому пов’язана з різнома-
нітними хронічними захворюваннями. 
Результати вивчення характеристик пси-
хологічної адаптації спортсменів, які 
завершили спортивну кар’єру, свідчать 
про численні порушення адаптаційного 
процесу (несприятливе спотворення 
самовідносини, дестабілізація емоцій-
ного фону, порушення комунікативної 
сфери, слабкої сформованості професій-
ного самовизначення, високої вираже-
ності девіантних форм поведінки).

І. В. Федотова до найбільш значущих 
чинників, що істотно впливають на роз-
виток стилю життя спортсмена, який 
завершив спортивну кар’єру:

1. Припинення спортивної діяльності, 
спортивних тренувань та виступів у зма-
ганнях.

2. Розрив дружніх та професійних 
зв’язків з командою та тренером.

3. Психологічний дискомфорт, що 
виник через відсутність почуття задо-
волення від спортивної боротьби і пере-
моги, що раніше складають сенс усього 
життя спортсмена.

4. Психологічний стрес, викликаний 
усвідомленням те, що знання нової про-
фесійної діяльності набагато нижче, 
проти спортивним майстерністю.

Однак, як стверджує низка вчених, всі 
вищевказані фактори послаблюються, 
якщо спортсмен залишає спорт посту-
пово, плавно зменшуючи рівень своїх 
спортивних результатів. Багато спортс-
менів вважають недозволеним для себе 
зменшення спортивних результатів і 
неприпустимим програші спортив-
них змагань. Отже, у подібній ситуації 
спортсмен у повному обсязі відчуває 
психологічний стрес, незадоволеність.

Висновки. Криза спортивної кар’єри 
розуміється як перехідна фаза від одного 
етапу до іншого, яка незмінно пов’язана 
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з появою суперечності у спортивній 
діяльності. Облік можливих криз дає 
спортсмену можливість вчасно перед-
бачити їхню появу та підготуватися до 
їхнього спокійного подолання. Пере-
живання спортсменів, пов’язані з завер-
шенням спортивної кар’єри, виявляють 
негативний вплив на їхню соціально-
психологічну адаптацію.

Спортсмени, які на етапі завершення 
кар’єри мають різні емоційні профілі, 
характеризуються різними стратегіями 
поведінки та реакціями. Так, випробува-
ним із загальним позитивним емоційним 
профілем характерний вибір продуктив-
них стратегій справляє поведінки, таких 
як стратегії «планування вирішення 
проблем», «прийняття відповідаль-
ності», «позитивна переоцінка». Тоді як 
для випробуваних з різким негативним 
профілем характерні стратегії дистанці-
ювання та конфронтації, а спортсменам 
із тривожно-депресивним емоційним 
профілем найбільш властиві стратегії 
«втеча – уникнення» та «пошук соці-
альної підтримки». Усе це свідчить про 

застосування даними випробуваними 
частіше неефективних стратегій пове-
дінки у складних життєвих ситуаціях, 
що призводить до затримки чи ухиляння 
від вирішення проблем, виникнення 
негативних емоцій.

Дослідники відзначають, що якщо 
спортсмен заздалегідь визначився з 
новою професією, то на завершальному 
етапі спортивної кар’єри відбувається 
не руйнація, а реконструкція мотивацій-
ної сфери особистості, що відбувається 
набагато менш болісно. Нові інтереси, 
цінності, цілі допомагають спортсмену 
підтримувати оптимізм та позитивну 
самооцінку. Але успіх у новому житті 
залежить ще й від тренера: наскільки 
якісно він готує учня до того, що кар’єра 
рано чи пізно завершиться. Одно слово, 
спортсмен повинен розуміти, що спор-
тивна кар’єра – це не назавжди. Що 
навіть по її завершенні життя трива-
тиме. Таким чином, оптимально, якщо 
криза завершення спортивної кар’єри 
зіллється з кризою початку нової профе-
сійної кар’єри спортсмена.
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АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД  
ДО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ У ЗЗСО

Анотація: Стаття розглядає навчання учнів та роботу школи із аксіологічного підходу.

Аннотация: Статья рассматривает обучение учащихся и работу школы по аксиологиче-
скому подходу.

Summary: The article examines the learning of students and the work of the school in the axio-
logical approach.

Актуальність підвищення якості наці-
онально-патріотичного виховання дітей 
та молоді зумовлюється процесом консо-
лідації та розвитку українського суспіль-
ства, сучасними викликами, що стоять 
перед Україною, реалізацією стратегії 
держави, спрямованої на всебічну під-
готовку молоді до служби у Збройних 
Силах України. Українське суспільство 
переживає період переоцінки цінностей.

Національно-патріотичне виховання 
дітей та молоді є одним із пріоритетних 
напрямів діяльності держави. Важли-
вим викликом є формування високомо-
ральної особисті, яка плекає українські 
традиції, духовні цінності, володіє від-
повідними знаннями, вміннями та нави-
чками, здатна реалізувати свій потен-
ціал в умовах сучасного суспільства, 
сповідує європейські цінності, готова до 
виконання обов’язку із захисту Батьків-
щини, незалежності та територіальної 
цілісності України.

Сьогодні актуалізується підвищення 
якості виховного простору закладах 
освіти на теренах України у дусі наці-
онально-патріотичного виховання, на 
засадах християнських та загальнолюд-
ських цінностей. Національно-патріо-
тичне виховання молоді є актуальною 
проблемою сьогодення, яка досліджу-

ється сучасною психолого-педагогіч-
ною наукою.

Теоретичну основу досвіду склада-
ють ґрунтовні дослідження психологів, 
музикознавців, педагогів, музикантів, 
хормейстерів. Серед них: О. Апраксіна, 
Н. Гродзенська, Г. Ільїна, О. Костюк, 
І. Мусін, Б. Теплов, В. Шацька.

Основними чинниками підвищення 
якості національно-патріотичного вихо-
вання є впровадження ефективного грома-
дянсько-патріотичного, військово-патріо-
тичного, духовно-морального виховання 
учнівської та студентської молоді.

Саме ціннісні уявлення регулю-
ють поведінку людей і спрямовують 
її. Обираючи спосіб життєдіяльності, 
оцінюючи привабливість політичних 
стратегій, порівнюючи запропоновані 
суспільні моделі розвитку, громадяни 
визначають власну програму діяльності, 
певний спосіб ставлення до влади, дер-
жави, безпосереднього оточення.

Ціннісні мотиви формування грома-
дянсько-патріотичної культури учнів 
та молоді висвітлено у працях О. Без-
коровайної, М. Сметанського, Г. Тара-
сенко, Г. Шевченко, І. Шоробури. Серед 
сучасних дослідників, які працюють 
над питанням патріотичного вихо-
вання та громадянських якостей осо-
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бистості – І. Бех, П. Вербицька, П. Ігна-
тенко, А. Погрібний, В. Поплужний, 
Ю. Руденко, К. Чорна, О. Шестопалюк. 
В останні десятиліття виконано низку 
дисертаційних досліджень з проблем 
патріотичного виховання.

Відповідно до потреб людства вини-
кла і стрімко розвивається сьогодні аксі-
ологія – філософська теорія цінностей, 
що з’ясовує якості та властивості пред-
метів, явищ, процесів, здатних задо-
вольнити потреби, інтереси, запити і 
бажання людей [5].

Цінністю є те, що для людини є 
значущим, має особистісний або сус-
пільний смисл. Поняття «цінність» 
пов’язане з аксіологічною категорією 
«оцінка» – вимірювання (поцінування 
чи заперечення) цінності. Оцінка вияв-
ляється в практичному ставленні до сус-
пільних, політичних, економічних, куль-
турних подій життя [8].

Відомо, що зміст категорії цінності 
зумовлений як соціально, так і істо-
рично. У процесі становлення людства 
й окремих етносів змінювався харак-
тер ставлення людей до навколишнього 
світу, до самих себе, до інших людей, 
до праці. Однак безсумнівним є те, що 
ціннісні пріоритети завжди пов’язані з 
людиною, змістом її життя та діяльності, 
які відбуваються в певному етнокуль-
турному контексті.

Сьогодні багато педагогів зверта-
ються до специфіки національних і 
загальнолюдських цінностей, намага-
ючись визначити шляхи та механізми 
ефективного формування в учнів цінніс-
них орієнтацій. У такому разі виховання 
програмується як процес, спрямова-
ний на засвоєння найбільш актуальних 
для сучасного українця національних 
і загальнолюдських цінностей. При 
цьому важливо реалізувати на практиці 

головні ідеї української етнопедагогіки, 
народної педагогіки, класичної педа-
гогічної спадщини та педагогів, щодо 
формування професійних аксіологіч-
них орієнтацій, європейських цінності, 
індивідуальних здібностей комунікації 
(культурна компетентність): спілку-
вання, співтворчість, взаєморозуміння, 
творчу спрямованість [9].

Педагогічний аналіз творчої спад-
щини В. О. Сухомлинського дає підставу 
стверджувати розв’язання проблеми гар-
монійного виховання людини і громадя-
нина, яке виражалося у його надзвичай-
ній обізнаності як з досвідом, методами, 
підходами та засобами народного вихо-
вання, у зв’язках з культурою, звичаями 
і традиціями українського етносу.

Формування у учнів, починаючи з 
початкової школи моральних чеснот. 
Долучати їх до вічних цінностей. Важ-
ливо звернути увагу на місце людини 
у світі. Важливими є ідеї В. Сухомлин-
ського, щодо ефективності навчання, яке 
залежить від актуалізації опорних знань. 
Від опанування новим навчальним мате-
ріалом та інтеграцією знань з раніше 
вивченим. Успішність освіти і виховання 
на думку педагога залежить від мотива-
ційних компонентів, рівня зацікавле-
ності. Важливими є ідеї сприяння гармо-
нійному розвитку дитини як найвищої 
цінності людства та запровадження 
диференційованого підходу та новітніх 
методів виховання громадянина-патрі-
ота, який усвідомлює взаємозв’язок ідей 
індивідуальної свободи, прав людини та 
громадянської відповідальності, толе-
рантності, готовності до захисту сус-
пільних та державних інтересів.

Ефективність розумової праці на уро-
ках великою мірою залежить від того, як 
учитель уміє визначити співвідношення 
нового із засвоєним раніше. Є матеріал, 
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для навчання якого треба брати небагато, 
візьмете більше, ніж допустимо, і учні 
поверхово зрозуміють його й погано 
засвоять [7, с. 566].

Навчання повинно бути цікавим, 
захоплюючим. Але це не означає, що в 
будь-якому матеріалі треба шукати щось 
цікаве [7, с. 566].

Нині залишаються корисними поради 
Василя Олександровича щодо форму-
вання найважливіших загальнонавчаль-
них вмінь, якими учень має оволодіти за 
роки навчання в школі.

Уміння спостерігати явища навко-
лишнього світу.

Уміння думати – зіставляти, порівню-
вати, протиставляти, знаходити незрозу-
міле; вміння дивуватися.

Уміння висловлювати думку про те, 
що учень бачить, спостерігає, робить, 
думає.

Уміння вільно, виразно, свідомо 
читати.

Уміння вільно, досить швидко і пра-
вильно писати.

Уміння виділяти логічно закінчені 
частини в прочитаному, установлювати 
взаємозв’язок і взаємозалежність між 
ними.

Уміння знаходити книжку з питання, 
яке цікавить учня.

Уміння знаходити в книжці матеріали 
з питання, яке цікавить.

Уміння робити попередній логічний 
аналіз тексту в процесі пізнання.

Уміння слухати вчителя й одночасно 
записувати коротко зміст його розповіді.

Уміння читати текст і одночасно слу-
хати інструктаж учителя про роботу над 
текстом, над логічними складовими час-
тинами.

Уміння написати твір – розповісти 
про те, що учень бачить навколо себе, 
спостерігає [7, с. 567].

В. Сухомлинський підкреслював зна-
чущість збереження всього людського 
в людині, переконуючи, що досягнення 
науки і техніки без культивування духо-
вності може втратити не лише цінність, 
а й призвести до небажаних негативних 
наслідків у суспільстві.

І. Котова та Є. Шиянов підкреслю-
ють, що аксіологічний підхід власти-
вий гуманістичній педагогіці, оскільки 
людина розглядається в ній як найвища 
цінність суспільства та самоціль сус-
пільного розвитку [3].

Пріоритетними для нашого суспіль-
ства є цінності, що складають аксі-
ологічне ядро сучасного виховання: 
Батьківщина (нерозривно пов’язана з 
патріотизмом, любов’ю та повагою до 
Батьківщини, гордістю за свою кра-
їну і свій народ, відповідальністю 
перед сучасними й майбутніми поко-
ліннями співвітчизників); колектив 
(поєднання особистих інтересів із сус-
пільними, взаємна підтримка та допо-
мога, обов’язковість і відповідальність); 
праця (необхідний спосіб самореалі-
зації людини, розуміння важливості 
праці, ретельність і ініціатива); гуманізм 
(визнання людини вищою цінністю, що 
пов’язано з проявом доброти, чуйності, 
розуміння, милосердя); природа (міс-
тить могутній духовний і матеріальний 
потенціал, є умовою, джерелом і серед-
овищем для життя людини); здоров’я 
(процес збереження та розвитку біопси-
хосоціальних функцій людини, створює 
основи оптимальної працездатності та 
соціальної активності).

Виховання – цілеспрямована діяль-
ність, яка здійснюється в системі освіти, 
орієнтована на створення умов для роз-
витку духовності зростаючої особис-
тості на основі загальнолюдських і наці-
ональних цінностей, надання допомоги 
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в життєвому самовизначенні, громадян-
ській і професійній компетентності та 
цілісній самореалізації.

Метою виховання є розвиток духо-
вно-моральної особистості, здатної бути 
повноцінним суб’єктом суспільно значу-
щих соціальних взаємин. Виховання на 
цінностях спрямовую виховний процес 
на формування ціннісних ставлень осо-
бистості до соціального та природного 
середовища та самої себе. Відповідно 
ключовими змістовими лініями визна-
чені такі: ціннісне ставлення до сус-
пільства і Батьківщини, ціннісне став-
лення до природи, ціннісне ставлення 
до людей, ціннісне ставлення до себе, 
ціннісне ставлення до праці, мистецтва 
і культури [6].

І. Д. Бех підкреслює, що патріо-
тизм – безумовне за походженням і 
високозмістовне за духовно-моральною 
мірою почуття-цінність. А метою патрі-
отичного виховання на сучасному етапі 
є становлення громадянина-патріота, 
готового самовіддано розбудовувати 
Україну як суверенну, незалежну, демо-
кратичну, правову, соціальну державу, 
забезпечувати її національну безпеку, 
сприяти громадянському миру й злагоді 
в суспільстві [1].

Сучасні науковці та педагоги-прак-
тики наголошують на тому, що зміст 
патріотичного виховання доцільно зосе-
редити на оволодінні підростаючою осо-
бистістю такими патріотичними ціннос-
тями, як любов до рідної землі, держави, 
родини, народу; що слід формувати 
національну ідентичність й водночас 
толерантне ставлення до інших народів, 
культур і традицій; виховувати почуття 
духовної єдності населення усіх регіо-
нів України, спільності його культурної 
спадщини та майбутнього. Основою 
долучення школярів до цінностей є урок.

Урок – у центрі уваги і турбот досвід-
ченого директора. Досвід переконує, що 
відвідування й аналіз уроків – найваж-
ливіша робота директора; від її висо-
кого наукового рівня залежить дуже 
багато: інтелектуальне багатство життя 
педагогічного й учнівського колекти-
вів, методична майстерність педаго-
гів, багатогранність запитів та інтер-
есів вихованців. Від повсякденного 
вдосконалення уроку, що відбувається 
завдяки вдумливому аналізу керівни-
ків, залежить культура всього педа-
гогічного процесу в школі. Від уроку 
йдуть десятки непомітних на перший 
погляд ниточок до позакласної роботи, 
до самовиховання школярів, до індиві-
дуальної творчої лабораторії вчителя, 
до обміну досвідом, до роботи педаго-
гічного колективу з батьками. На уроці 
можна побачити сильні й слабкі сторони 
і позакласної роботи, і педагогічної 
освіти батьків, і виховання учнівського 
колективу [7, с. 576–577]. Виховання 
молодших учнів здійснюється у процесі 
навчально-пізнавальної діяльності як 
провідної шляхом внесення ціннісних 
складових у зміст навчальних предметів, 
відведення належного місця «спільно-
взаємодіючій діяльності» як на уроках, 
так і в позаурочний час; гуманізації 
взаємин у системах «учитель–учень», 
«учень–учень»; використання вчите-
лем демократичного стилю спілкування 
з учнями; створення умов для твор-
чої самореалізації кожної особистості.

Важливим є особистісно орієнтова-
ний підхід у вихованні молодших учнів, 
оскільки для дітей цієї вікової групи 
характерна особлива сенситивність 
до морально-етичних впливів, а надто 
сприйняття норм культурної поведінки, 
спілкування, мовного етикету, культури 
взаємовідносин [6].
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Саме тому сучасні заклади освіти 
потребують від педагогів громадянської 
позиції, високих моральних якостей, 
розвинутої потреби в саморозвитку та 
самовихованні, установки на діалог, на 
відкрите спілкування.

Учитель має володіти прийомами 
емоційної саморегуляції, емпатії, педа-
гогічного такту, делікатності. Не тільки 
зовнішній вигляд, а й внутрішній стан 
учителя, його щирість, урівноваженість, 
толерантне ставлення до інших людей, 
вимогливість, самодисципліна – усе це 
має значний виховний вплив на дітей, 
особливо в сучасних умовах.

Готуючись до зустрічі з учнями, педа-
гог має розуміти, що однією з осно-
вних тенденцій розвитку виховання в 
сучасній школі є пошук форм діяльного 
патріотизму, конструктивних проектних 
форм патріотичного виховання. Довгий 
час патріотичне виховання підмінялося 
монументально-ритуальним патріотиз-
мом із поглядом, оберненим лише в леген-
дарне минуле. Але патріотизм – не тільки 
діалог з історією та культурою, це зв’язок 
із життям та світогляд особистості.

Компетентнісний підхід вимагає 
максимального спрямування теоретич-
них знань для розв’язування життєво 
важливих практичних задач. Одним із 
недоліків нашої школи є високий рівень 
теоретизації навчального процесу, віді-
рваність його від життєво важливих 
проблем. Потрібно дотримуватися прин-
ципу проектування теоретичних знань 
на розв’язування життєво важливих 
задач і педагогічної закономірності: яко-
мога менше часу відводити на вивчення 
теоретичної складової навчального 
матеріалу і якомога більше – на його 
практичне застосування.

Патріотичне виховання в сучасному 
закладі освіти – процес взаємодії педа-

гогів, дітей і батьків, спрямований на 
розвиток патріотичних почуттів, патріо-
тичних переконань, стійких норм патріо-
тичної поведінки, патріотичної соціально 
значущої діяльності, придбання досвіду 
самостійної патріотичної громадської 
дії. Основою процесу є засвоєння вихо-
ванцями власного патріотичного досвіду, 
що дозволяє сформувати ціннісне став-
лення до Батьківщини. Процес патріо-
тичного виховання сьогодні має вико-
ристовувати різноманітні форми і методи 
педагогічної взаємодії з урахуванням 
вікових та індивідуальних особливос-
тей вихованців, набутого ними досвіду.

Сучасне суспільство потребує різ-
них видів активностей, як фізичної, 
формування прагнення до оволодіння 
військовими знаннями, відповідного 
рівня фізичної підготовки та витрива-
лості, готовності захищати суверенітет 
та територіальну цілісність України, так 
і моральної. Формування особистості 
здатної до прояву таких чеснот, як відпо-
відальність, чесність, справедливість, гід-
ність, милосердя, толерантність, добро-
зичливість, готовність допомогти іншим.

Погоджуємось із висновками авторів 
ціннісних орієнтирів, що аксіологічний 
підхід у взаємозв’язку з гуманістичним 
та особистісно орієнтованим методо-
логічними підходами відіграє важливу 
роль у практичному і теоретичному 
осягненні особистістю моральних цін-
ностей та усвідомленню їх можливос-
тей у задоволенні моральних і духо-
вних потреб. Згідно аксіологічного 
підходу моральні цінності не можуть 
існувати поза людиною і без людини, а 
виступають результатом її життєдіяль-
ності, духовно-моральним надбанням. 
Рефлексія є неодмінною умовою усві-
домлення власного вибору моральних 
цінностей та права іншого на такий 
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вибір. Моральні цінності не можуть 
нав’язуватись особистості, оскільки 
вони є індивідуальними, такими якими 
їх бачить і розуміє сама особистість, як 
інтерпретує, виходячи з власного життє-
вого і морального досвіду, яким чином 
визначає життєві пріоритети [6].

Виховання дітей у закладах загаль-
ної середньої освіти не може здійснюва-
тись спонтанно, а потребує врахування 
викликів часу та потреб самої особис-
тості у цьому контексті.

Сьогодні, суспільство потребує такої 
моральної цінності, любов до людей. 
Це вимагає виховання таких якостей 
особистості, як: доброзичливість, праг-
нення здійснювати добрі вчинки. Важ-
ливо формувати толерантність, терпи-
мість до недоліків і помилок оточуючих, 
здатність просити прощення. Важли-
вими є ідеї недискримінації, поваги до 
індивідуальності особистості.

Патріотизм як суспільно-історичне 
явище, соціально-етична цінність, 
складна етична якість являє собою необ-
хідну умову подальшого прогресивного 

розвитку країни, держави. Патріотизм 
є поштовхом до патріотично спрямова-
ної діяльності. Патріотизм – особливе, 
високозмістовне почуття-цінність, яке 
характеризує ставлення особистості 
до народу, Батьківщини, держави та 
до самої себе. Базовими складниками 
почуття патріотизму є: любов до Бать-
ківщини, народу, родини; діяльнісна 
відданість Батьківщині; суспільно зна-
чуща цілеспрямованість; гуманістична 
моральність; готовність до самопо-
жертви; почуття власної гідності.

Вирішення поставлених перед сучас-
ними освітніми закладами завдань щодо 
формування особистості, яка успішно 
самореалізується в умовах швидких 
соціальних змін, здатна до прийняття 
самостійного рішення в ситуації вибору 
варіантів поведінки чи дій, особистості 
з високим рівнем моральної культури 
та сформованою системою соціально 
значущих ціннісних орієнтацій мож-
ливе лише за умов оновлення діяльності 
загальноосвітнього навчального закладу 
на аксіологічних засадах.
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кретному етапі. З’ясовано особливості використання освітніх технологій на уроках історії. 

Аннотация: Статья посвящена особенностям школьного исторического образования 
в Англии. Раскрываются ключевые стадии изучения истории и основные темы изучения исто-
рии именно на этом конкретном этапе. Выяснены особенности использования образователь-
ных технологий на уроках истории.

Summary: The article is devoted to the peculiarities of school historical education in England. 
The key stages of studying history and the main topics for studying history at this particular stage 
are revealed. The peculiarities of the use of educational technologies in history lessons are clarified.

З моменту здобуття незалежності 
для України відкрився шлях до євроін-
теграції, а в останні десятиліття євро-
пейська орієнтація в державній полі-
тиці превалює або взагалі є головною, 
тож, використання досвіду провідних 
європейських держав, таких як Англія, 
дослідження їх систем освіти, покра-
щить вітчизняну практику викладання 
історії, надасть можливість новатор-
ських реформ в освітянському серед-
овищі не тільки на теоретичному рівні, 
а й на практичному. 

Сучасна шкільна українська освіта 
знаходиться на перехідному етапі, сис-
тема викладання та її структура рефор-
мується, впроваджується НУШ (Нова 
українська школа) [1], яка орієнтується 
на принципи викладання та навчання 
провідних цивілізованих державах, 
серед яких і Велика Британія. 

Разом з тим, проблема трансформа-
ції сучасної шкільної історичної освіти 
залишається недостатньо висвітленою 
в педагогічній та методичній літературі 
й обмежується переважно публікаціями 
методичних розробок уроків, описами 
впровадження окремих методів, прийо-
мів, форм навчання, освітніх технологій. 
Відчувається брак і системних дослі-
джень змін, які відбуваються в теорії й 
практиці навчання історії [2, с. 4]. 

Англійська освіта завжди вважалася 
еталоном не тільки за ретельне ство-
рення образу недоступності та консерва-
тизму, а й за якісну підготовку. Сучасна 
освіта в Англії є продуктом 70-річної 
роботи над системою її постійного само-
вдосконалення. 

Сучасна британська система викла-
дання історії в школі складалася протя-
гом ХХ століття, важливу роль в її форму-
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ванні зіграла реформа 1988 р. Закон про 
реформу освіти або Educational Reform 
Act 1988 був спрямований на поліпшення 
якості освіти на всіх рівнях, підвищення 
стандартів навчання, розширення сво-
боди вибору освіти і приймався на основі 
публічного голосування.

Концепція навчання історії в англій-
ській школі, як заявив у 2013 р. міністр 
освіти Майк Гоув, полягає у тому, щоб 
учні могли зрозуміти логіку різноманіт-
них подій, їх вплив на Британію і вплив 
британських подій на світові. Британ-
ська шкільна історична освіта направ-
лена на формування громадянської 
позиції особистості, готової до самооб-
меження своєї [5; 6]. 

Шкільна історична освіта в захід-
них країнах, зокрема і у Великій Брита-
нії, пройшла шлях реформ і не завжди 
була такою, якою вона є сьогодні. Зміни 
були зумовлені соціально-політичним та 
культурним життям, під впливом різних 
подій змінювався ідеологічний підхід до 
визначення історії в шкільному курсі, 
розуміння її призначення на філософ-
ському рівні. 

До 1970-х років в Англії домінував 
погляд на історію як на науку, яка являє 
собою сукупність фактів про суспіль-
ство, знання яких допоможе краще його 
зрозуміти, використати на користь дер-
жави та особистості людини. 

У другій половині XX ст. погляд на 
історію почав змінюватись, що було 
зумовлено, передусім, протестами 
60-х років в Європі та США, які створю-
вали новий соціальний контекст і поя-
вою так званої «іншої історії» в резуль-
таті «історіографічної революції», що 
призвело до відходу від орієнтації на 
знаннях і зосередженні на історичних 
вміннях, історичному мисленні, роботі 
з джерелами, переміщенні шкільної 
дидактики за межі класу. 

В результаті репродуктивні методи 
в шкільній історичній освіті розгляда-
ються англійськими методистами як такі, 
що мають безліч недоліків і ті, що ведуть 
у минуле. Зміни в британській шкіль-
ній історичній освіті полягали у впро-
вадженні методів активного навчання. 
Приводом для їх впровадження стали 
доводи з приводу неможливості повно-
цінного засвоєння історичного матері-
алу дітьми раннього шкільного віку. 

Активні методи навчання – це спо-
соби активізації навчально-пізнаваль-
ної діяльності студентів та здобувачів 
освіти, які спонукають їх до активної 
розумової та практичної діяльності в 
процесі оволодіння матеріалом, коли 
активний як викладач, так активні й сту-
денти [3, с. 65]. 

Однією з головних причин пере-
ходу до методів активного навчання 
була доповідь Плоудена «The Plowden 
Report») у 1967 р.. В цій роботі англій-
ські дослідники відмітили важливість 
новаторської ідеї про те, що діти в ран-
ньому віці не здатні раціонально сприй-
мати складний історичний матеріал, 
який вимагає різностороннього опрацю-
вання та осмислення, а отже викладання 
історії в початковій школі втрачає свій 
сенс. Багато вчителів були згодні з цим 
підходом, проте були й ті педагоги, що 
його критикували. Виділяли також і важ-
ливість принципу «дитиноцентризму», 
який впроваджується в Україні сьогодні 
завдяки реалізації Концепції «Нова 
українська школа». 

Діяльнісна (інструментальна) модель 
навчання, на якій ґрунтується навчання 
історії в Англії на сучасному етапі, 
визнається однією з найефективніших. 
Вона базується на релятивістському 
твердженні про неможливість написання 
єдино вірної версії історії та спирається 
і на постмодерністські ідеї М. Фуко. 
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Основна ідея, що ніяке знання не є 
абсолютним, а існує лише у певному 
історичному контексті та конструюється 
за допомогою мови. Сучасна модель 
навчання історії в Англії передбачає 
визнання варіативності історичного про-
цесу, методологічний та теоретичний 
плюралізм, увагу до культурної спад-
щини минулого та явищ повсякденного 
життя [4, с. 38].

Аналіз «Національної освітньої про-
грами» Англії (The National Curriculum) 
свідчить, що знання історичних фактів 
не є основним показником хорошої під-
готовки учня до предмету. Ключовими 
показниками є аналітичні вміння здо-
бувачів освіти та розуміння ними осно-
вних закономірностей історичного про-
цесу [4, с. 40]. 

На передній план виходить власна 
думка здобувача освіти. Одним із важ-
ливих завдань педагогів є прищеплення 
здобувачам освіти вміння критично мис-
лити, самостійно обдумувати інформа-
цію із історичних джерел та самостійно 
робити висновки. Не менш важливим 
є знання здобувачами освіти законо-
мірностей розвитку суспільства, яким 
чином люди створювали держави, як 
Велика Британія вплинула на світ і 
як світ вплинув на Велику Британію. 
Англійська шкільна програма з історії 
має свою специфіку, її зміст та особли-
вості особливим чином співвідносяться 
з методами, які вчитель застосовує під 
час навчального процесу. Вчитель має 
достатню свободу у виборі тем уроків. 

В «Національній освітній програмі» 
Англії обов’язковими для вивчення на 
різних стадіях є лише блоки тем (напри-
клад, «Британія від Кам'яного віку до 
Залізного», «Римська імперія та її вплив 
на Британію», «Тюдори» та інші), у 
межах яких вчитель самостійно планує 
навчальний процес.

Різноманітність тем для вивчення в 
програмі дає велику свободу вибору для 
педагога, виходячи з чого можна оха-
рактеризувати цю програму достатньо 
гнучкою, її структура не вимагає відпо-
відності чіткому прикладу. Багато уваги 
в ній приділено саме місцевій істо-
рії, вона є обов’язковою для вивчення, 
маючи пріоритетне значення. Вивчення 
шкільного курсу історії в Англії має 
декілька основних стадій, на кожній 
з яких шкільна програма формується по 
різному, а пріоритети, зміст, методи та 
мета навчання мають деякі відмінності. 

Перша стадія навчання (Key Stage 
1, 5-7 років). Учні повинні сформувати 
власне уявлення про минуле та зрозу-
міти, чим воно відрізняється від сього-
дення. Основним завданням вчителя на 
цьому етапі є формування хронологіч-
них умінь. Крім цього, діти знайомляться 
з поняттям «джерело» та зі способами 
отримання знань про минуле [4, с. 40]. 

Після завершення цього етапу 
шкільного навчання учні зможуть від-
різняти різні історичні періоди, мати-
муть загальне уявлення про історію як 
науку, знатимуть основні факти життя 
таких історичних постатей, як Єлиза-
вета I, Н. Армстронг, королева Вікторія, 
Х. Колумб. 

На другій стадії навчання (Key 
Stage 2, 7-11 років) школярі погли-
блюють свої знання та розуміння бри-
танської, світової та місцевої історії, 
вчаться ставити питання, встановлювати 
причинно-наслідкові зв'язки та шукати 
спільне та різне в історичних епохах. 
На цьому етапі навчання програма 
пропонує вивчення англійської історії 
у хронологічній послідовності і вклю-
чає наступні блоки: «Зміни в Британії: 
від Кам'яного до Залізного віку»; «Рим-
ська імперія та її вплив на Британію»; 
«Поселення англосаксів та шотланд-
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ців»; «Боротьба вікінгів та англосаксів 
до 1066 р.» [4, с. 41]. Особливий акцент 
робиться на дослідженні історичних 
джерел, встановленні взаємозв’язку між 
різними хронологічними періодами. 

На третій стадії навчання (Key 
Stage 3, 11–14 років) вимоги до нави-
чок учнів значно розширюються. На 
цьому етапі вони повинні на основі 
поглибленого вивчення британської та 
світової історії демонструвати здатність 
інтерпретувати історичну інформацію, 
порівнювати, аналізувати різні типи 
нарративу, ставити історично значущі 
питання, наводити аргументи та відсто-
ювати власну точку зору [4, с. 41].

Головним джерелом отримання знань 
і засобом роботи на уроці в британських 
школах є не підручник, а документ або 
інше історичне джерело. Шкільний під-
ручник не розглядається як абсолютно 
достовірне джерело інформації, а як 
один із можливих варіантів інтерпрета-
ції історичного минулого. Для підруч-
ника, направленого на розвиток кри-
тичного мислення і орієнтованого на 
активну діяльність учнів в процесі піз-
нання минулого, характерна відсутність 
або мінімальна кількість авторського 
тексту. Основою підручника є різнома-
нітні візуальні чи писемні джерела, а 
також запитання і завдання до них. 

Вивчення історії на зациклене на полі-
тиці і війнах, а значну увагу приділено 

вивченню повсякденного життя британ-
ців у різні часи. Уроки найчастіше про-
водять у формі співбесіди, в ході якої 
народжується уявлення про те, «як люди 
жили раніше». Як показує практика бри-
танських колег, що учням набагато ціка-
віше вивчати історію, яка стосується 
безпосередньо їх. Учні з великим інтер-
есом вивчають так звану мікроісторію – 
історію свого графства, вулиці чи істо-
рію своєї родини [7].

Таким чином, в сучасній системі 
шкільної історичної освіти в Англії домі-
нують методи активного навчання, такі 
як: мозковий штурм, проблемна ситуа-
ція, театралізація і т.д.. Окрім того, в прі-
оритетах педагогів навчити дітей не без-
думному запам’ятовуванню історичних 
фактів, а їх плідному опрацюванню та 
виробленню власної думки. Структура 
історичної програми характеризується 
гнучкістю, вчитель має широкий спектр 
історичних тем на вибір для поглибле-
ного вивчення з учнями, але в той же час 
пріоритетність надано місцевій історії. 

При знайомстві зі змістом модульних 
програм з історії для 5 класу за новим 
Державним стандартом базової загаль-
ної середньої освіти чітко простежу-
ється тенденції шкільної історичної 
освіти Англії, а саме: повна автономія 
вчителя у доборі форм та методів орга-
нізації вивчення історії, але відповідно 
до означених ключових тем. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Анотація: У статті розглянуто специфіку та проблеми управління персоналом в освітніх 
школах. Вказано роль управління персоналом у процесі реалізації змін та шляхи подолання 
труднощів у цьому процесі.

Аннотация: В статье рассмотрены специфика и проблемы управления персоналом в об-
разовательных школах. Указана роль управления персоналом в процессе реализации конфи-
гураций и пути преодоления трудностей в этом процессе.

Summary: The article deals with the specifics and problems of personnel management in edu-
cational schools. The role of personnel management in the process of implementing changes and 
ways to overcome difficulties in this process is indicated.

Вступ. Актуальність дослідження обу-
мовлена особливістю сучасної політики 
у сфері освіти, яка є децентралізацією 
управління та перерозподілу функцій 
управління між різними рівнями. Управ-
ління освітою є актуальною проблемою, 
оскільки саме тут забезпечується освіт-
ній процес. Компетентність керівника 
в управлінні закладом освіти – цілісна, 
динамічна, особистісна освіта, що має 
власну структуру та представлена компо-
нентами: аксіологічним (системою цін-
ностей та схильностей, наявністю праг-
нення до саморозвитку, професійного 
та кар’єрного зростання), когнітивним 
(системою знань директора школи про 
персонал, способи управління ним для 
досягнення мети), діяльнісно-техноло-
гічним (умінням застосовувати знання та 
досвід для знаходження речі оптималь-
ного досвіду в нестандартних ситуаціях).

Формулювання цілі статті. Метою 
наукового дослідження є дослідження 
підходів до організації управління пер-
соналом сучасним закладом освіти.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Сьогодні дослідженнями 
з управління педагогічним персона-
лом активно займаються як науковці, 
так і управлінці-практики. Зокрема, 
теорія колективу детально розроблена 
видатним представником педагогіки 
Макаренко А.С. [15]. Єфективність і 
конкурентоздатність сучасних закла-
дів освіти описує в своїх трудах Роза-
нова В.А. [19]. Проблемами управління 
начальними закладами займалися такі 
Лазарев В.C. [14], Поташник М.М. [17], 
Фріш Г.Л., Підкасистий П.І., Слас-
тенін В.А., Рогів Е.І., Конаржев-
ський Ю.А. [12], Шамова  Т.И. [23]. 
Особистість керівника в структурах 
управління розглядають українські 
психологи Бандурка А.М. [7], Боча-
рова С.П., Землянська Е.В. [8]. Орга-
нізацію управління закладами освіти 
вивчали О. Боднар [9], Т. Рожнова [20], 
Б. Ренькас [18] та ін. Велику увага ролі 
керівника в системі управління приділя-
ють Шипунов В.Г., Кишкель Е.Н. [24].
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Викладення основного матеріалу 
статті. У світі разом із зростанням 
впливу людського капіталу збільшується 
значення освіти як найважливішого чин-
ника формування нової якості суспіль-
ства. Механізми управління освітою, 
що формувалися протягом ряду десяти-
літь, зазнають у багатьох країнах істот-
них змін, зумовлених, з одного боку, 
реформуванням національних систем 
освіти, а з іншого боку – адміністратив-
ними реформами, що проводяться в цих 
країнах на різних рівнях публічного 
управління. Істотний вплив на форму-
вання оновлених національних моделей 
управління освітою надають також інші 
фактори. У сфері освіти це насамперед 
процеси глобалізації, які найшвидшим 
та суттєвим чином змінюють зміст та 
інституційну основу державного управ-
ління [1; 4; 6; 10]. Держава поступово 
починає складати свої традиційні функ-
ції. Насамперед, це стосується функції 
регулювання. Відбувається послідовна 
інтернаціоналізація нормативно-пра-
вових джерел. На перші позиції вихо-
дить міжнародне освітнє право, яке 
відтісняє консервативне національне 
законодавство про освіту не лише фор-
мально, тобто за критерієм юридичної 
сили, джерела права, а й змістовно – за 
характером нормативно-правового регу-
лювання, спектром охоплення освітніх 
відносин, прийомами та методами регу-
лювання [11; 13]. Управління школою – 
це науково обґрунтовані дії адміністрації 
та педагогів, спрямовані на раціональне 
використання часу та сил викладачів та 
учнів у навчально-виховному процесі з 
метою поглибленого вивчення навчаль-
них предметів, морального виховання, 
розвитку особистості. Вирішення даних 
питань залежить від уміння керівника 
школи та викладачів творчо викорис-

товувати новітні досягнення науки та 
передового досвіду, від взаємовідно-
син у колективі, від активності педаго-
гів та учнів у навчальній та виховній 
роботі. Успішне досягнення керівни-
ком освітньої установи цілей та завдань 
управління залежить від низки певних 
суб’єктивних та об’єктивних обставин, 
які умовно можна поділити на три групи:

1) фактор особистості керівника, 
найважливішими складовими якого є: 
ступінь його підготовленості та профе-
сіоналізму, цільові установки, ціннісні 
орієнтації та потреби;

2) морально-психологічний клімат 
у колективі: стиль взаємовідносин, сту-
пінь зацікавленості членів колективу 
у спілкуванні;

3) матеріально-технічне забезпе-
чення, гігієнічні та естетичні умови, в 
яких протікає діяльність.

Українська школа вже третє деся-
тиліття живе в умовах безперервного 
реформування. Змінюються зміст освіти, 
методи та форми, приходять нові техно-
логії, перетворюються схеми фінансу-
вання. Це організація, а значить, подібні 
речі неминуче ведуть до необхідності змін 
у взаємодіях людей, що працюють у ній.

Управління закладом освіти означає 
здійснення різноманітної діяльності: 
адміністративної, господарської, орга-
нізаційної, правової, педагогічної. Ця 
діяльність спрямована на вирішення різ-
них за характером завдань, наприклад, 
зміцнення матеріально-технічної бази 
школи, будівництво та ремонт навчаль-
них будівель, постачання обладнання, 
благоустрій території, будівель школи, 
придбання меблів, навчально-наочних 
посібників, забезпечення санітарно-
гігієнічних умов, розстановка педаго-
гічних кадрів, комплектування класів, 
регулювання режиму роботи, контроль 
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за діяльністю педагогів та учнів, органі-
зація масових заходів з учнями, забезпе-
чення згуртованості, творчого ставлення 
до справи та ін. Проте ефективність 
цієї діяльності досягається, коли вона 
повністю підпорядкована педагогіч-
ним завданням. Ефективність перебігу 
управлінського процесу, настрій людей 
в організації, відносини між співробіт-
никами залежать від багатьох факторів:

 – безпосередніх умов роботи,
 – професіоналізму кадрових праців-

ників,
 – рівня управлінського складу та ін.

І одну з перших ролей серед цих фак-
торів грає особистість керівника. Про-
цес управління педагогічним колекти-
вом вимагає від нього високого рівня 
професіоналізму. Ефективним керівни-
ком вважається той, який на етапі реалі-
зації тієї чи іншої управлінської функції 
демонструє лише позитивні особистісні 
якості, використовуючи для цього ефек-
тивні принципи та методи взаємодії 
з колективом. Необхідно відповідати 
сучасним вимогам, займатися самови-
хованням та самоосвітою. Обов’язком 
керівника є ретельне спостереження за 
своїм колективом, своєчасне з’ясування, 
які потреби рухають кожним підлеглим 
у колективі. У зв’язку з цим необхідно 
посилити спеціальну підготовку керів-
них кадрів в умовах магістратури та 
аспірантури [21; 22].

Для виявлення особливостей та спе-
цифіки управління персоналом школи 
було проведено дослідження у Таври-
чанському опорному комунальному 
закладі загальної середньої освіти імені 
О. Гатила села Тавричанка Херсон-
ської області. У дослідженій організації 
застосовуються як зовнішні, і внутрішні 
джерела найму персоналу. Але великий 
акцент робиться все-таки на внутрішні 

джерела. Один працівник може поєдну-
вати кілька посад. Використання вну-
трішніх джерел залучення персоналу 
має свої плюси, це мінімальні витрати, 
швидке заповнення вакансій, що звіль-
нилися, хороше знання претендентами 
організації, відповідно немає процесу 
нелегкої адаптації. До прийняття працю-
вати кандидат проходить попередню роз-
мову з безпосереднім керівником. Після 
вирішення прийняття на роботу канди-
дат пише заяву про прийом на роботу 
та проходить обов’язковий медичний 
огляд. Адаптація персоналу в Таври-
чанському опорному закладі, як і у всіх 
закладах освіти України, не проводиться 
у формі наставництва. При вступі на 
роботу не відбувається стажування на 
робочому місці, отже, не призначається 
і відповідальний за стажування. До 
вступу не проходить знайомство з поса-
довими інструкціями, з вимогами охо-
рони праці, технікою безпеки, протипо-
жежної безпеки та інших. документами. 
Така форма адаптації не приносить 
користі ні закладу, ні новому працівнику.

Хоча в цілому можна говорити 
про ефективну адаптацію працівника 
завдяки колективу школи та неефек-
тивній адаптації через психологічні 
особливості роботи. В організації було 
проведено анкетування, питання анкети 
погодилися відповісти всі працівники 
організації (91 людина). В анкетуванні 
були охоплені всі категорії персоналу від 
робітників до керівників. Аналіз задо-
воленості існуючою системою оплати 
праці та системою преміювання пока-
зав, що системою оплати праці не задо-
волено 86% (78 осіб), задоволено лише 
14% (13 осіб) (рис. 1). 

Регламентованою державою систе-
мою преміювання задоволені лише 4% 
(15 людина), 96% незадоволені. 
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 В системі відсутня можливість керів-
ника преміювати за виконання особливих 
видів діяльності ( перемога в предмет-
них олімпіадах, конкурсах, особистісних 
досягненнях та інш.). Теоретично пре-
міювання можливе, але процес отримує 
величезний опір з боку представників 
відділів освіти та місцевого самовряду-
вання. Тому премії зазвичай виплачу-
ються на новий рік, до дня вчителя тощо.

У закладі дуже теплі та дружні сто-
сунки і процес адаптації відбувається 
добре завдяки згуртованому колективу 
(96% задоволені взаємовідносинами 
працівників з колективом). Із 91 особи 
задоволені відносинами з колективом 
88 осіб. І лише 4% (3 особи) не задово-
лені взаєминами з керівниками. 

Опитування працівників школи пока-
зало, що задоволеність роботою в школі 
загалом висока, але 4% хотіли б змінити 
місце роботи, переважно це молоді спе-
ціалісти, незадоволені заробітною пла-
тою або працівники, які незадоволені 
взаєминами з керівництвом.

Аналіз системи управління у Тав-
ричанському опорному комунальному 
закладі загальної середньої освіти імені 
О. Гатила показав, основні джерела 
залучення персоналу є внутрішні, це 
має так позитивні сторони так і нега-

тивні. До негативних сторін ми можемо 
віднести напругу у колективі внаслідок 
внутрішньої конкуренції, зберігається 
дефіцит робочої сили, в організацію не 
надходять нові ідеї. 

Висновки. Отже, питання сучасного 
стану управління педагогічним персо-
налом у закладах загальної середньої 
освіти є актуальним, тому що педа-
гогічний колектив (співробітники) – 
це, перш за все, стратегічний ресурс, 
на якому засновані всі успіхи і надії 
навчального закладу, та одночасно, 
люди з їхніми цілями, потребами і про-
блемами. Про це повинен пам’ятати 
кожний керівник закладу загальної 
середньої освіти. Оскільки всі цілі 
організації досягаються через людей, 
тому саме управління педагогічним 
персоналом має бути на першому місці 
серед інших компонентів менеджменту 
закладу освіти. Управління педагогіч-
ним персоналом у закладах загальної 
середньої освіти на засадах адаптив-
ного підходу містить елементи мисте-
цтва, оскільки їх утілення відбувається 
через призму особистісних якостей 
керівника закладу освіти як менеджера 
з персоналу. Тому керівник має, в першу 
чергу, зосереджуватися не на процесі, а 
на стосунках в колективі. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ МЕХАНІЗМУ 
ВИНИКНЕННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ  

У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Анотація: Стаття присвячена вивченню психологічного механізму виникнення стресових 
ситуацій у військовослужбовців. Наведено системний огляд теоретичних питань щодо приро-
ди стресу, описуються симптоми стресу та механізми, що призводять до стресових розладів, 
визначаються основні поняття, ознаки гострої реакції на стрес, досліджуються механізм ви-
никнення травми та чинники, що впливають на перебіг посттравматичних переживань. Визна-
чено, що тяжкість переживання психотравмуючої події залежить не тільки від інтенсивності, 
часового впливу, масштабу події, а й від індивідуальних чинників як адаптивних чи дезадап-
тивних механізми коупінгу.

Аннотация: Статья посвящена изучению психологического механизма возникновения 
стрессовых ситуаций у военнослужащих. Приведен системный обзор теоретических вопро-
сов природы стресса, описываются симптомы стресса и механизмы, приводящие к стрессо-
вым расстройствам, определяются основные понятия, признаки острой реакции на стресс, 
исследуются механизм возникновения травмы и факторы, влияющие на течение посттрав-
матических переживаний. Определено, что тяжесть переживания психотравмирующего со-
бытия зависит не только от интенсивности, временного воздействия, масштаба события, но 
и от индивидуальных факторов как адаптивных или дезадаптивных механизмов коупинга.

Summary: The article is devoted to the study of the psychological mechanism of stressful situa-
tions in servicemen. A systematic review of theoretical issues on the nature of stress, describes the 
symptoms of stress and mechanisms that lead to stress disorders, defines the basic concepts, signs 
of acute stress response, examines the mechanism of trauma and factors influencing post-traumat-
ic experiences. It is determined that the severity of experiencing a traumatic event depends not only 
on the intensity, temporal impact, scale of the event, but also on individual factors as adaptive or 
maladaptive mechanisms of coping.

Джерелом стресу, психотравми 
можуть стати ситуації, що викликають 
глибокі емоційні реакції у людини: між-
особистісні та сімейні конфлікти, втрата 

близької людини, антропогенні і техно-
генні катастрофи, стихійні лиха, насиль-
ство, терористичні акти, вимушене 
переселення, військові дії тощо. Проте 
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однакові ситуації можуть викликати 
різні стани у різних людей залежно від 
віку, наявності в індивіда позитивного 
досвіду проживання фрустрацій і стре-
сових ситуацій, підтримки близьких та 
рідних під час емоційних випробувань, 
наявності власних розвинутих копінг-
стратегій та відповідного рівня стре-
состійкості, існування продуктивних 
психологічних захистів, переживання 
попередніх психотравмуючих ситуацій 
та інших чинників [1]. 

Події, що створюють потенційну або 
актуальну загрозу задоволенню фунда-
ментальних потреб та водночас ставлять 
перед індивідом проблему, якої він не 
може уникнути та розв’язати за корот-
кий проміжок часу звичним для нього 
способом, можна кваліфікувати як кри-
зові. При цьому психологічне та клінічне 
розуміння кризи розрізняються [2]. Від-
повідно до психологічного підходу 
криза – це гострий емоційний стан, що 
виникає у разі блокування цілеспрямо-
ваної життєдіяльності людини, як дис-
кретний момент розвитку особистості. 
У клінічній теорії кризи це поняття вико-
ристовують для визначення такої реакції 
на небезпечні події, яку переживають 
як хворобливий стан. Зазвичай людина 
може самостійно подолати кризовий 
стан, тому у процесі подолання кризи 
людина може отримати новий досвід, 
розширити діапазон адаптивних реакцій.

Криза може закінчитися на будь-якій 
стадії, якщо небезпека зникає або людина 
знаходить адекватне вирішення проблеми. 
На відміну від кризи, екстремальна ситу-
ація – це ситуація, що виникла раптово, 
є загрозливою або суб’єктивно сприй-
мається людиною як загроза для життя, 
здоров’я, особистісної цілісності, благо-
получчя. Як екстремальні розуміють такі 
ситуації, що виходять за межі звичай-
ного, «нормального» людського досвіду. 

Ступінь екстремальності ситуації визна-
чається силою, тривалістю, новизною, 
незвичністю проявів екстремальних чин-
ників. Як фактори, що визначають екс-
тремальність, вчені розглядають такі [1]:

1) різні емоціогенні впливи, пов’язані 
з небезпекою, труднощами, новизною, 
відповідальністю в певній ситуації;

2) дефіцит необхідної інформації чи 
наявність суперечливої інформації;

3) надмірне психічне, фізичне, емо-
ційне напруження;

4) вплив несприятливих кліматичних 
умов (спеки, холоду, кисневої недостат-
ності тощо);

5) голод, спрага.
Особливої уваги потребує визначення 

особливостей військової служби, як екс-
тремальної військово-професійної діяль-
ності, у Збройних Сил України. Військова 
служба визначається як один із най-
складніших, екстремальних, суспільно 
значущих видів діяльності, що висуває 
до особистості особливі вимоги. Про-
фесійна діяльність військовослужбовців 
передбачає виконання ними функцій, 
пов’язаних із високою оперативністю, 
динамічністю дій підрозділів, обслугову-
ванням і використанням складної сучас-
ної техніки, автоматизованих систем 
управління, систем обробки інформації. 

Отже, можна стверджувати, що вій-
ськова служба – діяльність в особливих 
умовах. Останнім часом проведені нау-
кові дослідження різноманітних психо-
логічних аспектів різних видів військово-
професійної діяльності (М. Макаренко, 
О. Тімченко, М. Томчук, та ін.). Зокрема, 
організацію психологічного забезпечення 
діяльності досліджували П. Криворучко, 
С. Миронець, В. Осьодло, О. Хайрулін та 
ін., оптимізацію соціально-психологіч-
них умов  − О. Сафін, В. Невмержицький, 
Р. Калениченко, В. Лефтеров, О. Мака-
ревич та ін., психологічні детермінанти 
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професійної підготовки − Г. Гребенюк, 
О. Ковальчук, В. Стасюк, О. Хміляр, 
С.Філіппов та інші учені. Професійна 
діяльність військовослужбовців характе-
ризується складними умовами, які зако-
номірно відображаються на психічному 
рівні особистості у вигляді перенапру-
жень, тривожності, страхів, стресів тощо. 

Так, слід виокремити такі ознаки 
професійної діяльність військовослуж-
бовців [3]: 

 – раптовість, несподіваність виник-
нення та розгортання; певна загроза 
нормальній життєдіяльності і здоров’ю 
індивіда; 

 – незвичність і новизна ситуацій; не-
визначеність (повна або часткова відсут-
ність інформації, її нестача, суперечли-
вість бойової обстановки);

 – надмірність інформації (у разі пере-
вищення кількості інформації про певні 
події, явища виникає необхідність гли-
бокого і точного їх аналізу та вироблення 
адекватних висновків); наявність дефі-
циту часу (на аналіз, оцінювання обста-
новки, прийняття рішення і виконання 
конкретних дій порівняно зі звичними 
умовами діяльності, військовослужбов-
цям надається дуже мало часу); 

 – відповідальність (за виконання на-
казів і розпоряджень); 

 – наявність тривалих труднощів, дис-
комфорту, а іноді й поневірянь, яких 
зазнають військовослужбовці через 
відсутність належних для успішної жит-
тєдіяльності умов. 

При цьому слід зазначити, що 
умови діяльності військовослужбов-
ців, їх негативні впливи виявляються 
в загальній дезорганізації поведінки, 
гальмуванні раніше напрацьованих 
навичок, неадекватних реакціях на 
зовнішні подразники, труднощах у роз-
поділі уваги, звуженні обсягу уваги та 
пам’яті, імпульсивних діях. Загальними 

характеристиками цих станів є грубе 
порушення структури діяльності вій-
ськовослужбовців й значні вегетативні 
зрушення. Окрім цього, за умов трива-
лого впливу чинників, які зумовлюють 
ці стани, порушення механізмів біо-
логічного пристосування та компенса-
ції набувають незворотного характеру 
і тому в майбутньому стають міцною 
передумовою для виникнення нервово-
психічних розладів та порушень [4]. 

Причиною психотравми може стати 
будь-яка значуща для військовослужбовця 
подія, якщо вона змінює його життя, при-
зводить до розколу сприйняття життя на 
частини «до» і «після» – переживання 
втрати, надзвичайні ситуації, насильство, 
смерть близької людини тощо. Варто 
пам’ятати, що ці проблеми можуть проя-
витися не лише як посттравматичний стре-
совий розлад, а й у формі інших розладів, 
зокрема: зловживання психоактивними 
речовинами, депресії, тривожні розлади, 
порушення контролю, спалахах злості 
та ін.. Це вимагає оперативної оцінки їх 
стану, прогнозу розвитку розладів, про-
ведення всіх можливих лікувальних і 
реабілітаційних заходів. Після впливу 
травматичної події військовослужбовці 
можуть відчувати значний дистрес або 
погіршення в соціальній, професійній та 
інших важливих сферах функціонування.

Психологічне відновлення (реабіліта-
ція) військовослужбовців за таких умов 
є важливим елементом забезпечення 
виконання ними професійної діяльності. 
Саме тому фахівцям, які надають психо-
логічну допомогу, важливо диференцію-
вати поняття «стрес», «криза», «травма-
тичні переживання», «травма», «гостра 
реакція на стрес», «посттравматичний 
стресовий розлад» та розуміти, коли і 
якою мірою необхідно надавати допо-
могу, щоб унеможливити важкі наслідки 
переживання травматичної ситуації. 
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Виокремлюють такі види стресу:
1) фізіологічний – виникає внаслідок 

впливу фізичних подразників на аналіза-
тори, коли дії стрес-чинника перевищу-
ють поріг чутливості;

2) психологічний – результат дії екс-
тремальної ситуації, ставлення людини 
до неї, оцінювання складності ситуації 
тощо.

Різновидами психологічного стресу є:
− загроза, небезпека, образа, мораль-

ний тиск тощо; 
− інформаційний (інформаційне пере-

вантаження або інформаційна деприва-
ція, раптова зміна завдання та умов його 
виконання, дефіцит часу;

− ціннісно-мотиваційний (висока зна-
чущість мети, відповідальність, сум-
ління у досягненні результату); 

− стрес управління;
− травматичний стрес – сукупність 

захисних реакцій організму на зміни 
середовища, суб’єктивно оцінювані 
індивідом як загрозливі, що порушують 
адаптацію, контроль та перешкоджають 
самоактуалізації особистості. 

До стресорів, що виходять за межі 
звичайного людського досвіду, нале-
жать події, здатні травмувати психіку 
практично будь-якої здорової людини: 
стихійні лиха, техногенні катастрофи, 
події, які є результатом цілеспрямованої, 
нерідко злочинної діяльності (дивер-
сії, терористичні акти, тортури, масове 
насильство, бойові дії, потрапляння 
в «ситуацію заручника», тощо).

Таким чином, травматичні пере-
живання можуть стати психологічною 
травмою за таких умов: 

1) джерело травми – завжди зовнішня 
подія, реальна, а не в уявному світі;

2) людина усвідомлює, що відбулося 
щось, від чого погіршується її стан, але 

можливе бути часткове чи повне витіс-
нення болісних переживань – інкапсуля-
ція травми;

3) травма завжди викликає відчуття 
жаху й безпорадності, безсилля (тільки 
тоді переживання можна вважати трав-
матичними); 

4) пережите руйнує звичний спосіб 
життя, виходить за межі буденного жит-
тєвого досвіду й викликає дистрес; 

5) реакція на травму супроводжується 
спробами уникнути травматичних пере-
живань, емоцій; 

6) виникає відчуття неможливості 
контролювати свої емоції та, як наслі-
док, формується захисний механізм від-
торгнення усвідомлення цих емоцій, 
виникають наслідки, які проявляються 
через певний час. 

Серед стрес-чинників виокремлюють 
системні стрес-чинники, безпосередньо 
небезпечні для організму, та неврогенні, 
що сприймаються як небезпечні. 

Існують п’ять основних способів реа-
гування на небезпеку, які можна класи-
фікувати за ступенем її віддаленості: 
1) завмирання; 2) активне збудження; 
3) втеча; 4) напад; 5) заціпеніння. 

Отже, підсумовуючи вищевикладене 
можна дійти до висновку, що травма-
тичні переживання можуть стати психо-
логічною травмою за таких умов:

1) джерело травми – завжди зовнішня 
подія, реальна, а не в уявному світі; 

2) людина усвідомлює, що відбулося 
щось, від чого погіршується її стан, але 
можливе бути часткове чи повне витіс-
нення болісних переживань – інкапсуля-
ція травми;

3) травма завжди викликає відчуття 
жаху й безпорадності, безсилля (тільки 
тоді переживання можна вважати трав-
матичними);
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4) пережите руйнує звичний спосіб 
життя, виходить за межі буденного жит-
тєвого досвіду й викликає дистрес;

5) реакція на травму супроводжується 
спробами уникнути травматичних пере-
живань, емоцій; 

6) виникає відчуття неможливості 
контролювати свої емоції та, як наслі-
док, формується захисний механізм від-
торгнення усвідомлення цих емоцій, 
виникають наслідки, які проявляються 
через певний час.
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МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ  
ДО ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ФІЗИЧНОЇ 

АКТИВНОСТІ ТА ЗАНЯТЬ СПОРТОМ

Анотація: У статті розглянуто питання мотивації студентів до збільшення кількості фізич-
ної активності та занять спортом, шляхи мотивації, причини відсутності мотивації, наслідки 
відсутності мотивації та шляхи вирішення цієї проблеми.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы мотивации студентов к увеличению количе-
ства физической активности и занятий спортом, пути мотивации, причины отсутствия моти-
вации и последствия отсутствия мотивации и пути решения этой проблемы.

Summary: In the article the questions of motivation of students to exercise and sports, ways 
of motivation, reasons of absent motivation, impact absent of motivation and ways of solving this 
problem are considered.

Постановка проблеми. Відсутність 
достатньої фізичної активності у людей 
віком від 18 років є серйозною пробле-
мою,  що викликає стурбованість світо-
вої спільноти. Причинами недостатньої 
фізичної активності є відсутність пози-
тивного прикладу, відповідної мотивації 
та заохочення до розвитку активних та 
здорових звичок у молоді. Існує багато 
досліджень та статей, вказуючих на 
існування цієї проблеми.

Метою нашого дослідження є визна-
чення причин відсутності мотивації до 
занять фізичними вправами у студентів, 
ознайомлення наслідками відсутності 
мотивації до занять фізичними вправами 
у студентів та шляхами вирішення цієї 
проблеми, що вже були запроваджені на 
теренах України та інших держав.

Виклад основного матеріалу. Відсут-
ність фізичної активності є поширеною 
проблемою серед молоді. За сучасними 
глобальними оцінками, кожен четвертий 

дорослий і 81% підлітків не займаються 
достатньою фізичною активністю. Крім 
того, у міру економічного розвитку кра-
їни рівень інертності збільшується і може 
досягати 70% через зміну транспорт-
ного режиму, збільшення використання 
технологій для роботи та відпочинку, 
культурних цінностей та збільшення 
тривалості малорухливої поведінки [1]. 
Під фізичною активністю розуміють 
будь-який рух тіла, яке проводиться 
скелетними м’язами і вимагає витрат 
енергії. За даними Міністерства охорони 
здоров’я [2], нижче наведено рекомендо-
вані типи фізичної активності (табл. 1).

Ця проблема розглядається не лише з 
боку фізичних захворювань, а й психіч-
них розладів. 

Для визначення рівня фізичної актив-
ності, було проведено опитування серед 
студентів Української інженерно-педа-
гогічної академії 1-5 років навчання. 
Результати наведені у таблиці 2. 
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Як ми бачимо з таблиці 2, у вибірко-
вої сукупності опитуваних переважає 
низька фізична активність (53%), проте 
значна кількість студентів оцінює свою 
активність як «середню». Аналіз даних, 
що були отримані шляхом опитування 
студентів, засвідчує існування дефіциту 
фізичної активності серед студентів.

Проблема недостатньої фізичної є 
не лише причиною фізіологічних про-
блем, а й психічних розладів. Тривале 
зниження фізичної активності при-
водить до атрофічних змін у м’язах, 
кістковій тканині, порушується обмін 
речовин, знижується синтез білка. Гіпо-
динамія вкрай несприятливо познача-
ється на роботі головного мозку, вини-
кають головні болі, безсоння, люди 
стають емоційно неврівноваженими 
[6]. У тих, хто виконує недостатню 
кількість фізичних вправ, ризик загаль-
ної смертності підвищений на 20-30%, 
порівняно з людьми, які принаймні 
30 хвилин займаються фізичною діяль-
ністю середньої інтенсивності біль-
шість днів на тиждень. Дослідження 
показали, що виділення принаймні 
150 хвилин на фізичну активність 
середньої інтенсивності кожного тижня 

пов’язане зі зниженням ризику ішеміч-
ної хвороби серця на приблизно 30%, 
а також із зниженням ризику розвитку 
цукрового діабету на 27% [4]. Одними 
з наслідків впливу недостатньої фізич-
ної активності на психологічний стан 
людини є депресивні стани, емоційне 
напруження та стрес.

Причинами недостатньої фізичної 
активності є відсутність позитивного 
прикладу, відповідної мотивації та зао-
хочення до розвитку активних та здоро-
вих звичок у молоді. 

Розглянемо питання мотивації та види 
мотивів. Мотивація — це психосоціаль-
ний процес, що характеризується пове-
дінкою, яку людина вважає життєво важ-
ливою для свого особистого розвитку [5]. 

Ми виділили наступні види мотивів 
до підвищення рівня фізичної актив-
ності у студентів:

• Психолого-значущі мотиви.  
Збільшення кількості фізичної актив-

ності та заняття спортом позитивним 
чином впливає на самооцінку та само-
сприйняття та загальний емоційний стан 
студента, попереджує розвиток стресо-
вих станів, сприяє зменшенню емоцій-
ного та  розумового напруження.

Таблиця 1
Рекомендовані типи активності

Вид активності Кількість активності
Аеробна активність Не менше 150 хвилин на тиждень
Вправи помірної інтенсивності Не менше 90 хвилин на тиждень
Інтенсивні навантаження Не менше 2 разів на тиждень

Таблиця 2
Відсотковий аналіз фізичної активності студентів 1-5 років навчання

Оцінка рівня фізичної активності
Низька  

активність
Середня  

активність
Висока  

активність

Результати опитування 53%
(50 осіб)

31%
(30 осіб)

16 %
(15 осіб)
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• Культурологічні мотиви. 
Ці мотиви формуються під впливом 

суспільства, соціальних інститутів, засо-
бів масової інформації та соціальних 
медіа, шляхом спостереження певних 
моделей поведінки.

• Адміністративні мотиви. 
Фізичне виховання є невід’ємною 

складовою навчального процесу для сту-
дентів. Тому, складання заліку, відсут-
ність конфліктів з викладачем є одними 
з причин роботи на заняттях з фізичного 
виховання.

• Творчі мотиви. 
Заняття спортом, танцями та іншими 

видами фізичної активності дають сту-
дентам творчо себе виражати, розвивати 
себе фізично та духовно.

• Комунікативні мотиви. 
Цей вид мотивації формується під 

впливом бажання бути приналежним до 
певної соціальної групи, мати однодум-
ців. Таким чином, збільшення фізичної 
активності та заняття спортом сприя-
ють покращенню комунікативних нави-
чок та зв’язків.

• Естетичні мотиви. 
Мотивацією до збільшення фізичної 

активності є покращення свого зовніш-
нього вигляду. Цей вид мотивації є 
наслідком впливу та поширення попу-
лярності на заняття спортом та здоровий 
спосіб життя.

Для визначення найпоширеніших 
мотивів до збільшення фізичної актив-
ності сучасної молоді, ми провели 
опитування серед студентів Україн-
ської інженерно-педагогічної академії 
1–5 років навчання. 

Ми запропонували студентам виді-
лити мотиви до їх збільшення фізичної 
активності, а потім, за результатами 
опитування, склали перелік мотивів та 
відсотковий аналіз відповідей. 

Результати наведені у таблиці 3. 
Отже, за результатами дослідження, 

наведених у таблиці 3, можемо спо-
стерігати тенденцію до переважання 
естетичних, творчих та адміністра-
тивних мотивів серед студентів.  
Ці результати пояснюються розвине-
ністю медіа сфери, бажання творчого 
розвитку та поширення популярності 
здорового способу життя серед сту-
дентів. Наведені вище дані можна  
використовувати для подальшої роз-
робки програм, методів та комплексів 
вправ, що будуть зацікавлювати молодь 
займатися спортом та збільшувати 
фізичну активність.

Гарним початком до закладання 
інтересу до підвищення фізичної актив-
ності та спорту є діяльність на заняттях 
з фізичного виховання. Надалі ми роз-
глянемо декілька методів мотивації сту-
дентів у рамках цієї дисципліни.

Таблиця 3
Відсотковий аналіз переважаючих мотивів до фізичної активності  

студентів 1–5 років навчання

Види мотивів Рівень фізичної активності студентів Загальний 
%Низький Середній Високий

Психолого-значущі мотиви 4% 13.3% 6.6% 24%
Культурологічні мотиви 18% 6.6% 20% 44.6%
Адміністративні мотиви 32% 20% 0% 52%
Творчі мотиви 12% 30% 26.6% 68.6%
Комунікативні мотиви 18% 10% 6.6% 34.6%
Естетичні мотиви 16% 20% 40% 76%
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1. Активності на основі інтересів 
студентів. Наприклад, якщо учні нада-
ють перевагу танцям, можна включити 
до програми занять степ, або виділити 
час на танцювальний блок.

2. Збільшення можливостей для 
самостійного навчання. Дозвольте сту-
дентам взяти на себе відповідальність 
за своє навчання та обрати власні цілі. 
Не ставте студентам недосяжні цілі та не 
налаштовуйте їх на невдачу.

3. Елемент дружнього змагання. 
Додайте у програму заняття змагання і 
заохочуйте студентів побити найвищий 
рекорд.

Ці рекомендації допоможуть заохо-
тити до збільшення фізичної активності, 
занять спортом та закладуть основу 
позитивного ставлення до активного 
способу життя.

Висновки. Низька фізична активність 
є проблемою світового масштабу. При-
чинами цьому є відсутність позитивного 
прикладу, відповідної мотивації та заохо-
чення до розвитку активних та здоро-
вих звичок у молоді. Наслідками є про-
блеми фізіологічного та психологічного 
характеру. Розглянуто проблему низької 
фізичної активності з боку недостатньої 
мотивації та зацікавленості студентів. 
Досліджено рівень фізичної активності 
студентів та види переважаючих мотивів. 
Розглянуто методи заохочення та мотива-
ції студентів у навчальному середовищі. 
Отже, за даними дослідження, можна 
зробити висновок, що мотивація студен-
тів до збільшення фізичної активності та 
заохочення до занять спортом є однією 
із найважливіших цілей фізичного вихо-
вання у закладах вищої освіти. 

Література:
1. https://www.who.int/health-topics/physical-activity#tab=tab_1.
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navantazhen-potribni-nam-schotizhnja.
3. https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=27950.
4. World Health Organization. Global atlas on cardiovascular disease prevention and control.  

http://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/atlas_cvd/en/. Accessed August 12, 2014.
5. Ryan, R. M., and Deci, E. L. (2017). Self-Determination Theory. Basic Psychological Needs 

in Motivation, Development, and Wellness. New York, NY: The Guilford Press.
6. http://mailswm.com/2012/11/gipodinamiya-yiyi-shkidliviy-vpliv-na-zdorov-ya.html.
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Комунального закладу «Одеський театрально-художній фаховий коледж»

ЗАСТОСУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ  
ТКАНИН ПРИ ВИКОНАННІ ІСТОРИЧНИХ 

ТЕАТРАЛЬНИХ КОСТЮМІВ

Анотація: У статті розглядається один з видів художньої та технологічної обробки тканин 
для театрального костюму – шиття золотом. Значення мистецтва шиття золотом у створенні 
історичного театрального костюму. Історичні орнаментальні зразки та сучасні технології  імі-
тації у театральному історичному костюмі.

Аннотация: В статье рассматривается один из видов художественной и технологической 
обработки тканей для театрального костюма – шитьё золотом. Значение искусства шитья  
золотом в создании исторического театрального костюма. Исторические орнаментальные 
образцы и современные технологии имитации в театральном историческом костюме.

Summary: This article discusses one of different techniques of decoration in theater art of cos-
tumes – gold embroidery. The value of the art of sewing with gold in the creation of a historical the-
atrical costume. Historical ornamental samples and modern technologies of imitation in theatrical 
historical costume.

Постановка проблеми. В умовах 
постійного розвитку театрально-декора-
ційного мистецтва в Україні, пошук нових 
шляхів та оновлення засобів професій-
ного та особистого зростання майбутніх 
фахівців у процесі професійної підго-
товки, враховуючи рух України до Євро-
пейського співтовариства, потребує зрос-
тання підходів до якості фахової освіти. 

Аналіз існуючої педагогічної теорії та 
практики підготовки майбутніх фахівців 
у галузі театрального мистецтва дає під-
ставу виділити низку суперечностей, які 
актуалізують проблему формування їх 
професійної культури в теперішній час. 
Це суперечності між: вимогами суспіль-
ства до підготовки художників театру 
у нових естетико культурних умовах і 
реальним рівнем професійної культури 
фахівців цього профілю; розробленістю 
загальних положень формування про-
фесійної культури особистості й недо-
статністю досліджень специфічних 
особливостей становлення професійної 

культури театральних художників; праг-
ненням майбутніх художників театру до 
освоєння культури професійної діяль-
ності й відсутністю організаційно-педа-
гогічних умов для його реалізації в про-
цесі професійної підготовки. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми свідчить, що вивчення 
проблеми у підготовки майбутніх худож-
ників театрально декораційного мисте-
цтва для театрів України до цього часу 
не привертала до себе належної уваги, 
не знайшла свого втілення в наукових 
доробках учених.

Проблеми театрального мистецтва 
висвітлювали в своїх працях видатні 
діячі, такі як широковідомі класики теа-
тральної науки К. С. Станіславський 
та  Вс. Мейєрхольд, радянський теа-
тральний художник, режисер, педагог 
М. П. Акімов, реформатор новітнього 
українського театру Л. Курбас, всесвіт-
ньовідомий англійський режисер, худож-
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ник і теоретик театру – Едвард Гордон 
Крег, відомий теоретик театру Бертольд 
Брехт, широко відомий  художник театру 
Є.Є.Лансере, нідерландський філософ 
Йоган Гейзінг, сучасний польський режи-
сер, експериментатор театру Єжи Гро-
товський, польський режисер і теоретик 
Евдженіо Барба та інші – кожен з яких 
висловлював своє власне ставлення до 
художнього оформлення вистави [1].

Окремо розглядався театральний кос-
тюм у наукових працях Ю. Пігель.

Антиреалістичні теорії декадент-
ського «умовного» театру висвячені у 
багатьох усних та друкованих висту-
пах Н. Євреінова, Ф. Комісаржевського,   
Ф. Сологуба, Вяч. Іванова, А. Таірова. 
У збірниках «Театр. Книга проновий 
театр», «Криза театру» (1908), «У спо-
рах про театр» (1914). Ю. Айхенвальд 
виступав з публічною лекцією, зміст якої 
знищував поняття театру, як мистецтва.

Водночас у  педагогічній діяль-
ності питання виокремлення мис-
тецької педагогіки  вперше поставила 
О.П.Рудницька, продовження дослі-
джень знаходимо у наукових працях 
О.М. Отич, Г.М. Падалки, В.Ф. Орлова, 
О.Я. Ростовського, В. Іванової та ін. 
[4; 6 ; 9; 10; 11; 13].

Визначенням сутності педаго-
гіки мистецтва займались польські 
вчені С. Гессен, Б. Наврочинський, 
К. Сосницький, але ж вони ототожню-
вали педагогіку мистецтва та педагогіку 
культури. Б. Неменський, російський 
вчений-педагог, підкреслює, що вчити 
треба не мистецтву, а мистецтвом. 

Актуальність даної теми полягає 
у широкому колі відображення історич-
них костюмів на сцені. Класичні теа-
тральні вистави, інноваційні видовищні 
заходи, шоу, покази – все це потребує 
певних знань та умінь у практичному 

виконанні історичного театрального 
сценічного костюма та спеціальних 
видах декорування театральних тканин.

У програмі підготовки молодих 
художників театрального костюму є 
дисципліна «Художня та технологічна 
обробка театральних тканин». Необхід-
ність введення такої дисципліни зумов-
лена тим, що для створенні історичних 
образів необхідна відповідна орнамен-
тація та декорування театрального кос-
тюму згідно обраного періоду.

Метою даної дисципліни – є надання 
теоретичних знань та практичних нави-
чок у виконанні імітації шиття золотом, 
що застосовується при практичному вико-
нанні сценічного театрального костюму.

Виходячи із поставленої мети були 
окреслені наступні задачі: окреслити 
коло історичних періодів та костюмів у 
яких широко використовувався імітація 
золото-швацьких робіт, вивчити види 
технології імітації. 

Основними областями пошуку інфор-
мації будуть:

1. Орнаментальні мотиви різних 
епох;

2. Традиційні орнаменти костюмів 
та предметів декоративно-прикладного 
мистецтва різних країн та народів;

3. Традиційні та сучасні технології 
театральної імітації. 

Надбанні знання  в області орнамен-
тального мистецтва та практичні нави-
чки театральної імітації золото-шваць-
ких робіт надають студентам виконати 
театральний костюм з більшою досто-
вірністю до обраної епохи, знайти точки 
перетину між давниною та сучасним 
життя, що є одним з ключів до сер-
дець глядачів. Застосувати інноваційні 
методи та сучасні технології в практич-
ній роботі над декоруванням театраль-
ного костюму. 
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У дизайні костюму існують два при-
йоми декорування:

1. Орнаментація тканин та матеріалів 
для одягу, що виконується із застосуван-
ням багатьох різноманітних технік;

2. Різноманітні види оздоблення, 
наприклад тасьма, мереживо, аплікація 
тощо.

У художній обробці театрального 
костюму існують додаткові прийоми 
декорування:

1. Надання різноманітних фактур.
2. Тонування костюму, надання йому 

поношеного вигляду.
3. Оздоблення костюму суто прита-

манними видами історичного прикра-
шання, наприклад буфи, брижі, в’юнки, 
рюші тощо.

Орнамент в створенні історичного 
театрального костюма має дуже важливу 
роль. Завдяки орнаменту ми можемо від-
разу впізнати той чи інший історичний 
чи національний образ, епоху, стиль.

Шиття золотом –  вид прикладного 
мистецтва прийшов до нас з Візантії. 
Перші згадки про нього відносяться 
до Х–ХІІ сторіччя. 

Вишивка – один із старовинних видів   
декоративно-прикладного мистецтва.

Жінки із давніх давен прикрашали 
одяг та предмети побуту вишивкою. 
Це була можливість продемонструвати 
свою майстерність. Своє натхнення вони 
отримували у багатогранної матінки-
природи, стилізуючи природні мотиви та 
елементи у символи, які були зрозуміли 
тільки їм. Тому вишивка була не тільки 
декоративною частиною костюму, але 
несла смислове навантаження,  де кожен 
символ мав своє місце та призначення.

Невід’ємною складовою світової 
історії декоративно-прикладного мис-
тецтва є художній текстиль, найбільш 
вишуканою та складною технікою якого 

є художнє ткацтво. Протягом сторічь 
формувалися традиції, удосконалюва-
лися прийоми, відпрацьовувалася тех-
ніка художнього текстилю [8].

Шиття золотом не було так розповсю-
джене, як гладь, тамбур та інші декора-
тивні шви, воно потребувало додатко-
вого спеціального навчання. Навчалися 
такій  коштовній вишивці в Європі та на 
теренах нашої країни, в основному при 
монастирях, вишиваючи одяг для свя-
щенників. Україна не є виключенням. 
Такі тканини використовувалися для 
церковного вбрання, тому в радянський 
період ці предмети культу стали скарбом 
музеїв, але більшість їх була знищена 
в означений період. 

Згодом таку вишивку стали засто-
совувати для оздоблення світського 
костюму, дуже полюбляло шиття золо-
том купецтво. Рясно вишивали золотом 
чоловічі камзоли та жіночі сукні. 

 Тканина в інтер’єрі має велике зна-
чення, не менш, ніж шпалери та ворсові 
килими, в убранстві парадних та житло-
вих кімнат використовується чимало різ-
номанітних тканин та вишивок. Колись 
така вишивка прикрашала оббивку стін 
та меблів, балдахінів та покривал для 
ліжок. Подушки та валики для диванів, 
завіси та скатертини – усе це щиро при-
крашали різноманітною вишивкою.  

Пишними золотими узорами прикра-
шали рукава дівочого одягу, камзоли, 
чоботи. Справжніми витворами мис-
тецтв стали кокошники. Навколо гребня 
та над чолом розташовувалися золоті та 
срібні мережива, вишиті золотом гілочки 
та квіти доповнювалися вишивкою пер-
линами, дорогоцінним камінням. 

У менш коштовних варіантах засто-
совували річкові перлини, кольорові 
скляні буси, перламутрові пластини, 
фольгу [5].
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На теренах України розповсюдженні 
річкові перлини, «пацьорики», перла-
мутр, золоті та срібні пластини та нитки, 
якими вишивали узори [5].

 Ми вже зазначали, що шиття золо-
том потребувало спеціальних навичок, 
так як необхідно було відчувати деко-
ративні можливості металевих ниток 
різноманітних фактур та накручувань. 
Кожна форма орнаменту мала схему 
кріплення золотих ниток. Для об’єму 
частини узору вирізували з картону, 
берести потім перекриваючи вишив-
кою із золотих ниток, для надання 
об’єму в узорі гілочкам застосову-
вали шнури різної товщини, які потім 
також щільно обшивалися  золотими 
чи срібними нитками. З ХІІ сторіччя 
нитки починають закріпляти стежками 
не тільки по контуру, але й в середині 
елементів узору. Це запобігало прови-
санню вишивки, робило її більш міц-
ною. Коли стежки робили частими, це 
надавало додаткової фактури, нової 
декоративної виразності.  К ХVII сто-
річчю застосовують стежки у вигляді 
діагональних рядів, зигзагів, ромбів, 
які мали назви – «рядки», «городки», 
«ягідка»  та ін. Різноманіття було не 
тільки саме орнаментів, але і їх тех-
нік виконання. На бавовняних, шовко-
вих та вовняних тканинах тамбурним 
швом виконували нанесений орнамент, 
в іншому разі могли застосовувати 
вишивку «биттю» у прикріп по настилу, 
як у вишивані гладдю. В узорі могли 
поєднуватися металеві нитки з різними 
фасонами накручування, «канітель», 
«бить»,  бісер, блискітки тощо. 

Канітель – (Cannetille ou bouillon, 
Kantille, boulliou). – у золото швацькій 
роботі застосовують тонкі винтові спи-
ралі із золоченої, срібної або мішурної 
проволоки, називаються – «канітель». 

Проволока дуже тонка приблизно 0,1 мм, 
кругла або сплющена, так зветься «біть», 
перша навивається накручується на кру-
глий стержень, друга на трикутний; коли 
її знімають, завдяки пружності вона 
трохи розкручується, у наслідок цього 
утворюються правильне розташування 
фацеток, які у свою чергу надають ефек-
тні переливи світла. Для закручування К. 
існують спеціальні безперервно діючи 
механізми [3].

Технологію розподіляли за закрі-
пленням металевої нитки по пласким 
чи об’ємним формам. Для вишивання 
застосовували міцні тканини – шовк, 
оксамит, сукно, шкіра, окрім ниток, 
голок, п’яльців потрібно шило.  Отвір,  де 
повинна проходити голка з металевою 
ниткою, роблять шилом, особливо це 
стосується шкіри.  Проколи роблять без-
посередньо перед вишивкою. Металеві 
нитки  для вишивання нагрівають. Таким 
чином вони стають більш еластичними 
та м’якими, що має значення під час 
вишивання. Для опуклих частин узору 
робиться так званий настил, який може 
бути із ниток, як у вишивці гладдю, із 
паперу, картону, шкіри, шнурів. Настил 
спочатку наклеюють або пришивають, 
а потім обшивають металевою ниткою.

Існують декілька способів шиття 
золотом: 

1. Китайське шиття золотом;
2. Вишивка з настилом із шнура;
3. Наскрізне шиття гладдю;
4. Вишивка-фантазія блискітками і 

«канітелю».  
За останній час  вишивка золотом 

набуває актуальності не тільки у кос-
тюмі, та як декор в інтер’єрі. В моді схід-
ний стиль – диванні подушки, завіси, 
балдахіни – все це прикрашається у при-
кріп машинною золотою вишивкою, 
вишивкою стразами і «биттю». 
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Після винаходження вишивальної 
швацької машинки шиття золотом стало 
менш трудомістким, почали з’являтися 
артілі вишивальниць,  золоту нитку 
замінювали металевою, всі ці фактори 
знижували  вартість виробу.

Театральна імітація золотого шиття 
у першу чергу є актуальною при вико-
нанні костюмів різних історичних осіб. 
Не обійтися без неї Іоанну Грозному, 
Єлизаветі І та її свиті, Петру І-му, 
Катерині ІІ, Марії Антуанетті, Людо-
вику ХІV та багатьом іншим. Іміта-
цію золотого шиття використовують 
і у балетних виставах, прикрашаючи 
костюми та декорації. 

Одним з поширених видів імітації 
золотого шиття є аплікація. 

На першому етапі підбираємо необ-
хідні матеріали, готуємо викрійки час-
тин узору, обводячи елементи узору 
через кальку та обов’язково відмічаючи 
напрямок, зберігаючи верх та низ цих 
елементів. Тканину для аплікації перед 
кроєм проклеюємо тонкою клейовою. 

Другим етапом є перенос узору на 
тканину. Для переносу узору на тка-
нину можна скористатися копіюваль-
ним папером у разі, якщо основна тка-
нина світла. У разі, коли тканина темна 
та на ворсових тканинах  користуємося 
способом припорошування, для цього 
намалюємо ескіз у натуральну величину 
на щільному папері. По всьому контуру 
нашого узору шилом або циганською 
голкою робимо дірочки на відстані 
2-3 мм. Далі закріплюємо ескіз на тка-
нині та втираємо через дірочки натерту 
крейду з невеликою кількістю клею, або 
акриловою фарбою, обережно знімаємо 
ескіз, після чого обводимо по нанесе-
ним крапкам контури нашого узору за 
допомогою фунтика та рідко розведеної 
фарби чи просто клею ПВА. 

На третьому етапі викраюємо почергово 
симетричні елементи аплікації та компо-
нуємо на основну тканину, дотримуючись 
контурів та закріплюємо одразу відносно 
центральної лінії, таким чином накле-
юємо або пришиваємо всі деталі узору.  

Аплікація може виконуватися з різно-
манітних тканин: парчі, штучного шовку 
тощо; з узорних елементів парчевих та 
шовкових тканин, мережива, золотих чи 
срібних сіток тощо. Якщо тканина для 
аплікації має ворс чи блиск, який змінює 
колір, то завжди притримуємося правил 
крою для таких тканин, ретельно збері-
гаючи напрямок. Наклеювання можна 
здійснювати за допомогою спеціальних 
текстильних клеїв або двосторонньої 
клейової тканини. Далі аплікацію необ-
хідно пришити вручну або на машині 
за допомогою шва «зигзаг», можна 
також її закріпити, обшиваючи бісером, 
шнуром, бусинами тощо [14]. 

Зараз багато синтетичних тканин, 
з яких можна вирізати аплікацію мето-
дом випалювання та закріпляти її на 
основну тканину, припалюючи кожні 
2-5 мм. У випадках, якщо основа нату-
ральна, елементи із синтетичної тканини 
наклеюємо, як в попередньому випадку. 
Іноді аплікативні елементи можна під-
малювати жорстким пензлем та знежи-
реною олійною або акриловою фарбою, 
надаючи їм об’єму. У деяких випадках 
під аплікацію можна зробити настил 
з поролону, синтепону, ватину, у такому 
разі елемент викраюється з непроклеє-
ної тканини та з невеликою прибавкою. 
Аплікацію з об’ємним настилом приши-
ваємо по контуру.

Ще одним способом імітації шиття 
золотом є використання готових деко-
ративних тканин, які оздоблюються 
шнурами,  пайєтками, бісером, штуч-
ним камінням. Іноді перед цим тканині 
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можна надати додаткової фактури за 
допомогою прошивання металевими 
нитками. 

Дуже ефектно на сцені виглядають 
аплікації на прозорих тканинах, натяг-
нутих на каркаси. Наприклад каркасні 
коміри періоду Відродження, кокошники 
тощо. Аплікація та всі елементи: штучне 
каміння, блискітки, шнури –  пришива-
ються вручну. 

Вишивка шнурами різної товщини 
може використовуватися як вже по гото-
вій тканині з узором, так і по перенесе-
ному з ескізу фрагменту. Товщина шну-
рів залежіть від розміру сцени та задуму 
художника.

Усі перераховані засоби імітації не є 
вичерпуючими.

Технологія виконання повинна роз-
дивлятися  в кожному окремому випадку.

Висновки. У статті розглядається 
необхідність збереження традиційних та 
втілення новітніх технологій театраль-
ної імітації у ході фахової підготовки 
майбутніх художників театрально-деко-
раційного мистецтва.

В подальшій роботі планується роз-
робити навчально методичний комп-
лекс для закладів професійної фахової 
освіти які готують спеціалістів даного 
напрямку, розробити критерії оціню-
вання творчих навчальних робіт.
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ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ  
ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ СПЕКТРУ АУТИЗМУ  

В ІНКЛЮЗИВНОМУ ПРОСТОРІ НОВОЇ  
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Анотація: У статті розглянуто питання, щодо проблеми інклюзивного навчання дітей з роз-
ладами спектру аутизму в новій українській школі.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, касающиеся проблемы инклюзивного обуче-
ния детей с расстройствами спектра аутизма в новой украинской школе.

Summary: In the article examines the issues concerning the problem of inclusive education 
of children with autism spectrum disorders in the new Ukrainian school. 

Проблема оптимальної підготовки 
дітей з аутичним типом розвитку до 
шкільного навчання є надзвичайно 
нагальною,бо немає вагомих наукових 
розробок, присвячених питанню ство-
рення умов для їхнього продуктивного 
дошкільного та шкільного навчання. 
Аутичний спектр розладів не є меха-
нічною сумою окремих труднощів – тут 
простежується певна закономірність 
дизонтогенезу, що охоплює увесь пси-
хічний розвиток дитини.

Проблема аутизму, а також допомоги 
дітям та особам, які ним уражені, ще 
недостатньо вивчена. На жаль, у наш 
час такі діти не можуть бути повністю 
реабілітованими. Звертає на себе увагу 
те, що параметри індивідуального роз-
витку дітей з аутизмом суттєво відрізня-
ються в кожному конкретному випадку. 
Щодо критичного періоду, коли можна 
робити достатньо надійні прогнози ї 
подальшого розвитку, одні вчені наво-

дять цифру п’ять років, а інші – вісім. 
Насамперед це пов’язано з розумовим та 
мовленнєвим розвитком дитини. Незва-
жаючи на те, що реакція на корекцію 
чи лікування у кожної дитини є індиві-
дуальною, за окремими проявами син-
дрому аутизму можуть бути досягнуті 
позитивні результати.

Інклюзивне навчання, передусім, 
передбачає перебування дитини з осо-
бливими потребами в масовому загаль-
ноосвітньому дошкільному чи шкіль-
ному закладі, оволодіння нею знаннями, 
вміннями та навичками в ті ж самі тер-
міни, що і здоровою дитиною. Сама ідея 
інклюзії базується на тому що, життя і 
побут людей з обмеженими можливос-
тями мають бути найбільш наближені до 
умов і стилю життя суспільства, в якому 
вони перебувають.

Згідно зі ст.3 «Закону України про 
освіту» в Україні створюються рівні 
умови доступу до освіти. Дітям з осо-
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бливими освітніми потребами, як і всім 
іншим, гарантовано право на доступ 
до освіти, на можливість отримувати 
досвід і знання. Утім для цього необхідні 
спеціальні умови. Інклюзивний заклад – 
заклад освіти, який формує ці умови й 
забезпечує інклюзивне навчання як сис-
тему освітніх послуг. Зокрема: адап-
тує освітні програми та плани, фізичне 
середовище, методи та форми навчання 
використовує наявні в громаді ресурси 
залучає батьків співпрацює з фахівцями 
для надання додаткових послуг відпо-
відно до різних освітніх потреб дітей 
створює позитивний клімат в освітньому 
середовищі. В останні роки вдоскона-
лена нормативно-правова база, щодо 
упровадження інклюзії в початковій 
школі. Зокрема, у «Законі про освіту» 
виокремлено статтю 20 «Інклюзивне 
навчання», згідно з якою інклюзивні 
класи утворюють обов’язково у разі 
звернення батьків дітей з особливими 
освітніми потребами [2]. 

Стівен Едельсон – доктор психології, 
експерт ООН з проблем аутизму, дирек-
тор Інституту вивчення аутизму (Autism 
Research Institute), що в Сан-Дієґо, 
США. Очолюваний ним інститут існує 
з 1950-х, сам професор вивчає проблему 
аутизму впродовж 40 років. Чи є поді-
бні інституції та фахівці в Україні? За 
винятком кількох громадських організа-
цій, котрі проштудіювали сотні матеріа-
лів та стали експертами-самоучками, ні. 
Інститут вивчення аутизму досліджував 
«замкнених у собі людей» у Тайвані, 
Японії, Канаді, Франції, Індії, Велико-
британії, країнах Африки, загалом уста-
нова об’єднує понад сотню некомерцій-
них організацій у всьому світі [7].

«У нас зі статистикою ката-
строфа, – стверджує Інна Сергієнко, 
засновниця фонду «Дитина з майбут-

нім». – До 2012 року аутизм у дорос-
лих не існував, після 18 років їм просто 
писали інші діагнози, приміром, шизоф-
ренію. Але ж це зовсім інші лікування 
та реабілітація. Коли ми домоглися від 
Міністерства охорони здоров’я, щоб 
дорослим таки писали діагноз «аутизм», 
виникла інша проблема – хто їх буде ліку-
вати? Щодо дитячої статистики, то вона 
неточна. Не всі батьки звертаються до 
психотерапевтів, щоб поставити дітей з 
аутизмом на облік. Зараз на обліку стоїть 
7500 дітей, у 2005 році було 680. Але це 
тільки 10% від реальних показників. Якщо 
уявимо, що в нас офіційно зареєстровано 
75 тисяч дітей з аутизмом, то це якраз 
відповідає світовим показникам» [8].

Як зазначила голова спілки «Захисту 
прав осіб з розладами спектру аутизму» 
Наталія Андрєєва, головна мета – отри-
мати доступ до напрацювань інституту 
та його досліджень, оскільки в Україні 
обмаль достовірної інформації, як же 
відновлювати аутистів – саме так волі-
ють називати цей процес фахівці.

Так, Стівен Едельсон розповів, що у 
США кожні два роки виділяються вели-
чезні гроші на проведення досліджень, 
скільки у країні людей з аутизмом. Ці 
показники весь час зростають, і не лише 
у США, а по всьому світу, в середньому 
на 30%. Якщо до 1990-х років серед 
восьмирічних дітей був один аутист на 
дві тисячі, то 2018 року – один на 59.

На жаль, у сучасному світі спостеріга-
ється загальна тенденція до погіршення 
ситуації з кількістю дітей взагалі, та 
з аутизмом зокрема. За останні 20 років 
кількість випадків з аутизмом у дітей 
збільшилась у 10 разів. Ситуація розпо-
всюдження аутизму складає 1 випадок 
на 110 дітей.

Слід зазначити, що наведені цифри 
демонструють лише випадки типового 
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аутизму, відомого як синдром Каннера. 
Цілісна концепція сьогодні розширює 
межі поняття аутизму від дітей з вираз-
ним відставанням в інтелектуальному 
розвитку до дітей з легкими когнітив-
ними порушеннями і розладами соціаль-
ного функціонування і формально збере-
женими пізнавальними процесами при 
важких порушеннях соціального функ-
ціонування. Відомо, що серед дітей, у 
кого виявляють прояви аутизму, 80% 
складають хлопчики. Причини цього 
явища поки що не відомі [10, с.5].

Кожна зустріч з аутичною дитиною 
є унікальною. Батьки та педагоги, які 
мають справу з такими дітьми, пови-
нні мати у своїй скарбниці набір при-
йомів для роботи з ними та бути гнуч-
кими у своїй педагогічній тактиці. Крім 
цього, вони мають бути послідовними, 
діяти поетапно, не форсуючи подій, і 
пам’ятати: робота з дитиною, яка має роз-
лади аутичного спектру – дуже делікатна 
справа, що вимагає титанічних зусиль, 
педагогічного досвіду та терпіння.

Метою статті є проблема формування 
навчальної поведінки дітей з розладами 
спектру аутизму в інклюзивному про-
сторі НУШ. Функціонування цих дітей 
може бути дуже різне, але кожен з них 
буде мати наступні особливості: явні 
недоліки і порушення в області взаємо-
дії і соціальної поведінки; затримки і 
недоліки в опануванні мови і здатності 
спілкуватися; обмежена, повторювана 
поведінка та інтереси.

Під аутизмом у широкому сенсі розу-
міють зазвичай яскраво виражене уса-
мітнення, прагнення уникати контактів, 
стійке бажання існування у власному 
світі. Неконтактність може проявлятися 
в різних формах і з різних причин. Іноді 
вона виявляється просто характероло-
гічною рисою дитини, але буває викли-

кана і недостатністю його зору або слуху, 
глибоким інтелектуальним недорозви-
ненням і мовленнєвими труднощами, 
невротичними розладами або хронічною 
нестачею спілкування. У більшості цих 
дуже різних випадків порушення кому-
нікації виявляються наслідком основної 
недостатності: малої потреби в спілку-
ванні, труднощів сприйняття інформа-
ції і розуміння ситуації, хворобливого 
невротичного досвіду, хронічної нестачі 
спілкування в ранньому дитинстві, 
неможливості користуватися мовлен-
ням. З подібними питаннями неминуче 
стикаються батьки, вихователі, корек-
ційні педагоги таких дітей [1, с. 42].

Основним психолого-педагогіч-
ним аспектом корекційно-розвивальної 
роботи є забезпечення умов для форму-
вання вищих форм психічної діяльності 
дитини з розладами спектру аутизму у 
відповідності до закономірностей розви-
тку. У цьому контексті корекційно-педа-
гогічна робота повинна відбудуватися 
не як сукупність окремих вправ, не як про-
сте тренування недорозвинених умінь і 
навичок, а як цілісна осмислена діяль-
ність дитини, що органічно вписується 
в систему її повсякденної життєдіяль-
ності і систему її соціальних стосунків.

До найактуальніших проблем успіш-
ної роботи та реалізації інклюзивного 
навчання належить питання професій-
ної підготовки вчителів, яким слід опа-
нувати відповідні знання та навички 
щодо навчання таких дітей.

На основі накопиченого досвіду 
роботи з дітьми-аутистами в Херсон-
ському обласному центрі комплексної 
реабілітації дітей з інвалідністю, можна 
відокремити основні напрями корекції. 
Використання особливостей аутистич-
ної дитини для закріплення позитивних, 
соціально прийнятих форм поведінки. 
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Так, більшість аутистів тяжіють до виро-
блення стереотипів і ритуалів, намага-
ються чітко дотримуватися свого «сце-
нарію» (маршрут прогулянок; наявність 
та місце розташування речей в квар-
тирі; певний перелік страв, які любить 
дитина; тощо). П’ятий-шостий рік життя 
є важливим для формування позитивних 
стереотипів (наприклад, стереотип, що 
з дефектологом, чи рідними потрібно 
займатися у строго визначений час). 
Якщо дотримуватися певних правил, 
а саме, проводити заняття в один і той 
самий час, декілька разів на тиждень, 
припиняти заняття при перших озна-
ках втоми, підібрати цікаві для дитини 
іграшки, то заняття за досить корот-
кий час (від трьох тижнів до двох міся-
ців) приносять позитивний результат. 
У дитини-аутиста виробляється потреба 
спочатку у присутності певної людини 
(дефектолога) в певний час у виконанні 
завдань, відмінних від повсякденних, а 
потім і у пізнанні нового. 

Робота з аутистичною дитиною має 
опиратись на спостереження за її пове-
дінкою та опосередковані дані про її 
можливості. Важко визначити рівень 
розвитку дитини, яка не говорить або не 
використовує мову для спілкування та в 
більшості випадків, не виконує інструк-
ції. Однак, у дитини можуть бути інтер-
еси, які наближені до інтересів ровес-
ників (наприклад, в 3 роки відповідним 
до віку є будування з кубиків складних 
конструкцій; в 4 роки спостерігається 
сюжетна гра з ляльками, а не просто 
маніпуляція іграшками; в 5 років дитина 
із задоволенням слухає історії про Вінні 
Пуха, тощо). Дитина з аутизмом про-
бує переносити знання, отримані від 
спеціаліста на повсякденну діяльність 
(наприклад, дефектолог намагався 
навчити дитину розкладати предмети 

за кольором; ввечері після заняття вона 
приносила матері декілька речей одного 
кольору і вимагала, щоб мама назвала 
цей колір). Це може свідчити про збере-
женість деяких пізнавальних функцій. 
Отже, такій дитині потрібно давати зна-
ння відповідно до того рівня, який спо-
стерігається. Раннє навчання читанню 
за допомогою метода заучування напи-
саних слів, є додатковий метод комутації 
для дитини з аутизмом [9, с. 12].

Оскільки дитина отримує шанс пояс-
нити свої бажання за допомогою карток 
з написаними словами, оскільки інші 
канали (жести, міміка, мова) вона вико-
ристовує не в повній мірі. Крім того, для 
зменшення тривожності та розширення 
уявлень про навколишній світ дітям з 
аутизмом потрібно всі знання спробу-
вати розкласти по поличках. Такий спо-
сіб світосприйняття (через слова, які 
подаються з малюнками за тематичними 
блоками – мнемотаблицями) є властивим 
для аутистів. У цих дітей операція кла-
сифікації може випереджати розвиток 
образного мислення. Це відбувається як 
компенсація порушень сприймання та 
відсутність можливості створити цілісну 
картину світу, опираючись тільки на 
сенсорні канали. Формування навчаль-
ної поведінки дитини з РАС залежить 
від роботи над її емоційним розви-
тком, з розвитком здатності до контакту, 
освоєння навичок соціальної взаємодії.

Якщо корекційний педагог встано-
вив емоційний контакт з дитиною, якщо 
з’явилися емоційно насичені форми 
такого контакту в грі, малюванні, 
читанні, якщо зусилля педагога під-
тримують батьки, виконуючи вимоги 
спеціального корекційного режиму, то 
можна приступати до розвитку навичок 
взаємодії дитини і дорослого в навчаль-
ній ситуації.
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Необхідно, щоб заняття проводилися 
у певному місці або окремій кімнаті в 
спеціально відведений час. Така просто-
рово-часова організація допомагає фор-
муванню у дитини навчального стерео-
типу. Вона поступово звикає до того, що 
в кімнаті, де вона грає, є спеціальний стіл, 
за яким не розважаються, а займаються; 
або, якщо кімнат декілька, то є особлива 
кімната для гри; кухня або їдальня – для 
їжі, і навчальна кімната – для занять.

Місце для занять повинно бути орга-
нізовано так, щоб ніщо не відволікало 
дитину, щоб її зорове поле було макси-
мально організовано. Тому доцільно, щоб 
педагог і дитина, сідаючи за навчальний 
стіл обличчям до стіни, а не до кімнати, 
заповненої іграшками та посібниками, і не 
до дверей, які хтось може відкрити і цим 
відволікти від заняття. На самому столі 
повинно лежати тільки те, що знадобиться 
для виконання одного завдання, для про-
ведення одного конкретного заняття. 
Решту матеріалів педагог може тримати 
під рукою на полиці або в ящику, але поза 
зоровим полем дитини, і діставати їх по 
мірі необхідності, а попередні приби-
рати. Пізніше, це може стати обов’язком 
самої дитини: у неї з’являються окремі 
коробки, де зберігаються матеріали 
для різних занять. Ці матеріали вона 
буде послідовно діставати, викорис-
товувати, а потім прибирати [4, с. 78].

Дитина повинна звикнути до того, що 
заняття проводяться в один і той же час. 
При цьому, зазвичай, вона чітко засвоює 
послідовність, яку їй пропонує дорос-
лий, наприклад «заняття – їжа – гра». 
За змістом заняття на перших порах 
може бути продовженням гри. Адже, 
посадивши дитину за стіл, ми далеко 
не завжди можемо розраховувати на її 
довільне зосередження; тому спочатку 
ми пропонуємо їй будь-які свідомо при-

ємні види занять: викладання мозаїки, 
пазлів; кубики, які можна групувати за 
кольором; фарби або фломастери, якими 
можна малювати «доріжки», «калюжі», 
просто зафарбовувати певну площину; 
глину або пластилін, які можна розма-
зати по дощечці або скачати в «колобок»; 
ножиці і кольоровий папір, який можна 
різати на смужки; конструктор такого 
виду, який любить дитина, і т.п. Вимоги 
до організованості, безпідставного зосе-
редження дитини поки що зовсім не 
пред’являються, так як ми переслідуємо 
наступні цілі:

1. Сформувати позитивну емоційну 
установку дитини по відношенню до 
занять. Якщо ми відразу ж почнемо ста-
вити запитання і вимагати організованих 
довільних дій, то, швидше за все, сфор-
муємо стійкий негативізм у ставленні до 
навчання.

2. Зафіксувати, відзначити час і місце 
заняття, що служить основою стерео-
типу навчальної поведінки.

3. Поступово закріпити певну послі-
довність дій по підготовці до заняття 
(дістати необхідні матеріали з полиці 
або з рюкзака,) і дій, пов’язаних із завер-
шенням заняття (наприклад, покласти 
малюнок на просушку, помити пензлика, 
прибрати олівці в коробку).

Заняття може тривати кілька хвилин, 
причому в кінці педагог обов’язково 
говорить про те, що дитина «добре поза-
ймалася» і «виконала завдання», що вона 
вела себе як «хороший, розумний учень». 
Цим ми добиваємося поступового осво-
єння дитиною ролі учня, школяра.

Ми не випадково так докладно 
зупиняємося на самій формі заняття, 
на оформленні навчальної поведінки 
дитини. Ці прості, на перший погляд, 
заходи набувають у разі раннього 
дитячого аутизму особливе значення і 
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даються аутичній дитини іноді важче, 
ніж власне навчальні навички (читання, 
рахунок, письмо) [5, с. 47].

Що стосується змістовної сторони 
заняття, треба починати з тієї діяльності, 
яку любить дитина, яка доставляє їй при-
ємні сенсорні відчуття. Завжди спочатку 
орієнтуємося на її інтереси й уподо-
бання. При цьому ми не даємо їй ніякого 
завдання, а дозволяємо робити з запропо-
нованим матеріалом те, що вона бажає.

Для подальшого розвитку взаємодії 
з дитиною, вже в напрямку навчального 
стереотипу, ми, так само як в грі, спеці-
ально коментуємо її дії, надаючи їм пев-
ного сенсу.

Наприклад, якщо дитина пробує 
фарби, змішуючи їх на аркуші, то це 
«калюжі» або «хмари», і поруч можна 
підмалювати чиїсь «мокрі сліди» або 
«дощик»; якщо вона нарізала папір на 
дрібні шматочки, то ми промовляємо, 
що це будуть «листочки на дереві, яке 
ми намалюємо» або «салют». 

Якщо учень приймає той зміст, який 
ми надаємо його діям, то наші з ним 
заняття будуть належним чином розви-
ватися, ми зможемо вносити необхідні 
доповнення, наша взаємодія з дитиною 
буде проходити за тим сюжетом, який 
ми оберемо. Наприклад, ми будемо 
будувати будинок з набору з кубиків або 
конструктора такий же, як дача, на якій 
дитина провела літо; робити з пласти-
ліну грядки; саджати овочі (з мозаїки, 
пластиліну) і поступово додавати деталі: 
колодязь, собаку і т.д. Сюжетний розви-
ток ми використовуємо також у малю-
ванні, аплікації,конструюванні на занят-
тях з арт-терапії з дитиною, у якої немає 
особливої пристрасті до букв і цифр. 
Зручніше почати навчання з тих занять, 
які вона вже почала освоювати в грі: 
з малювання, ліплення, конструювання. 

На початковій стадії формування сте-
реотипу навчальної поведінки не треба 
намагатися роботи заняття різноманіт-
ними за змістом. Улюблені види діяль-
ності даються дитині в якості завдань, 
причому завжди в певній послідовності, 
до якої вона звикає; наприклад, спочатку 
гімнастика для пальчиків ,малюємо, потім 
підписуємо все на малюнку, рахунок.

Описані нами необхідні заходи з роз-
витку взаємодії з дорослим і особли-
вості організації занять актуальні по 
відношенню до дітей з будь-яким варі-
антом аутизму. Для підготовки аутич-
ної дитини до навчання пропонуються 
наступні заняття:

1) розвиток загальної і дрібної мото-
рики;

2) розвиток довільної уваги і пам’яті;
3) розвиток мовлення. 
Складність довільного розподілу 

м’язового тонусу позначається і на дріб-
ній моториці дитини з аутизмом. Тут ми 
можемо часом спостерігати незвичайну 
спритність мимовільних рухів, коли, 
наприклад, 2-3-річна дитина швидко і 
акуратно перегортає сторінки книжки, 
дитина старша – легко збирає складні 
пазли або візерунки з мозаїки. Але та ж 
дитина стає дивно незграбною, коли їй 
треба зробити щось на прохання дорос-
лого. Якщо ми намагаємося чомусь 
навчити дитину з аутизмом, наприклад, 
починаємо займатися малюванням, її 
рука може стати настільки млявою, ато-
нічною, що не утримує олівець чи пен-
зель, або, навпаки, з такою силою натис-
кає на олівець, що на папері замість 
малюнка виходить дірка; якщо займа-
ємося ліпленням, то виявляється, що 
дитина самостійно скачати кульку або 
«ковбаску», і т. п. Тому основна наша 
допомога полягає у передачі їй мото-
рного стереотипу дії, руху, тобто, про-
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сто кажучи, ми маніпулюємо руками 
дитини: вкладаємо пензлик або олівець 
в її руку і нею малюємо або пишемо; 
підтримуємо і направляємо обидві її 
руки на занятті ліпленням, аплікацією, 
конструюванням і т. п.

Цей вид допомоги є найбільш адек-
ватним і через характерні для аутичних 
дітей труднощі довільного зосеред-
ження, які на початку занять роблять, 
найчастіше, неможливим виконання 
ними завдання за зразком, за наслідуван-
ням. По мірі того як прогресує довільна 
увага дитини і стають більш впевне-
ними її рухи, ми зменшуємо фізичну 
підтримку її руки: не тримаємо кисть, 
не водимо всією рукою, а, наприклад, 
тільки підтримуємо лікоть.

Іноді в процесі відпрацювання гра-
фічних навичок дитині вже не потрібна 
фізична підтримка, але вона вимагає, 
щоб її лікоть тримали або просто дотор-
кнулися до нього для того, щоб вона 
могла «включитися» і почати викону-
вати завдання [6, с. 132].

Можна використовувати будь-які 
традиційні форми роботи для розви-
тку дрібної моторики: гімнастику і спе-
ціальні ігри для пальчиків; ліплення, 
малювання, вирізання з паперу та аплі-
кацію; нанизування бус і вишивання 
по проколах, попередньо зроблених по 
контуру малюнка, нанесеного на картон; 
конструювання та ін. Звісно, при цьому 
ми враховуємо стан дитини і ніколи не 
даємо їй голку або ножиці, якщо вона 
розгальмована, збуджена або агресивна; 
не працюємо з пластиліном і фарбами, 
якщо дитина все тягне до рота.

Умови, за якими заняття будуть 
результативні:

1. Потрібно орієнтуватися на інтер-
еси й уподобання дитини, намагаючись 
обіграти, надати емоційного сенсу тому, 
що ми робимо. 

2. Використовувати сюжетний комен-
тар, що допомагає більш тривалий час 
утримувати увагу дитини на завданні. 

3. Емоційно заохочувати дитину, 
говорити, що з кожним разом у неї вихо-
дить все краще, ставити її роботу «на 
виставку, щоб усі помилувалися» або 
подарувати її мамі.

На кожному заняття, ігровому або 
навчальному, спортивному або музич-
ному, слід «тримати увагу» аутичної 
дитини, тобто розвивати здатність до 
довільного зосередження. Завжди нама-
гаємося використовувати мимовільну 
увагу дитини. Коли вона дивиться у 
вікно, ми коментуємо те, що відбувається 
за вікном; коли дитина розглядає малю-
нок у книжці, ми фіксуємо нашу з ним 
загальну увагу на малюнку, емоційно 
коментуючи те, що на ньому зображено.

Під час гри, і під час спроб навчання 
дитини, займаючись з нею за столом, 
по-перше, треба орієнтуватися на її 
мимовільну увагу, домагаючись фікса-
ції, по-друге, об’єднання уваги педагога 
та дитини на одній і тій же діяльності. 
Структура діяльності корекційного 
педагога: 

1) початок контакту: загальний, зоро-
вий; сенсорні ігри;

2) досвід залучення помічника;
3) організація стереотипу навчаль-

ного заняття;
4) сюжет (уведення сюжету, ігрового 

сюжетного коментаря).
Наявність сюжету сприяє розвитку 

уваги дитини, орієнтація на її інтереси, 
дають можливість спільної діяльності. 
На наступних заняттях, коли дитина сама 
вимагає почати вже знайому спільну з 
дорослим діяльність або починає її сама, 
вона робить це абсолютно усвідом-
лено. Так поступово відпрацьовується 
довільна увага дитини, що дозволяє фор-
мувати її довільну поведінку в цілому.
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При підготовці дитини до навчання в 
школі необхідно приділити увагу розви-
тку довільності її сприймання та пам’яті. 
У дитини з аутизмом завжди є переду-
мови розвитку цих функцій. Більш того, 
часто такі діти мають здатність до момен-
тального сприйняття і запам’ятовування 
складних об’єктів і конструкцій (так, 
наприклад, відомий випадок, коли 
немовний хлопчик з аутизмом, єдиний 
раз в житті побачивши Ейфелеву вежу, 
намалював її по пам’яті у всіх подроби-
цях); вони запам’ятовують довгі віршо-
вані тексти, а потім цитують їх.

Педагогу, який працює з дити-
ною з аутизмом, доводиться врахову-
вати, що навіть найпростіша інфор-
мація нею часто не сприймається і не 
запам’ятовується, якщо вона спеціально 
не обіграє, не прив’яже за змістом до 
того, чим дитина цікавиться. Наприклад, 
в залежності від того, зосереджений її 
інтерес на комах або на автомобілях, 
першими словами, які вона прочитає, 
можуть бути назви метеликів або марок 
машин [3, с. 56].

Якщо у учня пристрасть до цифр 
(грає з цифрами, пише їх, говорить про 
них), але при цьому не може перейти 
до рахунку, до завдань, треба розпові-
сти дитині про «сім’ю» цифр. Якщо ми 
працюємо над розвитком знань дитини 
про навколишній світ, необхідно врахо-
вувати, що інформація про форму, колір, 
розмір предметів, про різного роду кла-
сифікації, типи, види об’єктів, істот і 
явищ природи, про різні схеми, органі-
зована за якоюсь формальною ознакою, 
сприймається і запам’ятовується аутич-
ними дітьми досить легко. 

Дитині з аутизмом не потрібні спе-
ціальні заняття з розвитку сприй-
няття і пам’яті. На кожному заняття 
ми поступово виробляємо довільну 

увагу дитини, точно так само і фак-
тично тими ж способами ми формуємо 
довільність, усвідомленість сприй-
няття, запам’ятовування і відтворення 
інформації. З цією метою матеріали 
і самі завдання підбираються відпо-
відно до інтересів і уподобань дитини; 
використовується емоційно-смисловий 
коментар, який по можливості, повинен 
бути сюжетним; послідовність видів 
діяльності в ході кожного заняття пови-
нна бути суворо дозованою.

Головним завданням щодо викорис-
тання соціально-психологічних ресур-
сів у процесі навчання і розвитку дітей 
з аутизмом є їх адаптація до умов. Вчи-
телю (дефектологу) або вихователю, 
який працює в інклюзивному класі 
(групі), де є діти з аутизмом, потрібно 
звернути увагу до таких науково-мето-
дичних рекомендацій:

1. Надавати кожній дитині можли-
вість працювати в притаманному їй 
темпі. Для цього можна запропонувати 
дитині завдання, для виконання якого 
потрібно менше часу. Обсяг роботи 
повинен збільшуватися поступово і 
узгоджуватися з індивідуальним тем-
пом дитини. Виконання меншого обсягу 
роботи дає змогу менш підготовленій 
дитині успішно з нею впоратися, що у 
свою чергу дає їй відчуття причетності 
до спільної роботи. Індивідуалізація 
темпу праці – необхідна умова психоло-
гічного комфорту дитини в НУШ (ДНЗ).

2. Регулярно змінювати види діяль-
ності та форми роботи на уроці (в групі), 
що дає змогу всім дітям без винятку 
зняти напругу, підвищити увагу.

3. Важливо слідкувати за природними 
подобами дітей у пізнавальній діяль-
ності, а не нав’язувати її. Тому варто 
найчастіше пропонувати дітям завдання, 
які б вони виконували із задоволенням.



48

№ 25 / 2022 р.
♦

4. Створювати умови для адапта-
ції дитини з аутизмом до інклюзивного 
навчання. Щоб дитина була успішною 
не стільки в навчанні, скільки у сфері 
спілкування та взаємодії між усіма учас-
никами освітнього процесу: вчителями, 
дітьми, батьками.

5. Вчителю важливо пам’ятати, що 
весь навчальний матеріал для дитини з 
аутизмом має підкріплюватися візуаль-
ним рядом, що відображає чіткий алго-
ритм дій, а також – виконанням практич-
них завдань. Так, візуальні інструменти 
надають інформацію, позитивно вплива-
ють на процес запам’ятовування і спри-
яють організації мислення.

Таким чином, у процесі навчання та 
виховання дітей з розладами спектру 
аутизму спеціально організоване, раці-
онально структуроване освітнє серед-
овище виступає, по-перше, як джерело 
різноманітного культурного досвіду і 
умов, що забезпечують його успішне 
присвоєння, а по-друге – як один з про-
відних засобів профілактики небажаних 
наслідків впливу розладів розвитку на 
життєдіяльність дитини та забезпечення 
корекційно-педагогічного ефекту. 

На сьогодні не існує комплек-
сного наукового вивчення феномену 
аутизму. Попри те, сучасні дослідження  
показали, що за вчасної діагностики 
у ранньому віці можливі ефективні 
втручання, які дозволяють значно 
покращити прогноз розвитку дитини 
з РСА, можливість соціальної інтегра-
ції у майбутньому. 

Практика засвідчує, що інклюзивна 
освіта є ефективним засобом в умовах 
модернізації корекційної освіти нової 
української школи. Надає змогу впро-
ваджувати інноваційні технології, здій-
снювати створення і прогнозування 
навчально-виховних завдань, реально 
впливати на підвищення ефективності 
вдосконалення процесу навчання та про-
форієнтації дітей з спектром аутизму. 
Одержані висновки й розроблені нау-
ково-методичні рекомендації можуть 
успішно використовуватися вчителями 
загальноосвітніх шкіл інклюзивної 
освіти, на заняттях вчителів-дефекто-
логів, корекційних педагогів, уроках 
трудового навчання, викладачами нової 
української школи, студентами вищих 
педагогічних навчальних закладів. 
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КОЗАЦЬКІ ПАМ’ЯТНИКИ – СКЛАДОВА  
КОЗАЦЬКОЇ СПАДЩИНИ

Анотація: У статті розглядаються козацькі пам’ятники – монументи, типові погруддя або 
фігури запорозьких козаків, гетьманів та козацької старшини, що встановлені в багатьох міс-
тах і селах України та Європи, – як елемент козацької етнокультурної спадщини. Акцентуєть-
ся увага на доцільності її вивчення та ефективного використання в просвітницькій діяльності 
ГО «Київська Академія Козацтва».

Аннотация: В статье рассматриваются казацкие памятники – монументы, типовые бюсты 
или фигуры запорожских казаков, гетманов и казацкой старшины, установленные во мно-
гих городах и селах Украины и Европы, – как элемент казацкого этнокультурного наследия.  
Акцентируется внимание на целесообразности его изучения и эффективного использования 
в просветительской деятельности ОО Киевская Академия Казачества.

Summary: The article deals with Cossack monuments – monuments, typical busts or figures 
of Zaporizhzhya Cossacks, hetmans and Cossack elders, installed in many cities and villages of 
Ukraine and Europe, – as an element of the Cossack ethno-cultural heritage. Attention is focused on 
the expediency of its study and effective use in the educational activities of the NGO Kiev Academy 
of Cossacks.

Постановка проблеми. Епоха україн-
ського козацтва – одна з найяскравіших 
сторінок в історії нашої країни. Козаки 
назавжди ввійшли в історію людства як 
явище, що не має аналогів [17]. Про коза-
ків складають легенди, їх наслідують та 
поважають, на їх честь встановлюють 
пам’ятники, називають вулиці, села, 
міста та багато іншого. Ми вважаємо, що 
кожному нашому співвітчизнику, потен-
ційному козацькому нащадку, необхідно 
знати історію цього феномену. 

«Козацька Світлиця» громадської 
організації «Київська Академія Коза-
цтва» (далі – КиАК) [3] є просвітниць-

ким етнокультурним простором для 
шанувальників козацької історії [6]. Ми 
розглядаємо все населення нашої країни 
як нащадків козацтва [3-6].

В процесі роботи над проектами [3; 4] 
Київської Академії Козацтва нашими 
спеціалістами були сформульовані осно-
вні складові поняття козацької спад-
щини, її матеріальної та нематеріаль-
ної компоненти [4], та визначені шляхи 
її популяризації через просвітницьку 
діяльність серед населення [3–5].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Козацькі пам’ятники як елемент 
козацької спадщини мало висвітлені 
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в сучасних наукових працях. Необ-
хідно відзначити такі публікації як 
Смолій В. А. «Звіт памяток історії та 
культури України», «Українське коза-
цтво: Мала енциклопедія» (Кер. авт. 
колект. Ф. Г. Турченко), Апанович О. М. 
«Козацька енциклопедія для юнацтва», 
в яких є деякі відомості про пам’ятники 
козакам [1; 16; 17]. 

Мета статті – оглядовий історико-
ретроспективний огляд козацьких 
пам’ятників як елементу козацької спад-
щини для нашого сучасника.

Виклад основного матеріалу. Про-
тягом декількох століть козаки про-
живали або ж тимчасово перебували в 
кожному місті, містечку чи селі сучасної 
України. Величезна кількість геогра-
фічних об’єктів українських земель має 
козацьке походження – назву на честь 
прізвища конкретного козака, його геро-
їчних вчинків, або ж власність, або місця 
проживання чи тривалого перебування 
козаків. Це все козацькі міста, містечка 
та села [14], що знаходились в ті далекі 
часи на території Козацької держави – 
Гетьманщини [10; 14; 15]. 

В процесі кропіткої роботи з історич-
ними та архівними матеріалами ми зна-
йшли більше 90 козацьких міст, містечок 
та сіл із славетною історією на теренах 
сучасної України. Найвідомішими вели-
кими містами, що входили до складу 
Гетьманщини, були: Київ, Чернігів, 
Полтава, Миргород, Ніжин, Чигирин, 
Батурин, Глухів, Брацлав, Канів, Ста-
родуб, Новгород-Сіверський, Овруч, 
Чорнобиль, Прилуки, Переяслав, Гадяч, 
Лубни, Паволоч, Біла Церква, Кропивна, 
Богуслав, Вінниця, Корсунь, Черкаси, 
Кальник, Умань, Кодак, землі Запорожжя 
[1; 2; 13; 17; 18]. Багато українських міст 
вважають себе козацькими: наприклад, 
Фастів, Чигирин, Суботів, Запоріжжя, 
Самар, Новий Кодак інші [17; 19]. 

Так як кожен із вищезазначених гео-
графічних об’єктів має власну козацьку 
історію, то саме тому протягом століть, 
а особливо в ХХ ст., там встановлювали 
пам’ятники козакам – на честь давніх 
славетних подій та героїчних вчинків 
козаків, як символ їх сміливості, хоро-
брості, непереможності, дивовижного 
розуму, дипломатії та безстрашності. 
Тобто більшість козацьких пам’ятників 
були зведені в козацьких містах, міс-
течках і селах – географічних об’єктах, 
пов’язаних з козацькою історією [13–17]. 

Найбільше козацьких пам’ятників 
споруджено в Центральній Україні – 
на колишніх землях козацької держави 
Гетьманщини [1; 13; 17] (рис. 1.) –, на 
Запоріжжі та на колишніх землях козаць-
ких Запорозьких Вольностей [13; 17]. 
Історично відомо, що Гетьманщина 
та Запорозькі Вольності свого часу 
займали велику частину сучасної тери-
торії України (рис. 2), тому логічно, що 
на цих землях встановлено велику кіль-
кість пам’ятників козакам.

Гетьманщина – козацька держава 
1648–1764 рр., на території Наддніпрян-
щини, Сіверщини та Східного Поділля 
(сучасні Київська, Полтавська, Чер-
каська, Чернігівська, Вінницька, Хмель-
ницька та частково інші області України 
та сусідніх держав) (рис. 1). 

Запорозькі Вольності – територія 
запорозьких козаків в межах сучасних 
Дніпропетровської, частково – Запо-
різької, Херсонської, Кіровоградської, 
Миколаївської, Одеської та Донецької 
областей (рис. 2) [17].

Найбільше пам’ятників по всій тери-
торії сучасної України встановлено 
відомому козацькому гетьману Богдану 
Хмельницькому. Майже в кожному вели-
кому місті чи маленькому містечку є 
пам’ятник, встановлений на його честь. 
Особливо їх багато на Черкащині, Хмель-
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Рис. 1. Карта Гетьманщини (1648)

 
 Рис. 2. Запорозькі Вольності – карта (XVIII ст.)
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ниччині, Дніпропетровщині та на Запо-
ріжжі – на історично козацьких землях, 
з якими пов’язана діяльність цього відо-
мого козацького гетьмана. А в обласному 
центрі, що носить його ім’я, а значить, є 
козацьким містом, – місті Хмельниць-
кому – встановлено 4 пам’ятника Бог-
дану Хмельницькому, що є своєрідним 
рекордом для України та світу [17; 18].

Велику кількість козацьких пам’ятників 
споруджено в Києві та області. Це легко 
пояснити, адже Київ можна вважати не 
тільки козацьким містом і сучасною сто-
лицею України, але й містом-патріархом 
слов’янського світу, чия півтора тисячо-
літня історія сповнена таємниць та неспо-
діванок. Минуле Києва – це розквіт і зане-
пад, битви і праця, свята і будні, велич і 
забуття. В даній роботі ми більш детально 
висвітлюємо козацькі пам’ятники Києва 
та Київської області. 

Найстаріший та найвідоміший 
у світі пам’ятник Богдану Хмельниць-
кому встановлений у Києві – 1888 року 
на Софіївській площі (рис. 3). Взагалі 
в Києві встановлено три пам’ятники 
Богдану Хмельницькому:

1. Пам’ятник Богдану Хмельниць-
кому на Софійській площі роботи скуль-
птора Михайла Микешина, відкритий 
11 липня 1888 року в рамках святкування 
900-річчя прийняття християнства.

2. Пам’ятник Богдану Хмельниць-
кому на території Міжрегіональної ака-
демії управління персоналом, автори : 
О. Ю. Сидорук , Б. Ю. Крилов , 2005 рік.

3. Фігура гетьмана Богдана Хмель-
ницького у багатофігурній скульптур-
ній композиції Арки Дружби Народів 
(рис. 4) [8; 9; 11; 12].

В процесі тривалої кропіткої роботи 
ми знайшли козацькі пам’ятники 
м. Києва й Київської області та наво-
димо їх перелік.

Київ:
• Пам’ятник гетьману Петру Сагай-

дачному (Контрактова Площа, відкриття 
пам’ятника – 2001 р.) (рис. 5);

• Пам’ятник «Козак Мамай» (Май-
дан Незалежності, 2001 р.);

• Пам’ятник, присвячений Пере-
яславській раді, у складі комплексу 
Арки Дружби народів (Хрещатий парк, 
1982 р.);

• Пам’ятник захисникам Вітчизни 
«Козак на коні» (перед адміністрацією 
державної прикордонної служби Укра-
їни, 2004 р.);

• Пам’ятник Богдану Хмельниць-
кому (Софійська площа, був відкритий 
на честь 900-річчя святкування хре-
щення Русі в 1888 р.);

• Пам’ятник Богдану Хмельниць-
кому (територія МАУП, 2005 р.);

• Пам’ятник Пилипу Орлику (пере-
хрестя вулиць Пилипа Орлика та Лип-
ської, був відкритий на честь 15-ої річ-
ниці Конституції України в 2011 р.);

• Скульптурна група «Запорозький 
козак і кобзар» (вул. Сагайдачного, біля 
казино «Запоріжжя»);

• Пам’ятний знак Максиму Желіз-
няку, керівнику Коліївщини (вул. Мак-
сима Желізняка);

• Пам’ятник гетьману Івану Мазепі 
(оглядовий майданчик біля льодового 
Палацу для дітей та юнацтва, 2009 р.);

• Пам’ятна плита на могилі гене-
рального писаря та судді Війська Запо-
розького Василя Кочубея та полтав-
ського полковника Війська Запорозького 
Івана Іскри (трапезна церква Києво-
Печерської Лаври);

• Пам’ятник «Козак-переможець» 
(вул. Володимирська, головне управ-
ління СБУ, був відкритий до Дня Неза-
лежності 21.08.2015) (рис. 6) [8; 9;  
11; 12].
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Рис. 3. Пам’ятник  

Богдану Хмельницькому  
в м. Київ

Рис. 4. Пам’ятник Богдану  
Хмельницькому в м. Київ. Багатофі-

гурна скульптурна композиція  
Арки Дружби Народів

 Київська область:
• Пам’ятник Івану Мазепі (с. Мазе-

пинці, назване на його честь; пам’ятник 
відкрито в 1994 р.);

• Козацький хрест на могилі геть-
мана Андрія Могили (с. Малий Букрин, 
старовинне кладовище, 1689 р.);

• Пам’ятник Богдану Хмельниць-
кому (м. Біла Церква, 1983 р.);

• Пам’ятна дошка Богдану Хмель-
ницькому (м. Біла Церква, встановлена 
на честь назви вулиці іменем великого 
полководця Б. Хмельницького, 1983 р.);

• Пам’ятник козакам 2-го Київ-
ського козацького полку (м. Біла Церква, 
1980 р.);

• Пам’ятна стела повстанцям Косин-
ського (м. Біла Церква, 1980 р.);

• Пам’ятник козацькому пол-
ковнику Семену Палію (біля м. Біла 

Церква, урочище «Палієва гора», вста-
новлено в 1980 р. на честь місця сто-
янки козацького стану полків отаманів 
1702–1704 р.);

• Пам’ятний знак 300-річчя Переяс-
лавської ради (м. Переяслав-Хмельниць-
кий, 1954 р.);

• Бюст Б. Хмельницького (м. Пере-
яслав-Хмельницький, 1995 р.);

• Пам’ятник Тарасу Федоровичу 
Трясило (м. Переяслав-Хмельницький, 
1995 р.);

• Пам’ятний знак на честь 375-річчя 
козацького полковника Семена Палія 
(м. Фастів, 1997 р.) [8; 9; 11;12; 16]. 

Географічно пам’ятники козацьким 
гетьманам, козацькій старшині та осо-
бливо відомим своєю сміливістю коза-
кам розташовані не тільки на території 
сучасної України, але й в деяких краї-
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нах ближнього та дальнього зарубіжжя,  
про що далі буде йти мова. 

В Білорусі в м. Гомель в 1958 р. було 
встановлено пам’ятник Богдану Хмель-
ницькому та навіть перейменовано 
вулицю на честь відомого гетьмана Вій-
ська Запорозького (раніше вулиця мала 
назву Батарейна, а з 1954 р. – вулиця 
Богдана Хмельницького) [7]. 

Найбільше козацьких пам’ятників на 
території Західної Європи знаходиться в 
Австрії – судячи з історичних подій, саме 
завдяки козакам Австрія не дала себе 
захопити військам Османської імперії та 
зберегла християнство [10; 20; 21].

У столиці Австрії, на горі Каленберг, 
в  2013 р. відкрили пам’ятник запороз-
ьким козакам [20; 21], які 1683 року 
звільняли Відень від військ Османської 
імперії, яка хотіла захопити це страте-
гічно важливе для неї місто, де Дунай 
з’єднував Чорне море з Західною Євро-
пою. 330 років тому у Відні відбулася вирі-
шальна битва, яка зупинила експансію 
турецьких військ углиб Європи. Полки 
запорозьких козаків, покликаних австрій-
цями на допомогу, зіграли вирішальну 
роль у визволенні столиці Австрії. Мер 
Відня заявив, що його народ не забуде 
допомогу козаків: «Ми пам’ятаємо свою 
історію і ніколи не забудемо ту допомогу, 
яку нам надали під час осади Відня запо-

розькі козаки…». Мешканці Відня і зараз 
пам’ятають запорозьких козаків: «Про 
події 1683 р. ми також пам’ятаємо і зна-
ємо, хто такі козаки. Вони були відваж-
ними і швидкими…». Цікаво відмітити, 
що про відважних запорозьких козаків 
згадали не лише мешканці Відня, але й 
турки. За іронією долі, саме вони зводили 
фундамент для цього пам’ятника козакам 
(рис. 7) [20].

Другий пам’ятник козакам в Австрії 
знаходиться також в Відні – в Тюркен-
шанцпарк. Він встановлений в 2003 р. 
на честь 320-ї річниці визволення Відня 
від турецької облоги запорозькими коза-
ками [21].

Третій козацький пам’ятник в Австрії 
теж встановлено в Відні, в 1885 р., а 
в 1862 р. було названо вулицю на його 
честь – Кульчицький-штрассе [23; 24]. 
Це відомий пам’ятник Юрію Куль-
чицькому – запорозькому козаку, який 
потрапив в полон до турків, вивчив 
там турецьку мову, був викуплений 
з полону сербськими купцями, допоміг 
Австрії перемогти в Віденській битві в 
1683 р. та, за легендою, привчив Європу 
до турецької кави (рис. 8).

Віденська битва мала вирішальне 
значення не тільки для Австрії, але й 
для всього тогочасного християнського 
світу – перемога християн в цій битві 

     
Рис. 5. Пам’ятник гетьману  

Петру Сагайдачному

 
Рис. 6. Пам’ятник  

«Козак-переможець»
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зупинила завоювання Османської імпе-
рії на європейських землях, а Австрія 
надовго стала найсильнішою державою 
Центральної Європи. 

За величезні заслуги у здобутті пере-
моги в Віденській битві міська рада 
Відня нагородила Юрія Кульчицького 
сумою грошей, подарувала будинок 
в престижному районі Леопольдштадт 
та звільнила його компанію від подат-
ків на 20 років, а австрійський імпера-
тор призначив його особистим пере-
кладачем з турецької мови та дав йому 
посаду «цесарського придворного 
кур’єра» в Туреччині. Також Кульчиць-
кому надали право самостійно взяти 
собі в нагороду частину захопленого 
трофейного майна османських військ. 
В якості нагороди він вибрав 300 міш-
ків кави, далі розпочавши свою кавову 
кампанію і відкривши першу в Європі 
кав’ярню. В 1862 р. іменем Кульчиць-
кого була названа одна із центральних 
вулиць Відня – Кульчицький-штрассе. 
А в 1865 р. Карл Цвіріна, партнер спад-
коємців Кульчицького та кавовий магнат, 

встановлює пам’ятник Юрію Кульчиць-
кому на цій вулиці (рис. 8) [23; 24]. 

У Франції, в м. Дюнкерк, в 2017 р. 
відкрили меморіальну дошку на честь 
легендарного кошового отамана Запо-
розької Січі Івана Сірка та козаків, що 
брали участь у визволенні міста під час 
Тридцятирічної війни в 1646 р. [22].

Ми вважаємо, що інформаційні мате-
ріали про козацькі пам’ятники доцільно 
включити в освітні програми закладів 
загальної середньої, професійно-тех-
нічної, спеціальної та вищої освіти та 
акцентувати увагу на героїчне минуле 
славетного українського козацтва. Спи-
раючись на свій досвід роботи зі спів-
вітчизниками, ми розробили цілий 
ряд рекомендацій щодо популяриза-
ції козацьких пам’ятників як елементу 
козацької спадщини:

- на уроках історії – при розповіді 
про героїчні подвиги козаків згадати і 
пам’ятники, які були споруджені на їх 
честь, особливо в їх місцевості; 

- в контексті інформації про козацькі 
пам’ятники: на уроках історії, літератури 

  
 

Рис. 7. Пам’ятник козакам-захисникам  
Відня

Рис. 8. Пам’ятник козаку  
Юрію Кульчицькому в Відні



56

№ 25 / 2022 р.
♦

та відповідних факультативах – прово-
дити читання, обробку та обговорення 
творів за козацькою тематикою та істо-
ричних текстів про козаків (наприклад, 
Куліш П. «Чорна рада», Гоголь М. В. 
«Тарас Бульба», Нечуй-Левицький  І. С. 
«Семен Палій» і «Запорожці», Апанович 
О. «Розповіді про запорозьких козаків», 
Яворницький Д. І. «Іван Дмитрович 
Сірко», Огієнко І. «Богдан Хмельниць-
кий», Драгоманов М. П. «Про україн-
ських козаків, татар та турків: історична 
розвідка», Мицик Ю. А. «Як козаки вою-
вали: Історичні розповіді про запорізь-
ких козаків» та інші);

- на уроках краєзнавства – розповіді 
про конкретні пам’ятники козакам в сво-
єму місті, містечку чи селі та їх історію;

- на уроках української мови – 
більше приділяти уваги козацькій тема-
тиці через диктанти, вправи та твори, 
що включають в себе історії про геро-
їчні подвиги козаків, про їх життя та 
пам’ятники козакам;

- під час підготовки до свят та інших 
культурно-масових заходів – ввести 
козацький танець гопак та більше козаць-
ких народних та українських народних 
пісень про козаків;

- під час підготовки виставок худож-
ніх робіт та поробок – більше приділяти 
уваги козацькій тематиці через малю-
вання, ліплення, декоративно-прикладне 
мистецтво та ін.

- впроваджувати діяльнісний під-
хід до вивчення козацької спадщини під 

час заходів на свіжому повітрі: прово-
дити екскурсії до місцевих пам’ятників 
та пам’ятників козакам в інших містах 
і селах, поїздки до місць козацької слави 
з поданням цікавої інформації про життя 
та героїчні вчинки козаків;

- проводити екскурсії учнів, студентів 
та всіх бажаючих до музеїв козацької істо-
рії (музей Гетьманства та козацький музей 
під відкритим небом «Мамаєва слобода» 
в м. Київ, історико-культурний комплекс 
«Запорозька Січ» на відомому острові 
«Хортиця» в Запоріжжі, музей козаць-
кої історії в м. Одеса та багато інших);

- проводити виховні години та тема-
тичні культурно-виховні заходи щодо 
популяризації козацьких пам’ятників та 
інших складових козацької етнокультур-
ної спадщини; 

- для всіх зацікавлених школярів, 
студентів та ініціативної молоді – орга-
нізовувати літературні вечори щодо істо-
рії створення козацьких пам’ятників.

Козацькі пам’ятники – цікавий мате-
ріал про козацьку спадщину, який вико-
ристовується нами для тематичних 
зустрічей та міжособистісного спілку-
вання в «Козацькій Світлиці» КиАК під 
час різноманітних заходів за козацькою 
тематикою. Ми вважаємо, що кожному 
потенційному козацькому нащадку 
необхідно мати більш глибокі знання 
про пам’ятники козакам та інші об’єкти, 
що пов’язують нас із козацькою історією 
та підтримують добру пам’ять про сла-
ветних козаків. 
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Склярова Г. О.
заступник директора з навчальної роботи 

Краматорського фахового коледжу технологій та дизайну

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ  
АВТОМАТИЧНОГО СКЛАДАННЯ РОЗКЛАДУ  

ЗАНЯТЬ ТА ЗАЙНЯТОСТІ ВИКЛАДАЧІВ  
ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ В КОЛЕДЖІ

Анотація: У статті розглянуті основні принципи роботи програми «Розклад: Нова школа» 
у хмарному середовищі для підвищення ефективності використання робочого часу заступни-
ка директора з навчальної роботи.

Аннотация: В статье рассмотрены основные принципы работы программы «Розклад: 
Нова школа» в облачной среде для повышения эффективности использования рабочего вре-
мени заместителя директора по учебной работе.

Summary: The article considers the basic principles of the program "Schedule: New School" in 
a cloud environment to improve the efficiency of working time of the Deputy Director for Academic 
Affairs.

Освітній процес у коледжі – це 
структурована система організаційних 
і дидактичних заходів, спрямованих на 
реалізацію змісту освіти певного освіт-
нього ступеня (освітньо-кваліфікацій-
ного рівня) відповідно до вимог  стан-
дартів освітньої діяльності та стандартів 
фахової передвищої освіти. 

Освітній процес базується на прин-
ципах науковості, гуманізму, демокра-
тичності, безперервності та ступеневості 
освіти. При цьому він орієнтується на фор-
мування освіченої, гармонійно розвинутої 
особистості, здатної до постійного онов-
лення знань, професійної мобільності та 
прискореної адаптації в умовах перехід-
ного періоду реформування економіки.

Питання ефективної організації 
навчального процесу у коледжі є важли-
вим та актуальним, особливо на початку 
навчального року. Від правильно та зба-
лансовано складеного розкладу в певній 

мірі залежить злагоджена робота всього 
навчального закладу.

Використання програм автоматич-
ного складання розкладу занять та 
зайнятості викладачів надає значні пере-
ваги у зв’язку з наявністю доступу до 
хмарних технологій.

Хмарні технології – це парадигма, що 
передбачає віддалену обробку та збері-
гання даних.

Хмарні технології – це зручне серед-
овище для зберігання і обробки інфор-
мації. Робота в «хмарах» спрямована на 
зниження витрат і підвищення ефектив-
ності роботи підприємств. Особливістю 
хмарних технологій є не прихильність 
до апаратної платформи і географіч-
ної території. Клієнт може працювати 
з хмарними сервісами з будь-якої точки 
планети і з будь-якого пристрою, що має 
доступ в інтернет, а також оперативно 
реагувати на зміни потреб.
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Основні переваги, які можуть дати 
хмарні сервіси, очевидні:

 – економія засобів на придбання про-
грамного забезпечення;

 – зниження потреби в спеціалізова-
них приміщеннях;

 – економія дискового простору;
 – забезпечення захисту даних від 

втрат та виконання багатьох видів на-
вчальної діяльності, контролю і оціню-

вання, тестування он-лайн, відкритості 
освітнього середовища;

 – антивірусна, безрекламна, антиха-
креська безпека та відкритість освітньо-
го середовища.

Окрім того, відмічаємо так переваги:
Зручність
Робота з розкладом можлива з будь-

якого комп’ютера або планшету, де є 
вихід в інтернет в будь-який зручний 

Рис. 1
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час. Програма доступна для всіх корис-
тувачів, яким надається дозвіл.

Безпека
Зникає проблема пошкодження 

комп’ютера в коледжі або наявність 
помилки – всі дані розкладу гарантовано 
зберігаються на сервері.

Швидкість
Заступник директора при складанні 

розкладу не залежить від потужності 
наявної техніки – всі обчислювання про-
водяться на сервері. Всі поліпшення та 
нові, додаткові функції програми стають 
доступними миттєво.

Рис. 2

Рис. 3
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Миттєва підтримка
Служба підтримки програмного 

забезпечення готова надати технічні 
консультації щодо роботи в програмі.

Далі наведемо основні функції про-
грами, як використовуються при скла-
данні розкладу.

Рис. 4

Рис. 5

Усі види розкладів
Річний, семестровий, тижневий роз-

клади. 1 або 2 зміни навчання – елемен- 
тарні налаштування під  конкретну ситуа-
цію (рис. 1).

Модуль навантаження
Викладачі, викладачі-сумісники, 

предмети, аудиторії, тижневі години, 
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розподіл груп між викладачами – вся 
обробка даних  в одному вікні (рис. 2).

Майстер друку
Друк розкладу, журнал заміни, 

аудиторій, навантаження викладачів – 
швидко і будь-якого формату (рис. 3).

Усі типи груп
Різнопрофільні групи, заняття у пото-

ках, міжпредметний поділ – легка реалі-
зація будь якого поділу на групи (рис. 4).

Автомат для складання розкладу 
Функція автоматичного складання 

розкладу, яка створює збалансований 
розклад згідно рекомендацій Міністер-
ства освіти та науки України та норм 
СанПІНу (рис. 5).

Журнал заміни
Всі види замін автоматично вно-

сяться в електронний журнал з подаль-
шою редакцією та друком. Є можливість 
оформлювати табель рабочого часу.

Для ПТНЗ – передбачена функція 
миттєвого введення даних.

Копіюємо відразу всі дані  з предмету 
за рік у Word або Excel і в один клік встав-
ляємо в програму.  Навчальний план 
створюється на кожну групу окремо.

 В онлайн програмі автоматизованого 
складання розкладу є можливість відре-
дагувати результат в ручному режимі. Всі 
дані, внесені в програму, зберігаються 
за всі роки. Отже, вдруге  складання роз-
кладу занять займе в рази менше часу.

Сучасність пред’являє усе більш 
високі вимоги до практичного  воло-
діння сучасними комп’ютерними тех-
нологіями  у професійній сфері. Обсяги 
інформації ростуть і часто рутинні спо-
соби її передачі, збереження й обробки 
є неефективними. Використання іннова-
ційних технологій розкриває величезні 
можливості комп’ютерного забезпе-
чення  як засобу підвищення ефектив-
ності організації навчального процесу. 
Комп’ютерні навчальні програми мають 
багато переваг перед традиційними 
методами організації роботи.  Викорис-
тання комп’ютера дозволяє не тільки 
багаторазово підвищити ефективність 
роботи, але і запобігти помилок у скла-
данні розкладу, знизити трудоміст-
кість та підвищити ефективність вико-
ристання часу заступника директора 
з навчальної роботи. 

Література: 
1. Вільямс Р., Маклі К., «Комп’ютер  у школі». К. : Вища школа, 2005. 267 с.
2. Н.І. Мачинська, С.С. Стельмах «Сучасні форми організації навчального процесу у вищій 

школі». Львів, ЛДУВС, 2012, 180 с.
3. Новиков С. В. Принципи розробки Інтернет-підручників. К. 2002. № 7.
4. Полат Є. С. «Інтернет на уроках іноземної мови». Іноземні мови в школі. 2001. № 3.
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ  
ФЕНОМЕНА КРЕАТИВНОСТІ

Анотація: У статті розглянуто проблему неоднозначності тлумачення феномена креатив-
ності. Здійснено теоретичний аналіз креативності особистості на основі огляду праць зару-
біжних та вітчизняних психологів.

Аннотация: В статье рассмотрена проблема неоднозначности толкования феномена кре-
ативности. Проведен теоретический анализ креативности личности на основе обзора трудов 
зарубежных и отечественных психологов.

Summary: The article considers the problem of ambiguity in the interpretation of the phenome-
non of creativity. Theoretical analysis of personality creativity based on a review of the works of for-
eign and domestic psychologists.

Актуальність дослідження. Про-
блематика креативності є однією з най-
складніших та неоднозначних галузей 
психологічного дослідження. Різнома-
нітні дослідження цього феномена як у 
вітчизняній, так і в зарубіжній психо-
логічній науці характеризуються бага-
тоаспектністю досліджуваних явищ, 
різноманітністю підходів та визна-
чень предмета. Проблема творчості та 
творчої здібності людини вивчається 
у багатьох галузях гуманітарного зна-
ння. Однак досі залишається відкритим 
низка питань, що стосуються природи, 
структури та змісту цього поняття.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Сучасна психолого-педа-
гогічна наука розглядає креативність 
із різних точок зору. Зокрема, дослід-
ники визначають загальні основи кре-
ативності (Д. Богоявленська, Дж. Гіл-
форд, Є. Ільїн, А. Маслоу, В. Моляко, 
С. Сисоєва, Р. Стернберг, П. Торренс та 
ін.), механізми креативного мислення 
(Г. Альтшуллер, Д. Богоявленська, Е. де 
Боно, Дж. Гілфорд, О. Лук, О. Матюш-

кін, В. Моляко, Я. Пономарьов, П. Тор-
ренс та ін.); розглядають креативність 
як різновид інтелектуальної поведінки 
(Г. Айзенк, Д. Векслер, Р. Стернберг); 
вивчають «самоактуалізацію» у зв’язку 
з креативністю (Л. Гольдштейн, А. Мас-
лоу, К. Роджерс та ін.); досліджують 
особливий характер мотивації креативів 
(С. Голлан, Р. Кеттел, Д. Мак-Кіннон та 
ін.), рефлексію креативності й творчу 
продуктивність у наукових співробітни-
ків (В. Пятруліс).

Е. Фромм визначав креативність як: 
«Це здатність дивуватися та пізнавати, 
вміння знаходити рішення в нестан-
дартних ситуаціях; націленість на від-
криття нового та здатність до глибо-
кого усвідомлення свого досвіду» [11]. 
Таким чином, критерій творчості для 
Е. Фромма – не якість результату (про-
дукту творчої діяльності), а характерис-
тики та процеси, що активізують творчу 
продуктивність.

А. Адлер зазначав, що «люди мають 
творчу силу, яка забезпечує можли-
вість розпоряджатися власним життям». 
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Також, визначає конструкт «творчого 
Я» як активний принцип людського 
життя,  що надає їй значущість. «Ця 
творча сила впливає на кожну грань 
людського досвіду: сприйняття, пам'ять, 
уяву, фантазії». Наявність творчої сили 
дозволяє створювати унікальний життє-
вий стиль і «робить кожну людину само-
визначним індивідом» [2].

Мета статті полягає в теоретичному 
обґрунтуванні поняття «креативності» 
особистості ; довести актуальність її 
дослідження як психічного феномена.

Виклад основного матеріалу. 
У сучасних умовах соціально-активна, 
яскрава творча особистість стає все 
більш затребуваною суспільством. Роз-
виток та становлення такої особистості – 
одна з найважливіших проблем психоло-
гічної та педагогічної теорії та практики.

Поняття «креативність» походить від 
латинського creatio, що означає «ство-
рення». Сутність та відмінність підходів 
до визначення креативності розкрива-
ються у зіставленні наукових трактувань. 
У науці виділяються три підходи у дослі-
дженні креативності, відповідно до яких 
креативність розглядається як:

• особистісна категорія, пов'язана із 
саморозвитком та самоактуалізацією;

• творчий процес;
• результат діяльності, пов'язаний із 

створенням нового.
Існують різні визначення поняття 

«креативність». Креативність - це інте-
лектуальна здатність "породжувати" 
незвичайні ідеї, відхилятися від тради-
ційних схем, швидко вирішувати про-
блемні ситуації; це здатність, яка «може 
виявлятися у мисленні, почуттях, спіл-
куванні, окремих видах діяльності, 
характеризувати особистість у цілому та 
її окремі сторони, продукти діяльності, 
процес їх створення» [6, с. 165].

Ф. Вільямс розуміє під креативністю 
деяку властивість або характеристику 
особистості, що виражається у твор-
чій продуктивності, а саме у здатності 
породжувати оригінальні ідеї, відхиля-
тися у мисленні від традиційних схем, 
швидко вирішувати проблемні ситуації. 
Тобто, саме його визначення креатив-
ності є основою трактування даного 
поняття упорядниками сучасних психо-
логічних словників [10, с. 23].

Творчість, за теорією А. Маслоу, є уні-
версальною характеристикою, вродже-
ною властивістю, яка присутня в кожній 
людині від народження: «дерева дають 
листя, птахи літають, людина творить». 
Творчість закладена в кожному, вона 
не вимагає спеціальних талантів та зді-
бностей. У процесі освоєння культурних 
норм, більшість людей втрачає цю якість, 
чому сприяє система офіційної освіти. 
Теорія А.Маслоу, однак, не описує точ-
них факторів, що впливають на творчість 
та самоактуалізацію особистості [5].

Інший представник гуманістичного 
напряму психології К. Роджерс ствер-
джував, що креативність – це здатність 
«вийти за межі свого я», яка допомагає 
вигадувати та знаходити унікальні ідеї, 
результати, способи вирішення всіх жит-
тєвих проблем. Креативна особистість 
використовує свої здібності та таланти, 
реалізує свій потенціал. Важливе місце 
у концепції К. Роджерса займають вису-
нуті їм внутрішні та зовнішні умови 
творчої діяльності. До внутрішні умови 
самого індивіда дослідник відносить: 
відкритість новому досвіду; внутрішній 
локус оцінювання; здатність до незви-
чайних поєднань; до зовнішніх умов 
творчості: психологічну безпеку та 
захищеність (визнання абсолютної цін-
ності індивіда, створення обстановки, 
в якій відсутнє зовнішнє оцінювання); 
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психологічну свободу самовираження. 
Як супутні компоненти творчого акту 
К. Роджерс виділяє емоції [7].

Інші дослідники відносять термін 
"креативність" до виду специфічних піз-
навальних здібностей. Концепція креа-
тивності як універсальної пізнавальної 
творчої здібності, описаної в термінах 
мислення, набула популярності після 
появи робіт Дж. Гілфорда. В основу 
моделі «структури інтелекту»  Дж. Гіл-
форда лягла біхевіористська схема: сти-
мул – латентна операція – реакція.

Дж. Гілфорд описав три основні фак-
тори творчого прояву особистості: ори-
гінальність, чутливість та інтеграцію 
(здатність одночасно враховувати або 
об'єднувати кілька протилежних умов, 
передумов та принципів). Крім цих 
трьох основних параметрів він виділяв 
такі: здатність до виявлення та поста-
новки проблем; здатність удосконалити 
об'єкт, додаючи деталі; здатність вирі-
шувати проблеми, тобто здатність до 
аналізу та синтезу. Ці характеристики 
лягли основою програми дослідження 
здібностей Дж. Гілфорда, що у подаль-
шому розвивав Є. Торренс [4].

По Є. Торренсу, «креативність – це 
не спеціальна, а загальна здатність, яка 
базується на констеляції загального інте-
лекту, особистісних характеристик і зді-
бностей до продуктивного мислення» . 
У той самий час Є. Торренс визначає кре-
ативність не лише як  здатність особис-
тості, а й як процес. Він стверджує, що 
«креативність – це такий процес, скла-
довими частинами якого є чутливість 
до проблем, відчуття незадоволеності та 
недостатності своїх знань, чутливість до 
відсутніх елементів та дисгармонії, упіз-
нання проблем, пошук рішень, здогади, 
формулювання гіпотез та перевірка цих 
гіпотез, їх модифікація, а також узагаль-

нення результатів». Є.Торренс дійшов 
висновку, що розвиток креативності 
не зумовлено генетично, а залежить 
від культури та середовища, в якому ця 
особистість формувалася, крім того, він 
експериментально довів, що спад у роз-
витку креативності може бути усунений 
у процесі навчання [13, c. 129].

У теоріях креативності Р. Стернберга 
та Т. Любарта ключовим поняттям є 
вирішення проблем. Чутливість до про-
блем є вихідною причиною креативного 
процесу. Р. Стернберг і Т. Любарт не 
ототожнюють креативність та інтелект. 
Проте, на думку дослідників, інтелек-
туальні здібності, поряд зі знаннями, 
мотивами та особистісними характерис-
тиками, служать джерелом творчості. 
«Дослідження дивергентного мислення 
відкривають шлях до розуміння твор-
чого процесу і дають можливість пере-
вірити існування інваріантів у процесі 
породження нових ідей». При цьому 
важливо, щоб були задіяні три голо-
вні компоненти інтелекту: синтетичний 
(здатність виділяти та представляти про-
блему по-новому), аналітичний (здат-
ність впізнавати гідні розробки ідеї) та 
практично-контекстуальний (здатність 
переконати інших у цінності ідеї) [8].

Дослідження Ф. Беррона показують, 
що креативна особистість – це людина, 
якій не притаманний конформізм і ригід-
ність, що володіє високою самооцінкою, 
як правило, не дисциплінована, багато 
чому піддає сумніву і не зважає на чужу 
думку, також перебуває часто в стані пси-
хологічної невпевненості, є допитливою 
та має широке коло інтересів,  зберігає 
здатність дивуватися, захоплюватися. 
Її сприйняття світу постійно оновлю-
ється, вона здатна своєчасно та продук-
тивно реагувати на зміну обставин. Така 
людина чітко усвідомлює те, що знає і 
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чого не знає, саме ця дана якість спря-
мовує її діяльність, породжує питання, 
спонукає на постановку нових проблем, 
веде до відкриттів. Тобто креативність, 
на думку Ф. Беррона, «встає» в один ряд 
із здібностями та рисами характеру осо-
бистості [12].

О. Антонова вважає, що креативність 
правильніше визначати не стільки як 
певну творчу здібність або їх сукупність, 
скільки як здатність до творчості. Нау-
ковець визначає креативність як творчі 
можливості людини, що можуть виявля-
тися в мисленні, почуттях, спілкуванні, 
окремих видах діяльності, характеризу-
вати особистість загалом або її окремі 
сторони. Це здатність породжувати 
незвичні ідеї, відходити від традиційних 
схем мислення, швидко вирішувати про-
блемні ситуації. Креативність розгляда-
ється як найважливіший і відносно неза-
лежний чинник обдарованості [1, с. 28].

С. Сисоєва розглядає креативність 
як фундамент творчої особистості, 
«детермінантою якої виступає творча 
активність індивіда»; креативність як 
сукупність творчих задатків, умінь осо-
бистості, що зумовлюють певний рівень 
і характер розвитку творчих якостей 
особистості, її пізнавальних проце-
сів, мислення, знань, умінь і навичок із 
урахуванням певних об’єктивних умов. 
Креативність як різнобічне явище інте-
гративного характеру не тільки визначає 

об’єктивні перспективи творчого розви-
тку, а й забезпечує функціонування акту-
альної зони творчої діяльності людини. 
Креативність може виявлятися в різних 
видах діяльності різною мірою; це зумов-
лено як відмінністю засобів реалізації, 
так і джерелом походження, рівнем усві-
домлення та її стійкістю. Креативність є 
фактором її інноваційно-творчої діяль-
ності, що надає такий стиль виконання, 
який можна назвати творчим [9, c. 245].

Л. Виготський вивчав феномен опо-
середкування як факт формування і 
застосування певних засобів для пере-
творення своїх власних психологічних 
можливостей або можливостей інших 
людей. Кожна людина має особливий, 
унікальний внутрішній світ. Особис-
тість характеризується здатністю відо-
бражати світ, проявляти свою творчу 
сутність, творчий потенціал. Однак 
цілі й завдання виховання і навчання не 
завжди стимулюють розвиток креатив-
ності дітей [3].

Таким чином, проведене теоретичне 
дослідження показало, що, незважаючи 
на те, що автори визначають креатив-
ність по-різному, загальним є уявлення 
про неї як про комплекс інтелектуаль-
них та особистісних особливостей інди-
віда, які полягають у вмінні знаходити 
рішення у нестандартних ситуаціях, 
націленості на відкриття нового та гли-
боке усвідомлення свого досвіду
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КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ І РІВНІ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

ДО КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Анотація: У статті розглядаються питання визначення критеріїв, показників і рівнів під-
готовленості майбутніх учителів початкової школи до культурно-дозвіллєвої компетентності 
як ключового показника організації дозвілля молодших школярів в умовах позаурочної, поза-
класної роботи.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы определения критериев и уровней под-
готовленности будущих учителей начальной школы к культурно-досуговой компетентности 
как ключевого показателя организации досуга младших школьников в условиях внеурочной, 
внеклассной работы. 

Summary: The article considers the issues of determining the criteria, indicators and levels 
of readiness of future primary school teachers for cultural and leisure competence as a key indicator 
of the organization of leisure of primary school students in out-of-class and extracurricular activities.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сьогоднішнє інноваційне сус-
пільство вимагає постійного зростання 
професійної компетентності учителя 
початкової школи, що зумовило, у кон-
тексті нашого дослідження, необхідність 
визначення критеріїв, показників і рівнів 
сформованості компонентів професійної 
компетентності. Взагалі,  професійна 
компетентність представляє відповідну 
структуру, або модель у склад якої вхо-
дять важливі компоненти щодо: при-
значення,  сутності професії та шляхи її 
опанування; змісту професійних знань, 
умінь та навичок; процесу виховання 
відповідних особистісних і професій-
них якостей, комунікацій; розуміння та 
спрямування індивідуальної траєкторії 
професійного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Науковцями розглядається 
питання професійної компетентності 
і майбутніми учителями зокрема. Так, 
Ю. Олефір трактує компетентність, як 

інтегративну характеристику особис-
тості, що синтезує знання, вміння, нави-
чки, досвід і особистісні властивості, 
які обумовлюють прагнення, здатність 
і готовність розв’язувати проблеми і 
завдання, що виникають у реальних 
життєвих ситуаціях, усвідомлюючи при 
цьому значущість предмета й резуль-
тату діяльності. Автор стверджує, що 
компетентним можна стати, опанову-
ючи певні компетенції і реалізуючи їх у 
досвіді конкретної діяльності [1]. Інша 
група дослідників стверджує, що ком-
петентність «виступає умовою розвитку 
і набуття зрілої форми думок, мотивів, 
цінностей, спрямованості особистості, 
яка прагне самоствердитися у власній 
діяльності, реалізувати творчий потен-
ціал, проявити свої здібності, набути 
авторитету серед колег і сформувати 
почуття поваги до самого себе [2, с. 68]. 
З цим твердженням можна погодитися 
тому, що тільки завдяки професійній 
компетентності можливе самоствер-
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дження як у професії, так і в особис-
тісному русі уперед, а також подальшій 
самореалізації. О. Перець в структурі 
професійної компетентності майбут-
нього вчителя початкових класів виділяє 
наступні компоненти: змістовний, осо-
бистісний, рефлексивний, мотиваційно-
ціннісний та операційно-діяльнісний [3].

Формулювання цілей статті. Сьо-
годнішнє інноваційне суспільство вима-
гає постійного зростання професійної 
компетентності учителя початкової 
школи, що зумовило, у контексті нашого 
дослідження, необхідність визначення 
критеріїв, показників і рівнів сформо-
ваності компонентів професійної ком-
петентності. Безперечно, особливої зна-
чущості набуває проблема формування 
у закладах вищої педагогічної освіти 
культурно-дозвіллєвої компетентності в 
майбутніх учителів початкової школи. 
Метою статті є визначення і характерис-
тика критеріїв і рівнів підготовленості 
майбутніх учителів початкової школи 
до культурно-дозвіллєвої компетент-
ності в процесі професійної підготовки. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У структурі професійної компе-
тентності майбутнього вчителя початко-
вої школи нами було виділено наступні 
компоненти професійної компетентності 
до культурно-дозвіллєвої діяльності: 
мотиваційно-цільовий, когнітивний, 
комунікативний, етично-світоглядний, 
особистісно-діяльнісний. Подальший 
теоретичний аналіз аспектів професій-
ної компетентності вчителя дає змогу 
визначити критерії, за якими здійсню-
ється оцінка сформованості професій-
ної компетентності майбутніх учителів 
початкової школи до культурно-дозвіл-
лєвої діяльності. Так, за мотиваційно-
цільовим компонентом визначено 
аксіологічно-мотиваційний критерій, 

когнітивному компоненту відповідає 
знаннево-змістовий критерій, комуніка-
тивний компонент ототожнюємо з кри-
терієм педагогічної взаємодії, етично-
світоглядний компонент визначається 
гуманістично-моральним критерієм, 
особистісно-діяльнісний компонент під-
порядковується рефлексивно-вольовому 
критерію. Розглянемо визначені критерії 
і розкриємо їхній зміст. 

У рамках мотиваційно-цільового 
компоненту аксіологічно-мотивацій-
ним критерієм підготовленості  майбут-
нього вчителя початкової школи висту-
пають: формування аксіологічних засад 
педагогічної діяльності як сучасної 
стратегії професійної підготовки май-
бутнього вчителя; спрямування підго-
товки фахівців на позитивну мотивацію 
до майбутньої професійної діяльності; 
визначення цілей, соціальних устано-
вок, інтересів, потреб, мотивів осо-
бистості, які спонукають до професій-
ної педагогічної діяльності у форматі 
дозвіллєвої діяльності  школярів; адап-
тованість до системи та вимог педаго-
гічного вищого навчального закладу 
та майбутньої педагогічної діяльності. 
Знаннево-змістовим критерієм підго-
товленості майбутнього вчителя почат-
кової школи когнітивного компоненту 
виступають такі елементи компетент-
ності як: обізнаність і розуміння сут-
ності майбутньої професії; загальнона-
укові, професійні, загальнокультурні та 
полікультурні знання, знання з теорії та 
практики дозвіллєзнавства; практичний 
навчальний та виховний досвід; про-
фесійно-педагогічні уміння та навички 
вчителя; педагогічне мислення та свідо-
мість; оволодіння педагогічними техно-
логіями та педагогічним менеджментом. 
Комунікативний компонент підготовки 
культурно-дозвіллєвої компетентності 
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розкриває критерій педагогічної вза-
ємодії: розуміння системи професій-
ної комунікації; знання комунікативної 
техніки і технології; уміння та навички 
організаційної виховної роботи та воло-
діння міжособистісною та груповою 
комунікацією; вироблення особистіс-
ного мовленнєво-поведінкового стилю 
спілкування з колегами, вихованцями та 
їх батьками; опанування неформального 
стилю спілкування в умовах дозвіллє-
вої діяльності з молодшими школярами; 
проектування особистісної та профе-
сійної комунікації. Етично-світогляд-
ний компонент професійної компетент-
ності майбутнього вчителя визначається 
гуманістично-моральним критерієм, 
які передбачають: аксіологічний під-
хід до людини взагалі та гуманістичне 
ставлення до своїх вихованців; мораль-
ність та етична нормованість у погля-
дах та поведінці вчителя; здатність до 
емпатії у відношеннях з вихованцями; 
глибоке наукове світобачення, широке 
коло інтересів та одночасно цілісність 
особистості; оптимістична світоглядна 
позиція. До рефлексивно-вольового 
критерію особистісно-діяльнісного ком-
поненту професійної компетентності 
майбутнього вчителя початкових класів 
входять: емоційно-вольова сфера; реф-
лексія, яка включає уміння проектувати, 
реалізовувати, аналізувати, оцінювати й 
коригувати освітньо-вихований  процес 
у початковій школі; здатність свідомо 
контролювати результати своєї діяль-
ності і рівень професійного розвитку, 
особистісних досягнень та власної само-
освіти; професійна мобільність; актив-
ний рух уперед та бачення найближ-
чої, середньої та дальньої перспективи; 
творче нестандартне мислення в тому 
числі у сфері дозвілля та відпочинку 
молодших школярів. 

Розглядаючи особливості кожного 
компоненту професійної компетент-
ності майбутнього вчителя початкової 
школи і визначаючи критерії, за якими 
розкривається зміст компетентності, 
у тому числі до культурно-дозвіллєвої 
діяльності можна виділити відповідні 
їм показники. Мотиваційно-цільовий 
компонент професійної компетентності 
майбутнього вчителя початкової школи 
представляє важливі складові – мотиви 
і цілі навчання в отриманні майбут-
ньої професії, які тісно взаємопов’язані 
між собою. Вони включають наступні 
показники:  сформованість професійної 
спрямованості особистості майбутнього 
вчителя початкової школи на профе-
сію вчителя; усвідомлення соціальної 
цінності професії вчителя, від якого 
залежить подальше життя молодого 
покоління зокрема та суспільства вза-
галі; наявність сформованого інтересу 
до професійно-педагогічної діяльності; 
усвідомлене бажання працювати вчите-
лем початкових класів; потреба моти-
вації досягнення успіху в педагогічній 
діяльності. Важливими показниками 
когнітивного компоненту професійної 
компетентності майбутнього вчителя 
початкової школи є: рівень обізнаності 
майбутнього фахівця стосовно здобу-
тих професійних знань; ступінь ово-
лодіння філософсько-світоглядними, 
психолого-педагогічними, спеціаль-
ними знаннями, у тому числі знаннями 
з дозвіллєзнавства; спрямованість на 
практичний досвід у вихованні та орга-
нізації культурно-дозвіллєвої діяльності 
молодших школярів; прагнення в опану-
ванні арсеналом методів, засобів, форм, 
стосовно дозвілля молодших школярів 
в умовах шкільного життя; засвоєння 
різноманітних педагогічних технологій 
та педагогічного менеджменту. Кому-
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нікативний компонент професійної 
компетентності майбутнього вчителя 
початкової школи включає наступні 
показники: рівень знань про мову, нави-
чки та вміння застосовувати їх у мові в 
різних ситуаціях спілкування, в тому 
числі у неформальному спілкуванні з 
дітьми в умовах позаурочної діяльності; 
володіння знаннями з граматики, лек-
сики, правил спілкування, мовленнєвих 
засобів; сформованість організаційно-
комунікативних здібностей в тому числі 
в умовах шкільного дитячого дозвілля; 
здатність запобігання конфліктів в умо-
вах міжособистісного й групового педа-
гогічного спілкування; прагнення до 
вироблення особистісного мовленнє-
вого і поведінкового стилю педагогічної 
комунікації; володіння внутрішньою і 
зовнішньою технікою комунікації. Сут-
ністю показників етично-світоглядного 
компоненту професійної компетент-
ності майбутнього вчителя початко-
вої школи є: спрямування на ціннісне 
ставлення до дитини, людини взагалі; 
розуміння гуманістичного виховання 
в основі якого лежать гуманні методи, 
засоби виховання, врахування інтересів, 
потреб кожної дитини в умовах шкіль-
ного дозвілля і відпочинку; сформова-
ність моральних установок і етичних 
норм, як необхідна соціальна та педа-
гогічна умова професії учителя; здат-
ність до емпатії у відношеннях з вихо-
ванцями, яка розуміється як здібність 
зрозуміти внутрішній стан вихованців 
та їх життєві ситуації; прагнення до роз-
ширення різнобічних знань і інтересів 
для їх використання у практиці органі-
зації культурно-дозвіллєвої діяльності в 
умовах позаурочної діяльності; спряму-
вання особистості майбутнього вчителя 
до цілісності, оптимізму і альтруїзму. 
Показниками особистісно-діяльнісного 

компоненту професійної компетентності 
майбутнього вчителя початкової школи 
виступають: любов до дітей; вміння оці-
нювати і аналізувати власну педагогічну 
діяльність; здатність корегувати власні 
недоліки; усвідомлення потреби до про-
фесійного розвитку, в тому числі у сфері 
культурно-дозвіллєвої діяльності; рівень 
сформованості професійно важливих 
якостей та здібностей особистості; сту-
пінь здатності особистості до самокон-
тролю, саморегуляції, самовдоскона-
ленню; прагнення  до творчого підходу 
та креативності у організації дозвілля 
молодших школярів; спрямування на 
майбутню педагогічну траєкторію роз-
витку,  професійну мобільність.

На підставі компонентів, визначе-
них критеріїв і показників професійної 
компетентності майбутнього вчителя, 
вченими визначаються рівні сформова-
ності професійної компетентності май-
бутнього вчителя початкової школи. Так, 
результативність педагогічної діяль-
ності вчителя за думкою Є. Павлютен-
кова, наукові критерії розглядаються за 
5 рівнями професійної компетентності: 
дуже низький – репродуктивний, низь-
кий – адаптивний, середній – локально-
моделюючий, високий – системно-моде-
люючий, дуже високий – творчий [4].  
А. Маркова, в рамках такого підходу, 
виділяє п’ять рівнів професіоналізму: 
допрофесіоналізм, професіоналізм, 
суперпрофесіоналізм, непрофесіоналізм 
(псевдопрофесіоналізм) и постпрофесі-
оналізм [5]. Три рівні професійної ком-
петентності педагога виділяє В. Введен-
ський: вузький, який передбачає кінцеву 
сформованість необхідної операційної 
компетентності; достатній – сформо-
ваність операційних і ключових компе-
тентностей; широкий, що передбачає 
сформованість операційних, ключових 
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та базових компетентностей [6]. О. Буд-
ник визначає три рівні сформованості 
професійної компетентності майбутніх 
учителів початкової школи: низький, 
середній і високий [7]. У контексті реа-
лізації компетентнісного підходу важ-
ливою є побудова системи оцінювання 
рівнів (індикаторів) сформованості ком-
понентів професійної компетентності 
майбутніх учителів початкової школи 
в умовах культурно-дозвіллєвої діяль-
ності молодших школярів. Так, О. Гон-
чарук пропонує наступні рівні профе-
сійної готовності майбутнього вчителя 
до культурно-дозвіллєвої діяльності 
молодших школярів: репродуктивний, 
продуктивний і творчий [8, с. 128].  

Враховуючи теоретичний і практич-
ний досвід досліджень професійної 
компетентності і культурно-дозвіллєвої 
зокрема, нами визначено три рівні підго-
товленості професійної компетентності 
майбутніх учителів початкової школи до 
культурно-дозвіллєвої діяльності: адап-
тивно-репродуктивний (низький рівень), 
конструктивний (середній рівень), 
пошуково-творчий (високий рівень). 

У відповідності з означеними рів-
нями можна визначити загальну ступінь 
підготовленості майбутнього вчителя 
початкової школи до педагогічної і куль-
турно-дозвіллєвої діяльності. Так, пошу-
ково-творчий рівень характеризується 
сформованою мотивацією до майбутньої 
професійної діяльності вчителя. За цим 
рівнем студенти усвідомлюють мету 
навчання та чітко представляють свою 
майбутню професію. Вони намагаються 
розширити свої теоретичні і практичні 
знання, поглибити уміння і навички у 
виховній діяльності.  Студенти володі-
ють відповідними методами, прийомами 
впливу на особистість молодшого шко-
ляра та класу в цілому, обізнані у пси-

хофізіологічних особливостях розвитку 
дітей, їх дозвіллєвих інтересів та потреб. 
Пошуково-творчий рівень підготовле-
ності до майбутньої професії вчителя 
початкової школи пов'язаний з практич-
ною реалізацією отриманих знань та 
постійним пошуком шляхів самовдос-
коналення, самоосвіти. Конструктивний 
рівень підготовленості до майбутньої 
професії вчителя початкової школи про-
являється у позитивному ставленні до 
формування професійних компетентнос-
тей, але не завжди отримання знань, умінь 
та навичок носить регулярний характер. 
Студентами усвідомлюється значимість 
теоретичної і практичної підготовки, при 
цьому не завжди проявляється актив-
ність у їх опануванні. У майбутніх учи-
телів з середнім рівнем готовності до 
майбутньої професії вчителя початкової 
школи розвинені організаційні вміння, 
творча активність, формується потреба 
до самостійності, ініціативності, пошуку 
оригінальних форм культурно-дозвіл-
лєвих заходів, ігрових  програм, зміс-
товного наповнення дитячої дозвіллєвої 
діяльності. Адаптивно-репродуктивний 
рівень характерний для студентів зі 
слабкою мотивацією до майбутньої про-
фесії, не чітким уявленням про вимоги 
до вчителя, відсутністю спрямування 
у навчанні на отримання міцних знань, 
умінь та навичок, невмінням планувати 
свою діяльність і контролювати різні 
її види. Студенти не мають уявлення 
про власні можливості, здібності до 
здійснення професійної діяльності вчи-
теля початкової школи та організатора 
культурно-дозвіллєвої діяльності молод-
ших школярів. У практичній роботі не 
в повній мірі можуть налагодити сто-
сунки з дітьми, організувати їх зміс-
тову дозвіллєву діяльність, аналізувати 
результати своїх дій. 
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Висновки. Підсумовуючи вищевикла-
дене, слід зробити висновки, що куль-
турно-дозвіллєву компетентність майбут-
нього вчителя початкової школи можна 
визначити як інтегративну якість особис-
тості, яка включає володіння відповідним 
комплексом професійно-педагогічних 
знань, умінь, особистісних якостей для 
здійснення виховної, культурно-дозвіллє-
вої діяльності в умовах позаурочної, поза-
класної роботи; сформованих на основі 

наукового світогляду, гуманістичного 
виховання та культурологічного змісту 
освітньої підготовки. Узагальнюючи, 
можна зазначити, що виділені компо-
ненти культурно-дозвіллєвої компетент-
ності, їх критерії, зміст і рівні дозволять 
в подальшому провести діагностику 
стану підготовленості майбутніх учи-
телів початкової школи до культурно-
дозвіллєвої діяльності з молодшими шко-
лярами і визначити шляхи її оптимізації.  
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