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Шановні студенти, аспіранти та молоді вчені! 

Вища школа, які вся система освіти, покликана ефективно 
сприяти   створенню в суспільстві умов для пізнання людиною 
себе і світу, розвитку і самореалізації особистості в сучасному 
суперечливому і динамічному соціально-економічному середовищі. 
Виконання цих завдань неможливе без діалектичного поєднання 
процесів глобалізації й індивідуалізації, інтеграції і диференціації 
в діяльності закладів вищої освіти. Двадцять перше століття  – це 
століття освіти, і з огляду на це виникає об’єктивна необхідність 
створення системи інноваційної освіти, початковим пріоритетом якої 
повинне стати формування вільної і відповідальної особи, здатної 
конструктивно працювати в проблемних ситуаціях, поєднуючи 
професійну компетентність з цивільною відповідальністю. Саме 
тому Мукачівський державний університет започаткував випуск 
Збірника наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених 
– Наука майбутнього.

Сьогодні серйозної уваги потребують проблеми кадрового 
забезпечення навчального процесу вищої школи. Студенти, 
аспіранти, молоді науковці економічних, природничих і технічних, 
гуманітарних і суспільних наук матимуть змогу на сторінках 
збірника друкувати наукові розвідки з найважливіших питань 
галузі, оприлюднювати результати науково-дослідної, дослідно-
експериментальної, винахідницької та творчої діяльності. 

Будемо сподіватися, що публікації у збірнику не просто 
дадуть можливість сформувати за роки навчання і праці у вищому 
закладі освіти фахівця високого рівня, а й популяризувати різні 
галузі наук в університеті, розвивати інноваційну діяльність, 
надавати організаційну допомогу керівництву університету в 
оптимізації наукової та навчально-методичної роботи.

Запрошуємо до активної співпраці з новим виданням 
сучасних, енергійних, активних і цілеспрямованих студентів, 
аспірантів, молодих учених, усіх, кому притаманне бажання 
розвиватися і самовдосконалюватися. Переконана, що Збірник буде 
забезпечувати рівень опублікованого матеріалу й оперативне його 
доведення до наукової спільноти та студентів.

У цьому контексті слід вітати і підтримати перше видання 
Збірника, який, сподіваємося, швидко знайде своє місце на терені 
активної розбудови нової системи вищої освіти в Україні. 

З повагою,
ректор МДУ проф. Тетяна Щербан 
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ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ ЦІННІСНИХ 
ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДІ

У статті розглянуто проблему гендерної самосвідомості 
особистості. Проаналізовано результати емпіричного 
дослідження гендерних відмінностей ціннісних орієнтацій 
студентської молоді.

Ключові слова: стать, гендер, ціннісні орієнтації, 
мacкулiннicть, фeмiннicть, aндpoгiннicть.

Дослідження диференціації цінностей сучасної молоді 
обумовлене модернізацією українського суспільства. Вивчення 
психології чоловіків та жінок, їхніх відмінностей один від одного, 
різниці цінностей активізувалось в останньому десятилітті. 

Питання, що включають в себе дослідження статі людини, 
їхні психологічні відмінності та життєві орієнтації, останнім 
часом набувають все більшої актуальності. Дана тема хвилює 
багатьох сучасних вчених та дослідників, які вбачають у зміні 
гендерних ролей, також і відмінності представників двох статей 
в сфері цінностей. Термін «цінність» багатозначний, його зміст 
не зафіксований в рамках однієї або кількох наукових дисциплін. 
Аналізуючи поняття «цінність», такі соціологи та психологи як 
Т. Бендас, А. Здравомислова, А. Тьомкіна, М. Бобнєва, Н. Лапіна, 
І. Мартинюк, Н. Наумова, В. Ольшанський, А. Ручка  доводять 
його багатоаспектність та значущість. Окрему роль  гендерним 
відмінностям приділяла дослідниця І. Назарова яка зауважувала, 
що різні соціальні групи різняться за своїми ціннісними 
установками, уявленнями та поведінкою.

У психології гендер – це соціально біологічна 
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характеристика, за допомогою якої люди дають визначення 
поняттям “чоловік” і “жінка”. Гендер знаходиться під постійним 
впливом як культурних норм, які встановлюють рамки поведінки 
чоловікам та жінкам, так і соціальної інформації, котра маніпулює 
людською свідомістю і встановлює різницю між чоловіками і 
жінками [2]. 

У контексті сучасних досліджень з’явилося теоретичне 
розмежування понять «стать» та «гендер» [1]. Стать відноситься 
до біологічних характеристик, відповідно до яких люди 
поділяються на категорії «чоловік», «жінка», а гендер – до 
соціальних та соціально - психологічних атрибутів, що поділяють 
людей на категорії «чоловічий», «жіночий». Водночас у сучасному 
суспільстві досить важко розмежувати біологічну зумовленість 
статі та її соціальне моделювання.

Одним із основних  компонентів гендерної самосвідомості 
особистості є психологічна стать.  Вона характеризує особистість 
і поведінку людини в контексті маскулінності - фемінності, 
філогенетичне заданих властивостей психіки, сформованих під 
впливом соціальних факторів.  Психологічна стать об’єднує 
біологічне і соціальне. Вона формується на основі сукупності 
знань, уявлень особистості про себе, подібність із представниками 
своєї статі або відмінність від представників протилежної;  
емоційно-ціннісного ставлення до власної статі, способів 
поведінки людей залежно від їх позиції в статево рольовій 
диференціації.  У психології сформувалося багато підходів до 
трактування психологічної статі. На сучасному етапі розвитку 
психологічної науки домінує погляд на психологічну стать як 
мультиполярний конструкт – складно організований конструкт, 
який крім маскулінних і фемінних  властивостей, охоплює також 
гендерні уявлення, стереотипи, установки, інтереси [5].

Культурні норми, що описують характерні для чоловіків і 
жінок типи поведінки, роблять різний психологічний вплив, який.
Проаналізовано результати емпіричного дослідженння гендерних 
відмінностей ціннісних орієнтацій студентськь безпосередньо 
відбивається на поведінці особистості, забезпечує підкріплення 
тих чи інших цінностей. У регулюванні соціальної поведінки 
важливу роль відіграють ціннісні орієнтації, що виступають в 
якості цілей життя і основних засобів їх досягнення.

В усвідомленні ціннісних аспектів життєвого шляху 
спостерігається тенденція до недиференційованого або слабко 
диференційованого відображення ціннісних орієнтацій. У 
кожного другого юнака або дівчини існує конфлікт у ціннісній 
сфері між професійними та позапрофесійними цінностями. 
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Для більшості характерна мотивація, орієнтована на вирішення 
проблем власної самореалізації, спілкування, навчання та 
майбутньої професії. Серед домінуючих цінностей переважають 
«вічні» для цього віку: «цікава робота», «дружба», «щасливе 
сімейне життя», « любов». Щодо сімейної та професійної життєвої 
лінії уявленняюнацтва наближаються до середньостатистичних. 
Стосовно освітніх, кар’єрних, добробутних перспектив 
справедливим є висновок про їх завищеність, нереалістичність. 
Щодо сімейної та професійної життєвої лінії уявлення юнацтва 
наближаються до середньостатистичних. Стосовно освітніх, 
кар’єрних, добробутних перспектив справедливим є висновок про 
їх завищеність, нереалістичність [4].

Для того, щоб визначити гендерні відмінності ціннісних 
орієнтацій, нами були підібрані наступні психодіагностичні 
методики: методика «Дocлiджeння мacкулiннocтi - фeмiннocтi 
ocoбиcтocтi» С. Бем; «Дiaгнocтикa peaльнoї cтpуктуpи цiннicних 
opiєнтaцiй ocoбиcтocтi» Бубнoвa C.C. [3]. Вибipкa досліджуваних 
cтaнoвилa 50 cтудeнтiв, з яких 25 юнaкiв тa 25 дiвчaт.

Згiднo peзультaтiв дaнoї мeтoдики мoжнa cкaзaти, щo 
мacкулiннicть пpитaмaннa 48% хлoпцiв, 0% дiвчaт тa в зaгaльнoму 
24% дocлiджувaних. Мacкулiннicть cвiдчить пpo пepeвaжaння в 
людини чoлoвiчих pиc нaд жiнoчими. Aндpoгiннicть пpитaмaннa 
32% хлoпцiв, цe 8 хлoпцiв з 25, 28% дiвчaт, 7 дiвчaт з 25 тa в 
зaгaльнoму 30% дocлiджувaних. Aндpoгiннicть свідчить пpo 
пpитaмaннicть ocoбиcтocтi в oднaкoвiй мipi як чoлoвiчих тaк i 
жiнoчих pиc. Фeмiннicть пpитaмaннa 20% хлoпцiв, 5 хлoпцiв з 25, 
72% дiвчaт, 18 дiвчaт з 25 тa в цiлoму 46% дocлiджувaнoї гpупи 
cтудeнтiв. Фeмiннicть oзнaчaє, щo у людини пepeвaжaють жiнoчi 
pиcи хapaктepу нaд чoлoвiчими. 

Oтжe, у бiльшocтi дocлiджувaних, a caмe у 46% cтудeнтiв, 
щo cтaнoвить 5 з 25 хлoпцiв тa 18 з 25 дiвчaт, виpaжeнa фeмiннicть, 
нa дpугoму мicцi виcтупaє гpупa cтудeнтiв в яких виявлeнa 
aндpoгiннicть, a caмe у 30% cтудeнтiв, щo cтaнoвить 3 з 25 
хлoпцiв тa 7 дiвчaт з 25. Дaнi peзультaти вкaзують нa тeндeнцiю 
чoлoвiкiв дo фeмiнiзaцiї тa пepeвaжaння cepeд cтудeнтcькoї мoлoдi 
aндpoгiнних ocoбиcтocтeй. Вeликa кiлькicть cepeд cтудeнтiв 
aндpoгiнних ocoбиcтocтeй вкaзує нa виcoку пpиcтocoвaнicть 
cтудeнтcькoї мoлoдi дo життя, тaк як aндpoгiни ввaжaютьcя бiльш 
пpиcтocoвaними в cуcпiльcтвi чepeз пoєднaння в coбi як чoлoвiчих 
якocтeй, тaких як: aктивнicть, вiдпoвiдaльнicть, нeзaлeжнicть, 
впeвнeнicть, нaдiйнicть, cмiливicть, cтiйкicть. тa жiнoчих pиc, 
тaких як: любoв дo дiтeй, нiжнicть, жiнoчнicть, вiдвepтicть. 

Peзультaти, oтpимaнi зa мeтoдикoю «Дiaгнocтикa peaльнoї 
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cтpуктуpи цiннicних opiєнтaцiй ocoбиcтocтi» Бубнoвa C.C. гoвopять 
пpo тe, щo для мacкулiнних дocлiджувaних бiльш вaжливими є 
тaкi цiннocтi:«дoпoмoгa iншим» Х.cep. = 4,5; «визнaння» Х.cep. 
= 4,1; «вiдпoчинoк» Х.cep. = 3,9; «виcoкий coцiaльний cтaтуc» 
Х.cep. = 3,7. I мeнш вaжливi тaкi цiннocтi: «пiзнaння нoвoгo» з 
Х.cep. = 2,8; «здopoв’я» з Х.cep. = 2,8; «cпiлкувaння» з Х.cep. = 
2,8; 

Aндpoгiнним cтудeнтaм бiльш пpитaмaннi тaкi цiннocтi: 
«дoпoмoгa iншим» з Х.cep. = 5,0; «визнaння» з Х.cep. = 4,7; 
«мaтepiaльнe cтaнoвищe» з Х.cep. = 4,2. Тa мeнш пpитaмaннi 
нacтупнi цiннocтi: «coцiaльнa aктивнicть» з Х.cep. = 3,2; 
«cпiлкувaння» з Х.cep. = 2,8; Для cтудeнтiв, яким пpитaмaннa 
фeмiннicть бiльш вaжливi тaкi цiннocтi:  «дoпoмoгa iншим» з 
Х.cep. = 4,7; «вiдпoчинoк» з Х.cep. = 4,7; «визнaння» з Х.cep. = 
4,7. I мeнш вaжлива нacтупна цiннicть: «мaтepiaльнe cтaнoвищe» 
з Х.cep. = 2,4; 

Aнaлiзуючи oтpимaнi peзультaти, для пiдгpуп з фeмiннicтю, 
aндpoгiннicтю тa мacкулiннicтю, нaми булo визнaчeнo, щo: cтудeнти 
з мacкулiнними pиcaми хapaктepу бiльш opiєнтoвaнi нa дoпoмoгу 
iншим, вiдпoчинoк, визнaння тa виcoкий coцiaльний cтaтуc тa 
мeнш opiєнтoвaнi нa пiзнaння нoвoгo, збepeжeння здopoв’я тa 
cпiлкувaння, дaний peзультaт мoжe бути cпpичинeний тим, щo 
чoлoвiки бiльш opiєнтoвaнi нa дocягнeння уcпiху нa poбoтi, тoбтo 
пoзa дoмoм, пoзa зoнoю кoмфopту, у «вopoжoму» cepeдoвищi тa 
вiдпoчинoк, вiднoвлeння cил, нa цe вoни пoклaдaють бiльшicть 
cвoїх pecуpciв, тa мeншe pecуpciв пoклaдaють нa зaбeзпeчeння 
здopoв’я, пiзнaння нoвoї iнфopмaцiї, cпiлкувaння; cтудeнти з 
пpoявaми aндpoгiннocтi бiльш opiєнтoвaнi нa нacтупнi цiннocтi: 
«дoпoмoгa iншим», «визнaння», «мaтepiaльнe cтaнoвищe» тa 
мeнш opiєнтoвaнi нa «coцiaльнa aктивнicть» тa «cпiлкувaння», 
дaнi peзультaти cвiдчaть пpo тe, щo для aндpoгeнних cтудeнтiв в 
життi бiльш вaжливo дoпoмaгaти iншим, peaлiзувaти ceбe чepeз 
виcoкий зapoбiтoк, тa oтpимaти визнaння в пeвнiй cфepi пpaцi нiж 
coцiaльнi acпeкти життя; для фeмiнних cтудeнтiв бiльш вaжливим 
є дoпoмoгa iншим, вiдпoчинoк тa визнaння i мeнш вaжливим є 
мaтepiaльнe зaбeзпeчeння, дaнi peзультaти мoжливi чepeз тe, щo 
людинa з фeмiнними pиcaми бiльш cпpямoвaнa нa зaбeзпeчeння 
умoв вiдпoчинку як для ceбe, пapтнepa тaк i для ciм’ї, для фeмiнних 
людeй є бiльш вaжливим визнaння в дaнiй cфepi дiяльнocтi a 
мaтepiaльнe cтaнoвищe для них є мeнш вaжливим.

Oтжe, мoжнa cкaзaти, щo фeмiннi cтудeнти cпpямoвaнi 
нa влaштувaння вiдпoчинку для ceбe тa iнших, aндpoгiннi – 
нa визнaння чepeз виcoкий мaтepiaльний cтaн, a мacкулiннi 
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cпpямoвaнi нa cтвopeння coцiaльних кoнтaктiв тa здoбуття 
виcoкoгo coцiaльнoгo cтaтуcу.

Перспективи подальших досліджень пов’язані з поглибленим 
вивченням психологічних особливостей  формування гендерної 
ідентичності, виявлення зв’язку між  гендерною приналежністю 
та ціннісними орієнтаціями.
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Стаття присвячена проблемі використання  
мультимедійних технологій навчання в початковій школі. 
З’ясовано сутність поняття «мультимедіа», закцентовано 
увагу на доцільності використання в практиці початкової школи 
окремих видів мультимедіа додатків: мультимедіа-презентацій, 
мультимедіа-тренажерів, електронних мультимедіа-видань, 
електронних навчально-наочних посібників, електронної 
енциклопедії. 

Ключові слова: мультимедійні технології навчання, 
початкова школа, мультимедіа-презентації, мультимедіа-
тренажери, електронні мультимедіа-видання.

В умовах інтеграції України в європейський освітній 
простір сьогодні набуває актуальності проблема пошуку шляхів 
підвищення ефективності та результативності навчального 
процесу в початковій школі. У Державному стандарті початкової 
освіти зазначено, що до ключових компетентностей здобувачів 
освіти відносять інформаційно-комунікаційну компетентність, яка 
передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку 
і спілкування, здатність безпечного та етичного спілкування 
засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні 
та інших життєвих ситуація [3]. Сучасний соціокультурний процес 
характеризується глобалізацією масмедійного простору.

Підґрунтям впровадження мультимедійних технологій 
навчання до освітнього простору є властивість мультимедіа – 
гармонійне інтегрування різних видів інформації. За рахунок 
інтенсифікації сприйняття школярами навчального матеріалу стає 
можливим залучити учнів початкової школи до процесу пізнання 
як суб’єктів навчальної діяльності. Разом з тим, впровадження 
мультимедійних технологій в практику початкової школи й досі 
залишається на дискутивно-експериментальному рівні.  

Сьогодні багато наукових досліджень присвячено 
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новітнім інформаційно-комунікаційним технологіям. Зокрема, у 
роботах Ю. Казакова, Л. Шевченко розкрито педагогічні умови 
застосування медіаосвіти в процесі професійної підготовки 
майбутніх учителів. Окремі аспекти використання інформаційних 
технологій у практиці початкової школи досліджувались в працях 
О. Суховірського, В. Шакотько, О. Шиман та ін. Цікавими для 
нашого дослідження є праці науковців (Ю. Громова, І. Мураль, 
Л. Югова та ін.), у яких висвітлено практичний досвід використання 
мультимедіа у початковій школі.

Науковці аргументують, що впровадження мультимедіа 
в освіту підносить навчання на якісно новий рівень за рахунок 
використання в мультимедіа-ресурсах різних способів подання 
інформації (високоякісна графіка й анімація, відео- і звуковий 
супровід текстів). Це зумовлює необхідність подальшого 
розвитку розроблених теоретичних положень щодо використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у практиці початкової 
школи.

Мета статті: з’ясувати сутність поняття «мультимедіа» та 
розкрити особливості використання мультимедійних технологій 
навчання у початковій школі.

У тлумачному словнику української мови знаходимо, що 
«мультимедіа» (від англ. multi – багато і від лат. media – носій, 
засіб, середовище, посередник) часто вживається як аналог 
терміну «засоби масової комунікації» (друк, фотографія, радіо, 
кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні комп’ютерні 
системи, включаючи Інтернет) [6]. В загальноприйнятому 
визначенні «мультимедіа» – це спеціальна інтерактивна технологія, 
яка за допомогою технічних і програмних засобів забезпечує 
роботу з комп’ютерною графікою, текстом, мовленнєвим 
супроводом, високоякісним звуком, статичними зображеннями й 
відео. 

У електронних тлумачниках «мультимедіа» визначається 
у різний спосіб: як взаємодія візуальних і аудіо ефектів під 
керуванням інтерактивного програмного забезпечення;  дані, які 
включають в себе різні форми природної для людини інформації 
(звук і відео); одночасне використання різних форм представлення 
інформації та її обробка в єдиному об’єкті-контейнері. 

Водночас, термін «мультимедіа» часто використовують для 
позначення носіїв інформації, які дозволяють зберігати значні 
об’єми даних і забезпечують достатньо швидкий доступ до них, 
наприклад CD – Compact Disk, DVD – Digital VersatilelVideo Disk. 
Іншими словами, під терміном «мультимедіа» можна розуміти й 
мультимедійну програму-оболонку, й продукт, який створено на 
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основі мультимедійної технології, й комп’ютерне забезпечення. 
Разом з тим, мультимедіа – це окремий вид комп’ютерної 
технології, який об’єднує в собі традиційну статичну візуальну 
інформацію (текст, графіку), так і динамічну – мовлення, музика, 
відеофрагменти, анімація.

Як показує практика, відмінною рисою мультимедіа 
є навігаційна структура, що забезпечує інтерактивність – 
можливість безпосередньої взаємодії з програмним ресурсом. 
Інтерактивність технологій мультимедіа передбачає «живий» 
звʼязок між користувачем і програмою, зокрема, за бажанням, 
можна задати індивідуальний темп роботи в межах програми, 
установити швидкість подачі матеріалу, кількість повторень тощо. 
Таке задоволення індивідуальних потреб особистості в навчанні й 
дозволяє говорити про гнучкість технологій мультимедіа.

Аналіз літератури з проблеми дослідження дає можливість 
виокремити певні особливості мультимедіа, які сприяють 
удосконаленню навчального процесу у початковій школі. Зокрема, 
це:

−	 інформаційна насиченість ресурсу (одночасне гармонійне 
інтегрування різних видів інформації – високоякісної графічної, 
звукової, фото і відеоінформації);

−	органічне поєднання навчальної й ігрової складових 
мультимедіа;

−	 інтерактивність програмних засобів;
−	наявність зручних засобів навігації по мультимедіа 

продукту;
−	фіксація особистих досягнень школярів у процесі роботи.
Програмні засоби мультимедіа включають в себе 

мультимедійні додатки й засоби створення мультимедійних 
додатків. Так, до мультимедійних додатків навчального 
призначення можна віднести: мультимедіа-презентацію, слайд-
шоу, електронний звіт, мультимедіа-доповідь, електронний 
журнал, віртуальний тур, мультимедіа-видання, flash-, shockwave-
ігри (навчальні ігри, розміщені, як в Інтернеті (on-line), так і 
на різних носіях (off-line), мультимедіа-тренажери, навчальні 
мультимедіа-системи, лінгвістичні мультимедіа-системи, 
мультимедійні Internet-ресурси.

З огляду на зазначене, вважаємо доцільним застосування в 
практиці початкової школи окремих видів мультимедіа додатків: 
мультимедіа-презентації,  мультимедіа-тренажери, електронні 
мультимедіа-видання, електронні навчально-наочні посібники, 
електронна енциклопедія. Зупинимось на них детальніше.

Одним з найбільш поширених засобів унаочнення 
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навчального матеріалу є мультимедіа-презентація. 
Інформативність електронних презентацій набагато вище 
традиційних за рахунок мультимедійності – наявності не лише 
тексту і графіки, але й анімації, відео та звуку. Мультимедійні 
презентації надають можливості здійснювати віртуальну 
взаємодію користувача з об’єктами або процесами пізнання, 
які знаходять своє відображення на екрані. Іншими словами, 
використання мультимедіа-презентацій дозволяє створювати 
інформаційний і візуальний образ об’єкту, який досліджується, 
імітувати реальність за допомогою участі в процесах, що 
відбуваються на екрані [5, c. 49].

Використання мультимедіа-презентацій дозволяє 
вчителеві зручно й ефективно візуалізувати статичну й 
динамічну інформацію, самостійно готувати завдання, підбирати 
навчальний матеріал, що відповідає змісту конкретної теми 
будь-якої базової дисципліни. Наприклад, учитель може легко 
підготувати для молодших школярів навчальну презентацію з 
курсу природознавства за темою «Ми – мешканці Галактики». У 
традиційному навчанні підготовка зазначеного уроку викликає 
низку труднощів, які пов’язані з необхідністю продемонструвати 
учням динамічні елементи (обертання Землі навколо вісі відносно 
інших планет; рідкісні явища (зорепад) або процеси, які недоступні 
для звичайного сприймання (сонячні випромінювання, астероїдне 
кільце планети Сатурн, комета Галлея тощо) [2, c. 55].

Мультимедіа-тренажери – це навчально-тренувальні 
програмні продукти, які орієнтовані на відпрацювання учнями 
певної вікової категорії умінь й придбання навичок з конкретної 
дисципліни. Відмінність сучасних тренажерів від традиційних 
полягає в можливості імітувати різні життєві й навчальні ситуації 
використовуючи технології мультимедіа. Зокрема, високоякісну 
анімацію, тривимірну (3D) графіку, музику MIDI (Musical 
Instrument Digital Interface), цифровий інтерфейс музичних 
інструментів (стандарт, що дозволяє приєднувати до комп’ютера 
цифрові музичні інструменти) тощо.

Перевага використання мультимедіа-тренажерів у 
початковій школі полягає в різноманітності варіантів ігрових 
навчальних завдань; привабливості, виразності форми подання 
матеріалу; наявності різних форм заохочення та наданні 
мультимедіа-ресурсом своєчасної допомоги. Використання в 
практиці початкового навчання мультимедійних тренажерів 
забезпечує діяльнісний підхід молодших школярів до засвоєння і 
закріплення знань [2, c. 58]. Крім того, використання мультимедіа-
тренажерів дозволяє організовувати відтворення учнями знань, 
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способів навчальних дій, оволодіння певними вміннями та 
опанування навичками в найбільш сприятливих для учнів 
молодшого шкільного віку умовах – ігрових.

Електронні мультимедіа-видання можна визначити як засіб 
комплексного інформаційного впливу на особистість, порівнянної 
з радіо, кіно і телебаченням. В основу побудови електронних 
мультимедіа-видань покладено принцип взаємного доповнення 
друкованого та комп’ютерного компонентів, коли з одного боку, 
учень отримує можливість під час вивчення конкретної теми 
працювати з таким звичним засобом, як книжка, а з іншого, – 
скористатися найновішим інформаційним засобом – комп’ютером. 
У цьому разі мультимедіа-видання забезпечують таке подання 
інформації, яке важко, а іноді навіть неможливо відобразити 
в друкованому вигляді, наприклад, анімаційну демонстрацію 
рідкісних явищ, процесів віддалених у часі або на відстані тощо 
[4, c. 9].

Електронний навчально-наочний посібник – електронне 
навчальне видання, що містить сукупність наочних матеріалів, 
представлених засобами мультимедіа. Його використання є 
ефективним при організації репродуктивної роботи учнів, коли 
вчителю необхідно наочно підтвердити або конкретизувати 
мовні повідомлення. Крім того, такі посібники є доцільними при 
постановці вчителем навчальних проблем. Так, використовуючи 
на уроках математики електронні навчально-наочні посібники 
у вчителя з’являється можливість візуалізувати, наприклад, 
тривимірні моделі геометричних фігур. На согодні існує 
значна кількість електронних навчально-наочних посібників, 
які орієнтовані на учнів молодшого шкільного віку. Зокрема, 
електронні навчально-наочні посібники від VIP.KM [http://vip.
km.ru] з природознавства, біології, геометрії, астрономії  тощо. 

Електронна енциклопедія – довідкове електронне видання 
основних відомостей з однієї або кількох галузей знання та 
практичної діяльності, систематизованих за різними ознаками, 
доповнених аудіо- та відеоматеріалами, програмними засобами 
пошуку і відбору довідкової інформації. Такі електронні 
енциклопедії можуть стати у нагоді при організації дослідницької 
роботи молодших школярів. Наприклад, «Дитяча електронна 
енциклопедія Кирила і Мефодія» включає початкові, необхідні 
для молодшого школяра поняття про світ і людину, про існуючі 
цивілізації, історичні епохи, видатних діячів минулого й сучасного, 
цікаві явища природи тощо й дозволяє молодшим школярам 
здійснювати цікаві мультимедійні подорожі у «світ знань» [1, c. 
57]. 
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Таким чином, знання вчителем початкової школи видів 
мультимедійних технологій дозволяє педагогічно обґрунтовано 
використовувати потужні дидактичні можливості мультимедіа у 
навчально-виховному процесі молодших школярів.
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В останні десятиліття відбулися істотні зміни в соціально-
економічному житті країни: розширюється сфера громадянського 
суспільства, модернізуються умови праці, установи переходять на 
нові технології.

У зв’язку з даними змінами особливі вимоги пред’являються 
до підготовки і розвитку особистості, ініціативної, самостійної, 
відповідальної, що має стійкий інтерес до трудової діяльності, 
потребу у праці, здатної легко адаптуватися в постійно мінливих 
умовах середовища і забезпечувати високий рівень виробництва.

Актуальність дослідження з проблеми виховання 
працьовитості у дітей старшого дошкільного віку обумовлена   
тим, що, незважаючи на ряд досліджень, присвячених вивченню 
розвитку працьовитості дошкільників (Р.Н. Кузьміна, Г.О. 
Люблінська, Т.А. Маркова М.В. Крулехт, М.І. Лісіна, В.І. 
Слободчіков, Д.І. Фельдштейн та ін.), питання про взаємозв’язок 
впливу світу дорослих на виховання працьовитості у дітей старшого 
дошкільного віку в теорії та практиці дошкільної освіти відповідно 
до соціального замовлення і завданнями сьогоднішнього дня 
залишається недостатньо вивченим.

Які ж психологічні особливості дитини старшого 
дошкільного віку, що дозволяють говорити про визначальний 
вплив світу дорослих, як взірець-орієнтир на трудову діяльність, 
поведінку дитини, на виховання працьовитості? Для пошуку 
відповіді на дане питання розглянемо особливості мотиваційної, 
когнітивної, емоційної, поведінкової, емоційної сфер дітей 
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старшого дошкільного віку.
На думку Б.Г. Ананьєва, Л.І. Божович, О.М. Леонтьєва, 

М.І.Лісіної, Є.В.Суботского, С.Г.Якобсон та ін., саме в період 
дошкільного дитинства відбувається інтенсивний розвиток 
мотиваційної сфери особистості, головним новоутворенням якої є 
прояв мотивів, пов’язаних з інтересом дітей до світу дорослих, з їх 
прагненням і бажанням бути схожими на них. Не менш значущим 
стає такий мотив як інтерес до змісту і процесу нових, освоюваних 
видів діяльності, в тому числі і трудової.

Протягом усього життя людини значимими є суспільні 
та особистісні мотиви. Дослідження Я.З. Неверович, довели, 
що в дошкільному віці суспільні мотиви діяльності (наприклад, 
прагнення до досягнення загального результату в діяльності), 
набувають домінуючий вплив, стають більш значимими, ніж 
особисті мотиви [6].

На думку О.М. Леонтьєва, як суспільні, так і особисті мотиви 
знаходяться в певних взаєминах, супідрядності. Ця супідрядність, 
ієрархія мотивів і є важливим новоутворенням цього вікового 
періоду. О.М. Леонтьев пише: «Тільки в дошкільному віці ми можемо 
вперше виявити ці вищі за своїм типом співвідношення мотивів, 
що встановлюються на основі виділення важливіших мотивів, 
підкоряють собі інших» [4, с.207]. Доросла людина спонукає дитину до 
встановлення контактів з ним. Різноманітні соціальні контакти дитини 
сприяють структуруванню соціального світу дитини і формуванню 
чіткого, диференційованого уявлення про дорослих людей.

В рамках даного дослідження важливо розглянути особливості 
розвитку такого складного психічного процесу, як сприйняття людини.

Мета дослідження – охарактеризувати особливості сприйняття 
і осмислення світу дорослих дітьми старшого дошкільного віку.

Сприйняття дитиною дорослого є не тільки важливою умовою 
задоволення потреби дитини в спілкуванні, але і в пізнанні, діяльності. 
Вже до кінця першого року життя дорослий виступає для дитини 
не тільки як людина, здатна задовольнити органічні потреби, а й як 
керівник орієнтування в навколишньому світі. Крім цього, в період 
раннього віку інтенсивно відбувається і розвиток мови дітей (С.Л. 
Рубинштейн, Є.І. Тихеєва і ін.). Оволодіння мовою значно впливає на 
процес формування у дитини сприйняття дорослого. На думку О.О. 
Бодалева, дорослий починає виступати в сприйнятті дитини як особа, 
що володіє не тільки безпосередніми чуттєво даними властивостями, 
але і сигналізуючими ними психічними властивостями [2]. 

Формування довільної уваги, згідно з дослідженнями Л.С. 
Виготського, О.М. Леонтьєва, Д.Б. Ельконіна та ін., починається з того 
моменту, коли дорослий за допомогою слів, жестів привертає увагу 
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дитини до певних явищ соціального життя. Вчені пояснюють, що 
поступово діти самостійно починають користуватися цими засобами 
для організації своєї уваги, в результаті чого вона набуває довільний 
характер.

Згідно з дослідженнями А.Г. Ананьєва, однією з важливих 
передумов формування у дитини трудової діяльності, вміння діяти з 
предметами, знаряддями праці, є зміни, що відбуваються в сенсорній 
і моторній сферах дитини [1]. Вчений стверджує, що вже на першому 
році життя відбувається інтенсивне формування довільних рухів 
руки, закладаються основи узгодженої роботи руки і очей. Багато в 
чому ці «перетворення» пояснюються тим, що з ранніх років бачить 
дії, які робить доросла людина. Сам сенс трудових дій дитині ще не 
зрозумілий, але головне полягає в тому, що дитина хоче виконати 
трудові дії, для неї вони є привабливими. Саме в процесі спільної 
діяльності з дорослим дитина освоює людські навички, які П.Я. 
Гальперін назвав «орудійними операціями».

У період дошкільного віку у дітей відбувається розвиток 
довільності поведінки. Спочатку, це відбувається під впливом 
вказівок дорослого, потім дитина починає самостійно управляти 
своєю поведінкою, підпорядковуючи її вирішенню будь-якої задачі, 
досягненню якої-небудь мети. Але дитина контролює не тільки свою 
поведінку, але і пізнавальні процеси – сприйняття, пам’ять, мислення. 
Все це забезпечує не тільки планування діяльності самою дитиною, 
а й її контроль.

У дошкільника з’являється здатність оцінювати діяльність 
іншої людини (О. В. Запорожець, О.М. Леонтьєв, М.І.  Лісіна, Д.Б. 
Ельконін та ін.). З огляду на цю особливість, можна говорити про 
формування у дітей інтересу до трудової  діяльності дорослого, її 
результатів, уявлення про свої можливості в плані її здійснення.

Надалі відбувається розвиток моральних, естетичних, 
інтелектуальних почуттів, їх диференціація, поглиблення, що сприяє 
вихованню працьовитості у дітей в процесі ознайомлення зі світом 
дорослих. У трудовій діяльності, яка спрямована на досягнення 
результату, корисного для оточуючих, виникають нові емоційні 
переживання: радість від загального успіху, задоволення від 
виконання своїх обов’язків. На думку П.М. Якобсон, почуття дитини 
до віку п’яти років втрачають ситуативність, стають більш глибокими 
за своїм змістом.

Це відзначав і Л.С. Виготський, вважаючи, що головним 
напрямком у розвитку емоційної сфери є збільшення інтелектуальності 
емоцій [3].

Вивчення психологічних особливостей дітей старшого 
дошкільного віку, специфіка розвитку мотиваційної, когнітивної, 
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емоційної, поведінкової, емоційної сфер, дозволяють говорити про 
визначальний вплив світу дорослих на формування особистості, 
на виховання працьовитості як моральної якості особистості 
дошкільника.

У дослідженнях вчених світ дорослих, взаємини з ним 
розглядається як: джерело особистісного розвитку дитини (Д.І. 
Фельдштейн та ін.); його активної включеності в міжособистісні 
стосунки, в навчально-виховний процес (М.М. Обозов і ін.); система 
відносин, яка визначає напрямок розвитку нового рівня емоційної 
сфери – рівня причетності переживання дитини дорослому і має для 
дошкільника особливу значимість (С.Л.Рубінштейн і ін.); процес 
взаємодії дитини і дорослого, в результаті якого формується базове 
почуття довіри до світу (Е. Еріксон).

Образ дорослої людини виступає орієнтиром, моделлю в 
засвоєнні дитиною норм людських відносин, джерелом становлення 
соціального досвіду, формування його особистості (Л.С. Виготський, 
О.М. Леонтьєв, М.І. Лісіна, В.І. Слободчіков і ін.) .

Самостійно, без допомоги дорослого, дитина не може 
виробити певні типи поведінки і способи діяльності. В значній мірі це 
відноситься до періоду дошкільного дитинства, який О.М. Леонтьєв 
назвав «періодом первісного фактичного складу особистості, 
періодом розвитку особистісних механізмів поведінки» [4]. У період 
дошкільного дитинства у дитини виникають і розвиваються перші 
зв’язки і відносини, які утворюють нову, вищу єдність суб’єкта – єдність 
особистості. За словами Л.С. Виготського, соціальне формування 
особистості починається з моменту встановлення стійкого контакту 
з дорослим. Це, на думку вченого, є вихідною точкою в становленні 
відносин дитини з іншими людьми [3].

Дотримуючись цієї точкою зору В.І. Слободчиков, зазначає, 
що доросла людина є фундаментальною підставою становлення 
внутрішнього, суб’єктивного світу дитини. М.І. Лісіна відзначаючи, 
що першою соціальною потребою дитини є потреба в конкретно 
- емоційному спілкуванні з дорослим, «потреба в дорослому», 
стверджує, що її поява залежить і від того, яку позицію займають 
дорослі люди по відношенню до дитини [5].

Інтерес для нас представляє дослідження В.І. Тютюнніка, який 
процес виховання працьовитості дітей пов’язує зі зміною форми 
взаємодії дитини з дорослим. Він вважає, що трудовий розвиток 
залежить від зміни стадій праці за умови активної позиції дошкільника 
як суб’єкта даного процесу. У цьому сенсі трудовий розвиток являє 
собою розгортання нових форм взаємодії, в яких дитина виступає як 
суб’єкт діяльності.

Проблема виховання працьовитості як якості особистості 



26

була досліджена Н.І. Непомнящей. Виховання працьовитості вона 
розглядала в контексті відносин «Я-інший», де в якості іншого виступає 
дорослий. Нею були виділені типи відносин «Я-інший» (дитина-
дорослий), в руслі яких здійснюється виховання працьовитості як 
якості особистості дитини-дошкільника. Для нашого дослідження 
важлива характеристика відносин «дитина-дорослий», в яких 
дошкільник прагне, і «бути собою» і «бути іншим» і може знайти вихід 
з будь-якої ситуації. Даний тип відносин є показником оптимального 
рівня розвитку особистості дошкільника. Для дитини, яка знаходиться 
у взаємодії з дорослими в сфері цих ціннісних відносин, має 
продуктивна діяльність, особисті відносини з дорослими. Ми 
вважаємо, що саме в сфері таких відносин створюються найбільш 
сприятливі умови для виховання працьовитості у дітей дошкільного 
віку, оскільки в результаті трудової діяльності дитина створює продукт 
як результат праці, складається її система особистісних відносин 
з дорослим, створюються умови для «прийняття» дитиною його 
образу , його якостей (працелюбності), прагнення проявляти їх у своїй 
діяльності. Дитина виділяє образ дорослого, сприймає його як зразок 
для наслідування, і усвідомлює його незалежно від ситуації, проявляє 
дієве, емоційне ставлення до праці через дорослого [7].

Аналіз психологічних досліджень дозволяє говорити про те, 
що процес пізнання дитиною світу дорослих, її активна включеність 
у сферу цих взаємин, відбувається протягом усього життя дитини, 
зазнаючи зміни на кожному етапі розвитку. Але саме в дошкільному 
віці формуються перші стійкі відносини дитини зі світом дорослих, 
які носять послідовний характер. У зв’язку з цим нами були визначені 
етапи і рівні сприйняття і осмислення дитиною світу дорослих:

I рівень - рівень спостережень. Цей рівень характеризується 
тим, що доросла людина є центром ситуації розвитку дитини. 
Дорослий стимулює становлення у дитини нових емоцій, соціальних 
потреб у пізнанні, спілкуванні, діяльності. Саме на цьому рівні 
дитина спостерігає за діями, які здійснює доросла людина.

II рівень - рівень впізнавання. На цьому рівні у дитини виникає 
важлива соціальна потреба - потреба в спілкуванні з дорослими, 
виникає перший вид діяльності дитини - діяльність в спілкуванні, де 
предметом стає доросла людина (М.І. Лісіна). 

III рівень - рівень відносин. Цей рівень можна охарактеризувати 
як ситуацію спільної діяльності дитини і дорослого на основі 
співпраці.

IV рівень - рівень діяльності. Дитина, наслідуючи дорослого, 
проявляє працьовитість в самостійній елементарній трудовій 
діяльності. Складається стійка система відносин «дитина - дорослий».

Питання про вплив світу дорослих на розвиток особистості 
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дитини-дошкільника, виховання її особистісних якостей, є предметом 
дослідження і педагогічної науки.

Так, в дослідженнях С.А. Козлової, О.В. Дибіної світ дорослих 
представлений як носій творчого початку, способів поведінки і 
діяльності, який яскраво розкривається дітям при ознайомленні 
з предметами як продуктами творчої думки людини – праці. В 
даному дослідженні було доведено, що творчий початок дорослого 
стає орієнтиром для дитини, якщо ві дієвий і спонукає дитину 
взаємодіяти з дорослими, наслідувати його, приймати його способи 
дії та поведінки.

Для нашого дослідження важливо розглянути світ дорослих 
в співвідношенні з його трудовою активністю, показником його 
працьовитості та позитивного ставлення до праці. У цьому плані 
інтерес представляє наукова робота Т.І. Тарабаріної, яка зазначає, 
що в процесі спільної праці дорослий виступає як зразок трудової 
активності, як особистісно значуща для дітей особа. Щоб доросла 
людина виступала як зразок діяльності для дошкільника, необхідно 
пам’ятати, що праця повинна бути цікавою дітям і особистісно 
значущою, обсяг праці повинен бути допустимим із загально-
педагогічної та гігієнічної точок зору.

Аналіз психолого-педагогічних досліджень дозволяє нам 
розглядати світ дорослих як особливе соціальне середовище 
розвитку дошкільника, що включає в себе батьків, вихователів, 
близьких для дитини людей, які перебувають з нею у взаємодії, 
в ході якого дитина, орієнтуючись на них як на зразок, вибудовує 
свою діяльність і поведінку.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Аналіз 
наукової літератури підвів нас до висновку, що, незважаючи на 
розробленість питання про вплив світу дорослих на розвиток 
особистості дошкільника, формування у нього позитивного 
ставлення до праці, мало вивченими залишаються питання про 
вивчення впливу ролі дорослого як носія працьовитості, як зразка-
орієнтира для наслідування дитиною, про виявлення і реалізацію 
педагогічних умов, що забезпечують ефективність процесу 
виховання працьовитості у дітей старшого дошкільного віку в 
процесі ознайомлення зі світом дорослих.
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На сучасному етапі розвитку суспільство висуває нові 
вимоги до особистості, до таких її властивостей, як активність, 
самостійність, відповідальність.

Відповідальність - одне з базових морально-вольових 
якостей особистості, яке, на думку багатьох вчених, є вищим 
особистісним утворенням, складним феноменом, що характеризує 
особистісну і соціальну зрілість людини. Будучи формою 
саморегуляції особистості, відповідальність визначає ефективність 
її життєдіяльності, дозволяє відчувати власну значимість, 
самостверджуватися, самореалізовуватися в будь-яких умовах. 
У зв’язку з цим дослідження особливостей відповідальності, 
визначення її соціальних і особистісних детермінант має особливу 
теоретичну і практичну значимість.

Для формування особистої відповідальності і вольової 
сфери особистості в цілому, що виявляються в суспільно значущої 
діяльності і визначають процес їх соціалізації, особливе значення 
має підлітковий вік, протягом якого виникають ідеальні зразки 
поведінки, створюється моральна основа, що дозволяє людині 
самій керувати своєю поведінкою і розвитком.

Підлітковий вік - час швидких змін, фізіологічних, 
психологічних, соціальних. Підлітковий вік має сенс розділити на 
три стадії - ранню, середню й пізню. Зміни в кожний із цих періодів 
відбуваються з різною інтенсивністю й у різний час для кожного 
підлітка [3].

У сучасному суспільстві, на жаль, знижується виховний 
вплив соціальних інститутів, погіршується добробут більшості 
сімей, спостерігається зростання насильства, насаджуваної ЗМІ 
і т.д., що призводить до різного роду відхилень (невідповідності 
офіційно встановленим або фактично сформованим у даному 
суспільстві нормам права, культури або моралі) в поведінці 
підлітків, поширення в їхньому середовищі алкоголізму, наркоманії, 
злочинності і, врешті-решт, біологічної та соціальної деградації їх 
особистості.

У зв’язку з цим поширеним феноменом, супроводжуючим 
процес соціалізації особистості в підлітковому віці, є девіантна 
(відхиляється) поведінка як прояв соціальної дезадаптації, 
нездатність індивіда протистояти негативним впливам оточення, 
невідповідність його дій віковому рівню розвитку, результат 
дисгармонічної реалізації життєвого сценарію. Цим пояснюється 
підвищений інтерес кримінології, психопатології, соціології, 
соціальної роботи, педагогіки та психології до проблеми девіантної 
поведінки неповнолітніх підлітків, деструктивного як для 
особистості, так і для суспільства в цілому, як однієї з найгостріших 



30

проблем сучасного суспільства [4].
Теоретичну і методологічну основу статті склали принципи 

єдності особистості і діяльності (К.А. Абульханова, А. Н. Леонтьєв, 
Б.Ф. Ломов, A.B. Петровський, Н.І. Рейнвальд і ін.); системного і 
цілісного підходу до вивчення особистості та індивідуальності 
(Б. Г. Ананьєв, Л. І. Анциферова, Е.А. Голубєва, В.Д. Небиліцин, 
С.Л. Рубінштейн, Д. І. Фельдштейн та ін.); концепція багатомірно-
функціональної організації властивостей особистості і 
індивідуальності А.І. Крупнова, концепції періодизації психічного 
розвитку (Л.С. Виготський, Д. Б. Ельконін, A.B. Петровський); різні 
підходи до вивчення відповідальності (Л.І. Божович, З.П. Борисова, 
Б.А. Горбачова, К.А. Климова, Г.А. Маджар, М.А. Осташева, В.М. 
Піскун, Л. С. Славіна), основні положення психології девіантної 
поведінки (А. Адлер, BC Афанасьєв, Д. Блек, Л. Берковіц, А. 
Бандура, AA Габіані, Я.І. Гилинский, І.П. Дубінін, Г.І. Забрянскій , 
А.Г. Здравомислов, Е.В. Змановская, І.І. Карпець, В.Н. Кудрявцев, 
Т.Н. Курбатова, А.Ф. Лазурський, А.Є. Личко, І.В. Маточкин, В .Ф. 
Пирожков, І.Л. Первова, AA Реан, Г.Ф. Хохряков, Т.В. Шипунова і 
ін.).

Проблема дослідження полягає в тому, що при достатній 
кількості робіт, присвячених вивченню відповідальності, питання 
про особливості сформованості даної властивості особистості у 
важковиховуваних підлітків залишається недостатньо вивченим. 
Однак саме відповідальність як узагальнююча характеристика 
вольової поведінки, що синтезує в собі прояви різних вольових, 
морально-вольових і моральних якостей особистості, будучи 
показником соціальної зрілості, дозволяє підлітку легко справлятися 
з пропонованими до нього вимогами навколишньої дійсності, 
погоджувати ці вимоги і власні бажання, збільшуючи роль 
внутрішніх регуляторів активності і зменшуючи роль зовнішніх, 
що дуже важливо в нинішніх умовах, що створюють сприятливий 
грунт для виникнення відхилень як стійких поведінкових реакцій 
[1].

У вітчизняній психології вікова криза розглядається як 
цілісна зміна особистості дитини, яка регулярно виникає на межі 
стабільних періодів. Вона зумовлена виникненням основних 
психологічних новоутворень попереднього стабільного періоду, 
які приводять до руйнування однієї соціальної ситуації розвитку 
і виникнення іншої (Л.С. Виготський). Поведінкові критерії кризи 
- важковиховуваність, конфліктність, впертість, негативізм тощо - 
є необхідними, в них виявляється єдність негативної і позитивної 
сторін вікової кризи.

Підліткова криза - це різка зміна всієї системи переживань 
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підлітка, її структури і змісту. Закономірним явищем є 
протиставлення підлітка дорослим і активне завоювання нової 
позиції. Підліток нібито провокує заборони, щоб перевірити власні 
сили в подоланні цих заборон, розширити межі, які визначають 
його самостійність. Саме це зіткнення дає підлітку інформацію про 
себе, свої можливості, задовольняє потребу в самоствердженні [3].

Специфіка відповідальності важковиховуваних  підлітків 
полягає в домінуванні предметної продуктивності і екстернальної 
регуляції, що ускладнюють розвиток і реалізацію ними 
відповідальної поведінки. Вони проявляють відповідальність, 
прагнучи отримати визнання всередині референтної групи, 
беручи участь у груповій діяльності, однак, як правило, беруть 
на себе відповідальність за свої дії або погоджуються виконувати 
відповідальні доручення тільки при сприятливих для них 
обставин, часто покладаються на випадок або везіння, в невдачах 
звинувачують інших людей. Важковиховувані підлітки не прагнуть 
до відповідальної поведінки, особливо при виконанні серйозних 
доручень або завдань, коли впевнені у відсутності контролю, 
не схильні доводити почату справу до кінця, не обов’язкові, 
відволікаються на сторонні справи, відступають перед труднощами, 
що може бути пов’язано з безконтрольністю з боку дорослих з 
раннього віку, відсутністю досвіду цілепокладання і усвідомлення 
необхідності відповідального виконання запланованої справи.

Розглядаючи виховання, як процес, здійснюваний при 
взаємодії вихователя і вихованця, гуманістично орієнтована 
педагогіка і психологія завжди спрямовувала свою увагу на 
вивчення закономірностей формування особистості в умовах 
спеціально організованої виховної системи, що забезпечує не 
пристосування дітей до готівковим формам буття, що не підгонку 
під певний стандарт, а цілеспрямоване соціальне дозрівання кожної 
дитини, як неповторної людської індивідуальності [2].

У підлітковому і юнацькому віці часто зустрічаються різні 
відхилення в поведінці. Розрізняють девіантну поведінку (система 
вчинків, що відхиляються від загальноприйнятої норми психічного 
здоров’я, права, моралі і т.п.) і делінквентну поведінку (протиправну, 
кримінальну або злочинну поведінку).

Причини девіантної і делінквентної поведінки виділяють:
1) внутрішні труднощі перехідного періоду дорослішання, 

коли відбувається перебудова «Я-концепції»;
2) пограничність і невизначеність соціального становища 

особистості, яка дорослішає ( в нашому випадку підлітка).
3) протиріччя механізмів соціального контролю: дитячі 

форми контролю, засновані на дотриманні зовнішніх норм і 
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слухняності, не діють, а дорослі способи свідомої дисципліни і 
контролю, ще не склалися і не зміцніли [1].

Як відзначають психологи, у «важких» підлітків формується 
своєрідне ставлення до товаришів і педагогів, своєрідно 
проявляється і «опір» вихованню. Тому важлива типологізація 
«важких» підлітків, яка створює можливість намітити типологію 
прийомів виховної роботи. У психології є ряд досить розроблених 
орієнтовних класифікацій «важких» дітей. Одна з них, проведена 
відповідно до типу поведінки, типом входження дітей в систему 
суспільно-корисної діяльності, при обліку всього комплексу даних 
про моральну сферу їх особистості.

Першу групу характеризує стійкий комплекс суспільно-
негативних аномальних, аморальних, примітивних потреб, система 
відверто антигромадських поглядів, деформація відносин, оцінок. 
У дітей цієї групи формуються нечіткі уявлення про дружбу, 
сміливість, почуття сорому. Вони цинічні, грубі, агресивні. Егоїзм, 
байдужість до переживань інших, усвідомленість здійснюваних 
правопорушень, відсутність працьовитості зайнятості і прагнення 
до споживчого проведення часу - ось типові особливості цієї групи 
«важких підлітків».

Другу групу складають школярі з деформованими потребами і 
прагненнями. Підлітки намагаються наслідувати тих неповнолітніх 
правопорушників, у яких проявляється стійкий комплекс 
аморальних потреб і відведенні анти суспільної спрямованості 
відносин, поглядів. Відрізняючись загостреним індивідуалізмом, 
нелагідність, представники цієї групи прагнуть до привілейованого 
становища, ображають слабких.

Третю групу «важковиховуваних підлітків» характеризує 
конфлікт між деформованими і позитивними потребами, 
відносинами, інтересами, поглядами. Діти цієї групи усвідомлюють 
негідність здійснюваних ними правопорушень. Сформовані 
моральні погляди не стали переконаннями, егоїстичні прагнення 
до отримання задоволень або невміння протистояти ситуації 
сприяють антигромадським вчинкам, призводять до накопичення 
аморального досвіду.

Четверту групу характеризують учні зі слабо деформованими 
потребами. У них проявляється невпевненість в своїх силах, 
запопадливість перед вольовими товаришами.

У п’яту групу входять школярі, що стали на шлях 
правопорушень випадково. Вони піддаються впливу групи або 
лідера тих важковиховуваних підлітків.

Типологія «важких» дітей орієнтує вихователя на корекцію 
системи виховних впливів в цілому, відкриває шляхи застосування 
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індивідуального підходу до кожної дитини, який знаходиться в 
конфліктній ситуації її, орієнтує на організацію системи суспільно-
корисної діяльності.

Підвищення відповідальності за свої дії, розвиток 
внутрішнього контролю - один із засобів розвитку потреби в 
самовихованні [3].

З цією метою необхідно навчити важковиховуваного підлітка 
аналізувати своє ставлення до самого себе, розуміти, як образ 
«Я» складається з оцінок оточуючих, самооцінок, рефлексивних 
очікувань т.д.

Таким чином, передумовою делінквентної та адиктивної 
поведінки виступає важковиховуваність підлітка — активне 
неприйняття дитиною педагогічного впливу, спрямованого на її 
соціалізацію. Однією з причин опірності педагогічним впливам 
окремих підлітків виступає загострений випереджаючий розвиток 
потреб у престижі, свободі та самостійності. Якщо формування цих 
прагнень здійснюється на фоні недостатнього розвитку соціальних 
інтересів га інтелектуальних можливостей, то така дисгармонійність 
може лягти в основу конфлікту підлітка з дорослими і спонукати 
його до правопорушень. Низький рівень соціальної заангажованості 
створює сприятливий ґрунт для загострення і поглиблення 
егоїстичних потреб індивіда. Суб’єктивна цінність цих потреб 
виявляється настільки сильною, що, з одного боку штовхає підлітка 
на необдумані імпульсивні вчинки, а з іншого викликає обурення і 
агресію у випадку їхньої фрустрації. У важковиховуваних підлітків 
формується деформоване відчуття справедливості (справедливим є 
все те, що відповідає його інтересам, а несправедливим — те, що 
їм суперечить) та власної гідності (дотримання соціальних вимог, 
доброзичливе ставлення до інших, відмова від власних примх 
або докладання зусиль задля досягнення соціальних цілей і т.п. є 
негідним). 
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В статті проаналізовано поняття гендерної соціалізації 
підлітка, розглядаються основні закономірності формування 
гендерної ідентичності в онтогенезі. Теоретично розглянуто 
взаємозв’язок гендерного типу особистості старших підлітків 
і ряду компонентів спілкування з однолітками в шкільному 
середовищі. Описано комплексні портрети маскулінного, фемінного 
і андрогінності типів особистості в контексті спілкування.

Ключові слова: гендерна соціалізація, гендерний тип 
особистості, підліток, спілкування, ідентичність особистості, 
маскулінність, фемінність, андрогінність. 

Процес розвитку суспільства, в ході якого відбуваються 
трансформації його соціальної структури, політичної та соціально-
економічної сфери життя, веде за собою зміни культурних зразків. 
Однак нові цінності, норми і стереотипи засвоюються набагато 
повільніше, ніж цього вимагає практика повсякденних взаємин. 
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Тому протягом певного періоду може існувати протиріччя між 
культурними зразками, що розділяються більшістю членів 
суспільства, і умов, що змінилися. Прикладом такої ситуації служать 
традиційні гендерні стереотипи, засвоєння яких перешкоджає 
успішній самореалізації особистості в сучасному суспільстві [2].

Одним із соціальних інститутів, що забезпечують підготовку 
індивідів до життя в суспільстві, є інститут шкільної освіти. Він 
охоплює все підростаюче покоління, відображає зразки поведінки, 
які засвоюються учнями, тому вони в подальшому стають все 
поширенішими. Для прийняття дітьми і підлітками демократичних 
цінностей необхідне реформування системи освіти. Пріоритетними 
напрямками діяльності сучасної школи є: формування цілісної 
системи універсальних знань, умінь і навичок, а також досвіду 
самостійної діяльності та особистої відповідальності, оскільки 
нашому суспільству потрібні сучасно освічені, моральні, 
заповзятливі люди, які можуть самостійно приймати відповідальні 
рішення в ситуаціях вибору, прогнозуючи їх можливі наслідки, 
здатні до співпраці, особистості, які відрізняються мобільністю, 
динамізмом, конструктивізмом, мають розвинене почуття 
відповідальності за свою країну. Досягнення цієї мети неможливо 
без усунення з повсякденного шкільного життя патріархальних 
гендерних стереотипів, які є бар’єром для розвитку в учнів 
самостійності, ініціативності [3].

Вивчення процесу гендерної соціалізації в школі актуально 
і з позиції забезпечення толерантності в соціумі. Сучасне 
індустріальне суспільство має більш складну соціальну структуру, 
ніж суспільство традиційне, тому однією з його характеристик 
стає мультикультуралізм. В умовах, коли традиційні стереотипи 
(зокрема гендерні) вважаються нормою, а невідповідна їм 
поведінка - девіацією, яка в більшій чи меншій мірі проявляється, 
рівноправне існування різних субкультур обтяжене. Тому дуже 
важливо розвивати толерантне ставлення до представників тої чи 
іншої статі, давати можливість розвиватися в тому напрямку, який 
обирає учень незважаючи на гендерні стереотипи.

В історії розвитку соціо-гуманітарного знання мають місце 
кілька підходів, що пояснюють, чому в суспільстві чоловікам і 
жінкам пропонуються різні соціальні ролі, якості. Довгий час 
домінувала концепція Ж.-Ж. Руссо, Ф. Ніцше, О. Вейнінгера, яка 
трактувала, що у чоловіків і жінок різне «природне призначення», 
яке визначається їх біологічними відмінностями. З точки зору 
вчених, які дотримувалися цієї позиції, всі якості, здатності 
виконувати певні ролі дано людині «від природи». Багато в чому 
схожі з цими ідеями положення структурного функціоналізму 



36

(Т. Парсонс, Р. Бейлз) в ньому вводиться теза про раціональність 
сформованого поділу соціальних ролей між чоловіками і жінками і 
необхідності його відтворення у всіх суспільствах [1].

Представлені в науці теорії гендерної соціалізації 
розглядають різні механізми засвоєння гендерних уявлень:

• ідентифікація з батьком (для хлопчиків) і матір’ю (для 
дівчаток);

• наслідування, спостереження, підкріплене заохоченням з 
боку дорослих за відповідне поводження;

• формування за допомогою категоризації певної когнітивної 
4J структури - гендерної схеми, яка організовує і направляє 
сприйняття індивіда;

• оволодіння мовою, становлення інтелекту.
В одних теоріях більший акцент робиться на повній адаптації 

підлітка до культури, а в інших - на розвиток особистості і прийняття 
нею тільки тих норм культури, які відповідають її внутрішній 
природі. На наш погляд, не можна обмежуватися вивченням тільки 
одного з аспектів, оскільки без передачі культурних традицій 
не було б суспільства як соціокультурної системи, а без творчої 
діяльності особистості неможливо було б розвиток суспільства [1].

Питання розмежування понять «соціалізація», «виховання», 
«розвиток», позначенні різних видів соціалізації приділяється 
значна увага в працях багатьох соціологів, психологів, педагогів: 
В. І. Добренькова і В. Я. Нечаєва, А. В. Мудрика, І. Л. Ільчікова і Б. 
Л. Смирнова, А. Я. Левіна, А. І. Ковальової, Н. Ф. Голованова, Л. Т. 
Демидової, і ін.

Найбільш поширеним є поділ на спрямовану (інституційну) і 
ненаправленої (стихійну) соціалізацію. А. В. Мудрик додає ще один 
проміжний тип - контрольована соціалізація (вплив на особистість 
в цьому випадку здійснюється не безпосередньо, а через створення 
умов її життєдіяльності). Інша класифікація об’єднує явну і 
латентну (таємну) соціалізацію.

Стосовно до засвоєння культури в системі освіти вживаються 
також терміни «неформальна освіта» і «суміжне навчання».

У науці існують дві точки зору на тривалість соціалізації: 
одні вважають, що індивід засвоює всі необхідні для існування в 
суспільстві норми в дитинстві, інші дотримуються думки, що цей 
процес триває все життя. Автор приєднується до другої точки 
зору, вважаючи, що основну частину інформації людина отримує 
в дитинстві, проте, набуваючи додаткові соціальні статуси, він 
співвідносить нові вимоги з уже наявними у нього уявленнями, 
що веде або до більшого їх закріпленню, або до їх коригуванню. 
У зв’язку з цим доречно згадати про поділ на первинну, вторинну 
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соціалізацію і ресоціалізацію [3].
Керівники навчальних закладів, що володіють владою 

і авторитетом, задають напрямок функціонування і розвитку 
освітньої організації, проте в рамках гендерних досліджень 
діяльність управлінських кадрів, яка дозволяє соціалізуватися 
підліткам практично не вивчається: проводиться тільки гендерний 
аналіз педагогічного складу, приймаються рішення і розглядаються 
особливості професійної педагогічної кар’єри чоловіків і жінок.

Шкільні підручники є одним з важливих каналів отримання 
інформації про соціальні ролі жінок і чоловіків, про норми 
поведінки, прийнятих в суспільстві. Постійно звертаючись до 
навчальної літератури в процесі навчання для виконання завдань, 
вивчення теми, учні та учениці паралельно несвідомо засвоюють 
ці зразки. На відміну від впливу гендерних уявлень вчителів, які 
досить різнорідні, і від впливу організаційної культури школи, 
яке також може дещо змінюватись в залежності від навчального 
закладу, великий вплив підручників обумовлюється тим, що вони 
видаються великими тиражами і використовуються в багатьох 
школах [2].

Однак, незважаючи на визнану всіма важливість 
ролі навчальної літератури в процесі гендерної соціалізації, 
комплексного дослідження шкільних підручників (для всіх класів, 
за всіма освітнім областям) ще не проводилося.

Соціалізація підлітків в групі однолітків через спілкування, 
побудова близьких відносин і відносин, що задаються соціумом 
в рамках навчальної діяльності, багато в чому визначається 
гендерних компонентом ідентичності, тобто переважаючими 
моделями поведінки в контексті усвідомлення себе як представника 
певної статі. Дослідження гендерної соціалізації відкриває 
можливість побачити механізми зв’язку внутрішньо-особистісної 
і соціокультурної обумовленості поведінки в ситуаціях соціальної 
взаємодії, зрозуміти взаємозв’язок і суперечливість групових і 
особистих відносин підлітка, співвідношення персональної та 
соціальної ідентичності.

Підлітковий вік відзначений початковим посиленням 
нетерпимості до поведінки, не адекватному уявленню про статеву 
приналежність і формування гнучкої позиції в подальшому. 
Принципово важливим моментом в характеристиці гендерної 
соціалізації підлітка є сензитивність батьківства до формування 
саме цієї структури ідентичності, а отже, і наявність відкритої 
можливості прийняття нової моделі гендерної соціалізації, 
усвідомлення значущості цінностей, зовнішніх проявів, 
приписуваних іншій статі [2].
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Незважаючи на відсутність у відношенні більшості статево-
рольових стереотипів реальних підстав, багато сучасних молодих 
людей переконані в їх незаперечно і дотримуються правил, що 
нав’язуються їм традиційними уявленнями про можливості 
чоловіків і жінок. Велика частина статевих відмінностей не 
визначена біологічно, а залежить від соціокультурних чинників, 
а значить, моделі гендерної соціалізації набувають все більшого 
значення в розвитку підлітка, обмежуючи або актуалізуючи його 
численні, незалежні від статі здібності.

Слід зазначити, що процес гендерної соціалізації 
ускладнюється ще й тим, що маскулінність і фемінність можуть 
як збігатися, так і не збігатися з чисто біологічною ідентичністю 
юнаків і дівчат. Для гендерної ідентичності вирішальне значення 
має не емпірично фіксована статева приналежність, а фактично 
виконувана соціальна роль чоловіка або жінки. Це свідчить про 
самостійний характер гендеру, як само соціальної (не біологічної) 
статі. Подібна диференціація в сучасному світі детермінується 
економічними, демографічними і соціальними чинниками [3].

Традиційні зразки маскулінності / фемінності в сучасних 
умовах багато в чому трансформувалися і продовжують динамічно 
розвиватися. Це створює серйозні труднощі для підлітка, який 
намагається інтегрувати в особистості різні соціальні ролі, зразки 
поведінки і риси. Підліток, вибудовуючи власну картину світу, свій 
новий образ Я, не обмежується пасивним засвоєнням гендерних 
норм і ролей, а прагне самостійно і активно осмислювати і 
формувати свою гендерну ідентичність, при цьому болісно 
переживаючи ситуації «Я не справжній чоловік» або «Я недостатньо 
жіночна». Підлітки оточені величезною різноманітністю ролей, 
пропонованих безліччю референтних груп і людей. Ці ролі потрібно 
інтегрувати в особистісну ідентичність, а конфліктуючі моменти 
слід врівноважити або відкинути.

Даний процес ще більше ускладнюється або в разі 
наявності рольового конфлікту (наприклад, між членством в групі 
однолітків-хлопчиків і наявністю спільних інтересів з групою 
дівчат-художниць), або в разі конфлікту між значущими іншими 
(наприклад, між старшими братом або сестрою і романтичним 
партнером ).

Завдання підлітка - конструювання своєї ідентичності 
як представника певної статі, розпізнавання і прийняття в собі 
індикаторів чоловічого і жіночого і включення в референтну групу 
[2].

Отже, говорячи про гендерну соціалізацію, не можна 
нехтувати біологічними чинниками статевої диференціації, а саме 
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особливостями функціонування нервової системи та будови певних 
відділів головного мозку, які визначають відмінності у поведінці та 
емоційних реакціях чоловіків та жінок.

Процес гендерної соціалізації особистості триває до тих пір, 
доки продовжується її спілкування, соціальне пізнання, соціальна 
активність. Зрозуміло, що в молоді роки цей процес значно 
інтенсивніший, ніж у старшому віці.

Для з’ясування гендерної соціалізації підлітків було 
проведено чимало різноманітних досліджень психолого-
педагогічного спрямування, в яких вивчалося засвоєння індивідом 
тої чи іншої гендерної норми. Також багато чого ще й досі 
залишається не достатньо обгрунтованим та вивченим, що і дає 
нам перспективу подальших досліджень.
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У даній статті теоретично проаналізовано особливості 
творчого потенціалу викладача іноземної мови. Визначено що 
таке творчий підхід у професійно-педагогічній діяльності та 
важливість його використання у викладанні іноземної мови. 
Також у статті узагальнено основні компоненти творчого 
потенціалу майбутнього вчителя іноземної мови та виділено 
перелік умов, за яких досягається ефективний розвиток творчого 
потенціалу вчителя іноземної мови.

Ключові слова: креативність, потенціал, творчий 
потенціал особистості, творчий підхід у педагогічній діяльності.

Проблема актуалізації творчого потенціалу майбутнього 
вчителя іноземної мови, незважаючи на величезну кількість 
емпіричних і теоретичних досліджень в різних областях 
наукового знання, відноситься до категорії найбільш складних, 
неоднозначних, недостатньо вивчених і одночасно актуальних. 
Актуальність її полягає в тому, що сучасному суспільству потрібні 
висококваліфіковані викладачі, які здатні до саморозвитку і 
компетентні та зацікавлені в розвитку творчого потенціалу 
підростаючого покоління.

Творчий підхід у педагогічній діяльності - неодмінна умова 
педагогічного процесу, об’єктивна професійна необхідність 
в діяльності педагога, в зв’язку з чим виникає необхідність 
підготовки вчителів у системі університетської та післядипломної 
освіти до творчої педагогічної діяльності, домінантою якого 
є вміння працювати в умовах вибору педагогічної позиції, 
технології, підручників, змісту і форм навчання.

Креативність - необхідна складова професійного 
становлення і виступає як одна з умов самореалізації педагога 
будь-якого профілю, особливо профілю вчителів іноземної 
мови, оскільки потреба у знаннях додаткової мови все більше 
зростає. Тому підготовка творчого вчителя іноземної мови - 
одна з найважливіших потреб освіти, актуальними також є 
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питання історичної зміни методів і прийомів навчання іноземної 
мови, питання пошуку інноваційних структурних типів уроку і 
моделювання інших форм проведення занять.

Розвиток творчого потенціалу педагога передбачає 
комплексне осмислення понять: «потенціал», «особистісний 
потенціал», «творчий потенціал». Змістовну основу визначених 
понять утворює термін «потенціал», який виступає в якості 
родового поняття. Дослідженнями даних термінів займалися: І. 
А. Васюкова, Дж. Гілфорд, Е. Е. Тунік, Е. І. Рогов.

Грунтуючись на дослідженнях психологів Дж. Гілфорда, Е. 
А. Маслоу, Л. С. Ніколаєвої, Т. Н. Чумакової, Л. І. Анциферова, Д. Б. 
Богоявленської і ін., можна розглядати креативність як динамічну 
інтегративну сукупність якостей особистості, які визначають її 
готовність до творчості в будь-яких сферах людської діяльності. 
Іншими словами - це творчі здібності людини, які можуть 
виражатися в мисленні, почуттях і діях, здатності породжувати 
оригінальні ідеї. Креативність - необхідна умова самореалізації 
особистості [3].

Аналіз літератури показує, що єдиного погляду на 
характеристику творчого потенціалу немає. К.В. Петров в 
структурі творчого потенціалу виділяє компоненти: мотиваційний, 
компоненти здібностей (які включають загальні здібності, здатність 
до творчості в будь-якому виді діяльності і здатності до якого 
небудь виду діяльності). І.В. Мартишина характеризує структуру 
творчого потенціалу через інтеграцію трьох компонентів: 
ціннісного, який відбиває притаманні педагогу ціннісно-творчі 
уявлення та пріоритети; когнітивного, представленого сукупністю 
знань, що сприяють розумінню педагогом творчого характеру 
його праці і впливають на творчу організацію ним професійної 
викладацької діяльності; діяльнісного, який об’єднав елементи, 
які сприяють перекладу творчого потенціалу в стан актуалізації 
(професійно-особистісна реалізація педагога), в якій приховані 
можливості для його подальшого розвитку [2].

Теоретична значимість нашого дослідження визначається 
тим, що запропоновані в статті змістовні характеристики творчого 
потенціалу і його компонентів можуть бути використані при 
визначенні та конкретизації професійних компетенцій сучасного 
викладача іноземної мови, уточнення кваліфікаційних вимог 
даної професії, та знаходження шляхів покращення взаємодії між 
вчителями та учнями.

Практична значимість дослідження обумовлена можливістю 
використання його результатів в системі базової і додаткової 
психолого-педагогічної освіти для вдосконалення професійної 
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підготовки та підвищення кваліфікації вчителя іноземної мови.
На нашу думку, до творчого педагогічного потенціалу 

необхідно підходити з позиції формування, оскільки у віці 17-18 
років молоді люди можуть мати «зачатки» творчого потенціалу 
(креативності), професійно-педагогічної цілеспрямованості, 
потреби професійної самоактуалізації, тому одне із завдань вищої 
школи - сприяти студентам у самоорганізації цих зачатків в 
структурну, організовану форму. У цьому віці якості особистості, 
які входять в структуру творчого педагогічного потенціалу, 
малостійкі, пластичні, отже, вони легше піддаються зовнішньому 
впливу, їх значно легше змінити, ніж в стадії зрілості. Зовнішні 
впливи і дії, яким піддається особистість з метою формування 
творчого педагогічного потенціалу на початковому етапі, 
зберігаються глибше, ніж впливу, випробовувані пізніше, - в стадії 
зрілості.

Важлива роль при підготовці майбутнього педагога, 
безумовно, належить активним методам навчання - найбільш 
ефективним способом організації такої взаємодії є творча 
навчання, що і повинно бути новим типом як навчальної взаємодії, 
так і педагогічного спілкування. Спробуємо визначити педагогічні 
умови, реалізація яких може позитивно вплинути на досліджуваний 
нами феномен - формування творчого педагогічного потенціалу 
майбутнього вчителя в умовах університетської освіти. Слід 
зазначити, що результатом цієї підготовки є особистісне придбання 
кожним студентом відповідної готовності до роботи з дітьми: 
мотиваційно-ціннісного (орієнтації, відносини і особистісні цілі), 
когнітивного (знання, уявлення), операційного (вміння і навички) 
[5].

На даній моделі (табл.1) висвітлено, що мета діяльності 
викладача іноземної мови - це ідеальний образ, втілений в продукті, 
який є результатом перетворення об’єкта діяльності. Важливо, 
щоб вона була особистісно значима. Відповідно, мета діяльності 
повинна з екстравертованої стати внутрішньо привабливою 
і особистісно усвідомленою, зрозумілою і необхідною для 
студента, який вміє трансформувати ззовні задану ціль в свою 
місію і завдання діяльності, яка виконується.
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Таблиця 1
Структурні компоненти творчого потенціалу майбутнього 

викладача іноземної мови
І. Мотиваційно-ціннісний компонент

Мотиваційний рівень Когнітивний рівень Операційний рівень
Усвідомлення і прийняття мети і завдання педагогічної 

діяльності на мотиваційному, когнітивному і операційному 
рівнях

ІІ. Суб’єктний компонент

Мотиваційний рівень Когнітивний рівень Операційний рівень

Комплекс особистісних якостей, який забезпечує реалізацію 
педагогічної діяльності на мотиваційному, когнітивному і 

операційному рівнях
ІІІ. Об’єктний компонент

Мотиваційний рівень Когнітивний рівень Операційний рівень
Оволодіння знаннями про об’єкт педагогічної діяльності на 

мотиваційному, когнітивному і операційному рівнях
IV. Технологічний компонент

Мотиваційний рівень Когнітивний рівень Операційний рівень
Оволодіння методиками і способами педагогічної діяльності на 

мотиваційному, когнітивному і операційному рівнях
V. Результативний компонент

Мотиваційний рівень Когнітивний рівень Операційний рівень
Самооцінка педагогічної діяльності на мотиваційному, 

когнітивному і операційному рівнях

Суб’єктний компонент передбачає усвідомлення викладачем 
себе як суб’єкта діяльності, діагностику власних можливостей в її 
здійсненні, пізнання якостей власної особистості, які забезпечують 
виконання діяльності, активне включення, створення індивідуальної 
траєкторії пізнання, яке надає йому неповторність і своєрідність.

Майбутній викладач, у якого є потреба і бажання, активно 
включається в діяльність. Викладач, який не впевнений в собі - 
комплексує, уникає, діє за зразком заданим йому стереотипами. 
Суб’єктний компонент передбачає опору на основні потреби 
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людини: в пізнанні, в спілкуванні, творчості, навчання, в роботі, 
визнання і захищеності, в задоволенні, в усвідомленні своєї 
діяльності, в розширенні світогляду. І чим більше потреб в процесі 
навчання іноземної мови зможе реалізувати педагог, включаючись 
в діяльність, тим більше він сам самореалізується, розвине в собі 
якості, які притаманні справжньому «майстру».

Об’єктний компонент передбачає визначення об’єкта 
діяльності, позитивне ставлення до нього, зацікавленість в цьому 
об’єкті і потреба працювати з ним, знання його специфіки, вміння 
використовувати в своїй життєдіяльності.

Технологічний компонент пов’язаний з володінням засобами 
і способами діяльності. Кожен педагог повинен обирати для себе 
ті засоби та методи навчання, які найбільш зручні, доступні, 
привабливі, раціональні як для нього так і для студентської 
(учнівської) аудиторії. Він вивчає їх особливості і, з огляду на 
власні можливості і потреби, застосовує, виробляючи власну нову 
технологію.

Результативний компонент передбачає прояв індивідом рівня 
оволодіння компетенціями, дозволяє свідомо оцінювати результати 
своєї діяльності і рівень власного розвитку [4].

Розвиток креативного потенціалу майбутнього вчителя 
забезпечується дотриманням ряду принципів. Охарактеризуємо 
принципи релевантні розвитку творчого потенціалу майбутнього 
вчителя іноземної мови.

Принцип цілепокладання усвідомленням доцільності 
розвитку творчого потенціалу як необхідної професійної якості 
компетентного вчителя іноземної мови (покладати цілі, досягати 
їх, планувати свою професійну діяльність, реалізовувати її та 
коректувати при необхідності).

Принцип творчої активізації характеризується забезпеченням 
навчального процесу творчими навчально-професійними задачами, 
які розвивають компоненти творчого потенціалу

Принцип діагностованості характеризується забезпеченням 
навчального процесу ціле направленою, об’єктивною та 
періодично-систематичною діагностикою творчого потенціалу 
студента, який навчається на спеціальності вчитель іноземної мови. 
Його дотримуються для того, щоб при виявленні відхилень можна 
корегувати навчальний процес для збільшення його ефективності.

Принцип диференціального підходу характеризується 
здійсненням диференційного підходу до майбутнього вчителя 
іноземної мови. Він враховується тоді, коли  розробляються та 
вносяться нові творчі навчально-професійні задачі [1].

Для ефективного розвитку творчого потенціалу майбутнього 
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вчителя іноземної мови необхідно дотримуватися всіх вищезгаданих 
принципів у навчально-професійній діяльності.

Нами було виділено перелік умов, за яких досягається 
ефективний розвиток творчого потенціалу вчителя іноземної мови, 
а саме: 

- наявність мотиваційної сфери, бажання само розвиватися, 
вдосконалювати свої професійні уміння та навички;

- врахування індивідуальних особливостей особистості 
майбутнього педагога;

- усвідомлення значимості гуманістичної цінності творчої 
індивідуальності особистості;

- специфічна організація навчання майбутніх вчителів 
іноземної мови;

- розвиток здібностей майбутніх професіоналів до аналізу, 
усвідомлення результатів своєї  професійної діяльності;

- оволодіння знаннями про явище творчий потенціал, знаннями 
про те, як його розвивати, як поєднувати та використовувати його у 
педагогічній діяльності [2].

Отже, можемо зробити наступні висновки, що результатом 
сформованості творчої компетенції є стійка потреба займатися 
професійною діяльністю, інтерес до неї і бажання постійно 
самовдосконалюватися, глибокі осмислені знання специфіки цієї 
діяльності, а також майстерне її виконання.

Підготовка майбутнього викладача іноземної мови в системі 
університетської освіти повинна базуватися на таких компонентах 
творчого потенціалу, як мотиваційно-цільовий, суб’єктний, 
об’єктний, технологічний, результативний, які сприяють розвитку 
особистості в творчо-креативному напрямку, що в свою чергу 
визначає потенціал майбутнього вчителя в умовах вищої освіти.
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У статті розглядаються особливості застосування 
технологій SMART Board  на уроках англійської мови в початковій 
школі, виокремлені властивості і принципи використання 
інтерактивної дошки, які сприяють формуванню мовної,  
мовленнєвої та країнознавчої компетенцій.

Ключові слова: інноваційні технології, інтерактивна дошка 
SMART Board, мультимедійний проектор, початкова школа, 
навчальні матеріали.

Значні перспективи для оптимального вирішення завдань 
навчання, освіти, виховання і розвитку особистості молодшого 
школяра у навчально-виховному процесі з іноземної мови відкриває 
застосування інтерактивного мультимедійного програмно-
технологічного навчального комплексу на основі технології SMART 
Board, що більше відомий під назвою «інтерактивна дошка». 
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Використання інформаційних технологій у процесі навчання 
англійської мови дозволяє більш широко і повноцінно розкрити 
творчий потенціал кожного учня. Таким чином, стає зрозумілою 
актуальність використання новітніх інформаційних технологій в 
освітньому процесі на сучасному етапі.

Smart-дошка – це зручний сенсорний екран, під’єднаний 
до комп’ютера. Зображення на дошку передає мультимедійний 
проектор, з’єднаний із комп’ютером. Управління програмним 
забезпеченням загального і спеціального призначення, яке 
зберігається в пам’яті комп’ютера, здійснюється дотиком до 
дошки. Спеціальне навчальне програмне забезпечення дошки, 
пакет «Колекція», містить велику кількість готових графічних 
образів, відеороликів, розподілених за темами шкільного курсу, які 
дозволяють учителю створювати потрібні слайди [1].

Smart-дошка дозволяє вчителю працювати з мультимедійною 
наочністю, тобто відображенням об’єктів різними способами: 
за допомогою графіки, фото, відео, анімації та звуку. Учитель 
використовує все, що учень початкової школи здатний сприймати 
за допомогою зору та слуху.

У початковій школі вчитель може використовувати Smart-
дошку для демонстрації відеофільмів і презентацій Power Point. 
Демонстрація презентацій на Smart-дошці дозволяє:

1. Розширити знання учнів початкової школи про країну, мова 
якої вивчається, що сприяє формуванню країнознавчої та мовної 
компетенцій;

2. Формувати в учнів початкових класів мовні навички 
спілкування шляхом поєднання тексту та звукового супроводу;

3. Звуковим та візуальним супроводом сприяти подоланню 
труднощів у процесі прослуховування мовленнєвих повідомлень 
та формувати навички аудіювання [3].

Навчальні матеріали можливо використовувати як під 
час повідомлення нового матеріалу, так і повторення вивченого. 
Презентації можуть мати різний зміст, як краєзнавчий, так і за 
темою, що вивчається.

Під час підготовки презентацій, учитель може скористатися 
можливостями Інтернету. Підключення Smart-дошки до світової 
мережі дозволяє використовувати на уроці on-line курси освітніх 
сайтів або провести віртуальну екскурсію з англомовним гідом у 
будь-яке місто країни, мова якої вивчається.

У самостійно створених сюжетах під час уроку англійської 
мови учитель, легким дотиком до поверхні дошки, може змінювати 
зображення (його розмір, колір), спонукаючи учнів до усного 
мовлення [4].
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Програмне забезпечення Smart-дошки дозволяє дуже легко 
і швидко створювати динамічні, різнокольорові слова, які вільно 
рухаються по екрану та стають на потрібне місце. Наприклад, під 
час вивчення дієслів англійської мови, вчитель на Smart Board 
розміщує таблицю з двома колонками. Перша колонка називається 
Regular verbs, а друга – Irregular verbs. Під таблицею записані 
слова, відповідно до цієї теми. Завдання учня полягає в тому, щоб 
розподілити дієслова в колонки. У результаті отримуємо цікаву 
«живу» грамматику [2]. Це зумовлюється тим, що в учнів початкових 
класів ще не розвинуте абстрактне мислення, а коли школярі бачать 
на екрані барвисті малюнки, схеми, анімовані образи, вони краще 
сприймають і засвоюють новий граматичний матеріал.

Інтерактивна дошка SMART є також незамінним помічником 
і під час актуалізації знань, умінь і навичок учнів. Мовний 
матеріал, що подається інтерактивними технологіями, дає змогу 
школярам простежити певні закономірності в кількох мовних 
явищах, усвідомити спільне й відмінне в їхньому складі, провести 
цілеспрямоване повторення раніше вивченого матеріалу, його 
систематизацію, узагальнення, що є необхідним для глибшого 
сприйняття й усвідомлення нового. 

Крім цього, з психолого-педагогічної точки зору, 
використання інтерактивних дошок: 

– дає змогу учителеві виводити на екран заздалегідь 
підготовлені матеріали, і робочий час на уроці використовується 
тільки для вирішення поставлених завдань; 

– дає можливість багаторазово використовувати значно 
більший за обсягом дидактичний матеріал, проводити з одним 
і тим самим матеріалом абсолютно різні уроки, враховуючи 
індивідуально-психологічні особливості конкретних учнів; 

– створює умови для більш ефективного сприйняття 
інформації учнями на уроках за рахунок впливу майже на всі органи 
чуття (зір, слух, дотик);

 – знижує тривожність учнів під час роботи біля дошки;
 – дає більше можливостей для взаємодії у класі: дає змогу 

учням виконувати спільну роботу і вирішувати загальне завдання, 
поставлене учителем; 

– допомагає учителеві організувати грамотний зворотний 
зв’язок; 

– створює феномен колективної уваги, який дає можливість 
як учню і вчителю керувати як усією аудиторію в цілому, так і 
кожним окремим її членом, що є основою цілеспрямованого та 
ефективного навчання; 

– забезпечує постійний прямий візуальний контакт учителя 
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зі школярами; 
– сприяє розвитку наочно-образного мислення у молодших 

школярів, стимулює їхню увагу (мимовільну і довільну), уяву у 
процесі формування навичок і вмінь соціокультурної компетенції;

– активізує навчально-пізнавальну діяльність учнів 
молодших класів [5].

 Під час роботи з інтерактивною дошкою варто враховувати 
можливі труднощі: наявність технічних проблем, значні затрати 
часу на підготовку до уроку, наявність декількох різних типів 
інтерактивних дощок, майже повна відсутність спеціального 
програмного забезпечення для інтерактивних дощок, необхідність 
часових обмежень роботи з інтерактивною дошкою на уроці з 
огляду на дотримання санітарно-гігієнічних норм, визначення 
оптимального місця інтерактивної дошки у навчальному процесі. 

Однак слід мати на увазі, що інтерактивна дошка є лише 
інструментом, додатковим засобом у руках талановитого майстра-
вчителя. 

Отже, використання Smart-технологій на заняттях з 
англійської мови в початковій школі є однією з вимог сучасного 
освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства. Зокрема 
раціональне використання Smart-дошки наповнює урок англійської 
мови в  школі багатьма цікавинками, створює радісний настрій на 
уроці, сприяє формуванню мовних, мовленнєвих та країнознавчої 
компетенцій та підвищує ефективність навчального процесу.
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У статті розглядаються особливості тандем-методу 
як одного із найсучасніших методів вивчення англійської мови, 
виокремлені принципи застосування тандем-методу, які сприяють 
формуванню комунікативної компетенції.
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Одним з найсучасніших методів вивчення іноземних мов є 
тандем-метод. На сьогоднішній день метод тандему відомий як 
альтернативна та комплексна форма вивчення іноземної мови, що 
широко використовується у школах та вузах багатьох країн. Увага до 
тандем-технологій пов’язана зі швидким розвитком інформаційно–
комунікаційних технологій, які уможливлюють віртуальне 
спілкування іноземною мовою будь-де і будь-коли, і роблять 
вивчення іноземної мови легким, невимушеним і цікавим. Тому 
саме дослідження тандем – методу  є головною метою написання 
даної статті. 
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Тандем-технології у навчанні іноземних мов і культур – 
технології навчання, в основі яких лежить самостійне оволодіння 
іноземною мовою і культурою двома партнерами з різними рідними 
мовами, які працюють у парі. Назва цих технологій походить від 
англійського слова tandem, що означає велосипед для двох чи для 
трьох. Оволодіння мовою партнера відбувається через реальне 
або віртуальне спілкування, спрямоване на знайомство з мовним 
партнером, культурою його країни, цікавою інформацією.

Тандем - технологію  відносять  до  інтенсивних  технологій  
вивчення  іноземної  мови,  оскільки вона передбачає безпосереднє 
занурення в мову в процесі спілкування з його носієм [1]. Тандем-
технологія визначається як спосіб самостійного вивчення іноземної 
мови двома партнерами з  різними  рідними  мовами,  які  працюють  
у  парі.  З  цього визначення витікає також і поняття «тандем-
партнера», тобто одного з учасників такого процесу навчання. 

Як відомо, тандем-технологія виникла в 60-ті  роки XX 
століття в Німеччині  на  базі  німецько-французьких  студентських  
зустрічей,  у  процесі  яких студенти,  носії  різних  мов - німецької 
та французької - вивчали  мови один одного. Уперше  термін  
«тандем»  був  застосований  для  позначення  зустрічей  студентів,  
які вивчають  іноземні  мови  на  основі  заздалегідь  підготовлених  
робочих  матеріалів,  у рамках  «Робочої  групи  по  прикладній  
лінгвістиці  французької  мови»  у  1970  році  в Німеччині. Надалі, 
у 1980-х роках, в університетах Європи почали відкриватися перші 
тандем-курси.  У  1992-1994  роках  розпочалася  робота  зі  створення 
міжнародної тандем-мережі в Інтернеті [4].

Важливим компонентом методу тандему є зацікавленість 
обох сторін в процесі спілкування, адже кожен з мовців є більш 
компетентним у певних питаннях, яка цікавить його співрозмовника, 
наприклад в процесі спілкування студентів з різних країн.

В організації тандем-навчання доцільно дотримуватися таких 
етапів: підготовчого, змістовим наповненням якого є організаційна 
бесіда із учнями, пошук потенційних тандем-партнерів на 
спеціальних сайтах для вивчення мови, проведення вчителем 
іноземної мови  інструктажу з безпеки роботи в мережі Інтернет; 
спільне з партнером визначення мети, змісту, засобів і стратегій 
взаємного навчання, складання плану роботи; основного, який 
включає вибір виду взаємного навчання; віртуальне спілкування 
на сайтах, у соціальних мережах чи за допомогою програми Skype; 
реальне спілкування тандем-партнерів під час особистих зустрічей; 
підсумкового, який передбачає письмовий чи усний звіт вчителеві 
про результати тандем-навчання, проведення групової відео-
конференції.
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Існують дві основні форми роботи в рамках даного методу:
1) індивідуальна – учасники обираються, враховуючи 

індивідуальні особливості та потреби (вік, мотивація, стать, 
рівень знань, захоплення);

2) колективна – зміст і стратегія роботи обирається в 
залежності від учасників тандем-курсу [2].

Основними принципами, яких необхідно дотримуватися, 
користуючись методом тандему є наступні:

 - зустрічі повинні проходити в два етапи – послідовно одна 
за одною для того, щоб не змішувати мови, оскільки використання 
рідної мови значно спрощує процес комунікації та розуміння між 
співрозмовниками. 

 - мовні партнери повинні приділяти однакову кількість 
часу на обидві мови, але не менше однієї години.

При використанні автономного тандему, як наприклад у вузі 
чи школі, процес вивчення мови буде контролюватись педагогом 
у вигляді перевірок і оцінювання. Незалежний тандем не має 
жодного виду контролю. Але в обох випадках автономія процесу 
спілкування є відносною, оскільки учасники тандему постійно 
підтримують один одного в процесі оволодіння іноземною мовою. 

Вибір того, як проходитиме тандем залишається за 
співрозмовниками, особливо в індивідуальних тандемах. 
Найпоширенішим і найпопулярнішим типом взаємодії є 
вільна бесіда на будь-яку тему, виконання вправ з граматики та 
інших видів вправ [5]. В цілому метод тандему має творчий та 
індивідуальний підхід. 

Переваги такої форми навчання виходять далеко за межі 
вивчення певної теми, чи навіть предмету, вони розвивають ті 
соціальні навички, що стануть у нагоді будь-якому учневі.

Темп вивчення є також індивідуальним – в залежності 
від потреб учнів. Завдяки цьому метод тандему є широко 
розповсюдженим, оскільки він дозволяє практикувати та 
використовувати знання в ситуаціях реального спілкування з 
носіями мови або з більш компетентними співрозмовниками, які 
вільно розмовляють іноземною мовою.

Використання тандем-технологій для формування 
компетентності в говорінні має багато переваг. Спілкування з 
тандем-партнером (партнерами) дозволяє формувати і коригувати 
мовленнєві, фонетичні, лексичні і граматичні навички, 
удосконалювати вміння говоріння, передусім, у діалогічній формі, 
успішно долати комунікативний бар’єр, підвищувати мотивацію 
до оволодіння цим видом мовленнєвої діяльності та використання 
його у реальних міжособистісних, навчальних і професійних 
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контактах [3].
Отже, тандем-метод сприяє формуванню 

лінгвосоціокультурної і міжкультурної компетентностей, які є 
надзвичайно важливими у вивченні іноземних мов і сприяють 
особистісному розвитку учнів. Крім того, підвищується рівень 
навчальної автономії учнів, а в перспективі формуються 
професійно спрямовані вміння організовувати парну і групову 
роботу, залучати їх до самостійної та колективної роботи, 
створювати умови для стимулювання іншомовного мовлення 
учнів.
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дослідницької діяльності учнів початкової школи. Авторами 
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висвітлено сучасні підходи до створення інноваційних програм, 
проектів та технологій, що активізують інтелектуально-
творчий потенціал молодших школярів. Закцентовано увагу на 
організаційно-педагогічних умовах дослідницької діяльності, 
що забезпечують інноваційне навчальне середовище у сучасній 
початковій школі. 
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Проблема якості української освіти нині постає гостро і 
проявляється в різних аспектах. Якісна освіта – це, насамперед, 
людиноцентрована освіта, яка враховує сутнісні індивідуальні 
характеристики, розкриває та розвиває задатки й обдарування 
кожної дитини і на цій основі забезпечує максимальну реалізацію 
її потенціалу, формує професійно компетентну особистість. У 
Концепції Нової української школи зазначено, що сучасним 
школярам недостатньо дати лише знання, важливо навчити 
їх користуватися ними. Знання та уміння, взаємопов’язані 
з ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві 
компетентності, які потрібні для успішної самореалізації.

 Для формування ключових і предметних компетентностей 
у процесі шкільної освіти необхідно використовувати педагогічні 
технології навчання, які створюють умови для набуття 
досвіду діяльності. І провідне місце тут належить навчально-
дослідницькій діяльності, адже вона: формує творчу, самостійну 
й ініціативну позицію учнів; розвиває загальнонавчальні уміння 
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та навички; реалізує принцип зв’язку навчання з життям. 
Мета статті: обґрунтувати та частково проілюструвати 

інноваційні підходи до організації навчально-дослідницької 
діяльності молодших школярів.

У сучасних дослідженнях, присвячених теоретико-
методологічним, психолого-педагогічним та організаційним 
основам навчально-дослідницької діяльності учнів, існують 
різні підходи до визначення субстанціонального значення даної 
діяльності. Так, ряд дослідників визначають її як науково-
дослідницьку (Н. Вєдєнєєва, О. Клюкіна, О. Кононенко), окремі 
науковці – пошуково-дослідницьку (В. Рєдіна, Л. Тіхенко), частина 
авторів – навчально-дослідницьку (Є. Важнова, І. Клєщова, 
Г. Лиходєєва, Н.  Меньшикова, Н. Недодатко, М. Таранова), а 
також є й такі, що називають її експериментально-дослідницькою 
діяльністю (Є. Мєщерова).

М. Бургин, Л. Даниленко, В. Паламарчук, Л. Подимова, 
В. Сластьонін та ін. активно досліджують інноваційні процеси в 
системі освіти та проблеми педагогічної інноватики. Т. Байбара, 
Н. Бібік, М. Вашуленко, Я.  Кодлюк, О. Ляшенко, М. Махмутов, 
О. Онопрієнко, О. Савченко та ін. розкривають умови організації 
навчально-пізнавальної та дослідницької діяльності молодших 
школярів.

Термін «інновація» (з латинської innovatio – оновлення, 
новизна, зміна) означає нововведення, тобто цілеспрямовані 
зміни, які вносять у середовище впровадження нові стабільні 
елементи (нововведення), що викликають перехід системи з 
одного стану до іншого. Інновацію в освіті розглядають як 
реалізоване нововведення – у змісті, методах, прийомах і формах 
навчальної діяльності та виховання особистості (методиках, 
технологіях), у змісті і формах організації управління освітньою 
системою, а також в організаційній структурі закладів освіти, 
у засобах навчання та виховання і в підходах до соціальних 
послуг в освіті, що суттєво підвищує якість, ефективність та 
результативність навчально-виховного процесу.

Для сучасних педагогів актуальними є питання: 
стимулювання природної потреби дитини до новизни та 
дослідження нового; розвитку навичок спостерігати, бачити 
проблеми, висувати гіпотези, формулювати запитання, умовиводи 
та висновки. Їх вивчення та вирішення зумовлює пошук і наукове 
обґрунтування інноваційних підходів до організації навчально-
дослідницької діяльності молодших школярів. Навчально-
дослідницька діяльність трактується як вид навчальної 
діяльності, що здійснюється в урочний і позаурочний час як 
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процес відкриття учнями суб’єктивно нових знань і способів дій 
на основі пізнавальної самостійності та взаємодії з іншими.

У початковій школі цей процес традиційно відбувається під 
керівництвом педагога. Ми розглядаємо організацію навчально-
дослідницької діяльності молодших школярів як взаємодію 
вчителя й учня та взаємодію учнів між собою на партнерських 
засадах, що є обґрунтованою послідовністю навчально-
пізнавальних дій, яка відбувається у спеціально створених 
умовах для навчально-дослідницької діяльності із застосуванням 
різноманітних форм, методів, інноваційних технологій. 

Цінними для нашого дослідження є погляди Г. Костишиної, 
яка педагогічні умови організації навчально-дослідницької 
діяльності учнів трактує як середовище, в якому в тісній 
взаємодії представлена єдність дидактичних, психологічних, 
загально-педагогічних факторів, що забезпечують можливість 
вчителю організувати активну (саморегульовану та 
самоконтрольовану) навчально-пізнавальну діяльність дітей. 
Таке середовище створюється з урахуванням законів дидактики 
й організації навчально-виховного процесу у сучасній школі 
[2]. До організаційно-педагогічних умов здійснення навчально-
дослідницької діяльності молодших школярів відносимо: 

– цілеспрямоване залучення та мотивацію до виконання 
навчально-дослідницьких завдань; 

– диференціацію на засадах вдосконалення методології 
викладання навчальних предметів;

– врахування індивідуальних і психофізіологічних 
особливостей молодших школярів; 

– системне формування в учнів дослідницьких умінь та 
навичок упроцесі виконання навчально-дослідницьких завдань; 

– стимулювання пізнавального інтересудо змісту навчально-
дослідницької діяльності, активності та самостійності; 

– ефективне застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій та сучасних засобів навчання [7].

Прикладом інноваційного підходу до організації 
навчально-дослідницької діяльності молодших школярів, на нашу 
думку, є створення креативної педагогічної системи, головна 
мета якої полягає у формуванні в учнів аналітико-синтетичного 
апарату мислення, світогляду активного творчого дослідника та 
дослідницького стилю роботи. 

Формування дослідницьких знань, умінь та навичок у 
освітньому процесіпочаткової освіти відбувається шляхом: 

– введення нової типології уроків, для яких характерним 
є активний прояв творчості учнів і вчителів, передбачення 
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в процесі навчання реалізації основних етапів наукового 
дослідження(виявлення проблеми (протиріччя) та усвідомлення 
її (його) змісту; застосування відомих учням знань і способів 
діяльності для вирішення проблем; формулювання припущення 
або висунення гіпотези щодо способу чи результату розв’язання 
проблеми;ослідовного виконання дій з виявлення істинності чи 
хибності висунутого припущення; формулювання висновків на 
основі отриманих даних [3]); 

– застосування педагогами навчально-дослідних завдань 
на уроці та в позаурочній діяльності, що дозволяє органічно 
інтегрувати знання з різних областей, застосовувати їх на 
практиці, генерувати нові ідеї; 

– створення інноваційного навчального середовища, у 
якому здійснюється дослідження реальних проблем; учням 
надається ініціатива у створенні траєкторії власної навчально-
пізнавальної діяльності, відбувається формування учня-
дослідника з науковим типом мислення.

На думку вчителів-практиків, на уроках літературного 
читання доцільно організовувати дослідження, що спрямовані 
на формування у молодших школярів умінняна основі аналізу 
емоційного стану персонажів твору виявляти авторський задум 
– складати емограми. Логіка нашого дослідження вимагає 
з’ясувати сутність поняття «емограма» – це графічне зображення 
емоцій (наприклад, смайлик). У дослідженні тексту цей термін 
означає «запис, графічне зображення змін у настрої літературного 
персонажа» [3]. Побудову емограми краще використовувати 
під час аналізу тексту невеликого розміру, в якому автор 
виразно зображує у монологічній формі або у діалозі розвиток 
емоційного стану дійових осіб. Авторські образні формулювання 
є тим головним матеріалом, на який спирається читач, 
вибудовуючи «графік емоцій». Складена емограма дає змогу 
візуально зафіксувати емоційний стан літературного персонажа і 
простежити зміни у його настрої за певних обставин. Результати 
дослідження фіксують на шкалі, яка відображає умовні етапи 
зміни настрою (рис.1).
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 Щастя 
Захват 
Радість 
Веселість, безтурботність 
Спокій 
Занепокоєння 
Тривога 
Смуток 
Розчарування 
Горе 
 Рис. 1 Шкала настрою для побудови емограми

До прикладу, урок літературного читання у 4 класі (Тема. 
В. Кава «Добраніч, мамочко»). На уроці учні аналізують емоційний 
стан Лесі, мами, визначають настрій головних героїв, записують 
слова, якими автор передає почуття, фіксують як змінюється настрій 
учасників розмови (рис. 2). Така робота допомагає школярам 
усвідомити і перекласти мовою слів своє інтуїтивне розуміння 
прочитаного.

Рис. 2 Зразок емограми, 
побудованої за змістом оповідання
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Важливо, щоб спектр емоцій, почуттів, пропонований дітям 
для складання емограми, добирався відповідно до мети уроку і 
конкретного твору. 

Перехід до інноваційної парадигми навчання висуває 
принципово нові вимоги до педагогів-практиків, оскільки лише 
творчі, професійно компетентні особистості здатні забезпечити 
оновлення сучасної української школи. 

Інноваційні підходи до організації навчально-дослідницької 
діяльності молодших школярів передбачають:

– впровадження освітніх інновацій, інноваційних програм 
та проектів, спрямованих на активізацію інтелектуально-творчого 
потенціалу; 

– підготовку вчителя-дослідника, здатного створити 
організаційно-педагогічні умови навчально-дослідницької 
діяльності молодших школярів з метоюзабезпечення їх пізнавальної 
діяльності в інноваційному освітному середовищі; 

– застосування проектної діяльності як інноваційної форми 
навчально-дослідницької діяльності;

– створення інформаційного забезпечення навчально-
дослідницької діяльності учнів, що включає активне використання 
ІКТ, сучасних засобів та програм. 

Інноваційні процеси в системі освіти засвідчують якісно 
новий етап взаємодії та розвитку науково-дослідної та педагогічної 
творчості й процесів застосування її результатів. Як показує 
практика, навчально-дослідницька діяльність є прогресивним 
видом навчання, що дає змогу виявляти та розвивати особистісні 
інтелектуальні здібності молодших школярів. Поряд з оптимізацією 
навчального процесу така діяльність вимагає розвитку самостійного 
мислення, умінь отримувати інформацію, аналізувати, оцінювати, 
прогнозувати, приймати нестандартні рішення. 
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In the article innovative approaches to teaching and research 
activities of students of primary schools are substantiated, in particular, 
the role of educational innovation, innovative programs, projects and 
technologies are defined, that will enhance the intellectual and creative 
potential of students, due to organizational and pedagogical conditions 
of research activity, providing an innovative learning environment in the 
modern school.
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МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ  ЯК ЧИННИК ГУМАНІЗАЦІЇ  
СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

В статті розглянуто проблему впливу  морального виховання 
на гуманізацію людських відносин. Обгрунтовано роль сім’ї та 
школи у формуванні моральності особистості. Проаналізовано 
урізноманітнення та активне застосування форм і засобів виховної 
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роботи з морального  виховання у позаурочний час, що  сприяють 
формуванню моральної свідомості. 

Ключові слова: сім’я, школа, мораль, особистість

У контексті розбудови України як демократичної, правової, 
соціальної держави актуалізується проблема морального виховання 
молоді. Адже поступальний розвиток суспільства значною мірою 
залежить від моральності і соціальної зрілості його громадян. З огляду 
на це виникає потреба звернутися до розгляду моральних цінностей, 
які формувалися впродовж віків і є непорушними й нині. Зокрема до 
загальнолюдських моральних понять, на яких виховувалося не одне 
покоління українців і які набули визнання в  народній педагогіці: 
любов, віра, надія, чесність, справедливість, милосердя. 

Моральне виховання у педагогічній літературі тлумачиться 
як цілеспрямований процес організації та стимулювання різнобічної 
діяльності і спілкування, спрямований на оволодіння моральною 
культурою поведінки, ставленням до навколишнього світу. У 
словнику В. Даля моральне виховання, що за змістом опирається 
на поняття «мораль» та «моральність», трактується як «правила для 
волі й совісті особистості» [6, c. 302], оскільки  Н. Волкова визначає 
моральне виховання як виховну діяльність школи і сім’ї, що має 
на меті формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, 
навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і 
принципів моралі, участь у практичній діяльності [5, c. 180].

Підкреслимо, що мораль – це система ідей, принципів, 
законів, норм і правил поведінки та діяльності, які регулюють 
гуманні стосунки між людьми за будь-якої ситуації на демократичних 
засадах. Мораль – це імперативно-оцінний спосіб ставлення людини 
до дійсності, який регулює поведінку людей з огляду на принципове 
протиставлення добра і зла. 

Дослідники наголошують, що першочергову роль в процесі 
морального становлення людини відіграють два інститути: 
сім’я, де дитина закладає основи характеру своєї особистості та 
школа [2; 9].  Моральні стосунки в сім’ї накладають відбиток на 
все життя людини, оскільки їх вплив пов’язаний, по-перше, із 
сильними переживаннями, по-друге, вони постійніші, по-третє, в 
них закладаються підвалини всіх моральних ставлень людини до 
суспільства, до праці, до інших людей.  Мораль української сім’ї – це 
совісність, гідність, правдивість, справедливість, чесність вчинків, 
чистота помислів, душевність тощо. Сімейна та народна мораль 
краще засвоюється в процесі трудової діяльності, побуті, дотриманні 
традицій, звичаїв, обрядів, які мають міцне історичне коріння та 
передаються з покоління в покоління. Сучасна українська родина має 
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бути справжнім осередком формування основ морального виховання 
у дітей та молоді. З цією метою необхідно широко запроваджувати 
святкування родинами дат народного календаря, оскільки народний 
календар зберігає багатовікову історію України, її невичерпні 
традиції, які зберегли та віддзеркалили в собі те, що характерне для 
українського народу, – взаємозв’язок працьовитості та духовності. У 
кожній сім’ї на почесному місці мають бути портрети близьких людей 
– батьків, бабусь, та дідусів. Діти повинні знати своїх предків, знати 
історію їхнього життя, захоплення, заслуги перед своєю родиною та 
Батьківщиною. Батькам потрібно разом з дітьми відвідувати музеї 
історії війни, народної творчості, краєзнавчі музеї, що допоможе 
формувати в дитини бойовий дух, гордість за своє місто, свій народ 
та Батьківщину, глибоке розуміння громадянсько-патріотичного 
обов’язку. Важливо спілкуватися вдома рідною мовою, читати 
й обговорювати твори українських письменників; переглядати 
кінофільми та спектаклі, в яких гостро звучить тема родини, народу, 
Батьківщини; використовувати прислів’я та приказки, народні 
пісні. Завдяки такій роботі сім’ї, через відчуття роду кожна людина 
приходить «до світлого образу Батьківщини, до щирих, глибоких і 
чесних роздумів про найістотніший, найголовніший сенс людського 
життя». Історичний досвід свідчить, що сама родина не може 
виховати особистість. Це можна зробити лише у тісному зв’язку з 
школою, оскільки «родина виховує члена держави, нації, школа – 
розвиває його».

Школа та позашкільні навчально-виховні заклади як  освітні 
установи – це широкодоступні заклади освіти, які дають дітям та 
юнацтву додаткову освіту, спрямовану на здобуття знань, умінь 
і навичок за інтересами, забезпечують потреби особистості у 
творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля. До них 
належать палаци, будинки, станції, клуби й центри дитячої, юнацької 
творчості, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтва, студії, 
бібліотеки, оздоровчі та інші заклади. 

Основною метою морального виховання є прагнення 
передати знання та культурні традиції, навчити молодь розвиватися 
як особистість та збільшувати культурну спадщину, хоча проведене 
нами опитування серед   школярів м. Мукачева засвідчує, що  у 
цілому процес виховання  в школі більш зорієнтований на те, щоб 
розвивати інтелектуальні здібності, аніж культуру та духовність.

Ми погоджуємося з думкою І. Беха [1], М. Чепіль [9], що 
роботу з морального виховання молодших школярів у загальному 
вигляді можна подати як послідовне розв’язання таких завдань: 

1. Розширення, поглиблення та систематизація знань дітей про 
моральні норми і правила культурної поведінки, прийняті в нашому 
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суспільстві. 
2. Формування у школярів активного бажання культурно 

поводитися. Дотримуватися правил для учнів та інших морально-
етичних норм, вироблення негативного ставлення до антигромадських 
виявів у навколишньому житті. 

3. Формування практичних умінь і навичок, звичок культурної 
поведінки, турботливого ставлення до людей, природи, суспільного 
майна.

 4. Розвиток уміння справедливо оцінювати свої та чужі вчинки, 
узагальнювати і нагромаджувати досвід моральної поведінки. 

Окрім того, для ефективного морального виховання учнів 
необхідно:  створити умови для вибору того чи іншого способу дії 
дитини; розуміти характер суперечностей у розвитку моральних 
потреб школяра, сприяти якомога ефективнішому їх розв’язанню; 
впливати на осіб, які становлять середовище найближчого оточення 
дитини (батьків, товаришів, друзів [5, с. 341-351].  

В процесі морального виховання важливими є розуміння 
наступних категорій: моральність, яка охоплює моральні погляди, 
переконання, почуття, стосунки, поведінку людей; моральна 
свідомість  як суспільна свідомость, яка у вигляді уявлень і понять 
відображає реальні відношення і регулює моральний бік діяльності 
людини;  моральні переконання, тобто пережиті та узагальнені 
моральні принципи норми; моральні почуття – запити, оцінки, 
відношення, спрямованість духовного розвитку особистості; 
моральні звички – корисні для суспільства стійкі форми поведінки, 
що стають потребою і здійснюються за будь-якої ситуації та умов; 
моральна спрямованість як стійка суспільна позиція особистості, що 
формується на світоглядній основі, мотивах поведінки і виявляється 
як властивість особистості в різних умовах. 

Вивчення проблеми дає підстави визначити наступні принципи 
морального виховання: цілеспрямованість; зв’язок виховання з 
життям; єдність свідомості та поведінки у вихованні; виховання в праці; 
комплексний підхід; виховання особистості в колективі; поєднання 
поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього; 
індивідуальний підхід до учнів у вихованні;принцип системності, 
послідовності й наступності у вихованні; єдність педагогічних 
вимог школи, сім’ї і громадськості [3]. Завданнями  виховної роботи 
з формування моральних якостей є : виховувати в учнів гуманні риси 
особистості шляхом формування миролюбних уявлень, поглядів і 
особливо звичок поведінки; розвивати у дітей всебічні пізнавальні 
інтереси і таким шляхом сприяти збагаченню їхніх духовних потреб; 
формувати риси дисциплінованості, зібраності і ретельності, що 
допоможе учням надбати навички ефективної навчальної праці; 
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допомагати кожному учневі знайти власну сферу самоствердження 
в учнівській групі.

Нами проведене дослідження вихованості моральних почуттів 
у молодших школярів у процесі позаурочної роботи, враховуючи 
три рівні моральної усвідомленості: високий  – рівень моральної 
усвідомленості, тобто цілковитої переконаності (характеризується 
тим, що всі головні компоненти моральності усвідомлюються 
школярем і як суспільні, і як особистісні, розуміються, стають 
переконанням); середній – рівень часткової  моральності 
усвідомленості, тобто тільки розуміння їхнього значення; низький – 
рівень малоусвідомленого засвоєння моральних почуттів почуттів, 
коли дитина має прості, інформаційні знання про морально-етичні 
норми, але не розуміє їхнього значення для особистості та суспільства.

Були створені сприятливі умови, що дозволили виявити 
знання дітей та їхні потенційні можливості, а також сприяли 
формуванню в них моральних  почуттів, які згодом переростуть в їхні 
переконання й будуть спонукати до дії. За допомогою анкетування, 
аналізу розповідей, бесід, продуктів творчості молодших школярів, 
спостережень ми спробували визначити динаміку розвитку 
моральних почуттів.

Протягом нашого дослідження з учнями початкових класів 
експериментальної групи у позаурочний час проводилася активна  
виховна робота з формування моральних  якостей, застосовувалися 
різні форми і методи та форми роботи «Розповідь-естафета», Гра 
«Чарівні слова», «Рольова гра». Яскравим прикладом зміни бажань, 
прагнень та поглядів були створені дітьми експериментальної 
групи казки про хліб, природу (дерева, кущі, квіти). У цих творах 
легко побачити тенденцію переходу від егоцентризму та егоїзму до 
співчуття, співпереживання, здатності допомогти, працелюбства, 
поваги, чого, на жаль, не спостерігалося в контрольній групі. 
Складаючи казки, діти використовували історію виникнення хліба, 
прислів’я, приказки, перекази, повір’я, легенди, уривки з оповідань 
та пісень. Дуже важливо, що, завершуючи казку, діти висловлювали 
своє особисте становлення до героїв казки, до подій. 

Суттєвим показником ефективності дослідницької роботи 
з морального виховання молодших школярів стали відповіді на 
запитання «Чому дітям потрібно вчитися працювати? І чи це 
потрібно?», «Чи могли б люди жити на землі й не працювати? 
Чому потрібно працювати?». Відповіді свідчать, що в школярів 
сформувалось уявлення про користь праці для суспільства й окремих 
людей. Вони усвідомлюють, що без праці людина неодмінно 
деградує, лише праця дає можливість реалізувати себе, формує 
власну гідність і повагу з боку оточуючих, робить життя прекрасним. 
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Повну й суттєву відповідь дали 98,4% опитуваних експериментальної 
групи. Діагностування моральної вихованості школяра  за 
методикою  «Вибір»  було проведено з учнями 2 класу Мукачівського 
навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад-
загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» Мукачівської міської 
ради Закарпатської області, з метою виявлення ставлення школярів 
до суспільно визнаних норм, пов’язаних з такими моральними 
якостями як: відповідальність, колективістська спрямованість,  
самокритичність, сумлінність,  принциповість, чуйність.

Таким чином, активне застосування форм і методів виховання 
морально-етичних норм  та родинних взаємовідносин, зокрема  в 
позурочний час  сприяє формуванню в учнів початкових класів 
високих патріотичних та моральних почуттів, розвиткові  моральної 
свідомості та засвоєнню морально-етичних норм [4, c. 62].

Так,  за високим  рівнем моральної усвідомленості за критерієм 
«Чемне ставлення до батьків, старших у сім’ї, вчителів»  результати 
покращилися на 25 %,; за критерієм «Позитивно-емоційне ставлення  
до праці» – на 12,5%;  за критерієм «Дотримання народних, 
державних, релігійних та сімейних традицій, звичаїв, свят» – на 
12,5 %.

За рівнем часткової  моральності усвідомленості  результати  
практично не змінилися. 

Таблиця 1
Динаміка рівня моральної усвідомленості  в учнів  

молодшого шкільного віку
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Високий 2 (25,0) 3 (37,5) 2 (25,0) 4 (50,0) 4 (50,0) 3 (37,5)

Середній 4 (50,0) 3 (37,5) 4 (50,0) 4 (50,0) 3 (37,5) 4 (50,0)

Низький 2 (25,0) 2 (25,0) 2 (25,0) 0 1 (12,5) 1 (12,5)
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Але за рівнем малоусвідомленого засвоєння моральних 
почуттів результати стали набагато нижчими: за критерієм «Чемне 
ставлення до батьків, старших у сім’ї, вчителів»  результати 
знизилися на 25 %; за критерієм «Позитивно-емоційне ставлення  
до праці» – на 12,5% ; за критерієм «Дотримання народних, 
державних, релігійних та сімейних традицій, звичаїв, свят» – на 
12,5 %, що засвідчує позитивну динаміку  формування  моральних 
рис молодших школярів.

Рис.1 Динаміка рівня  моральної усвідомленості  в учнів  
молодшого шкільного віку

Результати дослідження дозволяють стверджувати, що 
урізноманітнення та активне застосування форм і засобів виховної 
роботи з морального  виховання у позаурочний час сприяють 
формуванню моральної свідомості, шо стає основою міцних і 
стійких моральних переконань. Зусилля школи повинні бути 
спрямовані на розкриття і розвиток  особистості дитини, яка 
розвивається не сама по собі, а поступово, спілкуючись  зі світом 
інших особистостей, з суспільством, з природою.

Сучасний етап  соціального розвитку показує підвищення 
роля духовно-морального розвитку потенціалу людини як реальної 
сили суспільних перетворень. Його  вияв безпосередньо залежить, з 
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однієї сторони, від самої  особистості, її духовних  потреб і ціннісних 
орієнтацій, прагнення до самопізнання і самоудосконалення, рівня 
її  внутрішньої культури, з іншої сторони, від того, хто і яким чином 
навчав і виховував її, в тому числі якими в моральному  відношенні 
були її вчителі, наскільки великий  обсяг їх духовно-культурних 
знань, який життєвий досвід вони набули, кий рівень розвитку  їх  
моральної культури. А це, в свою чергу,  засвідчує про те, що  і 
власне  моральне виховання необхідно розглядати як чинник 
процесу соціальної трансформації, оцінювати ступінь його впливу 
на динаміку  цього процесу. При цьому необхідно підкреслити, що 
моральне виховання як чинник соціальних трансформацій за змістом 
є позитивним, за своїм характером – творчим, конструктивним, 
оскільки орієнтовано не на вираження яких-небудь політичних 
і соціально-групових інтересів, а безпосередньо спрямовано на 
формування особистості як вищої гуманістичної цінності, по суті 
може  стати процесом «олюднення» людини  і на цій основі загалом 
гуманізації  соціальних відносин.
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Останнім часом увагу вчених і практиків дедалі більше 
привертають проблеми виховання та навчання дітей у різновікових 
групах закладів дошкільної освіти. Робота у таких групах має певну 
складність: від вихователя вимагаються такт і майстерність, знання 
специфіки роботи з різними віковими групами, вміння співвідносити 
програмові вимоги з індивідуальними особливостями вихованців, 
здатність розуміти і бачити кожну дитину і всю групу загалом. Якість 
виховання і навчання тут можлива лише на основі максимального 



69

врахування і використання умов, у яких перебувають діти.
Принцип iндивідуалiзацiї виховання дитини не є новим, 

вiн має багату iсторiю. Цю iдею у різних формах та варіантах 
розробляли, сповідували, реалізовували педагоги минулого, 
зокрема, Й. Песталоццi, М. Монтессорi, Ф. Фребель. Питання 
взаємодії, спілкування старших і молодших у дитячих колективах 
досить детально розробив А.С. Макаренко, який у статті 
«Наступність поколінь» обґрунтував важливість взаємодії дітей 
різного віку в умовах колонії: «Об’єднання дітей різного віку в 
дитячих закладах дає великий виховний ефект. Воно створює більш 
тісну взаємодію віку, природну умову постійного нагромадження 
досвіду і передачі досвіду старших поколінь; молодші одержують 
різноманітні інформаційні дані, засвоюють навички поведінки, 
робочу хватку, привчаються поважати старших і їх авторитет. У 
старших турбота про малюків і відповідальність за них виховує 
повагу до людини, великодушність і вимогливість, якості 
майбутнього сім’янина» [1].

Різновікова група має деякі переваги перед групою дітей 
одного віку, оскільки умови виховання в ній відтворюють умови 
виховання в повній сім’ї з кількома дітьми, чого позбавлені багато 
сучасних дошкільнят.

Взаємодія дітей різного віку у різновікових групах має 
різний характер. Позитивними засадами взаємодії є симпатія, 
прихильність, турботливість, взаємодопомога, дружелюбність 
тощо, а негативними – зверхність, байдужість, агресивність, 
ігнорування, насилля тощо. 

Працюючи в різновікових групах, вихователям особливо 
важливо створити мікроклімат радості, зацікавленості та 
взаємоповаги, адже, приходячи до дошкільного закладу, дитина 
будь-якого віку бажає відчувати симпатію до себе, прагне 
позитивного спілкування й розуміння. Малята краще сприймають 
мовлення, безпосередньо звернене до кожного з них, тому протягом 
дня необхідно багато спілкуватись індивідуально, особливо з дітьми 
молодшої підгрупи [2].

Спільні ігри, спостереження, радість від можливості бути 
разом і цікаво проводити час – основа гармонійних взаємин у 
дитячій спільноті. У цих стосунках молодші покладаються на 
допомогу старших, з великим бажанням звертаються за цією 
допомогою, хочуть почути схвалення старших дітей, посилаються 
на їхній авторитет, здобуваючи таким чином любов і вдячність 
своїх старших друзів. Старші діти, граючись із маленькими, охоче 
беруть участь у їхніх забавках. В іграх малюки завжди виявляють 
симпатію одне до одного, вибірковість у спілкуванні.
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Підтримування педагогом загальної уваги дітей одне до 
одного спричинює, наприклад, те, що правильну поведінку старших 
дошкільників легко й охоче засвоюють малята. Під час одягання й 
роздягання, готування до сну та після нього, на прогулянках, у ході 
занять і самостійних ігор потрібно створювати такі ситуації, які 
формували б моральні навички.

Педагоги повинні створити умови для гармонійного розвитку 
та формування життєвої компетентності дітей, і різновіковий 
колектив можна розглядати як умову природного гармонійного 
розвитку.

У зв’язку з організацією різновікових груп особливої уваги 
потребує комунікативний аспект, бо людина як істота соціальна 
постійно взаємодіє з іншими людьми, має з ними різноманітні 
контакти: родинні, суспільні, виробничі та ін. Дошкільник 
спілкується насамперед у родині з батьками, бабусею та дідусем, 
братами, сестрами, близькими родичами. У дитини, яка відвідує 
заклад дошкільної освіти (ЗДО), коло спілкування розширюється 
завдяки контактам з однолітками, вихователями та іншими 
працівниками дошкільного закладу, з дітьми молодшого та 
старшого віку (у разі відвідування різновікових груп).

Різновікові групи мають значно більші можливості також 
і в соціальному, особистісному розвитку дітей. У звичайних 
умовах дитина рік у рік перебуває в постійній за складом групі, де 
змінюється тільки назва. Розподіл ролей, тип взаємин у ній також 
сталі, у групі практично відсутня соціальна динаміка, а соціальний 
досвід, якого набувають малюки, дуже обмежений. Натомість в 
умовах різновікової групи кожна дитина пройде природний шлях 
від молодшого до старшого, неминуче побуває в ролі лідера, 
керівника, помічника та опікуна молодших. Особливо це набуває 
ваги сьогодні, коли так багато дітей не мають братів і сестер [3].

Об’єднання в одній групі дітей різного віку вимагає від 
вихователя особливої уваги до організації їх взаємодії. Характер 
такої взаємодії проявляється у особливостях спілкування дітей 
між собою та здатності узгоджувати свої дії у процесі спільної 
діяльності.

Існує низка упереджень, серед яких – переконаність значної 
частини педагогів і батьків у тому, що перебування в одній групі 
дітей різного віку часто «вигідніше» молодшим дошкільнятам, 
ніж їх старшим товаришам. Вважається, що вони зможуть швидше 
розвиватися, переймаючи стиль поведінки старших, у той час як 
функція останніх менш приваблива – бути добрими помічниками 
у догляді за малятами. До того ж таке бачення ролі старших дітей 
викликає в останніх внутрішній протест, що, звичайно, не додає їм 
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симпатії до малюків.
Другий стереотип, який потребує зміни, полягає у тому, 

що у конфліктах між старшими і молодшими дітьми автоматично 
винними вважаються старші. Вже звичайною стала фраза «Ти ж 
старший – поступись», «Ти ж старший – віддай». Така позиція 
педагога шкодить не лише старшим, а й молодшим дітям, оскільки 
дезорієнтує, переконує у тому, що не варто від дорослих очікувати 
справедливого розв’язання проблеми. 

Третє упередження, яке заважає педагогу сприяти у 
формуванні гармонійних взаємин між дітьми, проявляється у 
культивуванні думки стосовно того, що молодші діти постійно 
потребують допомоги, оскільки вони невмілі, нездатні, 
неспроможні, і старші повинні постійно їм допомагати. Ця позиція 
призводить до того, що молодші діти сприймаються старшими не 
як рівноцінні партнери, з якими разом можна діяти, а як тягар, що 
заважає[5].

Якщо вихователь не звертає уваги на спілкування дітей між 
собою, це рано чи пізно призведе до того, що старші діти дозволять 
собі недоброзичливо ставитися до молодших, не будуть приймати 
їх до спільної діяльності, забиратимуть іграшки, книжки і, що 
ще гірше, будуть насміхатися над ними. У свою чергу малята, 
протестуючи, стануть ламати «будови» старших, заважатимуть їм 
гратися.

При організації життєдіяльності дітей різного віку, 
вихователю доцільно провести з дітьми спеціальну роботу, 
спрямовану на підвищення ефективності взаємодії у різних 
видах діяльності, яка має на меті: виховання у дітей шанобливого 
ставлення один до одного, - виховання вміння вибудовувати 
в спільній діяльності навички взаємодопомоги, збуджувати 
позитивні емоції.

Роботу з дітьми доцільно проводити у двох напрямах: 
освітньому – дати уявлення дітям про те, що означає шанувати одне 
одного та в чому переваги партнерських взаємин, i поведінковому 
– навчити практично вибудовувати взаємини як з однолітками, так 
із дітьми, молодшими чи старшими за віком.

Реалізовуючи освітній напрям, варто насамперед 
використовувати розмови з дітьми. Розмови з окремими дітьми, з 
підгрупою через неформальний характер здатніздійснитисуттєві 
зрушення в осмисленні ними того чи іншого явища.

Можна застосовувати такі методи освітнього напряму: 
розмови, заняття, бесіди («Умій себе поводити», «Допоможи 
товаришу», «Дружба»); розповіді вихователя («Як любити людей»), 
правила допомоги; читання творів (В. Паронова«Поведінка у 
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тролейбусі», І. Мирошничено«Добрим бути зовсім не важко», В. 
Васильчук«Подружились»); розгляд картин, ілюстрацій («Дівчинка 
допомагає мамі»); обговорення моральних ситуацій.

У контексті освітнього напряму приблизними темами 
розмови з дітьми можуть бути: «Добрі справи творити і завжди 
їм радіти», «Дорослих поважати і чемним зростати», «Будемо 
дружити та у мирі жити», «Вчимося доброти», «Ми – друзі».

Якщо педагог зуміє правильно налаштувати дитячі взаємини, 
у різновіковий групі дошкільнятам буде навіть краще й цікавіше, 
аніж у гурті однолітків. Головне, щоб кожний член дитячого гурту 
почувався, так би мовити, на своєму місці i розумів: його люблять, 
поважають, без нього сумуватимуть. І вiн теж сумуватиме без 
друзів.

Будь-який малюк краще сприймає слово, безпосередньо 
звернене до нього, а не до всього гурту. У різновікових групах 
індивідуальне спілкування особливо важливе. Організовуючи 
спілкування дітей під час нескладних трудових дій, особливу 
увагу необхідно приділити ситуаціям, коли робота дошкільнят 
стає потрібною, корисною для інших (чергування, трудові 
доручення, ремонт книжок та іграшок). У цьому разі характерним 
є інтерес менших до нової – складнішої, а тому й привабливішої 
для них діяльності. Малята хочуть все робити «як великідіти». 
Бажано, щоб вони могли задовольнити своє бажання. Тому для 
самообслуговування, прибирання іграшок чи шаф доцільно 
об’єднувати маленьких дітейзі старшими. Зрозуміло, що такі 
«наставники» самі мають бути організованими, охайними, 
працелюбними. Неприпустимо перекладати на старших дiтей 
обов’язки молодших або навпаки. Взаємодопомога має насамперед 
виховну мету[4].

Отже, педагогічними умовами для гармонійного спілкування 
і діяльності дітей є: відповідна психолого-педагогічна підготовка 
вихователя (його постійна увага до етапу виховання, взаємодії 
дітей різного віку; здійснення педагогічних заходів для виховання 
дружелюбності; шанобливе ставлення до кожної дитини; 
недопустимість вимог до старших дітей постійно доглядати 
за молодшими; урахування особливостей віку при організації 
взаємодії дітей, залучення батьків до співпраці); обізнаність дітей 
з тим, що вони живуть у різновіковому товаристві; правильна 
організація спільної діяльності, формування партнерських 
відносин, взаємодопомоги, позитивних емоцій.

Під час організації ефективної взаємодії дітей різного віку 
доцільно звертатися передусім до внутрішньої мотивації кожного 
малюка, зважаючи на його потреби, зацікавлення, емоції.
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Педагог, що зуміє правильно налагодити дитячі взаємини, 
організувати заняття й різні види діяльності в різновіковій групі, 
зможе створити атмосферу, в якій дошкільнятам буде цікавіше, 
аніж у одновіковій групі. Головне, щоб кожен член дитячого гурту 
почувався на своєму місці і розумів: його люблять, поважають, без 
нього будуть сумувати, а він сумуватиме без друзів.
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У сучасному інформаційному суспільстві комунікація 
набуває особливої актуальності у зв’язку з розвитком інформаційних 
технологій та підвищенням потреби у різноманітних засобах 
обміну інформацією. Від рівня сформованості комунікативних 
умінь залежить успішність дитини у формуванні взаємовідношень з 
однолітками та дорослими, пристосування до нових умов у дитячому 
садку, результативність навчальної діяльності у школі та майбутня 
адаптація у соціумі.

Недостатня сформованість комунікативних навичок 
призводить до труднощів взаємодії дітей у суспільстві, до таких 
комунікативних проблем, як невпевненість, замкненість, невміння 
вирішувати проблемні ситуації, егоїзм, які важко долаються і 
негативно впливають на навчально-виховний процес та розвиток 
особистості дитини у цілому.

Проблему становлення особистості й її розвитку як суб’єкта 
навчання та спілкування, його культури і питання комунікативно-
мовленнєвого розвитку дитини розробляли такі вітчизняні 
вчені: Б.Ф. Баєв, Г.С. Костюк, О.О. Раєвський, І.О. Синиця, П.Р. 
Чамата і – в наш час – Г.О. Балл, І.Д. Бех, О.Ф. Бондаренко, М.Й. 
Боришевський, О.В. Киричук, С.Д. Максименко, Т.О. Піроженко, 
В.В. Рибалка, Т.А. Російчук, Г.Л. Чайка, Н.В. Чепелєва, Т.К. Чмут, 
Т.Д. Щербан та ін.

Комунікативна культура – це структурно-функціональна 
єдність комунікативних знань, якостей і вмінь людини, що мають 
для неї особистісний смисл, сприяючи досягненню життєвих цілей. 
В загальному вигляді комунікативну культуру можна розглядати 
як систему сформованих у індивіда в міжособистісній взаємодії 
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якостей, навичок і вмінь, що дає йому змогу (в межах комунікативних 
здібностей, вікового розвитку і соціального статусу) досягати 
успішної адаптації в соціальному середовищі, здійснювати 
ефективну комунікативну і предметну діяльність, забезпечувати 
психологічно комфортну взаємодію і досягати взаєморозуміння. 
Комунікативна культура є якісною характеристикою здатності 
людини до здійснення діяльності спілкування, стійкою 
інтегративною властивістю її особистості.

Формування комунікативної культури в молодшому 
шкільному віці зумовлюється внутрішніми умовами: системою 
мотивів – потреб, інтересів, настанов, почуттів, цілей тощо, які 
втілюються в позитивному ставленні до процесу спілкування і 
його учасників, у морально-комунікативних якостях і вміннях. 
Комунікативна культура залежить від усіх сфер психіки особистості: 
пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційної.  Саме мотиваційна 
сфера  виступає психологічною основою набуття комунікативних 
знань, вмінь і навичок, розвитку морально-комунікативних якостей 
[3].

Вступ до школи зумовлює нові психологічні умови для 
особистісного і комунікативного зростання дитини. Міжособистісне 
спілкування  перетворюється у вирішальний чинник особистісного 
розвитку молодшого школяра. У спілкуванні формуються 
особистісні властивості й комунікативні якості та вміння, потрібні 
для успішного перебігу пізнавально-комунікативної діяльності.  
Молодші школярі спілкуються з дітьми тієї ж статі, крім того, їм 
необхідно забезпечити собі емоційну безпеку [1]. Якщо наприкінці 
дошкільного віку потреба у спілкуванні з однолітками тільки 
формується, то у молодшого школяра вона вже стає однією з 
головних – дитина точно знає, що їй потрібні інші діти, і явно віддає 
перевагу їх присутності. Отож, комунікативна культура ґрунтується 
на мотивованій взаємодії один з одним, з колективом.

Групи однолітків формуються по принципах статі, віку, 
соціально-економічного статусу сімей, до яких належать молодші 
школярі. Молодші школярі спілкуються з ровесниками в основному 
в іграх, а також в умовах спільної діяльності. Як правило, діти 
мало часу приділяють розмовам про те, що не пов’язане з їхніми 
заняттями, вони спілкуються в групах, склад яких є непостійним, 
залежно від праці чи гри, якими вони зайняті, або від настрою і 
потреб, які легко змінюються. З дорослими учні початкових 
класів спілкуються в основному в сім’ї (з батьками, рідними). 
У молодшому шкільному віці зміст спілкування з дорослими 
охоплює всі сфери життєдіяльності дітей і значно впливає на те, як 
складається спілкування з ровесниками.
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У спілкуванні з ровесниками школяр може проявити свої 
інтереси і, зустрічаючи розуміння з боку товаришів, утверджуватися 
у своїх нахилах.Збагачуючи один одного різними відомостями, 
ровесники можуть дати поштовх для виникнення в одного з них 
інтересу в тій сфері, яка раніше не привертала їх уваги. Адже в 
цей же час спілкування з ровесниками (як і з іншими людьми) 
може руйнувати, спотворювати всі інтереси і нахили, сформовані 
в дітей. Крім того, у спілкуванні можуть формуватися і соціально 
небезпечні інтереси [5].

Комунікативна культура молодших школярів з однолітками 
має ряд істотних особливостей, які якісно відрізняють її від 
спілкування з дорослими: – велика різноманітність комунікативних 
дій і надзвичайно широкий їх діапазон. У спілкуванні з однолітком 
можна спостерігати безліч дій і звернень, які практично не 
зустрічаються в контактах з дорослими. Дитина сперечається з 
однолітком, нав’язує свою волю, заспокоює, вимагає, наказує, 
обманює, шкодує. 

Саме у спілкуванні з іншими дітьми вперше з’являються такі 
складні форми поведінки, як удавання, прагнення зробити вигляд, 
висловити образу, кокетство, фантазування;

– надзвичайно яскрава, емоційна насиченість. Підвищена 
емоційність і розкутість контактів молодших школярів відрізняє їх 
від взаємодії з дорослими. Дії, адресовані однолітку, характеризують 
значно більш високої адекватної спрямованістю. У спілкуванні 
з однолітками у молодшого школяра спостерігається більше 
експресивно-мімічних проявів, що виражають найрізноманітніші 
емоційні стани від обурення до радості, від ніжності і співчуття до 
гніву;

– нестандартність і нерегламентованість дій молодших 
школярів. Якщо в спілкуванні з дорослим навіть самі несміливі 
діти дотримуються певних загальноприйнятих норм поведінки, то 
при взаємодії з ровесником школяр використовує несподівані дії 
і рухи. Цим рухам властива особлива розкутість, ненормованість, 
недотриманість зразків: молодші школярі стрибають, стають 
у химерні пози, кривляються, передражнюють один одного, 
придумують нові слова і звукосполучення, складають різні 
небилиці. Подібна свобода дозволяє припустити, що суспільство 
однолітків допомагає дитині проявити свій самобутній початок [4].

При формуванні комунікативної культури дітей молодшого 
шкільного віку враховують такі комунікативні якості: 

- змістовність, що потребує вміння виділяти головне, 
розміщувати фактичний матеріал у висловлюванні в потрібній 
послідовності; 
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- логічність – вміння послідовно, обґрунтовано викладати 
думки; 

- зв’язність – вміння взаємопов’язано викладати частини 
змісту, теми; 

- точність – вміння добирати для передавання інформації 
найбільш влучні вербальні засоби, зумовлені метою висловлювання, 
передавати суть; 

- чіткість – вміння точно передавати істотне, формулювати 
висновки; 

- багатство мовних засобів – здатності до опанування і 
гармонійного використання різноманітних лексичних, граматичних 
і стилістичних засобів; 

- зрозумілість – вміння доступно викладати думку; 
- правильність – вміння викладати думки відповідно до 

мовної норми; 
- виразність – вміння відмовлятися від мовних стереотипів, а 

також добирати вислови згідно з комунікативною ситуацією тощо 
[4].

Необхідними у формуванні комунікативної культури 
виділяють оволодіння молодшими школярами такими вміннями:

– комунікативними – здатністю до мовленнєвого 
спілкування, що означає вміння активно використовувати своє 
мовлення у спілкуванні, а також вміння немовленнєвого контакту 
(послуговування мімікою, пантомімікою тощо); 

– перцептивними – здатністю до міжособистісного пізнання 
і розуміння партнера по спілкуванню, правильного моделювання 
мотиваційної структури його особистості (певних особливостей, 
інтересів і цінностей, фізичного та емоційного стану, розумових 
здібностей тощо); 

– інтерактивними – здатністю вступати у взаємодію і 
здійснювати вплив на партнера по спілкуванню через мовленнєві 
та немовленнєві засоби і власні особливості [4].

Комунікативна культура молодшого школяра 
репрезентується через оволодіння ними певним досвідом, який 
складається із компонентів: ціннісний досвід – інтереси, ідеали, 
переконання, норми, що орієнтує зусилля учнів на формування 
комунікативної культури; досвід рефлексії – співвідношення знань 
про свої можливості, самого себе з вимогами дійсності; досвід 
звичайної активізації – адаптація до певної ситуації спілкування, 
взаємодії, змін умов, орієнтація на визначені умови в досягненні 
успіху; операційний досвід – комунікативні уміння, а також уміння 
саморегуляції; досвід співробітництва – формується у взаєминах 
і спілкуванні вихованців з ровесниками, іншими людьми, сприяє 



78

об’єднанню зусиль, спільному вирішенню завдань та передбачає 
взаємодію. Зазначені компоненти суб’єктивного досвіду складають 
цілісну систему життєвого досвіду школяра як суб’єкта взаємодії, 
спілкування, життєвого самовизначення. Виявлення цього досвіду 
учнів є необхідною умовою виховання у них комунікативної 
культури [2].

Отож, через спілкування молодший школяр формує 
нові мотиви і розвиває потреби й інтереси, засвоює знання та 
правила взаємодії, випробовує комунікативні засоби (вербальні 
та невербальні) і соціальні ролі (суб’єкта учіння і спілкування), 
набуває морально зорієнтованих якостей і комунікативних вмінь, 
поступово опановуючи досвід міжособистісного спілкування.

Аналіз теоретичних джерел дозволив виявити особливості 
спілкування молодших школярів: прагнення емоційних контактів 
і невміння певною частиною учнів встановлювати їх, розуміти 
іншу людину, уважно слухати, логічно правильно аргументувати 
думки; дружба молодших школярів ситуативна; важливий вплив 
на поведінку учнів здійснює думка вчителя, але до завершення 
молодшого шкільного віку спілкування виділяється для дитини в 
окрему сферу, і все більшу роль в її житті починають відігравати 
однолітки [2].

Новоутвореннями, які визначають особливості виховання 
комунікативної культури молодшого школяра є: виникнення 
соціальних, комунікативних потреб; прагнення до соціальної 
оцінки і самооцінки; переживання (співчуття, симпатії, прагнення 
допомагати іншим); розвиток морально-комунікативних якостей 
(ввічливість, товариськість, чуйність, емпатійність, щирість, 
порядність, скромність, комунікабельність тощо); комунікативних 
умінь (уміння говорити, слухати); перцептивних умінь (уміння 
відчути стан іншої людини); інтерактивних умінь (експресивні 
реакції).

В дослідженнях О.М. Корніяки підкреслюється  необхідність 
інтегративного підходу до виховання дитини як суб’єкта спілкування 
і розвитку її комунікативної культури, що враховує можливості 
та обмеження двох основних методологічних підходів до 
навчання спілкування: поведінково-тренувального й особистісно-
розвивального. Відповідно до інтеґративного підходу розвиток 
комунікативної культури здійснюється за її основними структурно-
змістовими компонентами: до того ж  акцент робиться  на розвитку 
школяра як особистості, зокрема на становленні його мотиваційної 
сфери як підґрунтя формування соціально-комунікативних якостей 
і вмінь. Навчання спілкування потребує: а) збалансованості у 
розвитку когнітивного, поведінкового та емоційного компонентів 
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як умови його ефективності; б) проходження  трьох основних 
етапів (репродуктивного, евристичного і креативного) 
комунікативно-розвивальної діяльності з освоєнням школярем 
як суб’єктом спілкування упродовж цих етапів відповідно трьох  
нових психологічних позицій – веденого, рівного та ведучого і 
в) використання таких розвивальних засобів, які є перехідною 
формою між навчальною та реальною практикою спілкування [2].

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в 
обґрунтуванні та розробці  програми розвитку комунікативних 
умінь та здібностей  молодших школярів. 
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У статті розглядається вплив Інтернет-мереж на  
розвиток особистості підлітка, дослідження Інтернет-мереж 
як визначального фактору зростання тривожності підлітків, 
розвиток особистості підлітка під впливом соціальних мереж 
Інтернет: позитивні та негативні моменти.
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підлітковий вік, кіберсоціалізація у підлітковому віці, Інтернет-
адикція як прояв тривожності підлітків.

Однією з центральних проблем, активно обговорюваних 
сьогодні представниками найрізноманітніших наук, є проблема 
взаємодії людини і техніки.В даний час широко використовуються 
різні технічні засоби, що опосередковують процес міжособистісного 
взаємодії і істотно розширюють спектр комунікативних можливостей 
особистості. При цьому все більший відсоток людських контактів 
здійснюється в штучних комунікативних середовищах мережі 
Інтернет, на базі таких ресурсів, як форуми, телеконференції, 
електронна пошта, соціальні мережі.

Спілкування в умовах віртуальності супроводжується 
виникненням ряду нових психологічних феноменів, які на 
даний момент не отримали загальноприйнятого психологічного 
пояснення, що гостро ставить проблему наукової оцінки меж і 
характеру впливу на особистість, опосередкованої комп’ютером 
комунікації.

Що стосується аналізованої нами проблеми дослідження, 
актуальним, на наш погляд, є розгляд специфіки формування 
особистості підлітка у віртуальному середовищі Інтернету, яка 
не передбачає активного використання невербальних аспектів 
комунікації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє виділити 
основні напрямки у вивченні Інтернет-адикції в сучасній науці:

• розробка діагностичних критеріїв Інтернет-залежності;
• вивчення впливу віртуальних взаємин на особистість 
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користувача Інтернету;
• дослідження ідентичності користувачів Інтернету і процесів 

їх самопрезентації в мережі;
• вивчення психологічних аспектів комунікативних процесів, 

що реалізуються за допомогою мережі «Інтернет».
Сучасна психологічна наука визначає підлітковий вік як 

перехідний етап від дитинства до юності. Поняття підліткового 
періоду можна визначати з точки зору біологічних процесів, що 
відбуваються в організмі людини з 11–13 до 18–19 років, або з 
юридичного аспекту, коли людина з 18 років стає повноцінним 
членом суспільства в частині правової обмеженості. Так чи інакше, 
підліток є доросла, «Зростаюча» особистість, що проходить 
особливий етап життя, для якого характерні свої суперечності, 
складнощі, специфічні прояви і потреби [1]. Для сучасного 
підлітка рішення складнощів підліткового віку часто пов’язано з 
відвідуванням соціальних мереж, в яких представлений широкий 
спектр можливостей – від ігор та навчання до розширення 
комунікацій з абсолютно різними категоріями користувачів. Саме 
тому дедалі чіткіших обрисів набуває відмінний спосіб життя в 
цілому підростаючого покоління від способу життя покоління 
старшого.

Для того, щоб мати повноцінне уявлення про роль 
соціальних мереж Інтернет в житті сучасного підлітка, необхідно 
враховувати феномен кіберсоціалізаціі як невід’ємну частину 
присутності в Інтернет-просторі [4]. При цьому аналогічно 
процесу життєдіяльності в світі поза мережею Інтернет, в процесі 
кіберсоціалізаціі підліток знаходить свої шляхи реалізації 
можливостей і потреб особистості, фізіологічних або духовних. 
Перш за все, безумовно, функціонування в кіберпросторі 
відбувається в рамках соціальних мереж, де підліток виступає 
не стільки спостерігачем, але дійовою особою або організатором 
тої чи іншої дії, процесу. В даному аспекті соціальна мережа є 
важливою сходинкою в процесі соціалізації, яку проходить людина 
в підлітковому віці.

У зв’язку з цим, доцільно визначити, який вплив на 
формування особистості підлітка з боку соціальних мереж 
Інтернет є позитивним, а який чинить негативний ефект в розвитку 
підростаючого члена суспільства. Так, до позитивних факторів 
впливу можна віднести наступні [2]:

•	 розвиток соціальної компетентності як умова успішної 
соціалізації та адаптації підлітка в суспільстві, можливості 
подальшої його самореалізації [3];

•	 розширення психологічного досвіду;
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•	 реалізація потреб: а) потреба в стимуляції, важлива в 
підлітковий період, коли відбувається орієнтація на значущих, 
авторитетних суб’єктів, які виступають прикладом в тій чи іншій 
області для підлітка; б) потреба бути впізнаваним, часто несвідома, 
реалізована соціальними мережами в рамках компенсаторного 
процесу, коли в реальному світі підліток переживає почуття 
соціальної депривації, дефіцит соціальної підтримки; в) потреба в 
подіях, коли для підлітка необхідно підтримувати високу динаміку 
життя; г) потреба в структуруванні часу, що включає ритуали, 
процедури, способи проведення часу; д) потреба в досягненнях і 
визнаннях;

•	 розширення можливостей і навичок самопрезентації;
•	 реалізація можливості програвання різних ролей, що може 

виступати в якості своєрідного психологічного тренінгу, під час 
якого знижується психоемоційне напруження, підвищується 
самооцінка, тренуються ті чи інші навички в рамках комунікації.

Проте, набагато більше уваги на сьогоднішній день 
приділяється негативним аспектам впливу соціальних мереж на 
формування особистості підлітка, з яких можна виділити наступні 
деструктивні елементи:

•	 безпосередньо Інтернет-адикція, або Інтернет залежність. 
В даному випадку відбувається зсув аддиктивної, схильної до 
залежності, особистості в мережі Інтернет, віртуальну реальність, 
де з’являється можливість заповнити ті чи інші відсутні сфери 
життя. Таким чином підліток вирішує деякі проблеми (брак 
спілкування, низька залученість в суспільне життя, відсутність 
уваги з боку членів сім’ї, відсутність захоплень і т.д.) за допомогою 
заміщення реальності віртуальним світом, в якому створюється 
ілюзія побудови якісно нового життя в рамках соціальної мережі, 
яка, крім іншого, може вестися анонімно, що представляє, з 
одного боку, безпеку користувачеві, з іншого боку – безкарність 
і відсутність моральної відповідальності за дії усередині мережі. 
Зворотною стороною Інтернет-адикції виступає психоемоційне 
напруження і негативні поведінкові прояви та переживання при 
неможливості з будь-якої причини відвідати соціальну мережу 
[3]. Безумовно, час, що витрачається на відвідування соціальних 
мереж та Інтернет-середовищі в цілому, знижує активність підлітка 
в інших сферах діяльності – в тому числі приділяється недостатньо 
уваги фізичному розвитку, що, отже, здатне негативно вплинути на 
розумові процеси і психоемоційний стан підлітка;

•	 кібербулінг, є основним майданчиком якого стають соціальні 
мережі. Який нерідко веде до гострих психічних переживань, 
здатним перерости в психологічну травму (тривогу). Вплив 
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кібербулінгу в данному випадку аналогічний впливу підліткової 
агресії однолітків, а також такі особливості впливу Інтернету 
на підлітків, як тривожність, низький рівень комунікативних 
та інтелектуальних здібностей, уникання реальних соціальних 
контактів, з наявними батьківськими установками на ворожість.

У  дослідженні використовувались наступні  методики  для  
яких ми відібрали вибірку  з  75 осіб: тест на Інтернет-залежність 
(Кімберлі Янг); методика  оцінки тривожності  Ч. Д.  Спілбергера  і 
Ю. Л. Ханіна.

Аналіз рівня інтернет-залежної поведінки досліджувався 
за допомогою методики «Діагностика ступеня залежності від 
інтернету» К. Янг. Зазначена методика дає можливість визначити 
3 рівні залежності:звичайний користувач Інтернету,  захоплення 
інтернетом, інтернет-залежність. Отримані в дослідженні результати 
показують, що 29% досліджуваних є звичайними користувачами 
Інтернету. Для даного рівня характерна значна, але контрольована 
залежність. Тобто даний вид Інтернет-адикції не є небезпечним. 
Причинами виникнення такої залежності є часткове бажання 
зануритися у Інтернет-розваги і т.д. або перебування в Інтернеті 
пов’язане з навчанням та пошуком потрібної інформації (отримання 
нових знань). У 50% опонентів спостерігається захоплення від 
Інтернету. При ній спостерігається значний влив Інтернету на життя 
людини, що є причиною багатьох проблем. Причинами виникнення 
такої залежності є бажання підлітка втекти від реальності 
хоча б на певний час через сукупність проблем пов’язаних з 
внутрішніми факторами, такими як самооцінка, темперамент, 
тощо та з соціальними, до них відносяться успішність підлітка у 
навчанні, відношення однолітків, міжособистісні стосунки. Якщо 
підліток має проблеми у цих сферах то це цілком ймовірно може 
привести до виникнення залежності від Інтернету. Даний стан є 
досить небезпечним, адже якщо не звертати на нього увагу, то він 
може перейти до високого ступеня залежності і повної втечі від 
реальності.  Високий ступінь Інтернет залежності спостерігається 
у 21 % опитаних підлітків, що є негативним показником, оскільки 
інтернет-залежність сприяє формуванню цілого ряду психологічних 
проблем у підлітків: конфліктну поведінку, хронічні депресії, перевагу 
віртуального простору реальному житті, труднощі адаптації в соціумі, 
втрата здатності контролювати час перебування за комп’ютером, 
виникнення почуття дискомфорту при відсутності можливості 
користування Інтернетом. Використовуючи Інтернет, підліток замість 
прагнення «думати» і «вчити» вважає за краще «шукати».

Одержані результати для кращої візуалізації наведені у графічну 
форму і подані нами у вигляді рис. 1
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Рис. 1 Показники ступеня залежності 
від Інтернету К. Янг

В результаті проведеного дослідження за методикою 
самооцінки емоційних станів Ч.Д. Спілберга, Ю.Л. Ханіна ми 
отримали наступні результати, було встановлено, що середній 
рівень тривожності має 57%опитаних, а отже це явище з одного 
боку може бути негативним, оскільки «особистісна тривожність» 
використовується у якості стійкої характеристики особистості, як її 
властивість, що відображає потенційну схильність розцінювати різні 
ситуації як погрозливі. Постійні переживання тривоги фіксуються 
та стають особистісною якістю – тривожністю. Водночас 7 % осіб 
демонструють низький рівень, а 36 % високий рівень тривожності, 
що й зумовлює необхідність у психологічній корекції цього 
негативного психоемоційного стану. Тому, що ці учні відносяться до 
особистостей, схильних переживати занепокоєння, тривогу, нервове 
напруження в стресовій ситуації. Тобто, безпосередньо в стресовій 
ситуації, коли зовнішнє середовище сприймається підлітком 
агресивно, вінсхильний до прояву негативних поведінкових 
реакцій, до негативних переживань. В такому випадку знижується 
його захисна реакція і рівень самоконтролю, що, отже, не дозволяє 
діяти ефективно і приймати адекватні рішення.

Одержані результати для кращої візуалізації по шкалі 
особистісна тривожність наведені у графічну форму і подані нами 
у вигляді рис. 2
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Рис. 2 Значення особистісної тривожності 
за методикою Спілберга і Ханіна

За шкалою ситуативна тривожність отримані такі результати: 
56 % низької тривожності простежується в осіб підліткового віку. 
Для них характерна завищено-об’єктивна самооцінка, значна 
впевненість у собі, також низький рівень ситуативної тривожності 
зумовлює високий рівень розвитку навичок саморегуляції. Помірний 
рівень тривожності виявлений у 27% респондентів. Дана група осіб 
відчуває помірну інтенсивність тривожності у повсякденній (в т. ч. 
навчальній) діяльності. Високий рівень тривожності простежується 
у 17% респондентів. Ці особи більшою мірою, ніж інші схильні до 
прояву нервозності, глибокого переживання невдач, невпевненості 
у своїх силах, необ’єктивної самооцінки, та формуванні інтернет 
– залежної поведінки. Тобто висока особистісна тривожність, до 
якої схильна дана група підлітків з високою кіберкоммунікатівною 
залежністю, свідчить не тільки про пережитий стресв момент тієї 
чи іншої незвичної, що вимагає прийняття рішень, неприємної 
ситуації. Даний показник свідчить також про те, що для даної групи 
підлітків більш широкий спектр життєвих ситуацій сприймається як 
стресовий. Особливо це стосується тих ситуацій, які тим чи іншим 
чином стосуються оцінки престижу і компетенції особистості.

Одержані результати для кращої візуалізації по шкалі 
ситуативна тривожність наведені у графічну форму і подані нами 
у вигляді рис. 3 
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Рис. 3 Значення ситуативної тривожності 
за методикою Спілберга і Ханіна

Отже, не зважаючи на те, що соціальна мережа стає 
інструментом компенсаторного процесу, яка надає можливість 
створити максимально комфортне і знайоме середовище для 
підлітка, в якому він може вибудувати комунікації, для підлітків, 
які вже мають високий поріг тривожності, соціальну взаємодію в 
рамках Інтернет – спілкування надає більшою мірою негативний 
вплив на ведення комунікаційної діяльності в реальному житті.

Підводячи підсумок короткого огляду, слід підкреслити, 
що інформаційні технології найсильнішим чином зачіпають різні 
аспекти особистісного розвитку, а також змінюють звичну соціальну, 
дійсність. І тому, використанняІнтернет середовищатак чи інакше 
наносить масовий вплив на сучасних підлітків, здійснюючи значний 
відбитокнаїх особистісний, інтелектуальний та ін. розвиток, що в 
свою чергу відноситься як до позитивного так і негативного фактору. 

Проведене дослідження відкриває перспективи подальшої 
розробки та вивчення проблеми запобігання Інтернет-залежності 
підлітків. Перспективами  надалі можуть бути дослідження 
наступних актуальних проблем: гендерно-вікові аспекти Інтернет-
залежної поведінки особистості; дослідження особливостей 
Інтернет-залежної поведінки в різних вікових групах та ін.
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У статті розглядається проблема ставлення до грошей як 
чинник економічної соціалізації студентської молоді. Здійснено 
аналіз даних сучасних досліджень з проблеми визначення 
особливостей економічної соціалізації у звязку із специфікою 
ставлення студентів до грошей. 
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Процес формування молоддю незалежного від батьків 
фінансового, майнового та житлового статусу пов’язаний з 
включенням в доросле економічне життя та накопиченням досвіду 
реалізації матеріально - побутових намірів студентства [3]. 
Основним джерелом доходів для студентів, як і раніше є допомога 
з боку батьків і близьких, другий - стипендія. Але, все більш 
істотним джерелом стає заробітна плата, яку на сьогодні мають 
студентіи [4]. Зростає кількість студентстів, які дбають про своє 
фінансове забезпечення та демонструють готовність до професійної 
діяльності, що дає можливість заробити гроші. 

Кітова Д. А. визначає готовність до фінансового 
самозабезпечення як «мобілізованість ресурсів особистості на 
добування і присвоєння доходів». Купрейченко А. Б. розглядає 
готовність до фінансового самозабезпечення як «складне, цілісне 
психічне утворення, що включає мотиваційно-потребнісний, 
когнітивний і діяльнісно-практичний компоненти» [1]. 
Мотиваційно-потребнісний аспект готовності включає в себе 
формування емоційно-ціннісного ставлення до будь-якої ситуації; 
когнітивний аспект - оволодіння систематизованими знаннями, 
усвідомлення соціальної і особистої значущості діяльності, 
прагнення і вміння вирішувати проблемні ситуації; діяльнісно-
практичний аспект - вироблення умінь розпізнавати, обстежувати 
і вирішати проблемні ситуації [2].

Мета нашого дослідження полягає у дослідженні 
психологічних особливостей економічної соціалізації у звязку із 
специфікою ставлення студентів до грошей.

Цей період пов’язаний передусім з навчанням у вузі, 
з опануванням багатьох нових дисциплін, необхідних для 
професійного становлення особистості. Тому найважливішим 
чинником, який впливає на процес соціалізації у цьому віці, є 
навчальна діяльність.

Актуальним у наш час є підвищення вимогливості 
особистості до себе і до своєї професійної діяльності на основі 
розвитку та вдосконалення її самосвідомості. Особливості 
соціально-економічного розвитку країни потребують високого 
рівня фахової підготовки майбутніх фахівців соціономічних 
професій, вивчення психологічних особливостей їхньої професійної 
самосвідомості з метою підвищення якості підготовки фахівця та 
розвитку комунікативної компетентності як складової професійної 
компетентності. Майбутні фахівці соціономічних професій 
працюватимуть з особистостями і, водночас, самі є особистостями, 
котрі впливають на особистість клієнта. 

Дослідження, спрямовані безпосередньо на вивчення 
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ставлення до грошей іноземних студентів, що навчаються в 
українських ВНЗ, нечисленні, хоча вченими і зазначається 
важливість їхнього проведення. Так, дослідження Гао Ло, Р.Л. 
Туренко, С.Г. Яновської спрямоване на порівняння психологічних 
особливостей ставлення до грошей українських і китайських 
студентів, які навчаються в Україні. У поданих даних представлені 
як спільні для студентів тенденції, так і своєрідні: наприклад, 
указується, що китайські студенти відчувають надмірну 
тривогу через гроші, що викликано самим процесом перебудови 
звичних економічних настанов, пов’язаних зі зміною країни 
проживання. Проведений аналіз літературних джерел з проблеми 
психологічного осмислення простору значень грошей показав, 
що в експериментальній психології грошей поки що не так 
багато конкретних прикладних досліджень, хоча їх дослідниками 
визначені певні особливості ставлення молоді до грошей. 

S. Fitzpatrick, P. Wernimount, вивчаючи ставлення до грошей 
методом семантичного диференціалу виявили ряд факторів-
компонентів: гроші як мірило благополуччя; гроші як соціально 
оптимальний атрибут буття; гроші як об’єкт презирства; гроші 
– моральне зло; гроші як спосіб забезпечення комфорту; гроші 
– консервативна комерційна цінність. Y. Goldberg, R. Lewis 
головними символічними факторами, пов’язаними з грошима, 
визначали безпеку, силу, любов і свободу: для людини гроші 
можуть виступати джерелом свободи від інших і влади над ними; 
у разі порушення процесів у сторону утрирування можливості 
і необхідності продавати/купувати любов і дружбу, гроші 
оцінюються як символ любові; як наслідок подолання бар’єру 
між собою і світом, що загрожує, гроші постають символом сили 
тощо. 

Поняття «ставлення до грошей» – багатовимірне. Ставлення 
до грошей, матеріальних цінностей охоплює когнітивні, мотиваційні 
і поведінкові аспекти функцій у досвіді споживання. Разом вони 
складають конструкт «світу грошей» особистості . Деякі насичують 
його достатком, гармонією, іншими потребами. У деяких таких 
світах гроші протікають вільно, в інших – щільно тримаються; в 
одних – є центральним конструктом, в інших – переферією. На 
наш погляд потребує розгляду питання щодо зв’язку ставлення до 
грошей і економічної соціалізації сучасного студентства.

Емпіричне дослідження проводилося в Мукачівському 
державному університеті . У загальну вибірку ввійшли 60 чоловік 
– юнаків і дівчат у віці переважно від 17 до 20 років гуманітарного 
факультету. Рівень матеріального доходу їх родин – середній.

Для вирішення поставленої мети у дослідженні були 
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використані наступні методи та методики: методика «Ієрархія 
потреб» модифікація Акіндінова, методика діагностики особистості 
на мотивацію до успіху Т. Елерса, опитувальник «Моральна оцінка 
грошей» Є.І. Горбачової і А.Б. Купрейченко, самоактуалізаційний 
тест.

В результаті дослідження методикою «Ієрархія потреб» нам 
вдалося визначити, що для більшості студентів на першому місці 
є потреба в грошах, далі-самореалізація, безпека, повага збоку 
і міжособистісні звязки відповідно. Це нам свідчить про те,що 
більшість студентів мають портебу в грошах, задовольнивши цю 
потребу, вони задовольнять інші потреби відповідно.

В результаті проведеної методики діагностики особистості 
на мотивацію до успіху Т. Елерсанам вдалося визначити, що 
студентам гуманітарного факультету притаманний середній 
і помірковано високий рівень мотивації до успіху. При такій 
мотивації людина не боїться ризикувати, вона не є скованою у 
своїх діях, бо можлива невдача не надто хвилює її. При високій 
мотивація до успіху особи здатні йти на середнього рівня ризик для 
досягнення бажаного, схильні орієнтуватися на власні сили, гнучко 
і наполегливо добиватися поставленої мети.

В опитувальнику «Моральна оцінка грошей» Є.І. Горбачової 
і А.Б. Купрейченко підставою для побудови емпіричної типології 
послужили 12 включених в опитувальник моральних понять 
протилежної валентності (правдивість і брехливість, принциповість 
і безпринципність і т. д.). В результаті аналізу були виділено, що 
більшість студентів сприймають гроші як «Гроші - добро і свобода». 
Ставлення до грошей представників даного типу коротко можна 
описати як безконфліктно-позитивне. До цього типу належить 75 % 
загальної вибірки. «Гроші» для цього типу означають «правдивість», 
«принциповість», «терпимість», «справедливість». У них найвищий 
серед усіх типів показник за шкалою «відповідальність». За даними 
опитування «Моральна оцінка грошей» представники цього 
типу демонструють найнижчі показники зв’язку понять «гроші» 
і «влада». Зв’язки поняття «гроші» з поняттями «досягнення», 
«розвиток» і «любов», навпаки, оцінюються ними більш високо 
в порівнянні з іншими типами. Досить значні також показники за 
шкалами «комфорт» і «здоров’я».

Також визначено, що студенти ідентифікують гроші як 
«Гроші - зло, свобода і залежність». До нього належить 20 % вибірки. 
Негативне ставлення до грошей («гроші» - це «брехливість» 
«безпринципність» і «нетерпимість») поєднується з конфліктним 
поданням про «грошах» як про «свободу» і «залежності» 
одночасно. Слід зазначити, що і в асоціаціях частіше, ніж у інших 
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типів, виявляється спрямованість на незалежність і прагнення 
до свободи. Однак дані дозволяють говорити про більш високої 
емоційної «зарядженості» і смисловий насиченістю ставлення до 
грошей. У них вище показники за шкалами «розваги», «цинізм», 
«влада» і «сила». Виражена смислова насиченість поняття 
«гроші», особливо за показниками «сила» і «влада», визначає 
конфлікт понять «свобода» і «залежність» щодо особистості до 
грошей. В ході подальшого аналізу буде підтверджено, що тісний 
взаємозв’язок у свідомості особистості понять «гроші» і «влада» є 
джерелом внутрішньоособистісних конфліктів.

Виявлено також, що студенти ідентифікують гроші як 
«цинізм». Показники тесту асоціацій підтверджують загальну 
оцінку грошей як морального зла. На частку цього типу припадає 
10% від загальної кількості асоціацій. «Гроші» для цього типу 
означають залежність, безкарність, проблеми, нудьгу, смерть, 
труднощі, борг, жадібність, підлабузництво, заздрість і т. д. Більше, 
ніж у інших типів, присутній асоціацій по категорії «моральність», 
в тому числі негативних. Гостро негативне ставлення до грошей 
може бути наслідком того, що в грошах бачать причину нещасть 
і проблем. Можливо, для представників типу 2 спостерігався 
внутрішній локус контролю.

Самоактуалізаційний тест нам показав, що шкала 
компетентності в часі притаманна більшості половини вибірки - 68 
% студентам. Високий бал за цією шкалою свідчить, по-перше, про 
здатність суб’єкта жити справжнім, тобто переживати справжній 
момент свого життя у всій його повноті, а не просто як фатальний 
наслідок минулого або підготовку до майбутньої «справжнього 
життя»; по-друге, відчувати нерозривність минулого, сьогодення 
і майбутнього, тобто бачити своє життя цілісним. Саме таке 
світовідчуття, психологічне сприйняття часу суб’єктом свідчить 
про високий рівень самоактуалізації особистості.

Отже, в результаті дослідження визначено, що моральнісні 
цінності особистості пов’язані зі ставленням до грошей. Гроші 
як економіко-психологічне явище, як соціальне уявлення і 
вербалізований символ – суперечливі і багатоликі. Ставлення до них 
студентської молоді – явище складне і неоднозначне. В свідомості 
респондентів поняття «гроші» пов’язано з багатьма етичними 
категоріями, ставлення до грошей є моральнісно-суперечливим 
(гроші оцінюються як добро і зло). Для більшості студентів на 
першому місці є потреба в грошах, далі - самореалізація, безпека, 
повага збоку і міжособистісні зв’язки відповідно. 

Студентам гуманітарного факультету притаманний середній 
і помірковано високий рівень мотивації до успіху. В результаті 
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аналізу було виявлено, що більшість студентів сприймають гроші 
як «Гроші - добро і свобода». Ставлення до грошей представників 
даного типу коротко можна описати як безконфліктно-позитивне. 

Визначення особливостей моральнісної оцінки грошей 
студентами, суперечливостей в ставленні до грошей, дозволить 
прогнозувати такі характеристики економічної активності суб’єкта, 
як ступінь та спрямованість економічної активності, наявність та 
характер стратегій фінансової поведінки, ставлення до моральних 
норм в діловій поведінці.
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The article deals with the problem of the attitude towards money as 
a factor in the economic socialization of student youth in the Mukachevo 
State University. The analysis of the data of modern researches on the 
problem of determining features of economic socialization in connection 
with the specificity of students’ attitude towards money is carried out.
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В сучасних умовах реформування освіти, долучення її до 
європейських цінностей однією з важливих проблем є підвищення 
ефективності навчання, забезпечення різнобічного особистісного 
розвитку учнів відповідно до їх індивідуальних нахилів і 
здібностей. Основним напрямом реформування сучасної початкової 
школи є перехід до розвивального навчання молодших школярів, 
упровадження в практику різних технологій розвивального 
навчання та організації розвивального освітнього середовища. 

Серед освітніх, виховних та розвивальних факторів, що 
впливають на розвиток особистості, вагоме місце займає середовище 
дитини. У цьому контексті важливо не лише забезпечити учнів 
системою галузевих знань, а й навчити їх самостійно здобувати 
потрібну інформацію, осмислювати її, робити висновки та приймати 
відповідальні рішення, забезпечувати розвиток пізнавального 
інтересу до навчальної діяльності. Досягнення цієї мети забезпечує 
розвивальне освітнє середовище початкової школи як один із 
факторів розвитку особистості молодшого школяра.

Досліджувана проблема знайшла своє висвітлення у працях 
вітчизняних (І.Бех, О.Будник, В.Кремень, О.Сухомлинська, 
Г.Філіпчук) та зарубіжних учених (В.Воронцов, С.Дерябо, 
Н.Крилова, В.Орлова, І.Улановська). Дослідження розвиваючого 
потенціалу освітнього середовища ґрунтується на теоретико-
методологічних засадах розвивального навчання Д.Ельконіна, 
В.Давидова, В.Лазарєва та ін. Різні аспекти створення освітнього 
середовища (простору) загальноосвітнього навчального закладу 
вивчали А. Бондаревська, Н.Гонтаровська, Т. Ісаєва, О. Кіліченко, 
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О. Смолінська, О. Федій, І. Шалаєв, О. Ярошинська та ін. 
Мета статті – окреслити сутнісні характеристики 

розвивального освітнього середовища початкової школи як фактору 
розвитку особистості молодшого школяра.

Аналіз історико-педагогічної літератури засвідчує, 
що досліджувана проблема пов’язана з ідеєю всебічного та 
гармонійного розвитку особистості в спеціально організованих 
умовах навчання та виховання.

Найбільш загальним поняттям, за допомогою якого 
розкриваємо сутність розвивального освітнього середовища, є 
дефініція «середовище». «Середовище» – поняття міжпредметне 
та багатозначне, проте не має чіткого й однозначного визначення в 
науці. Слово «середовище» походить зі стародавнього французького 
слова «milieu», що означає «оточувати». 

У психолого-педагогічній літературі термін «середовище» 
з’явився в 20-ті роки ХХ століття, коли достатньо часто 
використовувалися поняття «педагогіка середовища» (С.Шацький), 
«суспільне середовище дитини» (П.Блонський), «оточуюче 
середовище» (А.Макаренко). Вченими того періоду доводилося, що 
об’єктом впливу педагога повинна бути не сама дитина, не її риси 
(якості), а умови, в яких вона існує. У сучасному філософському 
розумінні «середовище» розглядають як простір для розвитку. 

Серед основних дефініцій дослідження важливим є поняття 
«освітнє середовище». Загальноприйнятим є розуміння освітнього 
середовища як сукупності об’єктивних умов, факторів, компонентів, 
що сприяють успішному функціонуванню освіти [1].

В сучасній педагогіці освітнє середовище трактують як 
частину соціокультурного простору, зону взаємодії освітніх систем, 
навчального матеріалу і суб’єктів освітнього процесу, а також все 
те, що здійснює вплив на навчання, виховання і розвиток людини.

На думку В. Слободчикова, під освітнім середовищем треба 
розуміти цілісну якісну характеристику внутрішнього життя школи, 
у якій визначено конкретні завдання; вибрано засоби, за допомогою 
яких ці завдання вирішують; оцінюють особистісний, соціальний, 
інтелектуальний розвиток дітей.

На переконання В. Рубцова, освітнє середовище – це форма 
співробітництва (комунікативна взаємодія). Вихідним положенням 
цього підходу до освітнього середовища є розуміння того, що 
необхідною умовою розвитку особистості є її участь у спільній 
діяльності з іншими учасниками освітнього процесу [3].

Відтак, освітнє середовище – це система впливів і умов 
формування особистості відповідно до поставлених педагогічних 
цілей, а також можливостей для її розвитку, що містяться в 
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соціальному і предметно-просторовому оточенні.
Центральним у нашому дослідженні є поняття «розвивальне 

освітнє середовище».
У педагогіці під терміном «розвивальне освітнє середовище» 

початкової школи розуміють комплекс матеріально-технічних, 
санітарно-гігієнічних, ергономічних, естетичних, психолого-
педагогічних умов, що забезпечують організацію життя і навчання 
учнів, їх розвиток [4].

З погляду психологів (Л.Виготський, П.Гальперін, 
В.Давидов) розвивальне освітнє середовище – це належним чином 
упорядкований освітній простір, в якому здійснюють розвивальне 
навчання, що є його основою.

Основою розвивального освітнього середовища початкової 
школи є розвивальне навчання. Сьогодні використання категорії 
«розвивальне навчання» різноманітне, зокрема:

- розвивальне навчання – це управління вчителем 
психічним розвитком учня;

- розвивальне навчання – це навчання, яке йде попереду 
розвитку (Л. Виготський);

- розвивальне навчання – напрям у теорії і практиці 
освіти, який орієнтує на розвиток фізичних, пізнавальних і 
моральних здібностей учнів шляхом використання їх потенційних 
можливостей;

- розвивальне навчання – це цілеспрямований організований, 
планомірно і систематично здійснюваний процес удосконалення 
властивостей особистості учня, спрямований на якісну зміну структури 
особистості, що формується.

В найширшому контексті розвивальне освітнє середовище 
– це соціокультурний простір, у межах якого з різним ступенем 
організованості здійснюється процес розвитку особистості.

Як свідчать результати аналізу наукової літератури, для того, 
щоб освітній простір став розвивальним середовищем, воно має набути 
таких властивостей:

- гнучкості, що означає здатність освітніх структур до 
швидкої перебудови відповідно до потреб особистості, навколишнього 
середовища, суспільства;

- неперервності, що виражається через взаємодію і наступність 
у діяльності всіх суб’єктів;

- інтегрованості, що забезпечує вирішення виховних завдань 
за допомогою посилення взаємодії компонентів, які входять у його 
структуру;

- відкритості, у якій передбачено широку участь усіх суб’єктів 
освіти в управлінні, демократизацію форм навчання, виховання та 
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взаємодії [2].
Таким чином, на основі аналізу наукової літератури проаналізовано 

різні підходи до тлумачення основних понять дослідження, зокрема 
«середовище», «освітнє середовище», «розвивальне навчання» та 
визначено поняття «розвивальне освітнє середовище». Розвивальне 
освітнє середовище – відносно нове поняття, що ввійшло в тезаурус 
педагогіки та психології лише в останнє десятиліття. Його зміст не 
можна вважати однозначно визначеним і сталим, але більшість фахівців 
використовують поняття розвивального освітнього середовища для 
цілісного опису специфічних особливостей конкретного освітнього 
навчального закладу. Узагальнення різноманітних підходів до 
визначення поняття дозволяє зробити висновок, що розвивальне освітнє 
середовище початкової школи – сукупність духовно-матеріальних умов 
функціонування закладу освіти, що забезпечують саморозвиток вільної 
й активної особистості, реалізацію творчого потенціалу дитини.
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environment of elementary school. On the basis of the analysis of 
psychological and pedagogical literature, the essence of the main 
definitions of the research is specified.
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У статті висвітлено теоретичний аспект  підготовки 
майбутніх учителів початкової школи до виховної роботи з 
молодшими школярами. Авторами з’ясовано, що  готовність 
майбутнього вчителя до виховної діяльності у школі є багатомірною 
системою і охоплює такі  компоненти:  мотиваційний,   
орієнтаційний, пізнавально-операційний,  емоційно-вольовий,  
психофізіологічний, оцінний.

Ключові слова:  виховна робота, молодший школяр, 
майбутній фахівець, готовність до виховної діяльності.

Сучасна освіта вимагає докорінних змін усієї системи 
виховання. У соціумі починає формуватися потреба  у новому 
типі особистості, якостями якої є мобільність, практичність, 
динамічність, постійне прагнення до розвитку. Майбутній вчитель 
початкової школи повинен орієнтуватися на ті виклики, що є в 
суспільстві, спрямовувати свою роботу на виховання, враховуючи 
індивідуальні особливості молодших школярів та замислюватись 
над тим, які цінності мають слугувати орієнтиром для наступних 
поколінь Актуальним нині  є питання теоретичної підготовки 
майбутніх вчителів початкової школи до виховної діяльності учнів. 

Питання організації виховного процесу в сучасній школі 
досліджуються у різних аспектах: теорія і методика позакласної 
виховної роботи в початковій школі (О. Богданова, Л. Болотіна, 
Б. Кобзарь, Д. Латишина, С. Карпенчук); методика організації 
та проведення різних форм позакласних занять (М. Балко, М.  
Гельфанд, В. Павлович, А. Подашова); зв’язок шкільної системи 
виховання з роботою позашкільних закладів ( В. Вербицький, С. 
Кириленко, Р. Науменко, Г. Пустовіт та ін.).

Сучасний етап підготовки майбутніх учителів у педагогічних 
ВНЗ та інноваційні підходи до її модернізації висвітлюються  у 
працях: Н. Бібік, О. Бігич, І. Богданова, В. Бондар, С. Гончаренко, 
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Н. Кічук, Л.  Коваль, Н. Кузьміна, С. Скворцова, Л. Хомич та ін.
Мета статті: теоретично обгрунтувати особливості 

підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації 
виховної роботи з молодшими школярами.

Логіка нашого дослідження вимагає з’ясувати сутність 
поняття «готовність до виховної діяльності». Воно характеризується 
усвідомленням значущості та інтересом студентів до здійснення 
виховання учнів, сформованістю в них спеціальних знань та 
вмінь і проявляється в їхній самостійній професійно-педагогічній 
діяльності [2].

Науковці зазначають, що готовність до виховної діяльності – 
це сукупність спеціальних знань, умінь та навичок, необхідних для 
проведення виховної роботи у школі, це виявлення суті властивостей 
і стану особистості молодого спеціаліста. Розкриваючи специфіку 
поняття «готовність», не можна розглядати її лише як «властивість» 
чи «ознаку» окремої особистості. Це концентрований показник 
діяльнісної суті особи, міри її професійної зрілості. Вважаємо, 
що готовність до виховної діяльності не можна зводити лише до 
забезпечення визначеного «настрою» особи працювати в обраній 
діяльності чи до виховання окремих якостей, до простої їх суми.

Цінними для нашого дослідження є погляди Л. Кондрашової, 
яка зазначає, що  готовність майбутнього вчителя до виховної 
діяльності у школі є багатомірною системою і охоплює у стійких 
єдностях такі компоненти: 

- мотиваційний (професійні установки, інтереси, прагнення 
займатися виховною роботою);

- орієнтаційний (ціннісно-професійні орієнтації, основою 
яких є професійна етика, професійно-педагогічні ідеали, погляди, 
принципи, переконання, готовність діяти відповідно до них);

- пізнавально-операційний (професійна спрямованість уваги, 
уявлень, сприймання, пам’яті, педагогічне мислення, педагогічні 
здібності, знання, дії, операції і заходи, необхідні для успішного 
здійснення професійної діяльності);

- емоційно-вольовий (почуття, вольові процеси, що 
забезпечують успішний перебіг і результативність діяльності 
педагога; емоційний тонус, емоційна сприйнятливість, 
цілеспрямованість, самовладання, наполегливість, ініціативність, 
рішучість, самостійність, самокритичність, самоконтроль);

- психофізіологічний (властивості і здібності, які 
забезпечують майбутньому вчителю початкових класів високу 
працездатність у виконанні виховуючих функцій, впевненість у 
своїх силах, прагнення наполегливо і до кінця доводити розпочату 
справу, здатність вільно керувати своєю поведінкою і поведінкою 
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інших, професійна працездатність, активність і саморегулювання, 
врівноваженість і витримка);

- оцінний (самооцінка своєї професійної підготовки 
і відповідність процесу розв’язання професійних завдань 
оптимальним педагогічним зразкам) [3, с. 11].

Особливий  підхід до підготовки майбутніх учителів 
початкової школи до виховної діяльності представлено в 
дослідженні О. Кіліченко. Автор зазначає, що підготовка 
до виховної діяльності, до педагогічної взаємодії з учнями 
молодшого шкільного віку повинна відбуватися за  діагностичним, 
операційним і транспозиційним аспектами. Діагностичний 
аспект дає змогу визначити наявний стан підготовки до виховної 
діяльності, операційний аспект – це розроблена система підготовки 
студентів до виховної діяльності з учнями молодшого шкільного 
віку. Транспозиційний аспект передбачає  застосування студентами 
набутих у ВНЗ знань, навичок і вмінь з організації педагогічної 
взаємодії у навчально-виховному процесі початкової школи під час 
практики і подальшій професійній діяльності [4].

Підготовка педагогів до виховної роботи з учнями 
повинна охоплювати в собі як формування певних компонентів 
психологічної структури особистості майбутнього вчителя, так і 
засвоєння ним належної суми теоретичних знань та формування в 
нього відповідних професійних умінь і навичок. Безперечно, це не 
означає, за словами М.  Фіцули,  що підготовка повинна вестись за 
якимось планом. Вона має бути органічною складовою частиною 
навчально-виховного процесу ВНЗ [5, с. 41].

На нашу думку, не менш важливим структурним 
компонентом готовності до виховної діяльності є педагогічні 
здібності. Педагогічні здібності ми розглядаємо, як  сукупність 
психічних рис особистості, необхідних для успішного оволодіння 
педагогічною діяльністю, її ефективного здійснення. Проектування 
особистості майбутнього вчителя неможливе без розвитку в 
студентів таких якостей, як педагогічне передбачення й уявлення. 
Педагогічне передбачення – це вміння аналізувати, систематизувати 
факти і явища, правильно оцінювати все розмаїття відносин у 
системі «вчитель – учень», які постійно змінюються і передбачати 
кінцеві результати роботи. Без педагогічного уявлення неможливо 
прогнозувати діяльність педагога.

Одним із показників підготовленості до виховної діяльності 
школярів  є й певний рівень розвитку організаторських здібностей 
в студентів спеціальності «Початкова освіта». Організаторські 
здібності включають, як особливі риси і властивості, так і загальні 
риси (спілкування, ініціативність, самостійність, мобільність). 
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Науковці розглядають їх, як   сукупність психічних рис особистості, 
що необхідні для успішного оволодіння організаторською 
діяльністю, її ефективного виконання [3, с. 140]. Практична 
підготовленість означає сформованість у майбутнього фахівця 
готовності діяти в конкретній педагогічній ситуації, застосовуючи 
відповідні засоби, методи, прийоми виховної діяльності. 

Готовність майбутніх фахівців до позакласної виховної 
роботи означає оволодіння  студентами системою знань, умінь та 
навичок, необхідних  для ефективної організації виховної діяльності 
з колективом дітей класу в умовах певної школи, для проведення 
організованих і цілеспрямованих занять з молодшими школярами 
в позаурочний час, для розвитку самостійності, індивідуальних 
здібностей учнів, а також  задоволення їхніх інтересів.

Кінцевим результатом готовності студентів до позаурочної 
виховної роботи, на наш погляд, є професійно-виховна 
компетентність, яка обіймає такі чинники (види компетенцій): 
когнітивно-виховна (у галузі теорії і методики виховного процесу, 
в галузі фахових предметів); конструктивно-виховна (в галузі 
процесів прогнозування, планування); регулятивно-оцінна 
компетенція (самооцінка своєї підготовленості, рівня вихованості, 
визначення шляхів професійного самовдосконалення). 

Отже, професійно-виховна компетентність, готовність 
майбутніх учителів до здійснення позаурочної виховної роботи 
із молодшими школярами обіймає такі критерії, як когнітивно-
виховну (вміння визначати напрямки позаурочної виховної 
роботи, вміння добирати форми і методи позаурочної виховної 
роботи, вміння добирати адекватні методики позаурочної виховної 
роботи), конструктивно-виховну (вміння планувати позаурочну 
виховну роботу і складати сценарії, вміння аналізувати результати 
здійснюваної позаурочної виховної роботи, вміння реалізовувати 
заплановані позаурочні виховні  заходи), регулятивно-оцінну 
(вміння адекватно оцінювати свою виховну компетентність, 
контролювати і критично аналізувати результати виховної роботи з 
дітьми, вміння визначати шляхи професійного самовдосконалення, 
самовиховання) компетенції.
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ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

У статті розглянуто підходи щодо підготовки майбутніх 
учителів до міжособистісної взаємодії. Проаналізовано 
основні складові професійної підготовки учителя початкової 
школи, розглянуто значення педагогічної взаємодії. Висвітлено 
важливість залучення майбутніх освітян до педагогічної взаємодії 
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в процесі їх професійної підготовки. 
Ключові слова: навчальна діяльність, продуктивні способи 

навчання.

На сучасному етапі розвитку педагогічної освіти в державі 
виникає необхідність підвищення відповідальності загальноосвітніх 
закладів за виховання та підготовку учнівської молоді до реалій 
життя. Спроможність адаптуватись до тривалих змін у суспільстві, 
які супроводжуються і стресами, і конфліктами − формують 
здатність вирішувати соціально-психологічні суперечності [1].

Аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що 
формування міжособистісної взаємодія майбутнього вчителя 
початкової школи вважається одним з головних у педагогічній 
літературі. На сучасному етапі розвитку педагогічної науки було 
розроблено достатній теоретичний та практичний матеріал щодо 
формування та розвитку  взаємодії майбутнього вчителя з учнями, 
з колегами, з батьками.

Задля вирішення таких проблем життя ставить якісно 
нові вимоги до міжособистісної взаємодії педагога з учнями у 
навчально-виховному процесі та підготовки майбутніх учителів 
до конструктивної участі в ній. Це положення є базовим у Законі 
України «Про освіту», у вітчизняних педагогічних концепціях 
демократизації та гуманізації освіти [3].

Різноманітність та складність форм міжособистісної взаємодії 
потребує високого рівня готовності педагога до гуманної взаємодії 
з учнями, особливо в ситуації конфлікту. Від конструктивного 
чи деструктивного характеру конфліктної взаємодії залежить 
адекватність процесу становлення особистості учня. 

Володіння студентами вищих педагогічних навчальних 
закладів продуктивними способами міжособистісної взаємодії у 
ситуації конфлікту виступає однією з найважливіших проблем у 
професійній підготовці майбутніх учителів [2, c. 65]

Сучасна професійна діяльність студента на факультеті 
початкової освіти заснована на його підготовці як високопрофесійного 
спеціаліста, який знайомий із сучасними світовими вимогами до 
навчального процесу школи першого рівня. Студент повинен бути 
підготовленим для організації навчальної діяльності школярів, яка 
спрямована на розвиток здібностей кожної людини.  

Так, за даними спеціально проведених досліджень, лише 40 % 
молодих учителів мають високий рівень розвитку здатності долати 
антиінноваційні бар’єри, а 57 % нечітко виявили таку здатність. 
Як свідчать дослідницькі результати, 37 % молодих учителів 
відчувають страх перед можливими труднощами нововведень у 
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своїй професійній діяльності [5].
Дієвим способом подолання таких антиінноваційних 

міркувань є система підготовки майбутніх учителів початкової 
школи до інноваційної діяльності при навчанні у ВНЗ. Важливою 
ланкою у підготовці студентів є запроваджені за ступеневою 
системою підготовки предмети «Інноваційні технології навчання» 
та «Теорія і технології освітньої галузі…(мова, математика, 
природознавство)» тощо [5].

При визначенні специфічної педагогічної діяльності 
такі дослідники як В. Бондар, Н. Кузьміна, Ф. Гоноболін, В. 
Сластьонін, Г. Костюк, В. Кукушин, Г. Селевко та ін., виділяють 
сутнісні характеристики і структуру підготовки до цього виду 
діяльності. Однією з умов забезпечення ефективності професійно-
педагогічної підготовки студентів виступає формування готовності 
до професійно-педагогічної діяльності, в якій, на наш погляд, 
повинна бути присутньою і готовність майбутнього вчителя до 
застосування інтерактивної технології у початковій школі. Тому 
готовність студентів до застосування інтерактивної технології у 
початковій школі ми розглядаємо як підсистему системи готовності 
до професійно-педагогічної діяльності, яка відображає структуру 
цієї системи [4, c. 119].

Зрештою, вчитель-початківець приєднується до формування 
громадянина, сприяє розвитку моральних, етичних, естетичних 
цінностей, допомагає пізнавати навколишній світ, формує 
національну та мовну особистість молодшого школяра. Завдання 
факультетів та спеціальностей готують як вчителі початкових 
класів, так і спеціалісти в інших сферах педагогічної − допомагають 
студентам вивчати основи комунікативної компетенції як одну з 
компонентів професійної підготовки викладача, його професійні 
навички [2].

Отже, сьогодні існує потреба в систематичному вивченні 
теоретичних та практичних питань формування професійних 
компетентностей майбутніх вчителів та визначається потребою  
початкової школи у добре навчених учителів.

Володіння студентами вищих педагогічних навчальних 
закладів продуктивними способами педагогічної взаємодії виступає 
однією з найважливіших проблем у професійній підготовці 
майбутніх учителів. Розв’язання цієї проблеми ставить якісно нові 
вимоги до педагогічної взаємодії педагога з іншими суб’єктами 
навчально-виховного процесу та процесу його професійної 
підготовки загалом.

Однак, на сьогодні залишається не достатньо вивчено 
педагогічну взаємодію, як один із показників якісної підготовки 
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вчителів та вимоги до їх професійної підготовки. Під конструктивним 
видом педагогічної взаємодії розуміємо взаємодію, яка не тільки 
забезпечує цілісність, необхідну для повноцінної реалізації системи 
професійної підготовки майбутніх вчителів, але й створює умови 
для їх подальшого розвитку, оптимальної адаптації до динамічного 
середовища. Саме конструктивна взаємодія зорієнтована на 
довгострокове співробітництво, кооперацію, співтворчість.

На думку Г. Дегтярьової [2, c. 64−74], якісна підготовка 
майбутніх педагогів, орієнтована на реалізацію педагогічної 
взаємодії в професійній діяльності залежить від наступних 
психологічних чинників: усвідомлення педагогом дидактичних і 
психологічних труднощів професійної діяльності; сформованості 
культури педагогічної взаємодії; створення сприятливого 
навчально-виховного середовища; професійної взаємодії педагогів 
і психологів у навчальному закладі. Однак відмітимо, що існують 
певні об’єктивні і суб’єктивні фактори, які дослідники пов’язують 
з психологічними труднощами педагогічної діяльності. 

Зокрема, Н. Кузьміна виділила чотири групи основних 
причин труднощів педагогічної діяльності: 1) об’єктивні, які 
безпосередньо пов’язані з професійною діяльністю і не залежать 
від учителя; 2) об’єктивні – пов’язані з умовами життя і побуту 
самих педагогів; 3) суб’єктивно-об’єктивні, що приховані в самому 
вчителеві (недостатність досвіду, професійної підготовки та ін.); 4) 
суб’єктивні – випадковість вибору педагогічної професії, слабкість 
волі й характеру [3, c. 55].

Отже, враховуючи особливості організації педагогічної 
взаємодії, підготовка майбутніх вчителів має здійснюватися з 
врахуванням наступних вимог: активне включення студентів в 
навчально-пізнавальну діяльність; стимулювання самостійності в 
процесі вирішення навчальних завдань; особистісна інтерпретації 
наукової інформації, нових фактів на підставі набутого досвіду, 
власних спостережень; збагачення досвіду включення у 
конструктивну взаємодію між учасниками навчально-виховного 
процесу; тісна співпраця викладача і студента на суб’єкт-суб’єктній 
основі; створення атмосфери взаємоповаги, взаємодовіри між 
суб’єктами навчально-виховного процесу.
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сучасних загальноосвітніх навчальних закладах та використання 
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світі. Розкрито роль сучасних інформаційних технологій у процесі 
формування комунікативної компетентності учнів-випускників.

Ключові слова: навчання іноземної мови, знання, навчальний 
заклад, компетентність учня.   

Починаючи з того часу, коли в суспільстві з’явилася 
необхідність навчання іноземної мови, і до сьогодні, перед 
вченими та педагогами постає питання: створення та застосування 
ефективних систем і методів навчання іноземної мови. 

Актуальність цієї проблеми викликана цілим рядом 
чинників, серед яких: пошук засобів підтримки в учнів інтересу 
до вивчення іноземної мови; заохочення до застосування мовних і 
мовленнєвих навичок у майбутній професійній діяльності; пошук 
засобів ефективного навчання усного мовлення, яке найповніше 
виражає комунікативну функцію мови [5, с.8]. Саме цим обумовлена 
актуальність даної роботи.  

Навчання іноземної мови зумовлене різноманітними 
факторами, серед яких: соціально-економічні, політичні, 
соціокультурні, а також відмінність іноземної мови від інших 
навчальних предметів. Особливість мови навчання полягає в 
тому, що вона є не тільки начальним предметом, як зазначають 
Е.Г. Азімов, та О.М. Щукін, а і найважливішим засобом навчання, 
виховання і розвитку особистості у процесі опанування всіх 
інших предметів початкової загальної освіти, що підтверджував і 
російський психолог Лев Виготський, зазначаючи, що навчання і 
розвиток особистості існують у нерозривній єдності  [1, с.160]. 

Метою вивчення іноземної мови є формування в учнів 
комунікативної компетентності шляхом засвоєння доступного 
і необхідного обсягу знань з мови навчання, опанування 
видів мовленнєвої діяльності достатніх для спілкування із 
представниками іноземних культур, носіїв мови та набуття 
певного досвіду соціальної взаємодії, адже добре розвинена мовна 
особистість є узагальненим лінгвокультурним прототипом носія 
певної мови [2, с.37]. На уроках іноземної мови учні засвоюють 
лексичні та граматичні знання, мовні правила, однак головна мета – 
навчання спілкування іноземною мовою для одержання можливості 
подальшої комунікації з представниками інших лінгвосоціумів, 
оскільки, оглядаючи міжкультурну парадигму сучасної іншомовної 
освіти, процес навчання іноземних мов трактується, перш за все, як 
процес пізнання нової культури [3, с.171].

На сьогоднішній день існує чимало засобів навчання 
іноземної мови поза межам навчальних закладів. З поширенням 
інтернет-, комунікаційних та мультимедійних технологій, зростає 
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роль вільного доступу до автентичної інформації автентичних носів 
іноземної мови. Зокрема, відбувається популяризація сучасної, а 
разом з нею і класичною, художньої літератури, особливо тієї, яка 
видається мовою оригіналу. Читання іноземною мовою сприяє не 
лише збільшенню мовних контактів опосередкованого спілкування 
(преса, Інтернет-листування), а й збагачує духовний світ тих, 
хто навчається. Можливість доступу до автентичної інформації 
перетворює цей вид мовленнєвої діяльності (тут ми розуміємо 
читання та говоріння) на найпростіший і водночас найцінніший 
засіб комунікації і сприяє виникненню та розвитку внутрішньої 
мотивації учнів для вивчення іноземної мови.

Зважаючи на те, що навчання іноземних мов ґрунтується на 
таких засадах: лінгвістичних, психологічних, психолінгвістичних 
та дидактичних і являє собою складний двосторонній процес 
то, відповідно, зумовлює необхідність взаємодії учителя та 
учнів, процесів викладання і учіння. Саме тому розуміння 
діяльності суб’єктів на кожному етапі навчання та знання шляхів 
забезпечення їх взаємозв’язку є обов’язковими [3, с.29]. Володіння 
знаннями з лінгвістики і педагогіки дозволяє вчителю добирати 
потрібний матеріал для проведення уроків, правила, які необхідно 
розтлумачити учням, тощо. Знання психологічних явищ, процесів, 
закономірностей психології мовленнєвої діяльності, дидактичних 
засад дають змогу оптимізувати навчально-виховний процес. 
Вміння використовувати сучасні інформаційні технології дозволяє 
вчителю інтегрувати навчальний процес та урізноманітнювати його 
нетрадиційними формами і видами роботи. Слід зазначити, що 
під інформаційними технологіями розуміються засоби та методи 
передачі навчальної інформації за допомогою новітніх пристроїв 
комунікації (комп’ютеризації, Інтернету, електронних книг тощо). 
Тобто, можна сказати, що сучасні інформаційні технології у 
навчанні - це методологія і технологія навчально-виховного процесу 
з використанням новітніх електронних засобів навчання, в першу 
чергу ЕОМ (електронно-обчислювальна машина). Звідси випливає, 
що уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні 
технології із залученням інтернет-ресурсів для вирішення 
професійних проблем і завдань у реальних ситуаціях педагогічної 
діяльності стає складовою професійної компетентності сучасного 
вчителя.   [4, с.32].

Підсумовуючи, можна зазначити, що формування 
компетентності учня є найважливішим завданням виховного 
процесу. У сучасному полікультурному лінгвосоціумі саме 
компетентність (вміння) є індикатором, що дає змогу визначити 
готовність учня-випускника до активної участі у житті суспільства 



108

[3, с.37]. Орієнтуючись на сучасний ринок праці, до пріоритетів 
сьогодення зараховують уміння оперувати технологіями та 
знаннями, які задовольняють потреби інформаційного суспільства. 
Уміння виконати і задовільнити ці потреби стають однією із головних 
завдань майбутніх школярів, а, відповідно, відповідальність за 
навчання і підготовку цих майбутніх спеціалістів лягає на плечі 
вчителя-вихователя. Саме вчитель безпосередньо впливає на 
формування компетенції учнів у різних галузях, зокрема і у сфері 
використання іноземної мови і саме компетентність передбачає 
ефективну взаємодію комуніканта з іншими людьми в сучасному 
соціальному контексті. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология : учеб. пособ. для 

студ. вузов / Г. С. Абрамова. – 4-е изд., стереотип. –  М. : Академія, 
1999. – 672 с. 

2. Вовк О. І. Когнітивні аспекти методики викладання 
англійської мови у вищих навчальних закладах : навчально-
методичний посібник / О. І. Вовк. – Черкаси : САН, 2010. – 508 с.

3. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх 
навчальних закладах : підручник для студ. ВНЗ / Л. С. Панова, І. Ф. 
Андрійко, С. В. Тезікова, С. І. Потапенко. –  К : Академія, 2010. – 
328 с. – (Альма-матер). 

4. Рамський Ю.С. Формування інформаційної культури 
особи – пріоритетне завдання сучасної освітньої діяльності / Ю. 
С. Рамський  // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 
Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : збірник 
наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004, - № 1(8). 
– С.19-42. 

5. Стом О. Ю. Навчальні ігри в початковій і середній школі / О. 
Ю. Стом, С. В. Рудь. – Х. : Основа, 2010. – 127 [1] с. – (Б-ка журн. 
«Англійська мова та література»; Вип.7 (91).

The article deals with the problems of teaching a foreign 
language in modern general educational institutions and the usage of 
communication skills of foreign language in the modern multicultural 
world. The role of modern information technologies in the process 
of formation of communicative competence of graduate students is 
revealed.

Key words: foreign language teaching, knowledge, educational 
institution, student competence.



109

УДК 373.5:070:81
Дяків Х. Є.

студентка ІV курсу спеціальності «Філологія англійська»,
Моргун І. В.

старший викладач,
Мукачівський державний університет

ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОГО СЛОВНИКА УЧНІВ 
СТАРШИХ КЛАСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРІОДИЧНИХ 

ВИДАНЬ

У статті розглядається важливість використання газет, 
журналів та інших періодичних видань як потенційного словника 
так і всебічного кругозору. Розкрито головну мету роботи з 
газетами, а саме - навчити учнів читати науково-популярні та 
суспільно-політичні тексти.
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Глибокі зміни в суспільно-політичному та економічному 
житті європейських та світових держав дедалі помітніше 
впливають на розвиток їх освітніх систем, Така стійка тенденція 
має сприяти підготовці учня до активного життя в мінливому 
світі, відмові від ідей етноцентризму, оволодінню сучасними 
формами міжособистісних і міжнаціональних стосунків. Світова та 
регіональна інтеграція привела до формування принципово нового 
багатовимірного соціокультурного простору. У такій ситуації 
системи освіти багатьох країн світу ставлять за мету підготувати 
учнів до культурного, професійного та особистісного спілкування 
з представниками інших країн, ознайомити з їх традиціями, 
суспільним устроєм та мовною культурою [5, с. 24].

Умови життя і мова зазнають постійних змін. Зміни ці, в 
свою чергу, іноді дуже швидкі, різні і завжди непередбачувані. 
Щоб бути в курсі подій ми читаємо газети, журнали, дивимося 
телевізійні програми новин, використовуємо Інтернет, де, до речі, 
свій сайт має вже практично кожне друковане видання і телевізійна 
програма. Особливістю читання періодичної преси, на відміну, 
до прикладу, від художньої літератури, є те, що ці засоби масової 
інформації є виразником думок сучасників, їх поглядів на події, 
явища,  проблеми, ідеї, тенденції певної держави та її громадян, 
та й світу в цілому. Вони грають роль важливого інформаційного 
чинника.
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Основна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх 
навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної 
компетенції, базою для якої є комунікативні вміння, сформовані на 
основі певних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції в 
свою чергу залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, 
умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший 
соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві. І серед 
основних комунікативних вмінь називається уміння читати і розуміти 
автентичні тексти різних жанрів і видів із різними рівнями розуміння 
змісту, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб 
оволодіння нею [5, c. 16].

Як свідчить аналіз літератури [2, 5, 4], тема використання 
матеріалів періодичних видань розробляється українськими вчителями-
методистами порівняно недавно і знаходиться поки що на початковій 
стадії. Але доцільність такої практики розглядається в позитивному 
руслі. Читання газети англійською мовою сприяє формуванню 
світогляду школярів, розширює їх кругозір, знайомить учнів з країною, 
мова якої вивчається, вчить оцінювати факти і події, що відбуваються, 
посилює пізнавальну активність учнів.

Робота з газетою має важливу практичну мету - навчити учнів 
читання про себе науково-популярних та суспільно-політичних 
текстів. Читаючи газету англійською мовою, учні оволодівають 
ознайомлювальним, вивчаючим та переглядовим читанням. Вони 
вчаться вилучати інформацію з оригінального тексту, набуваючи 
навичок сприйняття іншомовного тексту з безпосереднім розумінням 
змісту прочитаного, що не менш важливо. Крім того, читання  газети 
сприяє закріпленню і розширенню лексичного запасу учнів та 
формуванню міцних граматичних навичок». Власне, саме аспект 
розширення лексичного запасу є дійсно  одним з найперспективніших 
у подальшій розробці читання. Враховуючи все вище сказане, наша 
тема набуває актуальності [1, c. 112].

Найкраще використовувати періодичні матеріали в старшій 
ланці. Оскільки у старшому шкільному віці виникає потреба 
вдосконалення своєї навчальної діяльності, що виявляється в прагненні 
до самоосвіти, виходу за межі шкільної програми. Дітям подобається 
нова незвичайна діяльність, коли вони можуть відступити від рамок 
підручника і використати вже набуті знання. Кожна нова стаття дає їм 
такий шанс, а також збагачує світогляд.

Лексика періодичних видань повинна доповнювати основний 
лексичний матеріал за тематикою, що вивчається. Тоді дитина зможе 
вільно себе висловлювати. Кількість лексичних одиниць потенційного 
словника є необмеженою і варіюється в залежності від індивідуальних 
особливостей кожної дитини.
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Таким чином, методика формування потенційного словника в 
учнів старшої школи засобами періодичних видань є важливим аспектом 
навчальної діяльності, сприяє фундаментальному розширенню 
словникового запасу та загальному всебічному розвитку учня.
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У статті розкрито особливості впливу підвищеної 
тривожності у молодшому шкільному віці на показники інтелекту. 
Описано результати емпіричного дослідження даної психолого-
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вік.

Інтелектуальний розвиток виступає як найважливіший 
компонент будь-якої діяльності людини. Підкреслюючи особливу 
роль інтелекту в цілісній системі психічного розвитку людини, 
Б. Г. Ананьєв відносив його, поряд із соціальною адаптацією 
та працездатністю, до базових складових особистості, адже 
інтелектуальний потенціал безпосередньо визначає ступінь 
готовності до засвоєння та використання знань і вмінь, забезпечує 
можливість пристосування особистості до нових умов діяльності, 
активного їх перетворення, планування й оцінювання своїх дій, 
прогнозування результатів тощо. В цьому контексті особливого 
значення набуває дослідження механізму інтелектуального розвитку 
дитини на початку навчання в школі, адже саме в цей віковий період 
відбувається інтелектуалізація всіх психічних функцій, інтенсивне 
накопичення інтелектуального потенціалу [3].

Загальновідомо, що для нормального перебігу 
інтелектуального розвитку потрібна збалансованість емоційно-
вольової сфери, порушення якої призводять до зниження 
продуктивності інтелектуальної діяльності загалом, обмежують 
адаптивні можливості особистості зокрема (І. О. Васильєв, В. К.
Вілюнас, О. К. Тихомиров, О. Я. Чебикін).

У психологічній літературі накопичено значний обсяг даних 
про співвідношення афективної та інтелектуальної сфер особистості. 
Сутність цього співвідношення полягає в тому, що емоційно-
вольові процеси не можуть протиставлятись інтелектуальним, вони 
не є такими, що взаємно виключають один одного. Як в афективній 
сфері виявляється єдність емоційного та інтелектуального, так 
і пізнавальні процеси утворюють єдність інтелектуального та 
емоційного. Інтелектуальні та афективні процеси є важливими 
складовими психічного розвитку особистості (П. К. Анохін, 
Г. М. Бреслав, Л. С. Виготський, К.Ізард, С. Л. Рубінштейн). 
Отже, для психічного здоров’я та правильного перебігу розвитку 
інтелектуальної сфери дитини потрібна збалансованість емоційного 
стану [2]. 

Актуальність питання дослідження полягає у тому, що в 
шкільному житті при зустрічі з проблемами та утрудненнями у 
дитини може виникати стан тривоги. У цілому тривога забезпечує 
людині достатню підготовку до дій у новій чи кризовій ситуації 
та є необхідною емоцією для розвитку особистості. Але досить 
часто тривожність постає основною психологічною проблемою 
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молодшого школяра. Виникнення та закріплення тривожності як 
усталеної властивості особистості пов’язані з незадоволенням 
провідних вікових потреб дитини, які набувають гіпертрофованого 
характеру. Дослідниками виявлено, що тривожність чинить 
деструктивний вплив на результати інтелектуальної та пізнавальної 
діяльності дитини, зокрема дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку (Б. І. Кочубей, А. М. Прихожан).

Мета статті – дослідити особливості впливу тривожності на 
рівень інтелектуального розвитку дитини молодшого шкільного 
віку та здійснити аналіз отриманих результатів.

У результаті теоретичного аналізу питання тривожності у 
молодшому шкільному віці виявлено, що тривожність пов’язана із 
незадоволенням провідних потреб віку та реалізується в поведінці 
дитини як компенсаторний та захисниймеханізм. Наявність 
підвищеної тривожності у дитини цього віку вказує на проблему 
шкільної адаптації. Тривожність деструктивно впливає на 
діяльність та розвиток дитини в цілому [4]. 

Акумуляції тривожності в молодшому шкільному віці 
може сприяти авторитарний стиль спілкування вчителя з класом, 
орієнтація педагога не на індивідуальну, а на соціальну норму, 
«наклеювання ярликів» на дітей, які не відповідають цій нормі. 
Емоційна холодність, безтактність, іноді відверта грубість вчителя 
викликають загальне підвищення тривожності учнів (особливо в 
молодшому шкільному віці) [1].

А. М. Прихожан виділяє кілька характерних рис, які властиві 
дітям з високою тривожністю: підвищена чутливість до соціальних 
порівнянь; переживання неуспіху навіть при відсутності причин 
для цього; незадоволеність своїми досягненнями; краще, ніж у 
нетривожних дітей, запам’ятовування невдач та несприятливих 
подій; орієнтація на зовнішню оцінку (зовнішня мотивація); 
невміння самостійно оцінити свої дії [5].

О.В. Казаннікова вивчаючи тривожність у молодшому 
шкільному віці, висуває припущення, що висока тривожність 
чинить деструктивний вплив на інтелектуальний розвиток дитини 
[4]. Шкільна тривожність, як вважає Ш.О. Амонашвілі, в період 
раннього шкільного віку виступає в ролі мотиваційної основи 
навчальної діяльності, заважаючи формуванню достовірних 
пізнавальних навчальних інтересів. 

Аналіз вітчизняної та зарубіжної психологічної літератури 
показує, що вивченню наукової проблеми психолого-педагогічного 
забезпечення розвитку інтелекту в молодшому шкільному віці 
приділялося багато уваги. Зокрема, процеси становлення мислення 
в молодшому шкільному віці досліджували Л.А.Венгер, В.В. 
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Давидов, О.К. Дусавицький, Д.Б. Ельконiн, О.В. Запорожець, С.Д. 
Максименко, Л.Ф. Обухова, М.М. Поддяков, В.В. Рєпкін, В.В. 
Рубцов, О.В. Скрипченко, Л.І. Фомічова та інші фахівці. В цих 
дослідженнях показані можливості ампліфікації та прискорення 
інтелектуального розвитку, зокрема становлення теоретичного 
мислення в молодшому шкільному віці.В концепціях Л.С. 
Виготського, Ж. Піаже, Д. Перкінса, Р. Стернберга розглядаються 
проблеми розвитку інтелекту.

З проблемою інтелектуального розвитку в молодшому 
шкільному віці пов’язані дослідження загальних питань психічного 
розвитку та його періодизації (Б.Г. Ананьєв, Д.Б. Ельконін, Е. 
Еріксон, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, Б.Ф. Ломов, С.Д. Максименко, 
В.А. Роменець), а також вікових особливостей учнів початкової 
школи (Л.І. Анциферова, М.Й. Боришевський, Е. Еріксон, І.С. 
Кон). Мислення, мова і мовлення, уява досліджувались як провідні 
когнітивні складники інтелекту. Вивчалися також окремі проблеми, 
принципові для розвитку інтелекту, а саме: процеси розв’язування 
різних типів задач і проблемних ситуацій, в тому числі творчих, 
а також смисли (О.Ю. Артем’єва, Д.О. Леонтьєв, В. Франкл), 
цілеутворення і цілепокладання (О.К. Тихомиров, Ю.М. Швалб), 
рефлексія (В.В. Давидов, Я.О. Пономарьов, В.І. Слободчиков, І.Н. 
Семенов, С.Ю. Степанов, Г.П.Щедровицький). Варто підкреслити, 
що питання тривожності в контексті впливу на інтелектуальний 
розвиток дитини як актуальна наукова та прикладна проблема 
потребує експериментального дослідження та глибокого аналізу.

Відповідно до поставленої мети дослідження нами було 
проведено емпіричне дослідження особливостей тривожності та 
рівня інтелектуального розвитку дітей молодшого шкільного віку 
та проаналізовані результати. Дослідження проводилося на базі 
Мукачівського НВК №10, вибірка становила 88 учнів молодшої 
ланки школи  віком 8-9 років,  які навчаються у 3-му класі, з яких  
43 хлопчиків і 45 дівчат.

Експериментальне дослідження проводилось нами у 
кілька етапів. Перший етап –це дослідження тривожності дітей 
за допомогою методик: дитячий тест тривожності, розроблений 
американськими психологами Р.Теммл, М.Доркі і В.Амен; шкала 
явної тривожності СМAS (адаптація А.М.Прихожан); методика 
діагностики рівня шкільної тривожності Д.Філіпса.

Другий етап – це вивчення особливостей інтелектуального 
розвитку дитини у молодшому шкільному віці за допомогою 
кольорових прогресивних матриць Дж. Равена та тесту Д.Векслера 
(дитячий варіант).

Результати данного дослідження представлені в таблиці 1.
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Таблиця 1
Середні показники тривожності групи за методиками 
досліджень у дітей молодшого шкільного віку

Дитячий 
тест 

тривожності 
В.Амен
(ІТ у %)

Шкала явної 
тривожності 

СМAS 
(адапт. А.М. 
Прихожан) 
(у стенах)

Методика діагностики рівня шкільної 
тривожності Д.Філіпса (у %)
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35,1 5,4 45 42 41 42 48 47 46 41

Дослідження тривожності у даної вибірки дітей по відношенню 
до ряду типових життєвих ситуацій вказує на середній прояв рівня 
тривожності ІТ=35,1% (за результатами методики В.  Амен). Можна 
стверджувати, що такий рівень тривожності, яка виявляється у 
внутрішньому ставленні даної групи дітей до певних соціальних 
ситуацій та відкривається у спілкуванні з оточуючими людьми, у 
сім’ї та школі є нормою для даної вікової категорії. В той же час, 
незважаючи на задовільні середні показники за даною методикою 
дослідження, було виявлено, що високий показник тривожності є 
характерним для 26,1% дітей даної вибірки. За результатами методики 
А.М. Прихожан у 58% дітей спостерігається підвищений рівень 
тривожності, що може викликати певні психологічні проблеми та 
труднощі, наприклад, з процесом адаптації у школі або при контактах 
з оточуючими людьми. Окрім того, проблеми із соціумом можуть 
підкріплюватися страхом не відповідати очікуванням оточуючих. 
Такий вид тривожності спостерігається у 39% групи досліджуваних 
(за методикою Д. Філіпса).

 Загалом середні показники за шкалами методики Д.Філіпса 
вказують на нормальний або вищий середнього рівень проявів 
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тривожності, хоча більш детальний аналіз результатів дослідження 
даної експериментальної групи вказує на неоднорідність показника 
тривожності за усіма шкалами: так, для третини дітей даної вибірки 
є характерним високий прояв тривожності. Такі діти переживають 
тривогу, бояться запізнитися до школи, страждають неуважністю 
на уроках, стурбовані перед контрольними та перевірочними 
роботами, надзвичайно хворобливо реагують на зміни, у складних 
нестандартних ситуаціях розгублюються, а також можливі зриви. Такі 
діти відчувають труднощі в шкільній діяльності: не справляються 
с вимогами вчителів, не розуміють пояснень на заняттях, погано 
засвоюють новий матеріал. В процесі роботи психолога з такими 
дітьми спостерігалася надмірна рухливість, неуважність, при 
нерозумінні пояснень до тестів - засмучення. Надмірне хвилювання та 
постійна напруга у дітей призводять до поганого самопочуття, відтак 
і до зниження успішності, що ускладнює  інтелектуальну пізнавальну 
сферу життя дитини.

Відтак, вивчаючи процес інтелектуального розвитку дітей, 
питання тривожності залишається одним із центральних: воно вимагає 
більш глибокого аналізу і пошуку шляхів покращення ситуації.

Основними ознаками розвитку інтелекту молодшого школяра 
є якість знань, уміння застосовувати їх на практиці, орієнтування в 
матеріалі, самостійне здобування знань, знаходження нових способів 
навчальної роботи, темп і легкість засвоєння нового матеріалу, 
міцність запам’ятовування, самостійне формулювання запитань, що 
логічно випливають з відомих у задачі співвідношень, знаходження 
можливих способів розв’язування нетипових завдань.

Кількісно оцінити рівень IQ молодших школярів  допомагають 
спеціальні методики та тести. Результати дослідження інтелектуальних 
здібностей нашої вибірки дітей представлені в таблиці 2. 

Таблиця 2
Середні показники методик дослідження інтелекту в 

експериментальній групі 

Кольорові 
прогресивні 
матриці Дж. 

Равена
(у 

відсотковій 
шкалі)

Тест Д. Векслера 
(дитячий варіант)

Вербальний 
IQ

Невербальний 
IQ

Загальний 
IQ

Середній 
показник 54     101,4     108,8     105,2
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При проведенні емпіричного дослідження рівня 
інтелектуального розвитку і оцінюванні здатності до логічного 
мислення за допомогою методики «Кольорові прогресивні матриці» 
Дж. Равена було виявлено, що діти нашої вибірки мають середній 
або нижче середнього показник інтелекту, який склав 54%  (на основі 
відсоткової шкали). Для таких дітей потрібно створювати умови для 
активізації інтелектуальної діяльності, підвищувати ефективність 
навчально-виховного процесу, покращувати емоційний стан. 

Показники за методикою Д. Векслера вказують на те, що 
для даної вибірки притаманний середній коефіцієнт інтелекту, 
який є нормою для даної вікової категорії дітей. Проте, на 
основі детального аналізу субтестів можна стверджувати про 
низьку розвиненість деяких компонентів інтелекту, а саме 
субтести: «Словниковий», «Повторення цифр», «Лабіринти», 
«Арифметичний», «Обізнаність». Отже, потрібно звернути увагу 
на розширення спектру здобуття знань, умінь та навичок для 
різнобічного і гармонійного розвитку дітей.

Для перевірки висунутої нами гіпотези дослідження 
проведено статистичний аналіз отриманих даних. Було виявлено 
наявність кореляційних зв’язків між показниками тривожності 
та рівнем розвитку інтелекту у дітей даної вибірки за допомогою 
двостороннього коефіцієнту кореляцій Пірсона (r). Кореляційний 
аналіз дозволяє нам стверджувати, що підвищення показника 
тривожності за методикою «Дитячий тест тривожності Е. Амен» 
(r = -0,797, p≤0,01), шкали явної тривожності А. М. Прихожан (r 
= -0,762, p≤0,01), шкала загальної тривожності у школі методики 
Д. Філіпса (r = -0,785, p≤0,01)) призводить до зниження показника 
рівня інтелекту (за методикою «Прогресивні кольорові матриці 
Равена»).

Також нами проаналізовано кореляційні зв’язки між шкалами 
методик вивчення тривожності та шкалами дитячого тесту інтелекту 
Д. Векслера. Було встановлено, що вербальний (запас слів, ерудиція, 
вміння розуміти прочитане, здатність вирішувати проблеми) і 
невербальний інтелект (вміння адаптуватися до навколишнього 
середовища, здатність адекватно сприймати та розуміти навколишні 
події, адекватно оцінювати свої можливості, раціонально діяти 
в новій обстановці) мають суттєво нижчі показники у високо-
тривожних дітей.  Дані результати представлені нами у таблиці 3.
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Таблиця 3
Кореляційні зв’язки дослідження тривожності та 

інтелекту (двосторонній коефіцієнт Пірсона)

Назва шкали
Вербальний IQ 
(дитячий тест 

Векслера)

Невербальний 
IQ (дитячий 

тест Векслера)

Загальний 
рівень IQ 
(дитячий 

тест 
Векслера)

Шкала тривожності 
(дитячий тест 
тривожності 
Е. Амен)

-0,808, p≤0,01 -0,754, p≤0,01 -0,847, 
p≤0,01

Шкала явної 
тривожності 
(адаптація 
А. М. Прихожан)

-0,804, p≤0,01 -0,805, p≤0,01 -0,867, 
p≤0,01

Шкала загальної 
тривожності у 
школі (методика Д. 
Філіпса)

-0,810, p≤0,01 -0,775, p≤0,01 -0,857, 
p≤0,01

З таблиці зрозуміло, що кореляційні зв’язки, які 
спостерігаються між шкалами методик дослідження шкільної 
тривожності та методикою вивчення інтелекту Д. Векслера є 
значущими. В той же час знак «-» вказує на обернену залежність, 
це означає, що при збільшенні показника рівня тривожності 
зменшується коефіцієнт інтелекту, а це свідчить про деструктивний 
вплив тривожності на інтелектуальну діяльність учнів початкових 
класів.

Формування інтелекту зумовлюється розвитком певних 
показників психічних процесів: точності зорового, слухового 
і дотикового сприймання; повноти й детальності описування 
картини, яку учень бачить уперше; способів свідомого 
запам’ятовування нового матеріалу (групування, самоконтролю 
- під час заучування); здатності зауважувати помилки, неточності 
в міркуваннях ровесників; гнучкості мислення, що виявляється у 
доцільному варіюванні способів дій, легкості й швидкості переходу 
від міркування, що спирається на реальні або зображені предмети, 
до мислення з опорою на графіки, схеми, числові і буквені 
формули; словесно-логічного мислення. Все це може викликати 
психологічні труднощі у дитини, яка є високо-тривожною. А 
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шкільна тривожність виражається у хвилюванні, підвищеному 
переживанні в навчальних ситуаціях, у класі, очікуванні поганого 
ставлення до себе, негативної оцінки з боку вчителя, однолітків. 
Дитина постійно відчуває власну неповноцінність, невпевнена в 
правильності своєї поведінки, своїх рішень.

Тривожних дітей відрізняє надмірна боязкість, причому іноді 
вони бояться не самої події, а її передчуття. Часто вони чекають 
найгіршого. Діти відчувають себе безпорадними, побоюються 
грати в нові ігри, приступати до нових видів діяльності. У них 
високі вимоги до себе, вони дуже самокритичні. Рівень їхньої 
самооцінки низький, такі діти справді думають, що гірші за інших у 
всьому, що вони непривабливі, нерозумні, незграбні. Вони шукають 
заохочення, схвалення у всіх справах.

Усі вищезазначені прояви афективної сфери мають 
великий вплив на становлення інтелектуально-пізнавальної 
сфери. Тривожність у дітей молодшого шкільного віку може бути 
детермінована рядом причин, факторів, умов, серед яких:

•	 недостатня готовність дитини до школи; 
•	 завищені очікування батьків;
•	 сімейні конфлікти або неправильний стиль виховання; 
•	 тиск з боку вчителів; 
•	 невміння взаємодіяти та підтримувати контакти у групі;
•	 затримка психічного розвитку тощо [4; 5].

Наслідком підвищення тривожності у дитини є зниження 
рівня її самооцінки, яке, у свою чергу, спричиняє зниження 
навчальних досягнень, закріплення неуспіху.

Отже, наше дослідження впливу тривожності на 
інтелектуальний розвиток молодшого школяра потребує подальших 
вивчень, а також побудови психокорекційної програми та її 
реалізації.
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У статті розглянуто чинники, які зумовлюють прояви 
дезадаптації; розкрито питання фізіологічної, психологічної, 
соціальної та інтелектуальної готовності першокласників до 
навчання у школі; окреслено умови успішної адаптації дітей у 
першому класі.
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Досягнення дитиною шкільного віку супроводжується 
великими змінами в її житті. Вступ до школи для дітей і їх батьків 
пов’язаний з певними тривогами, але в той же час, і з великими 
надіями на успіх. Перед дитиною в школі ставиться ряд завдань, 
які не реалізовувалися нею у  дошкільному віці. По-перше, вона 
повинна оволодіти новим для неї видом діяльності – навчанням; по-
друге, освоїти шкільні норми поведінки та долучитися до класного 
колективу; по-третє, адаптуватися до нових умов розумової праці 
та режиму дня.

У психолого-педагогічній літературі проблема адаптації 
дітей до навчання вивчається на різних рівнях – від дефініції 
поняття (Ф. Березін, В. Казначеєв) до виявлення особливостей 
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її прояву (В. Мерлін, В. Рождественський) та факторів, які 
детермінують цей процес (О. Мороз, М. Раттер). Педагогічні умови 
забезпечення швидкої адаптації першокласників до навчання 
у школі досліджували Н. Ватутіна, Р. Калініна, Т. Науменко. 
Адаптацію як проблему комплексної взаємодії лікарів, вчителів, 
батьків і психологів розглядали у своїх дослідженнях Л. Голубєва, 
Г. Гридньова, К. Грош, М. Зейдель, В. Манова-Томова.

Період адаптації вважається одним з найскладніших 
періодів у житті дитини. Першокласник, потрапляючи в нове 
освітнє середовище, дуже невпевнено і тривожно себе почуває. 
Особливості цього входження в соціум залежить не тільки від 
того, в яких умовах виховувалася і розвивалася дитина, але й від 
характеру, темпераменту і особливостей її нервової системи. 

Часто сучасні діти не володіють елементарними навичками 
спілкування, не знають, як поводити себе в суспільстві. Попередні 
покоління дітей виховувались на колективних іграх, натомість, 
сучасні діти – поодинці на інформаційно-комунікаційних 
технологіях. У наш час діти звикли багато часу проводити 
за комп’ютером чи іншими гаджетами дещо ізольовано від 
соціуму, тому вміння взаємодіяти з оточуючими розвинуте слабо. 
Через це виникають конфлікти з однокласниками і вчителями, 
а такий психологічний простір формує в дитини негативне 
ставлення до школи. Якщо недавно взаємини з однолітками були 
закріплені ігровими правилами і завданнями, то зараз дитина 
вчиться реалізувати вимоги навчальної діяльності, з’являються 
дисциплінарні правила, групові норми, підпорядковані умовам 
навчальних завдань. 

Актуальність проблеми дослідження зумовлена тим, що 
школяр, опинившись в новому для себе освітньому середовищі, 
часто залишається сам на сам зі своїми питаннями і проблемами. 
Дитину необхідно підготувати до цього етапу її життя і перші 
шкільні місяці підтримувати юного школяра – тоді процес адаптації 
проходитиме безболісно.

Мета статті – висвітлити питання готовності першокласників 
до навчальної діяльності та визначити умови освітнього середовища, 
які позитивно впливають на адаптацію учнів першого класу до 
школи. 

Успішна адаптація першокласників залежить від таких 
основних чинників, що визначають готовність дитини до школи: 
фізіологічного, психологічного, соціального, інтелектуального. 

Фізіологічна готовність першокласників до школи пов’язана 
з нормами фізичного розвитку дітей 6-7-річного віку і визначається 
показниками ваги, зросту, м’язового тонусу тощо. Також сюди 
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відносять стан нервової системи дитини, зору, слуху, моторики 
загалом і дрібної моторики рук зокрема, загальний стан здоров’я. 

Психологічна готовність першокласника до навчання в школі 
у наукових працях представлена   двома напрямками: мотиваційна 
і емоційно-вольова готовність. Відповідно до психологічних 
досліджень, основними новоутвореннями шкільного віку, які 
забезпечують успішний перехід до навчання, є довільність як 
основна риса нових форм спілкування і пізнавальної діяльності 
молодших школярів, такий рівень розвитку образного мислення, 
який дозволяє у внутрішньому плані організувати діяльність 
молодшого школяра. Мотиваційна готовність дитини означає 
наявність у дітей бажання вчитися і отримувати нові знання. 
Емоційно-вольова готовність має на увазі сукупність психічних 
якостей, які дозволяють дитині самостійно долати різні труднощі в 
емоційному плані при навчанні та спілкуванні з однолітками. 

З початком навчання перед дитиною ставляться нові 
вимоги соцiальної поведінки, дисципліни, обов’язкового режиму 
та обмежень. Ступiнь адаптації до нової соціальної ролi школяра 
визначається рiвнем вольового розвитку та саморегуляцiї. 
При невисокому рiвнi психiчних процесiв сприймання вимог 
вiдбувається повільно. 

Особливiсть соцiальної готовності першокласників до школи 
полягає в тому, що дитиною здійснюється пошук свого мiсця в групi 
однокласників, з’являється можливiсть виявити свої вподобання, 
інтереси та здiбностi. Якщо дитина набула навичок спiлкування, 
досвіду встановлення стосункiв та застосування правил поведінки 
в  конфлiктних ситуацiях в дошкiльному вiцi в умовах дитячого 
закладу, то адаптація до навчання у першому класі відбувається 
простіше. Більш тривалого часу адаптації і особливої уваги 
дорослих потребують діти, якi одночасно з навчанням здобувають 
перший досвiд щоденного спілкування з широким колом різних за 
характером однокласників, шукають свій шлях самоствердження. 
Доброзичлива класна атмосфера, цiлеспрямованi виховнi завдання, 
а також iгри, в яких дитина вчиться адекватно проявляти свою 
особистість i з повагою ставитись до однокласників, допомагають 
учневі відчути себе частиною колективу – класу, навчитися 
дотримуватися правил, закріплених у суспільстві.

Інтелектуальна готовність пов’язана з відповідним рівнем 
розвитку пізнавальної сфери дитини. Але не лише з рівнем, 
який досягнуто: важливим є фактор здатності цієї сфери до 
подальшого розвитку, утворення вищих психічних функцій, 
нових міжфункціональних психологічних систем. Інтелектуальна 
готовність передбачає наявність у дитини кругозору, запасу 
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конкретних знань. Дитина повинна володіти планомірним та 
розчленованим сприйняттям, елементами теоретичного ставлення 
до навчального матеріалу, узагальненими формами мислення і 
основними логічними операціями, смисловим запам’ятовуванням. 
Передбачається також формування у дитини початкових умінь 
у царині навчальної діяльності, зокрема, уміння виокремити 
навчальну задачу і перетворити її в самостійну мету діяльності.

Вивчаючи інтелектуальний розвиток дитини та опираючись 
на томографічні дослідження, вчені дійшли висновку, що імпульси 
від пальців рук сприяють розвитку мовних і рухових зон мозку, 
активізуючи їх діяльність. Розвиток навичок письма у дітей вмикає 
у діяльність мережі системи мозкових структур, підвищує їх 
загальну активність, прискорює швидкість операцій, що позитивно 
впливає на засвоєння нової інформації. Тому розвиток дрібної 
моторики, зокрема через письмо, сприяє розвитку кількісних і 
якісних характеристик інтелектуальної сфери першокласника.

У вітчизняній науці при вивченні інтелектуального 
компонента психологічної готовності до школи акцент робиться 
не на сумі засвоєних дитиною знань, а на рівні розвитку 
інтелектуальних процесів. Тобто дитина повинна вміти виділяти 
суттєве в явищах навколишньої дійсності, порівнювати їх, бачити 
подібне і відмінне; навчитися міркувати, знаходити причинно-
наслідкові зв’язки, робити висновки [6, c. 18-20]. 

Навчання шестирічних дітей ґрунтується на тих же 
принципах, що і навчання семирічних дітей, але в переважній 
більшості випадків у перших ще не сформована навчальна 
мотивація, натомість – домінує ігрова. Тому рекомендується 
навчати дитину в грі [3, с. 72]. У шестирічному віці гра, поряд 
із навчанням, залишається провідною діяльністю дитини, але 
нашаровується більше умов і правил. Готуючись до школи, дитина 
може відмовлятися від ігор, мотивуючи тим, що іграшки – для 
дітей, а вона вже доросла. Батьки підтримують цю ініціативу і 
можуть наповнити дитячу кімнату книгами, зошитами, мапами 
та канцелярським приладдям. Але коли в дитини проходить 
перший запал до навчання і хочеться повернути улюблені іграшки, 
батьки повинні піти їй назустріч. Адже за допомогою ігор дитина 
вчиться моделювати свою поведінку в реальному світі, а спроби 
витіснити гру з життя першокласника можуть призводити до 
уповільнення соціалізації, деформації почуттів, уяви, мислення 
[4, с.18]. Застосування в освітньому процесі ігор підтримується 
реформою Міністерства освіти і науки України: в концепції Нової 
української школи (НУШ) – навчання через гру являється важливим 
компонентом адаптації першокласника до школи [2].
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Наразі період пристосування дитини до школи триває від двох 
до шести місяців в залежності від індивідуальних особливостей 
першокласника. Деякі діти до кінця першої чверті втрачають у 
вазі, у багатьох відзначається зниження артеріального тиску, що 
є ознакою стомлення, а у деяких – значне його підвищення, що 
симптоматизує перевтому. У багатьох першокласників батьки 
спостерігають головний біль, втому, поганий сон, зниження 
апетиту, лікарі відзначають появу шумів в серці, порушення 
нервово-психічного здоров’я та інші нездужання. Більшість (56%) 
адаптується впродовж перших двох місяців навчання. Ці діти 
відносно швидко вливаються в колектив, освоюються в класі, 
набувають нових друзів; у них майже завжди гарний настрій, вони 
спокійні, доброзичливі, сумлінно і без видимої напруги виконують 
вимоги вчителя. Другій групі дітей (30%) потрібно більше часу; 
вони чотири-п’ять місяців можуть продовжувати грати на уроках 
або з’ясовувати стосунки з товаришем, не реагуючи на зауваження 
вчителя (чи реагуючи сльозами та істерикою). Із освоєнням 
освітньої  програми справи у них складаються непросто. Лише до 
кінця першого півріччя їх поведінка наближається до норми. Третя 
група (14%) – це діти, у яких до значних труднощів в навчальних 
справах додаються труднощі більш серйозного характеру: у них 
проявляються негативні форми поведінки, різкі викиди негативних 
емоцій, апатія [5]. 

Першочергову увагу педагогам та батькам слід звертати на 
такі прояви дезадаптації дитини-першокласника:

-         швидка втомлюваність, глибокий спад працездатності 
на кінець дня та тижня;

-         підвищена тривожність, плаксивість;
-         неадекватна поведінка;
-         невміння будувати стосунки з дітьми та дорослими;
-         неуспішність у навчанні.
Якщо вчасно не розібратися в причинах подібної поведінки, 

це може призвести до нервового зриву і порушення психічного 
здоров’я. Отже, розгляд питання готовності першокласників 
до навчання та її вплив на адаптацію учнів потребує подальших 
досліджень, а також особливої уваги вимагає апробація і 
впровадження стандартів програми Нової української школи.

Постійний моніторинг і дослідження адаптивних проблем 
допомагає уникати їх загострення, сприяє оперативному пошуку 
оптимального розв’язання того чи іншого питання, забезпечує 
дієвість профілактичних заходів, нівелює негативні наслідки для 
подальшого навчання. На скорочення показника дезадаптованих 
дітей скерована Концепція НУШ, яка сприяє більш гармонійному 
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влиттю першокласників у вир шкільного життя. 
Головна мета батьків, педагогів і фахівців школи – виховання 

здорової, всебічно розвиненої особистості. Ця мета може бути 
досягнута тільки в результаті спільних зусиль батьків і працівників 
шкільних установ. Через виховання, розвиток і навчання донести 
до дитини моральні цінності, вказати правильні життєві орієнтири 
і всіляко підтримувати у добрих починаннях – і на цій основі 
зводити інформаційні надбудови. Саме від взаємодії батьків і 
вчителів залежить, як дитина ставитиметься до школи – соціального 
інституту; до однокласників, як до колективу і спільноти подібних 
їй особистостей; до вчителів; до себе і свого місця у світі.
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У статті проведено теоретичний аналіз наукових підходів 
до проблеми формування основ соціальної компетентності у 
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У час стрімких змін в українському суспільстві та входження 
України в світовий європейський простір велике значення 
приділяється дошкільній освіті, а саме вихованню, розвитку, 
соціалізації дітей дошкільного віку. Перебуваючи у дошкільних 
навчальних закладах діти вчаться елементарним навичкам 
поводження в суспільстві, тобто спілкуванню з дорослими, 
однолітками, допомагати старшим, чергувати в куточку природи, 
спостерігати за змінами пір року, все це і закладає та формує основи 
соціальної компетентності дошкільника.

А. Мудрик вважає, що соціалізація людства здійснюється 
через широкий набір універсальних засобів, зміст яких є 
специфічним для різних верств суспільства. На його думку до 
засобів соціалізації можна віднести: способи годування немовляти 
та догляд за ним; елементи духовної культури (починаючи від 
колискових пісень та казок до скульптур); стиль та зміст спілкування; 
методи заохочення та покарання в сім’ї, у групі однолітків, в різних 
виховних організаціях та в сімейній, професійній, суспільній, 
релігійній сферах [3, с. 11].

Тому, ми вважаємо, що проблема формування основ 
соціальної компетентності є досить актуальною та важливою для 
розвитку особистості сучасних дітей. Зауважимо, що дошкільне 
дитинство – це період первинного становлення особистості, під 
час якого закладається фундамент, який слугуватиме основою для 
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майбутніх виховних впливів і самоактуалізації дитини. Малюк 
осягає світ, в якому він живе, наповнений рідними і чужими 
людьми; поступово приходить до висновку, що з ними треба 
рахуватися, мирно співіснувати, спілкуватися, вміти домовлятися, 
взаємодіяти, надавати та отримувати допомогу тощо. Батьки 
та дошкільні установи здійснюють процес соціалізації (тобто 
введення в суспільство) дитини, передають досвід різних моделей 
соціальної поведінки, допомагають сконструювати персональну 
систему цінностей. 

У документах, які скеровують виховний процес у дошкільній 
ланці, (Міжнародна конвенція ООН про права дитини, Закони 
України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону 
дитинства», Базовий компонент дошкільної освіти України) 
акцентується увага на формуванні соціальної компетентності 
дитини, від якої залежить доля самої дитини і, в більш широкому 
аспекті, суспільства в цілому. 

Над проблемою соціалізації дитини працювала низка 
вчених: Л. Артемова,  І. Бех, А. Богуш, Л. Божович, О. Кононко, 
В. Кузь, Л. Куликова, С. Ладивір, М.  Лукашевич, Т. Піроженко, Т. 
Поніманська, С. Якобсон.

Відомі дитячі психологи Л. Виготський, О. Запорожець, В. 
Котирло визначають методологічні підходи до розв’язання питання 
формування соціальної компетентності дошкільників. 

Науковці означають компетенцію як загальну здібність, що 
ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, схильностях, які надбані 
завдяки навчанню (В. Кальней, А.Мудрик, С. Шишов та ін.). Також 
зустрічаємо таке тлумачення компетенції: «…це коло питань, у 
яких хто-небудь достатньо обізнаний, або в яких дана особа має 
певні повноваження, знання, досвід, або здатність виконувати будь-
яке завдання, або робити що-небудь» [2].

А.В. Хуторський розглядає дефініцію «компетенція» як 
сукупність взаємозалежних якостей особистості (знань, умінь, 
навичок, способів діяльності), що задають певне коло предметів 
і процесів, необхідних для якісної продуктивної діяльності щодо 
них [5]. 

З сукупності компетенцій складається компетентність, під 
якою, як констатує К. Крутій,частіше за все розуміють інтегральну 
якість особистості, що виявляється в загальній здатності та 
готовності її до діяльності, заснованої на знаннях та досвіді, які 
привласнені в процесі навчання і соціалізації, зорієнтовані на 
самостійну та успішну участь у діяльності. 

На думку професора А.М. Богуш, компетентність 
дошкільника можна окреслити як комплексну характеристику 



128

особистості, що вбирає в себе результати попереднього психічного 
розвитку: знання, вміння, навички, креативність, ініціативність, 
самостійність, самооцінка, самоконтроль [1].

Завдання вихователів – сформувати у дитини компетентність 
у різних сферах. Зупинимось на соціальній компетентності 
дошкільника. Дане поняття (за С. Архиповою, М. Докторович, О. 
Кононко) розуміється як цілісна динамічна структура, складне, 
багатокомпонентне, багаторівневе, поліфункціональне утворення, 
яке має значну кількість дефініцій описового характеру, що 
різняться за обсягом, складом та структурою. 

Для ефективності процесу соціалізації важливо, щоб дитина 
навчилася усвідомлювати свою приналежність до людського роду, 
щоб вона не лише дізнавалася про себе, але і вчилася управляти 
своїм тілом, своїми відчуттями, своїми вчинками. Вміст роботи з 
дітьми, направленої на виховання інтересу до себе і «допомозі» собі 
у власній соціалізації, можна об’єднати в декілька груп: організм 
людини; відчуття, думки, уміння, вчинки; місце серед інших людей. 
Все це разом і допоможе дитині скласти уявлення про себе як про 
людину. Така робота повинна здійснюватися в більшості випадків 
в повсякденному житті, в процесі спостережень, педагогічних 
ситуацій, у вільній самостійній діяльності, як окремі завдання на 
заняттях образотворчою діяльністю, музичних, фізкультурних, по 
ознайомленню з навколишнім тощо. 

Таким чином, соціальну компетентність ми характеризуємо 
як відповідну інтеграцію знань, умінь і ставлень, які планомірно, 
цілеспрямовано та систематично розвиваються під час виховання 
та навчання, що забезпечує оптимальну адаптацію дитини до 
школи, а також виокремлюємо такі її компоненти, як знання, 
уміння відповідно до ситуації діяти та ставлення до інших. Щоб у 
дитини в дошкільному віці формувалась соціальна компетентність 
на високому рівні, що дозволить їй бути повноцінним затребуваним 
членом суспільства та безболісно ступити на новий ступінь освіти, 
потрібно враховувати і спеціально організовувати вплив таких 
факторів, як знання, різні види діяльності, в які включається 
дитина, самопізнання. 

Щодо окресленої проблеми перспективними, на наш погляд, 
є такі напрями дослідження, як виявлення впливу батьківського 
ставлення на рівень розвитку соціальної компетентності у 
дітей, а також підготовка майбутніх вихователів до здійснення 
цілеспрямованої роботи щодо введення дошкільника у соціум. 
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У статті розглянуто стресостійкість соціального 
працівника як здатність демонструвати адекватну поведінку 
в стресових ситуаціях,  чинники формування і розвитку 
стресостійкості особистості. Розкрито  провідні стратегії 
долання стресу, що детермінують стресостійкість.

Ключові слова: професійна деформація, стресогенний 
фактор,  копінг-стратегії,  просоціальність, пошук соціальної 
підтримки.

Сфера діяльності соціального працівника є дуже широкою 
і не завжди чітко окресленою, тому підготовка майбутніх фахівців 
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соціальної служби передбачає крім оволодіння науковими 
знаннями, обов’язкове формування особистих психологічних 
якостей і рис, які відповідають вимогам професії. Разом з тим, на 
сьогоднішній день недостатньо опрацьована проблема урахування 
особливостей формування стресостійкості у майбутніх працівників 
соціономічних професій.

Варто зазначити, що майбутні соціальні працівники у межах 
підготовки до професійної діяльності мають можливість отримати 
достатню кількість знань, вмінь та навичок роботи із клієнтами 
соціальної роботи, які опинилися у кризових життєвих ситуаціях, 
але при цьому, потрібна більш глибока підготовка самих соціальних 
працівників до роботи у складних життєвих ситуаціях та навчанню 
їх саморегуляції з метою запобігання професійної деформації 
[3]. Тому, дослідження проблеми формування стресостійкості у 
майбутніх соціальних працівників є досить актуальним, оскільки 
допоможе запобіганню вигоряння фахівців, які працюють у сфері 
соціальної роботи та сприятиме підвищенню ефективності їх 
професійної діяльності.

Зокрема, що стосується стресостійкості соціального 
працівника, то вона визначається як здатність демонструвати 
адекватну поведінку у стресових ситуаціях, що стосуються 
професійної діяльності: вміти регулювати власний емоційний стан 
таким чином, щоб зберігати психічну рівновагу заради ефективної 
професійної діяльності, а також загальної життєдіяльності та 
здоров’я; здатність до прийняття правильних рішень у кризових та 
критичних ситуаціях; здатність тривалий час зберігати терпимість, 
толерантність та наполегливість у досягненні успіху у розв’язанні 
професійних задач [1].

Стресостійкість – це інтегративна властивість особистості, 
яка характеризується взаємодією інтелектуальних, мотиваційних, 
характерологічних, вольових складових особистості, які 
забезпечують їй досягнення цілі в складній емотивній ситуації. 
Стресостійкість успішної взаємодії з соціальним середовищем 
визначається за показниками емоційної стійкості, низьким рівнем 
тривожності, високим рівнем саморегуляції, психологічною 
готовністю до стресу. Оскільки, соціальний працівник здебільшого 
працює з такими категоріями населення, що підпадають під 
категорію «груп ризику», в умовах підвищеного впливу стрес-
факторів на працівників соціальних служб є необхідним розвиток 
стресостійкості [2].

 В. М. Корольчук визначає поняття «стресостійкості» як 
структурно-функціональну, динамічну, інтегративну властивість 
особистості, як результат  трансактного процесу зіткнення 
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індивіда зі стресогенним фактором, що поєднує в собі когнітивну 
репрезентацію, об’єктивну характеристику ситуації та вимоги до 
особистості. На її думку,  адекватність оцінки ситуації та власних 
ресурсів визначає інтенсивність реакцій, спрямованих особистістю 
на зміну компонентів стресової ситуації, зміну ментальної 
репрезентації, системи атитюдів, мотиваційної, вольової орієнтації, 
копінгової стратегії, які здійснюються через провідну її функцію 
– функції когнітивно-феноменологічної перспективи та її окремих 
структурних компонентів, що зумовлюють рівень стресостійкості 
під час і після травматичних подій.

Для дослідження формування стресостійкості студентів 
нами був спланований експеримент. Вибірку склали 30 студентів 
Мукачівського державного університету (15 дівчат та 15 хлопців) 
віком 18-20 років. 

Діагностика рівня стресостійкості студентів за допомогою 
таких методик: «Схильність до стресу» (модифікація Фрідмана 
і Розенмана), «Самооцінка стійкості до стресу», «Самооцінка 
психічних станів» Айзенка.

За результатами діагностики схильності до стресу було 
виявлено, що у 15,3% досліджуваних – низька схильність до стресу, 
у 18,4% студентів – перехідний тип до А, у 41,5% опитаних – висока 
схильність до стресу, у 13,4% респондентів – перехідний до типу В, 
у 11,4% досліджуваних – нейтральна зона.

Дослідження самооцінки стійкості до стресу студентів за 
методикою «Самооцінка стійкості до стресу» виявило, що дуже 
низький рівень стійкості до стресу мали 8,9% студентів, низький 
рівень стійкості до стресу виявили 24% досліджуваних, нижчий за 
середній рівень стійкості до стресу виявили 11,6% опитаних, рівень 
стійкості до стресу трохи нижчий за середній спостерігається у 38% 
студентів, середній рівень стійкості до стресу було виявлено у 7% 
респондентів, рівень стійкості до стресу трохи вищий за середній 
виявили лише 2,6% студентів, вищий від середнього рівень 
стійкості мали також 4%. Так, високий рівень та дуже високий 
рівень стійкості до стресу мають лише 1,6% та 2,3% студентів.

За результатами діагностики характеру та рівню прояву 
негативних емоційних станів за методикою «Самооцінка психічних 
станів» у досліджуваних були виявлені наступні результати за 
шкалами:

Тривожність – у 18,7% досліджуваних – низький рівень, у 
29,5% – середній рівень, у 51,8% – високий рівень.

Фрустрація – у 24,3% досліджуваних – низький рівень, у 
45,8% – середній рівень, у 29,9% – високий рівень.

Агресивність – у 43,2% досліджуваних – низький рівень, у 
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23,5% – середній рівень, у 33,3% – високий рівень.
Ригідність – у 23,1 % досліджуваних – низький рівень, у 

41,3% – середній рівень, у 35,6% – високий рівень.
Таким чином, можемо констатувати, що у студентів досить 

висока схильність до стресу та низький рівень стійкості до стресу, 
що в подальшому може призводити до професійної деформації.

Деякі з властивостей стресостійкості соціальних працівників 
можна покращувати завдяки сучасним психологічним технологіям 
(тренінгам). Завдяки роботі психологів вони можуть навчитися 
опановувати власну поведінку під час стресу та після стресу, але для 
цього необхідно добре попрацювати над своїм внутрішнім світом ‒ 
заздалегідь до виникнення дистресу: бути широко інформованим 
про те, що таке стрес та навчитися «копінг-стратегіям» (навичкам 
«опанувальної поведінки»). Термін «копінг» запропоновано Р.С. 
Лазарусом й означає механізми саморегулювання в стресовій 
ситуації: поєднує когнітивні, емоційні й поведінкові стратегії, щоб 
справитись зі стресом [2].

Визначальними внутрішніми чинниками формування і 
розвитку стресостійкості особистості є: Я-концепція особистості, 
інтернальний локус контролю, когнітивний розвиток, розвиненість 
комунікативної сфери, змістові характеристики структурних 
компонентів стресостійкості особистості. Зокрема, високий 
рівень стресостійкості передбачає врівноваженість, упевненість 
у собі, відкидання сором’язливості, низький рівень особистісної 
тривожності, вольовий самоконтроль, самовладання; певні 
характеристики мотиваційної сфери (мотивація соціальної 
значимості праці, професійної майстерності, досягнення), високий 
рівень інтернального локусу контролю, готовність до діяльності. 
Визначальними характеристиками первинної стресостійкості є 
швидкість переробки інформації, лабільність нервових процесів, 
надійність, витривалість, точність і продуктивність діяльності.

Створюючи тренінги стресостійкості для представників 
професійної сфери «людина-людина», зокрема і соціальних 
працівників, в першу чергу, потрібно включати вправи з виявлення 
вже наявних у них успішних копінг-стратегій, розширенню 
поведінкового репертуару, зниження емоційної напруги, пошуку 
ресурсів, які в подальшому допоможуть впоратися з стресовими 
ситуаціям, що виникають.

Отже, в результаті проведеного дослідження ми виявили, що 
студенти мають досить низький рівень нервово-психічної стійкості 
до стресу. А це, в свою чергу, потребує застосування тренінгових 
програм, які допоможуть майбутнім соціальним працівникам 
освоїти техніки і прийоми самостійної регуляції внутрішніх станів, 
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а також посилити стресову стійкість організму, зміцнити здоров’я і 
підвищити життєвий тонус. 
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ДІЯЛЬНОСТІ

В даній статті розглядається проблема готовності 
студентів психологів до успішного здійснення майбутньої 
професійної діяльності. Також розглянуто основні компоненти 
психологічної й індивідуально-особистісної готовності до 
професійної діяльності. 

Ключові слова: психологічна готовність, мотиваційна 
готовність до професійної діяльності, індивідуально-особистісні 
якості, професійні уявлення, професійна діяльність, успішна 
професійна діяльність.

У процесі здобуття вищої освіти у студентів формується 
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психологічна готовність до професійної діяльності, що в свою чергу 
визначає майбутнє психологічне здоров’я працівників та якість 
виконуваних ним робіт. Проблема готовності до вибраної професії 
вивчається досить давно. Адже, відомі випадки, коли студент, 
який має червоний диплом, зіткнувшись зі своїми обов’язками 
на практиці в реальності, виявляється абсолютно непридатним 
професійно, і не є готовим психологічно.

Майбутнє є важливим моментом у житті студентів, які стоять 
на порозі самостійного життя в суспільстві дорослих. Становлення 
кваліфікованого фахівця, який йде по ступенькам кар’єрного 
зросту по своїй професії починається ще від самого навчання. Ще 
будучи студентом людина повинна ціленаправлено йти  до свого 
розвитку і бути готовою до майбутньої професійної діяльності. 
Значної ролі тут набуває психологічна готовність, яка становить 
усвідомлення суб’єктом своєї приналежності до даної професії й  
сприяє активному зростанню майбутнього фахівця.

Готовність до професійної діяльності вчені розглядають 
як психічний стан особистості (Д. Узнадзе, Н.Д. Левітів, Б.Ф. 
Ломов та ін.), інші  трактують готовність як стійку характеристику 
особистості, що є результатом підготовленості до діяльності (В.А. 
Крутецкий, М.А. Кобзєв та ін.)

У роботах таких вітчизняних  психологів Клімова Є.О., 
Павлютенкова Є.М., Іващенка Ф.І., Фарапонової Е.О., Сапожнікової 
Л.С. та ін., важливою складовою у формуванні особистості є  
саме готовність до виконання певної праці. Саме на основі такого 
психологічного утворення відбувається ефективне професійне 
становлення особистості.

Мета статті: висвітлення теоретичного обґрунтування 
основних  компонентів психологічної готовності студентів до 
здійснення майбутньої професійної діяльності. Завдання статті 
полягають  в розгляді основних компонентів психологічної й 
індивідуально-особистісної готовності до професійної діяльності; 
визначенні необхідних умов для розвитку готовності майбутнього 
психолога до здійснення професійної діяльності.  

Виклад основного матеріалу. Досить часто студенти, 
майбутні спеціалісти навіть з хорошою теоретичною підготовкою, 
входячи в сам робочий процес певної спеціальності, до його 
колективу бачить велику різницю у відповідності навчання у 
вузі  та безпосередньо роботою в даній спеціальності.  Через цю 
невідповідність людина входячи в робочий процес може відчувати 
психологічну неготовність до здійснення професійної діяльності. 
Це може призвести до певних труднощів при входженні в нову 
сферу, знизити інтерес  людини  до професії.  
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В освітньому просторі вищого навчального закладу 
використовують  інформаційну модель навчання, так, вона готує 
студентів до сприйняття інформації, її засвоєнні й демонстрації. Ця 
модель направлена на освоєння необхідних знань, але не націлена 
на формування психологічної готовності студента до професійної 
діяльності.  Тут виникає протиріччя між  запитом практики та 
теоретично обґрунтованим підходом щодо формування особистісної 
психологічної готовності майбутнього фахівця в процесі його 
професійного навчання на всіх ступенях освіти [ 3 ]. 

Успішний розвиток й становлення особистості як 
майбутнього спеціаліста залежить від усвідомлення й готовності 
до здійснення професійної діяльності. Основною складовою 
майбутнього спеціаліста виступає саме психологічна готовність.

Головною особливістю готовності до професійної діяльності 
є її інтеграційний характер, що виявляється в упорядкованості 
внутрішніх структур, узгодженості основних компонентів 
особистості професіонала, в стійкості, стабільності і наступності 
їх функціонування. Тобто, професійна готовність має ознаки, що 
свідчать про психологічну єдність особистості професіонала, що 
забезпечує продуктивну діяльність.

У працях дослідників психологічна готовність до професійної 
діяльності розуміється як складне психічне утворення, сукупність 
компонентів, які характеризуються динамічною структурою, і 
функціональними залежностями.

Виділяють такі структурні компоненти психологічної 
готовності студентів до професійної діяльності: професійна 
самосвідомість, ціннісні орієнтації, професійно важливі якості 
особистості, професійна компетентність, усвідомлення престижу 
професії, які інтерпретуються як внутрішні (об’єктивні і суб’єктивні) 
психолого-акмеологічні фактори її успішного формування [ 2 ]. 

Іноземцева О.М. визначає психологічну готовність як сплав 
мотивів, цінностей, установок, знань, умінь, навичок і певних 
особистісних якостей, інтегрованих в професійному самосвідомості 
студентів [ 4 ].

Розглядаючи проблему формування у майбутніх фахівців 
психологічної готовності до професійної діяльності, Е. К. Лунегова 
виділяє такі структурні компоненти:

- мотиваційний, що виявляється в потреби особистості 
успішно виконувати поставлені завдання, в інтересі до діяльності, 
варіантах її здійснення;

- орієнтаційний, що включає знання і уявлення про специфіку 
діяльності та умови її здійснення;

- операційний, що означає оволодіння прийомами і способами 
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діяльності, необхідними вміннями та навичками;
- вольовий, що відображає внутрішню потребу індивіда в 

управлінні діями;
- оціночний, що передбачає самооцінку своєї підготовленості  

[ 6 ].
Особлива увага приділяється саме мотиваційному компоненту, 

який пов’язаний з усвідомленням особистістю своїх власних потреб. 
Мотиваційний компонент  проявляється в потребі успішно виконувати 
поставлені завдання, в інтересі до діяльності, варіантах її здійснення; 
включає професійно важливі якості, що визначають ставлення до 
професійної діяльності і дозволяє ефективно здійснювати практичну 
діяльність. Таким чином, мотивація особистості в контексті її 
психологічної готовності до професійної діяльності визначає свідому 
спрямованість дій на досягнення поставлених професійних цілей  [ 
6 ].

Розвиток мотивації особистості  до професійної діяльності 
залежить від усвідомлено поставленої мети цієї діяльності і 
виступає чинником готовності до неї. Мотивація визначає потенційні 
можливості особистості,  її активність у професійній діяльності.  
Саме від мотиваційної сфери залежить успіх, якість і результат 
професійної діяльності. Мотив досягнення є основною умовою 
успішного становлення  професійної кар’єри майбутнього фахівця.

Також не менш важливим аспектом в становленні професійної 
діяльності є особистісна готовність людини. До особистісної 
готовності належить ряд індивідуально-особистісний якостей.

Набір якостей психолога, описуваний різними фахівцями 
досить широкий. Здебільшого до особистісних якостей майбутнього 
психолога відносять   високу мотивацію до роботи з людьми, 
бажання допомагати їм, віру в здатність людей до зміни, емпатія, 
емоційна стійкість, впевненість в собі, високий рівень саморегуляції, 
багата уява, високий інтелект, здатність до раціонального аналізу, 
інтуїція , альтруїзм, доброзичливість, прагнення до самовиховання, 
самовдосконалення  і т. д. [1]. 

Л. Ю. Субботіна виділяє наступні вимоги до особистості 
і рис характера майбутнього психолога: Емпатичні здатності, 
рефлексивність мислення, вміння ідентифікувати себе з суб’єктом 
взаємодії і його проблемами, тактичність і дипломатичність.

Ці всі компоненти є важливою складовою в розвитку 
потенційних можливостей особистості, які сприяють активному 
розвитку особистості та професійному зростанню.

Особистісна готовність є необхідною умовою успішної 
професійної самореалізації та професійної діяльності майбутнього 
психолога. Ефективність процесу професіоналізації в цілому залежить 
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від дієвого проходження всіх його стадій і етапів, але особлива 
роль відводиться стадії професійної підготовки, де зміцнюється 
професійне становлення студента, формуються професійно важливі 
якості, необхідні для майбутньої трудової діяльності, відбувається 
розвиток особистості засобами професійного навчання. У зв’язку з 
цим, в процесі навчання у вузі кожному студенту необхідна допомога 
в пошуку свого шляху особистісного саморозвитку і професійного 
самовдосконалення, в розвитку готовності до професійної діяльності.

Важливу роль у формуванні психологічної готовності 
студентів вищого навчального закладу є практика. Практична 
підготовка студентів виступає можливістю для студентів  побачити 
й відчути себе в ролі фахівця, включитись в професійну діяльність 
і спробувати себе в цій ролі. Так студенти можуть побачити більш 
реальні вимоги,які в майбутньому будуть ставитись до їх праці, 
а також реально оцінити свої можливості і правильність вибору 
професії. Правильно оргіназована робота та особистісне бажання 
працювати над собою допоможуть сприяти більшій готовності 
студента в  майбутньому до здійснення професійної діяльності.

В студентів виникають певні уявлення про майбутню 
спеціальність. Що ж таке уявлення про професійну діяльність? На 
думку В.Н. Обносова, професійними уявленнями можна вважати 
індивідуально-своєрідну систему знань, переконань, переживань 
людини, що пов’язані з цією професією. Автор дає наступне 
визначення цього терміна: «Професійне уявлення це сукупність 
наявної у суб’єкта інформації про ту чи іншу спеціальності, його 
обізнаність про світ професій, їх оцінка за шкалою престижності і 
привабливості. Е.А. Клімов в своїх наукових роботах наголошує на 
необхідності повного розуміння своєї майбутньої спеціальності: «Без 
ясності в питанні про те, образ чого (якого результату діяльності) 
повинен утримувати в свідомості професіонал або студент, ми не 
зможемо розраховувати ні на хорошу постановку професійної освіти, 
ні на хорошу організацію праці, ні на розумне проектування кожною 
людиною своїх чергових кроків на професійному життєвому шляху, 
навіть на хороше взаєморозуміння людей в суспільстві». Обов’язково 
необхідно піддати уявному розбору свою професію, зважити всі 
труднощі і осмислити відповідальність, а також уявити і виділити 
специфіку вибраної діяльності на ментальному рівні. [5].

Формувати готовність до професійної діяльності допомагають 
професійно-орієнтовані тренінги, які забезпечують придбання 
професійно-важливих якостей, умінь, створюють умови для розвитку 
професійних здібностей і сприяють підвищенню ефективності 
та результативності професійної діяльності. Можна  виділяємо 
наступні умови, необхідні для розвитку готовності майбутнього 
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психолога до успішної професійної діяльності: 
- акмеолого-психологічний супровід навчального процесу: 

проведення психологічної діагностики студентів на етапі вступу до 
вищого навчального закладу і в процесі подальшого навчання у вузі; 
проведення моніторингу особистісно професійніного зростання в 
процесі підготовки фахівця; 

- організація системи заходів, спрямованих на формування 
пропрофесійного бачення світу в процесі навчання: психологічні 
консультації з питань професійної орієнтації, особистісного 
самовизначення, тренінги з розвитку професійно важливих якостей 
і мотивів професійної діяльності; моделювання ситуацій майбутньої 
професійної діяльності; 

- координація психологічної служби в вузі, що діє безперервно 
протягом усього навчального процесу; 

- організація широкого спектру курсів за вибором (наприклад, 
більш поглиблене вивчення психологічного консультування, 
психотерапії); і спеціальних курсів ( «психологія кар’єри», 
«технологія професійної успішності», «професійний розвиток 
особистості і її кар’єра» і т. п.)

У процесі навчання у вузі дуже важливо сформувати 
і розвинути стійку мотивацію до майбутньої діяльності та 
професійно-важливі якості майбутнього психолога через створення 
та реалізацію особистісно і суспільно значущих перспектив у 
навчальній і професійній діяльності. Психологічне забезпечення 
навчально-пізнавальної діяльності та професійно-особистісного 
зростання матиме позитивний вплив на ефективність і успішність 
становлення готовності майбутнього психолога до професійної 
діяльності. 

Психологічна готовність людини до діяльності як би акумулює 
в собі, всі необхідні для успішного вирішення поставленого 
завдання елементи майбутнього дії. Психологічна готовність 
до діяльності є обов’язковою умовою не тільки її початку, але і 
ефективного вирішення в подальшому. Готовність до діяльності 
розглядається як цілісне виявлення особистості і під готовністю до 
діяльності розуміють наявність у суб’єкта образу структури дії і 
постійної спрямованості свідомості на виконання цієї дії.

Психологічна готовність студента забезпечує швидку 
адаптацію в подальшій професійній діяльності. Це певна підготовка, 
яка допомагає використовувати вже набуті знання, набуті навики, 
правильно мотивує до здійснення праці, активізує та забезпечує 
задоволеність процесом праці. Готовність, як психічний стан 
особистості, в першу чергу виступає як внутрішнє налаштування, 
усвідомлення відповідальності, бажання працювати, добитись 
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успіху у своїй праці.
Вивчення і розвиток психологічної готовності студентів до 

майбутньої професійної діяльності є необхідним для зростання 
спеціаліста. Даня стаття несе в собі практичну значимість 
дослідження, що  полягає в можливості використання матеріалів 
у процесі професійної підготовки студентів-психологів. В 
найближчим часом плануємо вивчити професійні очікування 
психологічної готовності студентів психологів, щодо здійснення 
майбутньої професійної діяльності, дослідити професійну 
ідентичність як завершеність образного уявлення майбутнього 
фахівця.
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Становлення особистості на всіх етапах її професійного 

шляху пов’язане з виникненням протиріч між особистісними 
потребами особистості, її спрямованістю, емоціями та 
вимогами професійної діяльності. Спрямованість є важливою 
характеристикою особистості, що проявляється в стійкій 
спрямованості думок, почуттів, бажань, психологічних стосунків і 
вчинків і є наслідком домінування провідних мотивів та ціннісних 
орієнтацій, а протиріччя виступають джерелами як позитивних, 
так і негативних варіантів професійного розвитку особистості. 

Поняття «спрямованість» введене С. Л. Рубінштейном, який 
зазначав, що у процесі психологічного дослідження особистості 
необхідно перш за все зрозуміти, чого вона хоче від життя, чого 
бажає досягти, на чому зосереджує свою активність. У залежності 
від переважаючих мотивів виділяється спрямованість особистості: 
на себе, на оточуючих, на діяльність.

У психологічній літературі розглядаються різні типи 
спрямованості особистості, зокрема: особистісна, колективістська, 
ділова (Б. Басс, М. Кучер, В. Смекал), гуманістична, егоїстична, 
депресивна (Д. І. Фельдштейн, І. Д. Єгоричева). Однією 
із найбільш представлених та досліджених є професійна 
спрямованість особистості (Є. А. Клімов, Н. В. Кузьміна та ін.). 
Водночас, окремими вітчизняними науковцями (О.Н. Доценко, 
І. А. Курапова, Н. Ю. Спірідонова) доводиться роль емоційної 
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спрямованості особистості. Вона виступає одним із внутрішніх 
індикаторів формування успішного професійного шляху на різних 
етапах професійної діяльності та у процесі здобуття професійної 
освіти [2].

Додонов Б.І. до емоційної спрямованості він відносив такі 
емоції, які у свідомості людей формують цінні переживання. 
Запропонував розрізняти такі типи емоційної спрямованості: 
альтруїстична, комунікативна, глорична, практична, пугнічна, 
романтична, пізнавальна, естетична, гедоністична та акізитивна 
[3].

Зі вступом до вищого навчального закладу юнаки і дівчата 
потрапляють у нові, незвичні для них умови, що неминуче 
спричиняє ламання динамічного стереотипу і пов’язаних з 
ним емоційних переживань. Нерідко соціально-психологічна 
дезадаптація породжує втрату сформованих позитивних установок 
і відносин студента-першокурсника. 

Вирішення питання адаптації студентів до навчання у 
ВНЗ хвилює цілу низку вітчизняних науковців. Так, дослідження 
проблеми адаптації студентів до навчання у ВНЗ (Т. Алексєєва, 
О. Венгер, В. Гамов, О. Гречишкіна, Г. Левківська, Є. Резнікова, 
О. Солодухова, Ф. Хайруллін, А. Фурман та ін.); соціально-
психологічна адаптаціїя підлітка до нових умов навчання (І. 
Бех, М. Вієвська, Л. Красовська, Н. Фролова та ін.); педагогічні 
аспекти адаптації студентів досліджуються у працях В. Штифурак, 
В. Сорочинської та ін.; труднощі початкового етапу навчання 
і чинники, що впливають на процес адаптації, у своїх роботах 
розкривають А. Андрєєва, Ю. Бохонкова, С. Гапонова, В. Острова, 
О.Прудська; В.Каземіренко та інші науковці розробили програму 
дослідження соціально-психологічних чинників адаптації молоді 
до навчання у ВНЗ та майбутньої професії. Ціла низка вчених (М. 
Вієвська, Л. Красовська, О. Стягунова, Н. Дятленко, О. Маріна, Л. 
Гармаш, Н. Коцур, Т. Буяльська, М. Прищак та ін.) роблять акцент 
на важливості адаптації першокурсників до навчання, адже саме 
вони відчувають різку зміну багатьох аспектів свого життя і 
вважають, що успішність перебігу процесу адаптації є запорукою 
успішного подальшого функціонування у певній структурі у 
певному соціумі [1].

Емоційну спрямованість та адаптацію студентів першого 
курсу досліджено у студентів педагогічного факультету 
Мукачівського державного університету спеціальності «Дошкільна 
освіта» та «Початкова освіта» в складі 38 досліджуваних. 
Емпіричне дослідження здійснено за такими методиками 
як: методика вивчення загальної емоційної спрямованості 
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особистості (Б. І. Додонова в модифікації Є. Р. Горєлової), анкета 
«Задоволеність умовами навчання у ВНЗ»; методика дослідження 
адаптованості студентів у ВУЗі (Т. Д. Дубовицька,  А. В. Крилова) 
[4]. Результати описано з використанням методів математичної 
статистики.

На адаптацію студентів до вищого навчального закладу 
впливає багато чинників, що пов’язані з внутрішніми настановами, 
соціальною ситуацією, сім’єю, можливостями батьків, власними 
бажаннями, впливом друзів та інше.  За анкетою «Задоволеність 
умовами навчання у ВНЗ» ми визначили причини, що вплинули 
на вибір вищого навчального закладу студентами: спеціальність, 
що цікавить – 52,6%; університет недалеко від дому – 20,8%; 
вступали разом з товаришами по школі та державна форма освіти 
– 7,8%; за рішенням батьків, легко вступити та інші чинники – по 
5,2%. 

На запитання щодо відповідності організації навчального 
процесу у ВНЗ уявленням студентів-першокурсників, то вони 
відповіли так: відповідають повністю – 57,2%); зовсім не 
відповідає – 26,0%; не зовсім – 23,4%. 

На питання про відповідність обраної спеціальності 
очікуванням студенти відповіли наступним чином: відповіли 
позитивно – 62,4%; не відповідає – 57,2%. На думку самих 
студентів, рівень їх загальноосвітньої підготовки відповідає 
вимогам навчання у ВНЗ у 41,6%; не зовсім відповідає у 52,0%; 
зовсім не відповідає у 7,8%. 

Щодо морально-психологічного клімату, то його студенти-
першокурсники оцінюють наступним чином: у своїй академічній 
групі 70,2% студентів оцінюють як здоровий, оптимістичний, 
доброзичливий; 18,2% – не зовсім здоровий, є конфлікти; 15,6% 
відмічають постійні конфлікти, відсутність дружелюбності. 

У студентів-першокурсників є труднощі у навчанні. Так, 
найбільші труднощі вони відчувають: в освоєнні викликання цикл 
точних наук у 46,8%;  гуманітарні дисципліни у 23,4%;  спеціальні 
професійні предмети у 7,8%;  іноземна мова у 23,4%. 

Студенти-першокурсники потребують допомоги у процесі 
адаптації. І одним із тих, хто може їм дати допомогу та підтримку є 
куратор групи. Допомогу куратора студенти оцінюють наступним 
чином. З боку кураторів зацікавлене відношення і допомогу 
відчувають 72,8% студентів; 10,4% опитаних не відчувають 
підтримки куратора; 18,2% студентам важко відповісти на це 
запитання. Студенти, у першу чергу, бажають одержати від 
куратора таку допомогу: поради загального характеру – 31,2%; 
моральну підтримку – 26,0%; допомогу у навчанні – 18,2%; 
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допомогу особистісного характеру – 10,4%; психологічну 
підтримку – 5,2%; швидко взнавати всі новини, допомогу в 
організаційних питаннях, просто увагу по 2,6%.

Отже, найбільша кількість студентів зазначила, що саме 
певна  спеціальність була причиною, що вплинула на вибір 
вищого навчального закладу; організація навчального процесу у 
ВНЗ та обрана спеціальність відповідає їхнім уявленням; рівень 
загальноосвітньої підготовки студентів не зовсім відповідає 
вимогам вищого навчального закладу; більшість студентів у своїй 
академічній групі морально-психологічний клімат оцінюють як 
здоровий, оптимістичний, доброзичливий; найбільші труднощі 
студенти-першокурсники відчувають в освоєнні циклу точних 
наук та гуманітарних дисциплін. З боку кураторів студенти 
першого курсу відчувають зацікавлене відношення і допомогу. 
Від куратора вони бажають одержати таку допомогу: поради 
загального характеру, моральну підтримку, допомогу у навчанні 
та особистісного характеру, допомогу в організаційних питаннях 
та психологічну підтримку. 

За методикою дослідження адаптованості студентів у ВУЗі 
(Т. Д. Дубовицька, А. В. Крилова) було з’ясовано, що студенти-
першокурсники проходять процес адаптації до навчальної групи 
та навчальної діяльності. 

Так, в цілому тільки 20,8% студентів-першокурсників є 
адаптованими до навчальної групи. У них проявляється високий 
рівень адаптації. Вони відчувають себе в групі комфортно, легко 
знаходять спільну мову з однокурсниками, слідують прийнятим 
в групі нормам і правилам. При необхідності можуть звернутися 
до однокурсників за допомогою, здатні проявити активність і 
взяти ініціативу в групі на себе. Однокурсники також приймають 
і підтримують їхні погляди та інтереси. Однак, 18,2% студентів-
першокурсників не адаптовані до навчальної групи. Ці студенти 
мають труднощі у спілкуванні з однокурсниками. Студенти 
тримаються в стороні, проявляють стриманість у відносинах. Їм 
важко знайти спільну мову з однокурсниками, вони не поділяють 
прийняті в групі норми і правила, їхні погляди однокурсники 
не розуміють і не приймають їх, вони не можуть звернутися до 
одногрупників за допомогою.

Отже, частина студентів-першокурсників проявляє високий 
рівень адаптованості до навчальної групи, в той же час частина їх 
низький рівень адаптованості. 

Якщо з адаптацією до навчальної групи, а це все таки 
міжособистісне спілкування, робота в групі, перебування у ній, 
не так вже і тривожно, то адаптація до навчальної діяльності 
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вказує на значні труднощі. Так, нами визначено 39,0% студентів-
першокурсників з низьким рівнем адаптованості до навчальної 
діяльності. Тобто ці студенти важко засвоюють навчальні предмети 
і виконують навчальні завдання; їм важко виступати на заняттях, 
висловлювати свої думки. При необхідності вони не можуть задати 
запитання викладачеві. З багатьох предметів, що вивчаються вони 
потребують додаткових консультацій, не можуть проявити свою 
індивідуальність і здібності на навчальних заняттях. 

Значно менше студентів, що є адаптованими до навчальної 
діяльності. Так, тільки 18,2% студентів-першокурсників 
проявляють високий рівень адаптованості до навчальної діяльності. 
Тобто вони легко засвоюють навчальні предмети, успішно і 
вчасно виконують навчальні завдання; при необхідності можуть 
звернутися за допомогою до викладача, вільно висловлюють свої 
думки, можуть проявити свою індивідуальність і здібності на 
заняттях. 

Порівняння індивідуальних даних адаптованості показало, 
що ті студенти, що мають низький рівень адаптованості до 
навчальної діяльності проявляють і низький та середній (але 
наближений до низького рівня значень) рівні адаптованості до 
навчальної групи. 

Таким чином, в цілому тільки близько 20% студентів є 
адаптованими до навчальної групи та навчальної діяльності. Не 
великий відсоток (18,2%) студентів, що проявляють низький 
рівень адаптованості до навчальної групи. Значно більше 
студентів-першокурсників (39,2%) не є адаптованими до 
навчальної діяльності на даному етапі. А це свідчить про те, що 
дані студенти потребують комплексної допомоги психологів, 
кураторів, викладачів. 

Навчання студентів на 1 курсі – криза очікувань, адаптація. 
Зіткнення очікувань недавніх абітурієнтів щодо обраної професії 
з навчальними буднями 1-го курсу. Цей етап характеризується 
високими рівневими показниками професійних і навчальних 
цінностей, які виступають у ролі мотивів, керуючих навчальною 
діяльністю студентів. Разом з цим, професійні цінності та цінності 
навчання трохи ідеалізовані, тому що обумовлені скоріше 
розумінням їх суспільного значення, ніж особистісним смислом, 
тобто значенням цих цінностей для самих студентів, причому вся 
система мотивації ще не утворює цілісної ієрархічної структури. 
Ілюстрацією дезінтегрованої структури мотивації виступає той 
факт, що показники ставлення студентів до навчальних дисциплін 
не пов’язані з показниками ставлення до професії і навчання 
в цілому. Навчальна діяльність більшості першокурсників 
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безпосередньо керується тільки середньою ланкою мотиваційно-
цільової – навчальними мотивами. 

За методикою діагностики емоційної спрямованості 
особистості (Б.І. Додонова в модифікації Є.Р. Горєлової) у 
27,7% студентів переважає праксична спрямованість, 22,9% 
мають гностичну, а 16,9% – комунікативну спрямованість. У 
10,8% респондентів проявляється естетична та гедоністична 
спрямованість, а 3,6% мають відповідно альтруїстичну, пугнічну 
та романтичну спрямованість. Не виявлено респондентів з 
глоричною та акізитивною емоційною спрямованістю 

Таким чином, найбільш вираженими є практичний, 
гностичний і комунікативний типи емоційної спрямованості. Це 
дає підставу характеризувати емоційний тип цих осіб такими 
рисами: особливим ставленням до виконуваної діяльності, коли 
для особи емоційно привабливою є справа сама по собі незалежно 
від її результатів; зосередженістю на розв’язанні пізнавальних 
завдань, отриманні задоволення від пізнавальної діяльності, від 
розв’язання складних завдань; наявністю позитивного відчуття 
від емоційного контакту з іншими людьми. Не виявлено студентів 
з емоційними переживаннями, які б відображали глоричну 
(пов’язану з потребою в самоствердженні, в славі) та акізитивну 
(пов’язану з придбанням, володінням речами та їх накопиченням) 
емоційну спрямованість.

Розглянемо прояв емоційної спрямованості залежно від 
рівня адаптації. За умов низького рівня адаптованості переважають 
наступні напрямки особистості: гностичний  (X сер.= 8,4±1,5 ум. 
од.), на другому місці – пугністичний  (X сер.= 7,6±1,5 ум. од.) 
та акизитивний (X сер.= 7,6±2,2 ум. од.) Найменші показники 
альтруїстичного та гедоністичного напрямків (X сер.= 5,2±0,8) та 
(X сер.= 5,4±0,9 ум. од.) відповідно.

Досліджувані, в яких високий рівень адаптованості, 
визначено напрями особистості з найвищими показниками: (X 
сер.= 10,3±2,2 ум. од.) – комунікативний напрям, альтруїстичний 
(X сер.= 9±1,4  ум. од.) та практичний (X сер.= 9±1,8  ум. од.). 
Низькі показники романтичної, естетичної та глоричної емоційної 
спрямованості  (X сер.= 7,4 ±2,7 ум. од.,  X сер.= 6,3±1,9 ум. од., 
X сер.= 6,2±1,7 ум. од.). 

За умови середнього рівня адаптації яскраво виражена 
комунікативна емоційна спрямованість із значенням (X 
сер.= 10,3±2,2 ум. од.), альтруїстична та практична емоційна 
спрямованість (X сер.= 9±1,4 ум. од., X сер.= 9±1,8 ум. од.) 

З огляду на дані дослідження видно чітку залежність 
між рівнями адаптованості та особливостями емоційної сфери 
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особистості. Підгрупа досліджуваних, які є адаптованими, 
характеризується комунікативною, альтруїстичною, практичною 
емоційною спрямованістю в більшій мірі, ніж група з низьким 
рівнем адаптованості, в яких домінує гностична, акизитивна та 
пугністична емоційна спрямованість. 

Таким чином, найбільш вираженими є практична, 
гностична і комунікативна спрямованості; не виявлено студентів 
з емоційними переживаннями, які б відображали глоричну 
та акізитивну емоційну спрямованість. Студентам з низьким 
рівнем адаптованості притаманні гностичний, пугністичний 
та акизитивний; у студентів з середнім рівнем адаптованості 
проявляються комунікативна, альтруїстична та праксична 
та у студентів, які є добре адаптованими спостерігається 
комунікативний, альтруїстичний та праксичний напрями 
емоційної спрямованості.
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The article reveals the theoretical basis of understanding 
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manifestation of students` adaptability is determined.
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ЛІНГВОКРЕАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ ГРИ В 
СФЕРІ ЗМІ ТА РЕКЛАМИ

У статті розкритий зміст поняття «мовна гра» відповідно 
до трактувань різних вчених мовознавців, визначено лінгвокреативні 
особливості функціонування цього феномену у галузі ЗМІ та реклами, 
виокремлені основні засоби та прийоми втілення мовної гри в 
рекламних салоганах, заголовках та статтях ЗМІ.

Ключові слова: мовна гра, реклама, ЗМІ, засоби продукування 
мовної гри, прийоми реалізації мовної гри. 

ХХІ століття – ера масової комунікації. На сьогоднішній день 
мас медіа диктує принципи, статути, формує цінності, та стиль нашого 
життя. Колись Президент США Р. Ніксон, виступаючи на засіданні 
Ради Національної Безпеки з питання бюджетних витрат, сказав, що 
він вважає що один долар, вкладений в інформацію і пропаганду є 
більш цінним ніж десять доларів, вкладених на створення систем 
озброєння, бо останні навряд чи будуть колись використовуватись, 
у той час як інформація діє щохвилинно і повсюди. Інформація 
зі швидкістю світла просочується у вир нашого життя, проникає 
у всі щілини, незаповнені нею досі, осідає в свідомості людей, 
і, вкоренившись там змушує людину діяти, діяти відповідно до 
цілей, які в цій інформації були першочергово закладені тим, хто її 
поширив. В умовах інтенсифікації впливу засобів масової інформації 
та зростання їх значення в житті людини актуальним є дослідити 
лінгвістичні фактори, за допомогою яких мова реклами та ЗМІ 
перетворює необхідну інформацію в інструмент впливу на свідомість 
людини. Тому саме дослідження лінгвокреативних особливостей 
мовної гри є головною метою написання даної статті. 

Для сучасної людини день прожитий без інформації – втрачений 
день. В цьому криється велика небезпека, адже, будучи «голодним» 
новинами світу, людський розум поглинає будь що. Тому чого б, не 
дати людині те, чого вона нестримно бажає  - розмірковують агенти 
мас медіа.  Вміло, якісно і ефективно презентувати інформацію, 
сформувати попит на неї – головне завдання копірайтерів, редакторів 
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газет, журналістів телебачення. 
Повідомленням звичайного формату, навіть приголомшливим 

вже нікого не здивувати. Саме тому сучасний процес комунікації 
характеризується оригінальністю, прагненням до неканонічного 
використання мовних одиниць та широкого арсеналу мовних засобів. 
Лінгвокреативні здібності «майстрів пера» найчастіше реалізуються 
у феномені мовної гри. Мовна гра, незважаючи на достатньо велику 
кількість наукових досліджень, присвячених її вивченню, залишається 
до кінця не вивченою. На сьогодні проблемі мовної гри дослідники 
приділяють значну увагу - В. Виноградов, О. Земська,  Н. Грідіна, В. 
Санников, Б. Норман, функціональні особливості феномену мовної 
гри стали об’єктом дослідження у працях таких видатних мовознавців 
як: С. Ільясової, Н. Непийводи, Т. Космеди та інших. Таке зацікавлення 
мовною грою серед мовознавців не випадкове, оскільки «Мовна гра 
- це нетрадиційне, неканонічне використання мови, це творчість, це 
орієнтація на приховані естетичні можливості мовного знака» [5, 
с. 16]. Широкого розповсюдження набуло визначення мовної гри 
В. З. Саннікова, який трактує це явище так: «Мовна гра – це деяка 
мовна неправильність (або незвичайність) і, що особливо важливо, 
неправильність усвідомлена мовцем, яка свідомо допущена. При цьому 
слухач або читач також повинен розуміти, що це «навмисно сказано», 
в іншому випадку він оцінює цей вираз просто як неправильність 
або неточність. Тільки свідомо направлена неправильність викличе 
не розпач і непорозуміння, а бажання підтримувати гру і спробувати 
відкрити глибинний намір автора, який цю гру запропонував» [6, с. 
57]. Говорячи про рекламу в цілому, і характеризуючи особливості 
мовної гри як основного чинника її успішності, варто звернутися до 
досліджень М. Галіо. Вчений відзначає, що ефективність є головним 
законом у сфері реклами й мас медіа. Як основні характеристики тут 
виступають виразність, абсолютна свобода в створенні неологізмів і 
синтаксичних форм і, нарешті, те, що М. Галіо визначає як прагнення 
до естетичної привабливості, милозвучності висловлювання, до 
створення «психологічно приємного підтексту»[3, с. 46]. Отже, 
стислість, нестандартне виконання, винахідливість, яка породжується 
економічністю графічного знака, його смисловою навантаженістю, 
стає імперативом у створенні словесної гри, спрямованої на 
зацікавлення адресата. 

Мовна гра має установку на естетику, носить творчий характер 
і, на думку деяких дослідників, є реалізацією поетичної функції мови. 
Проте, детально розглянувши всі специфічні для мовної гри функції, 
вдалося прийти до висновку, що лише естетичним наповненням 
мовна гра не обмежується. Для того, щоб текст заграв по-новому, 
закарбувався у пам’яті глядача чи слухача його оформлюють у вигляді 
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комічної ситуації, історії, що створює жартівливий настрій – в цьому 
реалізується комічна, розважальна та дискредитивна функція мовної 
гри. 

Чому графіка рекламної продукції завжди яскрава, а сам 
текст сприймається як витвір мистецтва? Вся справа в атракції, і 
саме за допомогою атрактивної та експресивної функції увага адреса 
концентрується на тому, що вигідно для рекламодавця. Рекламний 
салоган чи заголовок ЗМІ здатен замаскувати будь-яку інформацію, 
мовний жарт дозволяє обійти «цензуру культури». Мовна гра в цьому 
випадку виступає засобом евфемізації або приховування змісту і в 
перенесенні акценту з того, про що йдеться, на те, як про це йдеться» 
[2]. 

Було б помилковим вважати, що мовна гра – це просто вдале 
поєднання слів. Для того, щоб знайти відповідь на питання що робить 
мовну гру грою, необхідно було дослідити засоби та прийоми, що 
використовуються при її створенні, адже саме вони «оживляють» 
інформацію і змушують її працювати на автора рекламного салогана чи 
заголовку ЗМІ. Серед числа найбільш часто вживаних засобів, до яких 
вдаються творці креативної реклами відносять метафору, метонімію, 
антитезу, іронію, полісемію, епітет, оксиморон, а також порівняння, 
гіперболу, евфемізм, перифраз, алюзію. Проте найпоширенішими є 
метафора, лексичний повтор, епітет, гіпербола, рима, алюзія і перифраз 
[1]. Як показує практика, для того, щоб домогтися бажаного ефекту 
повідомлення одних засобів мало. Використання прийомів мовної 
гри значно підвищує ефективність впливу на реципієнта, оскільки 
нетрадиційне використання мовних одиниць відразу привертає увагу, 
активізуючи процеси мислення та сприймання, а нестандартність 
та нестереотипність мовлення значно підвищує ефективність 
комунікативного впливу. Прийоми мовної гри дозволяють досягти 
основоположної цілі створення рекламних текстів: на мінімальному 
відрізку тексту досягти максимальної експресії. Використовуючи 
класифікацію прийомів мовної гри Н. Непийводи та доповнюючи її 
класифікаціями інших мовознавців можна виокремити такі прийоми: 
творення неологізмів, навмисно неправильне сполучування слів, 
каламбур, використання полісемії, мовної неоднозначності, а також 
стилістичний дисонанс та використання прецедентних феноменів. 
При цьому сприйом використання прецедентних феноменів є  
найпопулярнішим серед творців рекламних текстів. 

Вдале застосування саме цих прийомів мовної гри в рекламному 
тексті дозволяє навіть зі звичайного і нічим непримітного, навіть 
неуспішного продукту зробити бренд зі світовим ім’ям, перетворити 
його недоліки на блискучі переваги. 

Мовна гра - це той унікальний, випадок, коли гра переходить у 
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царину науки, інтелектуальна розвага перетворюється на надзвичайно 
вдалий стилістичний прийом. Вдале використання лінгвокреативних 
засобів та прийомів неодмінно сприяє створенню ефекту впливу 
реклами та мас медіа на свідомість реципієнта відповідного 
повідомлення. Дослідження даного феномену знайшло відклик у 
працях багатьох українських, російських та американських лінгвістів, 
але все ж не являється вичерпаним у зв’язку з невпинним розвитком 
сфери ЗМІ та реклами, і тому подальші перспективи розгляду даного 
питання включають необхідність подальшого дослідження вже 
наявних засобів креативізації мови рекламних повідомлень, а також 
продукування нових прийомів та засобів мовної гри.
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 The article reveals the content of the concept «language game» 
in accordance with the interpretations of various linguists. The linguistic 
creative features of the functioning of this phenomenon in the field of mass 
media and advertising are determined. The basic means and methods of the 
implementation of the language game in the advertising sloghans, titles and 
articles of mass media are specified.
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У статті порушується проблема самоосвіти педагога. На 
основі аналізу наукової літератури визначено стан досліджуваної 
проблеми в педагогічній теорії і практиці, уточнено сутність та 
зміст поняття «самоосвіта».

Ключові слова: самоосвіта, самоосвітня діяльність, 
вчитель початкової школи. 

Концепція Нової української школи, Закон України «Про 
освіту», Закон України «Про вищу освіту» висвітлюють основні 
вимоги до педагогічних кадрів та рівня їхньої підготовки. 
Необхідність самоосвіти диктується, з одного боку, самою 
специфікою вчительської діяльності, її соціальною роллю, з 
іншого боку, реаліями і тенденціями, що пов’язані з постійно 
мінливими умовами педагогічної праці, потребами суспільства, 
еволюцією науки і практики, зростаючими вимогами до людини, 
її здатності швидко і адекватно реагувати на зміну суспільних 
процесів, готовності перебудовувати свою діяльність, вміло 
вирішувати нові, більш складні завдання. 

Проблема самоосвіти вчителя є багатогранною. Деякі її 
аспекти висвітлено в працях науковців за такими напрямами: 
проблема самоосвітньої діяльності вчителя в історико-
педагогічному контексті (Л. Айзенберг, Я. Коменський, Ж.-
Ж. Руссо, В. Сухомлинський та ін.); самоосвіта як складова 
самовиховання, самовдосконалення та саморозвитку (В. Зав’ялова, 
І. Котова, В. Слобідчиков та ін.); методи самоосвітньої діяльності 
(Ю. Бабанський, О. Дубасенюк, А. Іванченко, Н. Сидорчук та ін.); 
форми організації самоосвіти у сучасній педагогічній практиці 
(Л. Глушко, О. Демченко, М. Мізюк, Є. Нейко та ін.).

Мета статті полягає в обґрунтуванні сутності та змісту 
самоосвітньої діяльності вчителя початкової школи.

Сучасні вимоги до педагога на перше місце ставлять 
систематичну самостійну роботу з розвитку професійної 
компетентності, поглиблення його теоретичних знань та 
практичних умінь. Відтак, проблема самоосвіти стає все більш 
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актуальною. 
У педагогіці самоосвіта визначається як логічно 

побудована, чітко спланована система підвищення особистістю 
свого рівня знань, розширення кругозору, тобто постійна робота 
над удосконаленням особистості.

Професор С. Гончаренко, уточнюючи це визначення, 
стверджує, що самоосвіта – самостійна освіта, отримання 
системних знань у певній галузі науки, техніки, культури, 
політичного життя, яка передбачає безпосередній інтерес 
особистості в органічному поєднанні із самостійністю при 
вивченні матеріалу [2, с. 296]. 

Зазначимо, що досить вільно трактує співвідношення 
понять «самоосвіта», «самовиховання», «саморозвиток», 
«самовдосконалення» Г. Коджаспірова. Автор зазначає, що все 
людське життя є джерелом постійного саморозвитку й самоосвіти, 
отже, у такому контексті ці поняття виступають як синоніми; 
з іншого боку, під самоосвітою вона розуміє «спеціально 
організовану, самостійну, систематичну пізнавальну діяльність, 
спрямовану на досягнення визначених особистісних чи суспільно 
значущих освітніх цілей» [3, с.235].

Широко трактує самоосвіту О. Шукліна, розглядаючи її 
як вид вільної діяльності особистості (соціальної групи), що 
характеризується її вільним вибором і спрямований на задоволення 
потреб у соціалізації, самореалізації, підвищенні культурного, 
освітнього, професійного й наукового рівнів. Погоджуємося 
з думкою автора про те, що самоосвіта – це по-справжньому 
вільний і в той же час найбільш складний вид освітньої діяльності, 
оскільки пов’язаний із процесами саморефлексії, самооцінки, 
самоідентифікації й виробленням умінь і навичок самостійно 
набувати актуальні знання і трансформувати їх у практичну 
діяльність [1].

М. Кузьміна відзначає, що самоосвіта – це самостійна, 
цілеспрямована пізнавальна діяльність, що здійснюється без 
детального керівництва ззовні; мета, шляхи її досягнень, час, 
методи занять, джерела отримання знань плануються тим, 
хто вчиться, й проходить за ініціативи особи, яка самостійно 
оволодіває знаннями. 

А. Громцева, визначаючи самоосвіту як цілеспрямовану 
систематичну пізнавальну діяльність, зауважує: така діяльність 
скерована особистістю і слугує для удосконалення її освіти, 
є неперервним продовженням загальної і професійної освіти, 
завдяки якій актуалізується і розширюється спектр знань, 
заповнюються прогалини у духовному розвитку людини.
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Цікавим є погляд В. Оконя на проблему самоосвіти. Він 
вважає, що оптимального рівня самоосвіта досягає тоді, коли вона 
перероджується на постійну потребу людини, стає підставою 
освіти особистості протягом життя, основою її поведінки та 
способу життя. Автор наголошує, що самоосвіта є фактором 
якісних свідомих перетворень особистості й самореалізації 
власної індивідуальності [4].

Українська дослідниця Н. Терещенко зазначає, що 
самоосвіта – педагогічно організований, обумовлений 
внутрішніми мотивами процес самостійного набуття знань, 
додаткових до тих, які людина отримує в процесі навчання.

Відомий науковець В. Лозовий доводить об’єктивну 
необхідність самоосвіти і вважає її активним, плідним і ефективним 
засобом формування професійних і загальнокультурних якостей 
фахівця будь-якого профілю. Вважаємо цікавою його думку, що 
самоосвіта оновлює й узагальнює інтелектуальний потенціал 
людини, підвищує її загальнокультурний рівень і професійну 
ерудицію, сприяє творчому застосуванню отриманих знань [5].

Аналіз наукових джерел дає можливість зробити висновок, 
що далеко не всі вчені однозначно трактують зміст поняття 
«самоосвіта». Однак, незважаючи на різноманітність поглядів 
щодо розуміння сутності самоосвіти, всі дослідники вважають, 
що вона є пізнавальною діяльністю й не може здійснюватися 
сама по собі. Основою самоосвіти є знання, отримані в процесі 
організованого навчання.
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Удосконалення системи національної освіти передбачає 
вирішення низки педагогічних завдань, до числа яких належить 
формування системних знань учнів про природу. Ознайомлення 
дітей зі світом природи є найважливішим засобом формування 
гармонійної, всебічно розвиненої особистості, що володіє 
знаннями й навичками адекватної поведінки у природі. В 
умовах реформування сучасної початкової освіти актуальними 
завданнями освітніх закладів є розвиток у дітей позитивних 
природних якостей, створення середовища для самовизначення 
кожного учня. У процесі поглиблення знань та уявлень в 
молодших школярів про природні явища, про життя рослин і 
тварин, про творчу працю людей, учитель пробуджує в них живий 
інтерес до навколишнього світу, бажання пізнавати, оберігати та 
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примножувати світ природи.
У курсі природознавства початкової школи передбачено 

вивчення системи природничих понять. Аналізуючи сутність 
поняття, Т. Байбара [1] відмічає, що логічну характеристику 
поняття складають його зміст і об’єм. Зміст поняття – це сукупність 
суттєвих ознак, властивостей і відношень предмету думки, що 
відображені в понятті. Об’єм поняття – це множина предметів, 
кожному з яких належать ознаки, відображені в змісті поняття.

Водночас Н. Верзилін [2] доводить, що в біологічному 
понятті відображається сукупність суттєвих властивостей і сторін 
живого об’єкта, які характеризують життя як особливу форму руху 
матерії. Для того, щоб відобразити в біологічному понятті суть 
явищ життя, необхідно розглядати живий об’єкт в єдності різних 
його сторін, характерних для його життєдіяльності, зокрема: форму 
розглядати в поєднанні з функцією, форму і функції – в розвитку, 
внутрішнє у взаємозв’язку з зовнішнім, спадкову мінливість 
популяцій в зв’язку з природним відбором, біологічні явища в 
світлі практичних інтересів людини. Відображаючи об’єкти живої 
природи, в якій все з усім пов’язане, кожне поняття необхідно 
пов’язувати з іншими поняттями, включаючи його в певну 
цілісну систему біологічних знань учнів. Тому найважливішою 
вимогою до формування біологічних понять в процесі навчання, 
вважає дослідник, є встановлення між ними взаємозв’язків і 
на цій основі поступово синтезувати більш загальні і більш 
складні поняття, що встановлюють, в свою чергу, зв’язки між 
ними, бо окреме ізольоване біологічне поняття не може довгий 
час існувати в пам’яті учня. Формування і розвиток біологічних 
понять в початковій школі починається з уявлень і переходить в 
поняття. При формуванні природничих понять слід опиратись 
на раніше засвоєні учнями уявлення і встановлювати зв’язки в 
природі. Зміст біологічного компоненту навчальної програми 
«Природознавство» зорієнтований на забезпечення засвоєння 
учнями знань про закономірності функціонування живих 
організмів, їх розвиток і взаємодію, взаємозв’язок із неживою 
природою, формування уявлень про природничо-наукову картину 
живого світу, оволодіння елементами наукового пізнання живої 
природи, формування складових наукового мислення тощо [3]. У 
процесі аналізу чинних навчальних програм з природознавства 
для початкової школи ми виокремили зміст знань про птахів. 
Результати аналізу відображені у таблиці 1.
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Таблиця 1
Результати аналізу програми «Природознавства»[3]

Клас Розділ Зміст орнітологічних знань 
1клас Жива 

природа
Птахи. Поняття: «осілі птахи», «перелітні 
птахи», «користь птахів», істотна ознака 
«тіло вкрите пір’ям». Види птахів: 
горобець, дятел, індик, курка, ластівка, 
лелека, синиця, соловей, страус, чапля, 
шпак. 

Моя країна 
– Україна

Найменша пташка України – золотомушка. 

2клас Природа 
восени

Природа 
взимку

Природа 
навесні

Природа 
влітку

Птахи восени. Перелітні: гуси, дрозди, 
качки, ластівки, лебеді, омелюхи, 
перепілки, снігурі, стрижі, чечітки; осілі: 
ворони, горобці, сизі голуби, сороки; 
«турбота про птахів». 
Як зимують птахи. Зимуючі птахи: 
омелюхи, повзики, сірі чечітки, снігурі; 
осілі птахи: дятли, галки, горобці, синиці, 
сірі ворони; допомога птахам взимку. 
Птахи навесні. Повернення перелітних 
птахів. Облаштування гнізд, насиджування 
та виведення пташенят. Охорона птахів. 
Піклування про потомство.
Гніздування, пташенята, вигодовування. 
Птахи лісу, луків та водойм. Птахи 
Червоної книги: беркут, лелек чорний. 

3клас Живі 
організми 

та 
середовища 

їхнього 
існування

Тварини. Різноманітність тварин. Птахи. 
Поділ тварин за способом живлення. 
Ланцюги живлення. Розмноження і 
розвиток птахів. Свійські птахи. Охорона 
тваринного світу.

4клас Природа 
України

Тварини природних зон України: мішані 
ліси, лісостеп і степ. Тварини Південного 
берега Криму, Карпат, Кримських гір. 
Взаємозв’язки тварин та інших компонентів 
природних зон, їх охорона.

Природа 
материків і 

океанів

Особливості природи океанів. Тваринний 
світ материків: Євразії, Північної Америки, 
Південної Америки, Африки, Австралії, 
Антарктиди.
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Ознайомлення із поняттям «птахи» у розділі «Жива 
природа» розпочинається ще з 1 класу. Тут діти ознайомлюються із 
різноманітністю птахів у природі та їх значенням. Зміст навчального 
матеріалу спонукає учнів задуматися над тим, що людині необхідно 
знати про своє середовище життя, як вона може набути знання 
про нього. Дитина починає осмислювати зв’язки в довкіллі (між 
людиною і живою та неживою природою, між людиною та її 
оточенням).

Процес формування уявлень про птахів триває на уроках 
природознавства у 2 класі. Зміст уявлення розширяється за рахунок 
ознайомлення дітей із сезонними змінами в житті тварин загалом і 
птахів зокрема. Знання ці конкретизуються внаслідок спостережень 
в природі, а також на уроках читання при опрацюванні художніх 
творів.

Робота над розвитком системи понять і уявлень про птахів 
здійснюється і в 3 та 4 класах. Молодші школярі систематично 
ведуть спостереження за тваринами в природі. З третьокласниками 
проводяться екскурсії на водойму, в ліс, сад, поле, під час яких діти 
знайомляться з птахами-мешканцями цих природних угруповань. 
Згідно змісту програми учні 3 класу засвоюють біологічні поняття 
«рослиноїдні птахи», «хижі птахи», «всеїдні птахи», «довкілля 
тварин»; розширюють і поглиблюють поняття «птахи», «ланцюг 
живлення», «тварини – живий організм»; у них формуються 
уявлення про передачу поживних речовин і енергії в ланцюгу 
живлення, особливість поведінки птахів окремих груп, деякі ознаки 
пристосування птахів до умов навколишнього середовища; про 
необхідні умови для життя птахів; причини зникнення тварин на 
Землі та їх охорону [3]. Молодші школярі вчаться наводити приклади 
птахів з деякими ознаками пристосування до умов навколишнього 
середовища, розпізнавати птахів за істотними ознаками. У процесі 
активної пізнавальної діяльності учні вчаться висловлювати цінні 
судження про ставлення інших і своє власне до птахів у природі, 
досліджувати і моделювати ланцюги живлення у природі. Ведення 
спостережень за сезонними змінами, що відбуваються вжитті 
птахів, сприяє формуванню турботливого ставлення до них та 
спонукає брати посильну участь в охороні птахів своєї місцевості. 

У 4 класі школярі глибше ознайомлюються із різноманітністю 
тварин материків і океанів Землі, природних зон України, 
водойм, боліт, гір, лісів, луків, поля, степів та інших природних 
угруповань. Уявлення і поняття, що формуються у молодших 
школярів, елементарні, але в той же час вони повинні бути науково 
достовірними. 

Таким чином, з класу в клас орнітологічні знання молодших 
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школярів збагачується новим змістом, розширюється їх обсяг. 
Вони формуються на основі уявлень про окремих представників, 
створених внаслідок безпосередніх спостережень, перегляду кіно- 
та діафільмів, телепередач, розповідей учителя і батьків, читання 
дитячої науково-популярної та художньої літератури, проведення 
проектної діяльності тощо.
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ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО 

ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА

У статті розглядається проблема підготовки майбутніх 
учителів початкової школи до застосування ІКТ на уроках 
природознавства. На основі аналізу результатів проведеного 
педагогічного експерименту виокремлено критерії та рівні 
готовності студентів до означеного виду діяльності, намічено 
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перспективу подальших досліджень 
Ключові слова: інформаційно-комунікативні технології, 

критерії готовності студентів.

Реалізація сучасної освітньої парадигми, обумовленої 
введенням концепції Нової української школи, значною мірою 
залежить від учителя початкової школи. Сучасний учитель перестав 
бути основним джерелом знань для учнів, які отримують значний 
обсяг інформації в інформаційно-комунікаційному середовищі, 
Інтернеті, різноманітній навчальній і науково-популярній літературі 
та ін. Це ставить перед сучасною вищою професійною   освітою 
нові вимоги щодо підготовки фахівців, здатних орієнтуватися у 
численних змінних потоках інформації, критично ставитись до 
неї, мати змогу створювати, обробляти та передавати необхідну 
інформацію, постійно самовдосконалюватись в професійному 
плані. Використання вчителем на уроках ІКТ привчає учня жити 
в інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до 
інформаційної культури. З огляду на сучасні реалії, вчитель повинен 
вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. 
Педагогічна доцільність використання програмно-методичного 
забезпечення при вивченні курсу «Природознавство» визначається 
цілями і завданнями курсу, а також можливостями використання 
персональних комп’ютерів для вирішення практичних завдань з 
даної дисципліни і необхідністю інтенсифікації й індивідуалізації 
процесу навчання. Відтак, виникає проблема удосконалення якості 
підготовки майбутніх учителів до такого виду діяльності.

Для виявлення рівня сформованості готовності майбутніх 
учителів початкової школи до застосування ІКТ на уроках 
природознавства ми використовували педагогічний експеримент. 
Педагогічний експеримент – метод педагогічних досліджень, під 
час якого відбувається активний вплив на педагогічні явища шляхом 
створення нових умов, котрі випливають з мети дослідження [2, 
с. 38]. Г. А. Федотова визначає експеримент як «комплексний 
метод дослідження, який забезпечує науково-об’єктивну і доказову 
перевірку правильності обґрунтованої на початку дослідження 
гіпотези» [3, с. 72]. Експеримент припускає заплановане втручання 
дослідника в хід навчання і зміну умов відповідно до вимог 
дослідження, що проводиться. Варто помітити, що експеримент 
дозволяє знайти істотні зв’язки, що повторюються між явищами, 
тобто вивчати закономірності, характерні для педагогічного процесу 
[1]. Експеримент розглядається нами як метод дослідження, який 
забезпечує доказовий, науковий і об’єктивний контроль точності 
висунутої гіпотези. Метою будь-якого педагогічного експерименту 
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є емпіричне підтвердження або спростування гіпотези дослідження, 
тобто обґрунтування того, що запропонований педагогічний вплив 
більш ефективний, ніж застосовні раніше. Для цього добираються 
експериментальна і контрольна групи, які порівнюються між собою. 
Відмінність ефектів педагогічних впливів буде обґрунтовано, якщо 
ці дві групи, які ідентичні за своїми характеристиками до початку 
експерименту, відрізняються після реалізації педагогічних впливів.

З метою удосконалення професійної підготовки  студентів 
педагогічного факультету спеціальності 013 «Початкова освіта» 
та для підсилення мотивації до активної науково-пізнавальної 
діяльності нами проведено анкетування вчителів початкових шкіл 
Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та Синевирської ЗОШ І-ІІІ ст., 
Міжгірського району, Закарпатської області. Анкета містила низку 
тверджень, які відображали рівні компетентностей вчителів з 
проектування ІТ в галузях початкової освіти. Аналіз анкет показав, 
що більшість вчителів-класоводів як міської, так і сільської   
шкіл добре володіють уміннями набирати та формувати текст, 
створювати просту лінійну презентацію до уроку з додаванням 
гіперпосилань, звуку, знаходити та відбирати інформацію в мережі 
Інтернет, обирати і використовувати програмне забезпечення 
(текстовий та табличний редактори) для оптимального подання 
різного типу матеріалів. Проте, вчителі-класоводи Синевирської 
ЗОШ І-ІІІ ст. наголосили на тому, що відчувають труднощі у 
створенні програми для буклетів, сайтів, презентацій, а також у 
створенні дидактичних ігрових програм (у обраному програмному 
середовищі). Здійснений аналіз відповідей та педагогічного досвіду 
вітчизняних вчителів спонукав нас до вибору критерії та рівнів 
готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування 
ІКТ на уроках природознавства.

На основі аналізу низки наукових досліджень з даної 
проблеми нами виділено такі: 

–  мотиваційно-цільовий, який характеризуємо за такими 
показниками: відображає професійно-особиснісне самовизначення 
відносно використання ІКТ в початковій школі, дозволяє визначити 
ціннісне відношення майбутнього вчителя до проектування та 
використання ІКТ на уроках природознавства, усвідомлення 
значення вміння проектувати ЕОР для успішної професійної 
діяльності і самореалізації в майбутній педагогічній діяльності. 
Майбутній учитель початкової школи розуміє важливість 
використання ІКТ в професійній діяльності. Стійка мотивація 
до успішної навчально-професійної діяльності неможлива без 
проектування та використання ІКТ;

–  когнітивний (навчально-змістовий) – відображає наявність 
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сукупності знань, необхідних для проектування ІКТ для початкової 
школи, повноту, оперативність, гнучкість та систематичність 
знань; розуміння студентами мети й завдань та бачення способів 
і результатів застосування ІКТ у навчанні природознавства в 
початковій школі; 

– технологічний (операційно-діяльнісний) – уміння розробляти 
авторські ЕОР та застосовувати їх при проведенні пробних уроків 
з природознавства в початковій школі, уміння використовувати 
створені ЕОР на факультативних заняттях з природознавства в 
початковій школі; здатність студента до мобілізації, наполегливості 
та волі для досягнення мети – проектування ЕОР до уроків 
природознавства в початковій школі; відповідність характеру та 
обсягу навчальних завдань можливостям студента до самостійного 
їх виконання на достатньо високому рівні;

– рефлексивно-прогностичний – розвиток самооцінки 
особистості й проведення самоаналізу відносно створених ЕОР 
майбутнім учителем початкових класів; уміння аналізувати 
навчально-виховний процес з природознавства в початкових класах 
і його результати; уміння визначати ефективність авторського 
електронного освітнього ресурсу; здібність до суб’єктивної оцінки 
результатів своєї діяльності, усвідомлення своїх конкурентних 
переваг і прагнення до їх нарощування, уміння оцінювати 
відповідність педагогічних технологій з використанням ЕОР 
сучасним вимогам. 

Вважаємо, що значення комплексного критерію є позитивним, 
якщо за певними показниками цього критерію доведено перевагу 
експериментальної групи в порівнянні з контрольною і в складі 
критерію відсутні показники, за якими спостерігається статистично 
значуща перевага контрольної групи. 

Відповідно критеріїв і показників виділено такі рівні 
готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування 
ІКТ на уроках природознавства:

–  високий характеризується сформованістю науково-
методичних основ педагогічного проектування, чітким і 
усвідомленим виконанням всіх етапів проектування ЕОР, 
включаючи їх циклічність; методично грамотному використовуванні 
ЕОР й чіткому представленні використовування ЕОР в навчально-
виховному процесі; у студента спрямованість дій визначається 
суспільно значущою мотивацією, загальнолюдськими цінностями, 
розумінням суспільних запитів до сучасної системи освіти; вибір 
тематики ЕОР, його  конструювання й подальше використовування 
в навчальному процесі підкріплено внутрішніми мотивами; студент 
уміє розробляти і застосовувати електронні освітні ресурси, 
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визначати доцільність їх розробки, здійснює рефлексію власної 
діяльності і здатний до самовдосконалення в галузі створення і 
застосування ЕОР;

–  достатній характеризується науково-професійною 
усвідомленістю діяльності; умінням доцільно виділяти тематику 
майбутнього ЕОР у відповідності до ІКТ; умінням проводити пошук 
необхідних елементів ЕОР, використовуючи спеціалізовані сайти, 
освітні портали, електронні бібліотеки, електронні енциклопедії, 
словники, довідники; проектувати та використовувати різноманітні 
мультимедійні форми подачі інформації (текст, графіка, різні види 
анімації, аудіо, відео, навчальні презентації, дидактичні ігри, тести); 
студент уміє розробляти і застосовувати певні типи електронних 
освітніх ресурсів для проведення пробних уроків природознавства 
в початковій школі, враховуючи принципи проектування ЕОР; але 
у створеному ЕОР є певні недоліки;

–  низький – обмеженим володінням ключовими поняттями, 
використовування ЕОР мотивується тільки зовнішніми мотивами, 
студент не бачить доцільності застосування їх у навчальному процесі 
або ж застосовуються вже готові ЕОР з істотними недоліками, 
допускає методичні помилки; рішення, що приймаються в процесі 
педагогічної діяльності, суперечливі, часто недоцільні, невчасні, 
неточні, неоригінальні.

Таким чином, визначені рівні дозволять зробити діагностику 
готовності майбутніх учителів до застосування ІКТ в навчально-
виховному процесі природознавства.

Анкетування, яке проведено зі студентами спеціальності 013 
«Початкова освіта», ОС «бакалавр» (групи ПО – 3 та ПО – 2 сп) 
педагогічного факультету МДУ показало, що переважна більшість 
студентів оцінює свій рівень готовності до застосування ІКТ на 
уроках природознавства у процесі професійної підготовки як 
достатній і вважають, що за умови постійного самовдосконалення 
можуть досягти високого рівня професіоналізму. На педагогічній 
практиці всі респонденти використовують ІКТ при проведенні 
уроків природознавства на різних етапах уроків. Проте, є студенти, 
які ще не достатньо володіють уміннями створювати авторські 
електроні ресурси для уроків природознавства і використовують 
готові для візуалізації окремих тем.

Таким чином, формування та підвищення рівня 
інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів 
початкової школи сприяє всебічному розвитку, самовдосконаленню, 
розумінню інформаційно-комунікаційних процесів, здатності 
застосовувати набуті знання й уміння у професійній діяльності на 
уроках природознавства.
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ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО 
КУРСУ І ЙОГО МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ 

ПРОЦЕСІ

У статті розкрито процес використання електронних 
навчальних курсів у загальноосвітній школі на матеріалах 
зарубіжних досліджень. Визначено етапи проектування 
електронних навчальних курсів. З’ясовано форми реалізації 
електронних навчальних курсів у загальноосвітній школі.
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 Ключові слова: інформаційно-комунікаційні техгологіі, 
електронний навчальний курс, дистанційні технологіі, 
автоматизовані навчальні системи, мультимедійні матеріали.

 
 Система вітчизняної освіти та  різних країн зарубіжжя  

завжди перебувала у полі зору вітчизняних та зарубіжних 
дослідників. Проблеми розвитку середньої освіти Великої 
Британії, Німеччини, Франції, Іспанії, США досліджували Г. Л. 
Алексевич, К. В. Гаращук, Г. В. Марченко, Р. Л. Сойчук, А. А.  
Сбруєва. Проблема реформування освіти на основі використання 
інформаційно-комунікаційних засобів, одним із яких є електронні 
навчальні курси, у відповідності з викликами часу стоїть сьогодні 
також перед країнами Європи та світу - кожна країна робить певні 
кроки у цьому напрямі.  

Науковому обґрунтуванню використання інформаційно-
комунікаційних технологій у сфері освіти присвячені праці 
таких відомих зарубіжних учених-педагогів як: Р. Александер (R. 
Alexander), А. Бейлор (A. Baylor), Х. Бекер (H. Becker), Дж. Бовз 
(J. Bowes), Р. Кларк (R .Clark), Дж. Деніел (J. Daniel), Л. Дауз 
(L. Dawes), Д. Харгрівз (D.Hargreaves), Т. Гайдн (T.Haydn), Д. 
Лаурілард (D. Laurillard), М. Ліск (M. Leask), А. Мартін (A. Martin), 
Дж. Робертсон (J.Robertson), Дж. Смис (J. Smith) та ін.

Говорячи про нові, перспективні форми організації 
освітнього процесу, маємо на увазі реалізацію тієї чи іншої 
навчальної програми, орієнтованої головним чином на самостійну 
роботу учнів. У цьому випадку для отримання ефективних 
результатів педагог повинен підготувати цілий комплекс 
різноманітних навчальних матеріалів, що складають так званий 
«кейс» (англ. case - коробка, чемодан). При формуванні такого 
кейса стає все більш популярним мультимедіа підхід, коли учень 
забезпечується освітніми ресурсами, заснованими на різних 
технологіях: друкованими, аудіо-, відеоматеріалами та, що 
особливо важливо, електронними навчальними курсами (ЕНК). 
Останні являють собою навчальні матеріали, структуровані 
особливим чином і записані на магнітні носії (дискети або компакт- 
диски) або доступні через комп’ютерну мережу (локальну або 
Internet) [3]. При цьому реалізований у них гнучкий сценарій 
здатний підлаштовуватися під потреби та можливості конкретного 
учня і розвивати його потенційні здібності.

Реалізація основних задумів педагогів щодо структури 
та способу подачі матеріалу можлива тільки при їх активній 
участі у створенні ЕНК. Така спільна робота викладачів і групи 
розробників найбільш ефективна, оскільки дозволяє включати 



165

окремі готові фрагменти в навчальний процес, апробируя їх і 
своєчасно вносячи необхідні корективи. У цій ситуації неминуче 
постає питання: чи може педагог стати повноцінним учасником 
подібного проекту? При певній початковій підготовці в області 
інформаційних технологій це цілком реально, оскільки в останні 
роки були розроблені і отримали досить широке поширення різні 
програмні комплекси, що дозволяють безпосередньо педагогам 
створювати цілком професійні ЕНК [5, с.45].

Сучасними прикладами продуктів, що представляють собою 
комплексні автоматизовані навчальні системи, можуть служити 
програмні комплекси Lotus Learning Space, ToolBook Assistant 2, 
Distance Learning Studio, VLE (англ. Virtual Learning Environment - 
середовище віртуального навчання) та ін Останній з перерахованих 
програмних продуктів розроблений і використовується Віртуальним 
університетом Європи та Центральної Азії, що об’єднує понад 
сорока вищих навчальних закладів Європи і країн СНД. З’явилися і 
аналогічні проекти, що враховують специфіку навчально-виховного 
процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, наприклад 
програмний комплекс Net-школа. При роботі з такими комплексами 
від педагога вимагається структурувати і підготувати у вигляді 
файлів необхідні матеріали (конспекти лекцій, демонстраційні 
матеріали, хрестоматії, практичні завдання, питання, завдання для 
тестування та ін), а потім в режимі діалогу сформувати сценарії для 
організації самостійної роботи певної групи або кого навчають [ 1, 
c.23].

Електронний навчальний курс (ЕНК) - це комплекс 
електронних навчально-методичних матеріалів, створених для 
організації індивідуального та групового навчання з використанням 
дистанційних технологій (ДТ), що базуються на Інтернет-
технологіях, відповідно до графіку навчального процесу вищого 
навчального закладу[6].

 Особливість електронного навчального курсу (ЕНК) від 
інших електронних засобів навчання, полягає у тому, що ЕНК 
передбачений для оволодіння студентами навчальним матеріалом 
під керівництвом викладача. В процесі навчання студентів ЕНК 
безперервно змінюється та вдосконалюється. 

 Електронні навчальні курси розміщуються на навчальному 
порталі в системі дистанційного навчання, технічні вимоги до якої 
визначаються спеціальним документом. Робота порталу повинна 
бути організована на основі системи управління навчальними 
ресурсами, наприклад, Moodle, ATutor ILIAS, Прометей, технологій 
Вікі, соціальних мереж тощо, або систем власної розробки. 
Функціональні можливості таких систем мають дозволяти:
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- студенту: отримувати персоніфікований доступ до 
електронного навчального курсу та інституційного репозиторію чи 
електронній бібліотеці через Інтернет, відкривати та завантажувати 
на власний комп’ютер навчально-методичні матеріали курсу, в 
тому числі і мультимедійні, відправляти виконані завдання для 
перевірки, проходити електронне тестування; спілкуватися із 
іншими слухачами курсу індивідуально чи в малих групах, ставити 
викладачеві запитання, переглядати електронний журнал обліку 
оцінок тощо;

- викладачу: самостійно створювати та редагувати ресурси 
ЕНК, надсилати повідомлення студентам, розподіляти, збирати 
та перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку оцінок 
та відвідування, налаштовувати різноманітні ресурси курсу, 
організовувати електронне обговорення актуальних проблем 
між студентами в групі або малих групах а он-лайн та офф-лайн 
режимах тощо [2, c.15].

Електронні навчальні курси можуть містити електронні 
ресурси двох типів: а) ресурси, призначені для подання студентам 
змісту навчального матеріалу, наприклад, електронні конспекти 
лекцій, мультимедійні презентації лекцій, методичні рекомендації, 
веб-касти або аудіо-касти тощо; б) ресурси, призначені для 
закріплення вивченого матеріалу, формування вмінь та навичок, 
самооцінювання та оцінювання навчальних досягнень студентів, 
наприклад, завдання, тестування, анкетування, форум, чат тощо) 
[4, c.72].

 Кожний ЕНК, розміщений на навчальному порталі, повинен 
мати ресурси трьох типів: 1) інформаційні; 2) діяльнісні; 3) 
комунікаційні та мати структуру (див. рис.1), яка включає наступні 
складові:

- загальні відомості про навчальну дисципліну (робоча 
програма, календарний план, критерії оцінювання, друковані та 
Інтернет-джерела, глосарій, оголошення);

- навчально-методичні матеріали з кожного модуля:
• теоретичний матеріал: мультимедійні презентації лекцій, 

структуровані електронні навчальні матеріали, електронний 
конспект лекцій, аудіо-, відео-, анімаційні навчальні ресурси, 
список друкованих та Інтернет-джерел, посилання для електронну 
бібліотеку чи інституційний репозиторій;

• практичні (семінарські, лабораторні) роботи: зміст, 
методичні вказівки щодо їх виконання, в тому числі відео та інші 
мультимедійні матеріали, список індивідуальних завдань та питань 
для обговорення, завдання для проектної діяльності, форма подання 
результатів виконання, критерії та форми оцінювання;
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• завдання для самостійної роботи студентів: додатковий 
теоретичний матеріал, приклади виконання додаткових завдань. 
список індивідуальних завдань, методичні вказівки щодо їх 
виконання, питання для обговорення в он-лайн та офф-лайн 
режимах, форми подання результатів виконання додаткових 
завдань, критерії та форми оцінювання;

• модульний контроль: контрольні індивідуальні запитання, 
запитання для групового обговорення, завдання з критеріями 
оцінювання та формою подання результатів виконання, тести для 
самоконтролю та контролю;

- матеріали для проведення підсумкової атестації: контрольні 
запитання, тест для самоконтролю, підсумковий тест для атестації 
студента з дисципліни;

- додаткові матеріали [2, с.56].
Говорячи про місце ЕНК в навчально-виховному процесі, 

необхідно враховувати особливості сучасного стану освітньої 
системи, в якій співіснують різні форми навчання, в тому числі 
і комбіновані, а для них дуже важливо відповідне методичне 
забезпечення самостійної роботи. Відповідно до цього природною 
є вимога, щоб структуру і спосіб представлення навчально-
методичних матеріалів та електронному вигляді не тільки 
могли б, але й повинні були б легко варіюватися залежно від 
конкретної форми їх використання. У кінцевому рахунку необхідно 
забезпечити доступ до більшого обсягу навчально-методичних 
ресурсів для максимально числа користувачів, а також підтримку 
індивідуального підходу та активних методів навчання і зворотного 
зв’язку.

З технологічної точки зору основними завданнями в 
цьому напрямі є розробка методично обгрунтованих принципів 
представлення навчально-методичних ресурсів та організація 
доступу до системи навчально-методичних, науково-дослідних та 
інформаційних ресурсів з урахуванням можливостей і потреб всіх 
учасників освітнього процесу[1, c.24].

Отже, у практику педагогічної діяльності все ширше входить 
використання різноманітних електронних навчальних матеріалів, 
таких, наприклад, як: навчальні та робочі програми; плани-графіки 
лекційних та практичних занять; теоретичний матеріал; хрестоматії; 
енциклопедії та словники; карти, схеми, ілюстрації; збірники 
завдань і вправ, методичні рекомендації щодо їх виконання; 
теми творів, рефератів тощо; питання і тести для самоперевірки; 
моделюють програми для проведення комп’ютерних експериментів 
і ділових ігор (з можливим використанням спеціалізованих баз 
даних); програми для проведення контролю якості навчання та 
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розвитку учнів.
Відповідна методична та технологічна систематизація 

вищеперерахованих електронних матеріалів по суті справи 
забезпечує поетапне формування ЕНК, який може поєднувати в 
собі функції автоматизованих навчальних і контролюючих систем, 
моделюючих програм та інших програмних засобів ІТЗ. 
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У статті розглянуто проблему формування мовленнєвої 
компетентності молодших школярів у контексті розбудови Нової 
української школи, подано основні шляхи її формування. Розкрито 
роль інтерактивного навчання, яке передбачає активне включення 
учнів у мовленнєву діяльність. 

Ключові слова:  мовленнєва діяльність, комунікативна 
компетенція, комунікативна компетентність, комунікативно-
діяльнісний підхід до уроків української мови,  інтерактивне 
навчання.

Надважливе завдання шкільної мовної освіти в Україні – 
піднесення мовної та мовленнєвої культури суспільства, озброєння 
молоді знанням стилістичних багатств рідної мови, виховання 
шанобливого ставлення до слова як до знаряддя праці, носія 
інформації, професійного вербального ресурсу, засобу духовного 
впливу, що має сприяти розвитку культури й духовності народу. 

У новому Державному стандарті початкової ланки освіти 
серед ключових компетентностей, якими повинен оволодіти школяр,  
виділено: «вільне володіння державною мовою, що передбачає 
уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко 
та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, 
відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного 
спілкування та культурного самовираження, готовність вживати 
українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях…».[3, с.2]. 

Комунікативно компетентною особистість не народжується, 
вона нею стає в процесі навчання не тільки у школі, але й 
удосконалюється впродовж життя. Значна роль у формуванні такої 
особистості належить учителеві початкових класів, який закладає 
підґрунтя у розвитку мовленнєвих компетенцій та формування 
комунікативної компетентності молодших  школярів. 

Формування комунікативної компетентності молодших 
школярів у сучасній лінгводидактиці розглядається як важлива 
суспільно-педагогічна проблема. Ретроспективний аналіз наукових 
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джерел свідчить, що чимало досліджень присвячено пошукові 
дидактичних шляхів розвитку мовленнєвих і комунікативних умінь 
молодших школярів. Питання комунікативної компетентності 
як інтегрованої властивості особистості, що включає розвинені 
комунікативні здібності та сформовані уміння і навички 
міжособистісного спілкування досліджено у працях Ф. Бацевича, 
М. Вашуленка, Н. Гез, Н. Голуб, Ю. Жукова, І. Зимньої, 
К. Климової, Л. Мамчур, окреслено шляхи розвитку комунікативної 
компетентності молодших школярів у наукових розвідках Л. 
Вознюк, В. Гринькова, З. Залібовська-Ільніцька, Л. Кліманова, Т. 
Олійник та ін.

Результати проаналізованих досліджень засвідчили широкий 
спектр наукових пошуків щодо проблеми формування мовленнєвої  
компетентності молодших  школярів, проте  у  світлі  реалізації  
сучасних  концепцій означена проблеми  ще не знайшла належного 
вирішення.  

Метою статті є визначення шляхів формування 
комунікативної компетентності здобувачів початкової освіти  на 
уроках української мови.

Сьогодні існують різноманітні думки сучасних дослідників 
щодо структури поняття комунікативної компетентності та чимало 
інтерпретацій його визначення. 

Аналіз наукових джерел переконливо доводить те, що 
зарубіжні науковці переважно застосовують термін «комунікативна 
компетенція» (communicative competence).  Проте вітчизняні 
науковці використовуються дві категорії – «комунікативна 
компетентність», як здатність особистості, її готовність і 
спроможність до розв’язування комунікативних задач, та 
«комунікативна компетенція», що виявляється в наявності 
комунікативних знань, умінь, навичок і досвіді комунікативної 
діяльності.  

У докторському дослідженні І. П. Ґудзик глибоко 
обґрунтовано визначення комунікативної компетенції, що 
розглядається як здатність успішно користуватися мовою (усіма 
видами мовленнєвої діяльності) для пізнання, комунікації. У роботі 
виокремлено складники поняття комунікативна компетенція – 
мовна, мовленнєва і соціокультурна компетенції [2, с. 2].

Поняття  «комунікативна компетентність  здобувачів 
початкової освіти»  розуміємо як здатність дітей молодшого 
шкільного віку успішно користуватися усіма видами мовленнєвої 
діяльності (аудіювання, читання, письмо, говоріння) для 
пізнання, комунікації, впливу. Вважаємо, що процес формування 
комунікативної компетентності передбачає комунікативний 
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розвиток молодших  школярів, який  включає кількісне накопичення 
слів (збільшення словникового запасу, обсягу висловлювання) і 
якісні зміни у мовленні (правильна вимова, виразність, багатство, 
образність тощо). Проте, на нашу думку, основним критерієм 
інтенсивності та успішності формування комунікативної 
особистості є вміння розуміти, критично оцінювати усні й письмові 
тексти, уміння висловлювати  свої думки правильно, точно  та 
вміння правильно і оптимально використовувати свою мовленнєву 
діяльність у спілкуванні з іншими людьми. 

Важливо розпочати формування комунікативних умінь саме 
в молодшому шкільному віці для поетапного подальшого розвитку. 
Як зазначає М. С. Вашуленко, основною метою навчання рідної 
мови в початкових класах є «формування й удосконалення умінь 
і навичок висловлюватися і спілкуватися, володіти мовою в усіх 
сферах і видах мовленнєвої діяльності, доступних для молодших 
школярів» [1, с.12].

В основі формування комунікативної компетентності 
молодших школярів лежить уміння слухати, розуміти, досліджувати 
мовлення, висловлювати та будувати його, шукати та аналізувати 
інформацію для задоволення своїх потреб. Тому, починаючи з 
1 класу на уроках навчання грамоти, а в 2-4 класах на уроках 
української мови, у новій програмі передбачена робота за такими 
змістовими лініями: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо 
письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища» [6]. 

Формування  комунікативних  компетентності  молодших 
школярів, яка є індивідуальним інтегрованим утворенням, 
передбачає створення міжособистісної комунікативної взаємодії, 
що стимулює індивідуальну активність, ініціативність, дає 
можливість висловлювати свої думки.  

Тому цілком обґрунтованим  є організація та проведення 
«Ранкових зустрічей» відповідно до вимог Нової української 
школи[5], де учні молодших класів зможуть висловлювати свою 
точку зору, чути відмінні думки інших людей, аналізувати їх. Ранкова 
зустріч дасть дітям змогу брати участь у групових обговореннях, 
а педагогам – моделювати й активно розвивати в дітей уміння та 
навички ефективного спілкування, формувати  комунікативну 
компетентність. 

На сьогодні недостатньо точно знати мовну систему (її 
одиниці і правила їх трансформації та поєднання), необхідно мати 
уявлення про здатність установлювати і підтримувати необхідні 
контакти з іншими людьми, сукупність знань, умінь і навичок, які 
забезпечують ефективне спілкування. 

Ми погоджуємось із думкою Л. Мамчур, яка стверджує 
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«комунікативний аспект у навчанні української мови тісно 
пов’язаний з практичною спрямованістю вивчення шкільного 
курсу мови, який передбачає навчання діяльності спілкування, 
створення і застосування таких методичних систем, які сприяли 
б формуванню у школярів бажання спілкуватися, взаємодіяти із 
співрозмовником, впливати на нього, розвитку вмінь будувати 
власні висловлювання і контролювати перебіг комунікації, що 
забезпечить їхню комунікативну компетентність у суспільстві та 
входження у соціум» [4, с.3].

Ефективність формування компетенцій національно-мовної 
особистості залежить від цілеспрямованого пошуку шляхів 
удосконалення організації мовної освіти, свідомого проектування 
змісту навчання на основі оптимального поєднання традиційних 
та інноваційних педагогічних технологій, дидактичних методів і 
прийомів. При цьому традиційні форми і методи навчання стають 
підґрунтям наступного їх творчого переосмислення й оновлення. 

Процес формування комунікативної компетентності 
першокласників  розпочинається з удосконалення навичок усного 
мовлення. Він охоплює формування в учнів спочатку аудіативних 
умінь і навичок, а потім навичок говоріння, що включає роботу над 
побудовою як діалогічних, так і монологічних висловлювань.

Формуючи навички говоріння, працювати над 
удосконаленням звуковимови і культури мовлення, збагаченням, 
уточненням і активізацією словника, удосконаленням граматичного 
ладу мовлення. Особливу увагу приділяти усвідомленому 
ставленню учнів до свого мовлення. 

Розвиток навичок діалогічного мовлення розпочинається з 
першого класу.  Саме тому на уроках навчання грамоти в 1 класі 
варто слід навчати дітей будувати запитання і відповіді на них, 
тобто ознайомлювати із репліками-запитаннями та репліками-
відповідями. Для цього використовувати малюнки, невеликі за 
обсягом тексти, безпосередню навчальну ситуацію в класі.

Надзвичайно важливим моментом у навчанні молодших 
школярів складати монологічні висловлювання є вибір теми і мети. 
Для роботи над твором у початкових  класах обирати  добре відомі 
предмети зі світу природи, життєвого досвіду дітей, безпосередніх 
спостережень. 

Мовленнєва активність учнів підвищується  в  умовах  
інтерактивного навчання, оскільки у процесі парної, групової чи 
колективної взаємодії відбувається обмін думками, обговорення 
поставлених проблемних завдань. Учні, працюючи в команді 
(«Акваріум», «Ажурна плитка», «Експертні групи», «Карусель», 
«Домашні групи»)  вчаться планувати свої дії, проявляти ініціативу 
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(вибрати завдання, порадити, як організувати роботу); переконувати, 
нести відповідальність за себе і команду. 

Робота в парах дає учням можливість подумати, обмінятися 
ідеями з партнером, а потім озвучити це перед класом. Ця 
форма роботи сприяє розвитку навичок спілкування, вміння 
висловлюватись, переконувати, вести діалог. Найчастіше на уроках 
можна використовувати такі види роботи в парах: гра «Незнайко» 
(один учень читає, інший виправляє помилки); «Інтерв’ю» (узяти 
інтерв’ю і визначити ставлення партнера до заданого тексту, статті 
тощо); гра «Кіт і мишка» (зробити критичний аналіз чи редагування 
письмової роботи один одного); «Взаємні запитання» ( з’ясувати 
якість засвоєння правила,  тексту  один одного).

У процесі формування комунікативної компетентності 
на уроках української мови доцільно створювати ситуативне 
моделювання (розігрування мовленнєвих ситуацій, імітаційних  
ігор  «Слідопити», «Ти – мені, а я – тобі», «Сходи», «Перехрестя», 
«Ти – редактор», «Зайвина», «Спіймай помилку», «Вірю – не 
вірю», «Найрозумніший», «У кріслі автора», «Мовна дуель»), де 
учні засвоюють необхідні елементарні комунікативні відомості, 
збагачують свій словниковий запас, формують комунікативно-
мовленнєві уміння.

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що процес формування 
комунікативної компетентності вимагає комунікативно-
діяльнісного підходу до уроків української мови, тобто 
підпорядкування вивчення мовних знань  мовленнєвому  розвитку 
учнів. Формування комунікативної компетентності сучасних 
школярів вимагає урізноманітнення форм організації навчальної 
діяльності. При цьому перевага надається тим, які створюють 
таку мовленнєву ситуацію, коли кожний учень має можливість 
висловитись, проявити себе в комунікативному процесі. 
Ефективним з таких позицій є інтерактивне навчання, організація 
якого передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання 
рольових ігор, які сприяють формуванню комунікативних 
вмінь і навичок, виробленню цінностей, створенню атмосфери 
співробітництва, взаємодії. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО МЕТОДУ ЯК 
ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

У статті висвітлено принципи використання  
комунікативного методу як засобу підвищення мотивації до 
розвитку навичок говоріння. Розкрито роль комунікативного 
методу  як нової стратегії навчання іноземної мови.
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Сучасна методика викладання іноземних мов перебуває в 
пошуку нових підходів до навчання іноземної мови в середніх 
навчальних закладах. Наша школа стоїть перед прикрим фактом: 
в умовах традиційних форм та методів навчання школярі, пасивно 
отримуючи інформацію, не вміють здобувати її самостійно і 
застосовувати те, що знають. Багато проблем виникає в учнів 
під час вивчення іноземної мови; насамперед – це труднощі 
в спілкуванні, «мовний бар’єр», який багатьом учням важко 
подолати. Постає питання про зміни в системі іншомовної освіти, 
покращенні та вдосконаленні методів навчання учнів іноземним 
мовам [5, с. 7]. 

Нова програма з іноземної мови для середніх 
загальноосвітніх закладів України визнає комунікативний 
підхід провідним у навчанні іншомовного спілкування та 
набутті учнями навичок говоріння. Він визначився в результаті 
методичного осмислення наукових досягнень в галузі лінгвістики 
і психології. Основою комунікативного підходу є переорієнтація 
на комунікативну компетенцію як провідну, на спонтанність 
та природність комунікації. Визначальними принципами 
комунікативного підходу є:

-мовленнєва спрямованість навчального процесу; шляхом 
до поставленої практичної мети є правильне користування 
іноземною мовою;

-індивідуалізація з точки зору особистісного її аспекту як 
головного засобу мотивації та активності учнів;

-функціональність, яка забезпечує відбір іншомовного 
матеріалу, адекватного процесу комунікації [1, с.89].

Проблемою використання  комунікативного методу як 
засобу підвищення мотивації до розвитку навичок говоріння, 
займалися багато вітчизняних та зарубіжних педагогів, психологів 
та методистів, серед яких М. Бубер, М. Д. Добсон , Б. В. Житник, 
Л. В.Пироженко, О. І. Пометун та ін.

Мета дослідження полягає у визначенні ефективних форм 
та засобів реалізації комунікативного методу навчання говоріння 
іноземною мовою.

Актуальність даного дослідження аргументована 
важливістю проблеми використання комунікативного методу до 
навчання іноземної мови, як чинника формування позитивної 
мотивації до навчання, а також її недостатньою методичною 
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розробленістю для застосування в умовах сучасної школи.
Комунікативна діяльність має кілька характеристик – 

вмотивованість, цілеспрямованість, ситуативність [4, с. 89]. 
Комунікативність як підхід до навчання базується на таких 
основних принципах: 

-   принцип мовленнєво-мислительної активності;
-   принцип орієнтації на особистість учня;
-   принцип функціональності;
-   принцип ситуативності;
-   принцип новизни [2, с. 40].
Розуміння основних принципів комунікативності та 

дотримання їх на практиці забезпечує комунікативно-орієнтоване 
навчання іноземної мови в школі.

Комунікативність як підхід до навчання говоріння іноземною 
мовою реалізується через основні принципи діяльнісного 
спілкування. Інтерпретовані методично і використані на уроках 
іноземної мови, ці принципи сприяють створенню такого процесу 
іншомовного навчання, в ході якого стає можливим розвиток 
усіх якостей спілкування. Вони забезпечують комунікативно-
орієнтоване навчання іноземної мови в школі, адже саме 
комунікативний підхід є адекватним меті навчання спілкування 
[6, с. 106].

 На завершальному етапі навчання іноземної мови саме 
спілкування повинно допомагати формуванню іншомовної 
комунікативної компетенції, яка забезпечує використання 
іноземної мови в різних сферах комунікативної взаємодії. 
Інтерактивні технології стимулюють учнів приймати важливі 
рішення та відчувати себе частиною навчального процесу на 
уроці. За умови вмілого впровадження вони дозволяють залучити 
до роботи всіх учнів класу, сприяють виробленню соціально 
важливих навичок  роботи в колективі, взаємодії, ведення дискусії, 
обговорення. Завдяки такому навчанню поглиблюється внутрішня 
мотивація, інтерес учнів. Активна взаємодія на уроці дозволяє 
підтримувати в учнів інтерес до іноземної мови, тренувати їхню 
увагу, ефективніше засвоювати новий матеріал. Досягненню цих 
цілей на уроках англійської мови сприяє комунікативна методика 
навчання.

Використання інтерактивного навчання є засобом для 
досягнення тієї атмосфери в класі, яка здатна реалізувати 
принципи комунікативного підходу та практикувати навички 
спілкування іноземною мовою [3, с. 15].

Навчання говоріння іноземною мовою є неможливим 
без вирішення інтерактивних завдань на уроці, створення 
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доброзичливої атмосфери спілкування учнів з учителем, а також 
один з одним [3, с. 296].

Комунікативний метод найповніше реалізується через 
форму групової взаємодії учнів. Різні форми роботи на уроці, 
ситуації стимулюють учнів до комунікативно-вмотивованого 
спілкування, а спілкування дає їм змогу свідомо засвоювати 
матеріал. Розвиток комунікативних здібностей можливий тільки 
через вирішення інтерактивних завдань, що викличе в учнів 
задоволення та впевненість у собі, бажання говорити англійською 
мовою.

В результаті теоретичного дослідження було узагальнено 
теоретичні основи використання комунікативного методу до 
навчання іноземної мови, як чинника формування позитивної 
мотивації до навчання. Це дає підстави сказати, що цими 
питаннями займалося багато вітчизняних та зарубіжних вчених 
в галузі педагогіки, методики викладання та психології, проте 
залишаються питання і проблеми, які не були розкриті повністю і 
потребують подальшого вивчення. 
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У статті розглянуто двояке ставлення педагогів та 
діячів освіти до приватних шкіл та їх значення у системі 
освіти сьогодення. Виокремлено та наголошено на те, що 
приватні школи мають свої переваги над державними освітніми 
закладами. Здійснено аналіз та зосереджена увага на часових 
рамках виникнення приватних шкіл.
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Різноманітність типів навчальних закладів і форм здобуття 
освіти, як відомо, є обов’язковою передумовою для динамічного 
розвитку будь-якої освітньої системи. На початку 90-х років, 
коли стара система освіти почала розвиватись, в нашій країні 
стало можливим створення приватних шкіл. Небайдужі педагоги 
намагалися надатишкільній освіті демократичних форм, що було 
яскравим прикладом їхньої творчої громадянської ініціативи [1, 
c. 23].

Метою написання статті є висвітлення значення приватних 
шкіл у сучасній системі освіти.

Проблема створення приватних шкіл та їх функціонування 
частково розкриті в працях багатьох педагогів-науковців, діячів 
приватного сектору освіти, політиків, представників передових 
кіл громадськості, а саме в роботах В. Астахова, К. Астахової, Б. 
Корольова, М.Очкасової, Л. Сидоренка та ін. Але в той же час 
поза увагою дослідників залишився історико-педагогічний аспект 
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визначення умов існування приватної школи України другої 
половини ХІХ – початку ХХ століття, що й зумовило актуальність 
статті[1, c. 26].

Приватні заклади освіти є ровесниками незалежної України. 
Їх почали активно створювати в 1991 році як альтернативу масовій 
школі. На першому етапі це були вальдорфські школи, школи 
Монтессорі, школи, які відповідали особистим запитам батьків, 
наприклад, школи з духовною складовою, культурологічні, 
фінансові, економічні [2].

Приватні школи створювалися з метою надання освітніх 
послуг найвищої якості. Саме ця сторона діяльності приватного 
сектору набуває надзвичайної актуальності в період державного 
і громадського визначення її місця в національній культурі, 
напрямів та перспектив подальшого розвитку. Ці школи є 
альтернативою масовій школі для дітей з особливими фізичними 
та інтелектуальними потребами, для сімей з своїми власними 
духовними чи національними орієнтирами.

Як не дивно, приватні школи створювалися творчими 
людьми, які хотіли розкрити свій, незадіяний у державних 
школах, потенціал. Насамперед, це був такий освітній прорив, 
який давав змогу запровадити новітні технології і форми 
навчальної діяльності. Задовго до формування державної системи 
освіти в царській Росії діяли численні приватні школи і училища.
Утримувачами шкіл в минулому столітті були представники 
духовенства. Надалі поділ на державну і приватну системи освіти 
деякий час залишалося умовним: так, за свідченням 

В.О. Ключевського, окольничий царя Олексія Михайловича 
Федір Ртищев утримував за власний кошт вчителів-ченців, які 
навчали бажаючих мов, риториці, філософії та іншим наукам.

У 1991 році в Україні з’явилися перші загальноосвітні 
навчальні заклади недержавної форми власності: ліцей «Гранд», 
гімназія «Гармонія» та ін. До 1997 року з місцевого бюджету 
здійснювалося фінансування викладання предметів державного 
стандарту освіти для приватних шкіл. Така підтримка з боку 
держави постійно розширювалася [2]. Однак, у 2000 році з 
невідомих причин держава припинила фінансувати приватні 
школи.  Справа розвитку навчальних закладів приватної форми 
власності стала справою самих колективів і батьків. Починаючи 
з 2000 року почалася масова ліквідація приватних шкіл по всій 
Україні. На сьогодні в більшості обласних центрів України не 
залишилося жодної приватної школи, не говорячи про районні 
центри чи невеликі містечка. З понад 20 тисяч шкіл по Україні, 
приватних трохи більше сотні, що складає 0,01% від загальної 
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кількості загальноосвітніх навчальних осередків. 
За даними Держстату, в попередньому навчальному році в 

Україні налічувалося 3,8 мільйона учнів різних вікових груп, які 
навчаються в 16,9 тисячі шкіл, гімназій та ліцеїв. Педагогів, які 
займаються навчанням майже 4 мільйонів дітей, нараховувалось 
у 2016/2017 навчальному році близько 440 тисяч осіб. З-поміж 
усіх дітей приблизно кожен двохсотий вчиться в приватній 
школі: загальна кількість таких учнів близько 23,5 тисячі на всю 
Україну, що становить лише 0,6% загального числа школярів. 
Слід зазначити, що на одну приватну школу в Україні припадає 
близько 130 учнів, якими опікуються приблизно по 23-24 вчителів 
на школу, загальна кількість приватних навчальних закладів 
невелика – лише 180, трохи більше 1% [2].

Майже з подвійною перевагою над іншими містами за 
кількістю приватних шкіл попереду Київ, в якому налічується 48 
таких навчальних закладів. Друга за кількістю недержавних шкіл 
Одеса та Одеська область – 26 приватних  шкіл, Київська область 
і Харків з Харківщиною посіли третє місце – по 18 приватних 
шкіл [2].

Звісно, немає безкоштовної освіти, − є теоретично 
безоплатна освіта. Немає інструменту, коли кошти батьками 
вносяться на рахунок школи, але вони сплачують за освіту через 
систему податків. Практично в усіх країнах Європи є приватні 
школи і школи, які утримуються з місцевого або державного 
бюджету. Є цікаві зразки в Польщі, де існують громадські школи, 
утворені громадою. Слід додати, що  існує європейська традиція 
розглядати недержавні заклади освіти як невід’ємну частину 
освітнього простору держави. Приватні школи, наприклад, у 
Німеччині складають — 14%, у Швеції — 15%, у Франції — 18%, 
у США — 13%, в Голландії приватних шкіл понад 70%, у Польщі 
– 20%  від загальної кількості шкіл. В Україні ж вони складають 
0,01% від кількості загальноосвітніх закладів освіти [3].

У дореволюційній Росії приватні школи і пансіони 
відкривалися як в великих губернських містах, так і в містах 
повітових, таких, як Аткарськ Саратовської губернії і Білосток 
Гродненської губернії, і навіть в дрібних містечках на кшталт 
ПропойскаМогильовської губернії. Умовно всі приватні 
школи можна було розділити на дорогі столичні і дешевші, але 
потенційно менш якісні провінційні. Щоб підтримати доступний 
для широкого загалу населення, а не тільки заможним дворянам і 
купцям, рівень плати за навчання, багато нові приватні навчальні 
заклади зверталися за державної фінансової допомогою і часто 
її отримували. Ставлення до приватної освіти було змішаним не 
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тільки в професійних колах, а й у цілому в суспільстві: в його 
підтримку виступали зокрема Л. Н. Толстой, Н. Г. Чернишевський, 
а серед його противників були А. С. Пушкін і М. І. Лобачевський 
[4].

Варто зазначити, що приватні школи йдуть нога в ногу з 
прогресом. Завдяки цим навчальним осередкам виносяться на 
широке обговорення та проходять експериментальну апробацію 
питання трансформації освітнього середовища сучасної школи 
з урахуванням світових тенденцій і української практики, 
вивчаються шляхи вдосконалення нормативно-правової бази 
системи освіти в Україні з урахуванням європейського досвіду. 
Так, починаючи з 2007 року щорічно проходять Всеукраїнські 
форуми приватних закладів освіти, а з 2010 року у рамках 
цих форумів відбуваються і Міжнародні  науково-практичні 
конференції незалежних шкіл Європи. На обговорення виносяться 
надзвичайно актуальні теми зокрема, «Синергія сучасної школи», 
«Освіта й сучасні глобалізаційні процеси: український вимір»,  
«Розмаїття в освіті – яка школа потрібна Україні?»[5].

Оскільки існує багато думок щодо приватних шкіл, 
наведемо кілька позитивних та негативних сторін цього типу 
навчального закладу. 

Плюси приватних шкіл:
	є індивідуальний підхід до навчання дитини, якій 

приділяють стільки часу, скільки потрібно. Кількість дітей у класі 
не перевищує 12-14 чоловік;

	можливість творчої реалізації для вчителів, завдяки чому 
процес навчання проходить цікаво; 

	сувора дисципліна, до якої дитину привчають у таких 
навчальних закладах.

Мінуси приватних шкіл:
	іноді такі школи не відповідають очікуванням, 

експериментальні методики навчання часто не приносять ніякої 
користі загальному розвиткові дитини;

	оплата за навчання дитини є досить високою.
Впродовж останніх десяти років українці читають заголовки 

вітчизняних  газет та Інтернет-видань, які говорять самі за себе: 
«Приватна освіта — на межі банкрутства» («Дзеркало тижня. 
Україна» №19, 18 травня 2007), «В Україні масово зникають 
приватні школи» ( «Рідна країна», 07 листопада 2011 ), «В Україні 
майже не залишилося приватних шкіл» (Радіо Свобода, 15 
листопада 2013) [1].

Отже, що все ж існує певна дискримінація приватних шкіл 
як організацій, бо вони прирівнюються не до навчальних закладів, 
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а до бізнес-структур. Сьогодні більшість з тих нечисленних 
приватних навчальних закладів, які ще лишились,  знаходяться 
у критичній ситуації. Причому мова йде не про проблеми 
педагогічних систем приватних шкіл. Вони, як правило, показують 
дивовижну ефективність. Навіть, якщо освітні бюрократи 
спостерігають  творчий хаос, який панує в багатьох приватних 
школах, їм зрештою доводиться визнати: попри відсутність 
«порядку», чомусь і результати ЗНО добрі, і діти радісні, і батьки 
задоволені. А передусім тому, що з моменту створення приватних 
шкіл до них завжди застосовувалася подвійні стандарти: з одного 
боку було декларативне схвалення на державному рівні, а з іншого 
– жорсткий економічний тиск , утиски чиновників, маніпулювання 
умовами діяльності та громадською думкою через творення міфів 
різного типу.

Результатами нашого дослідження можуть користуватися 
студенти під час написання дослідницьких та наукових робіт.

Подальше вивчення теми статті сприятиме підвищенню 
авторитету приватних шкіл у  національній системі освіти. 
Здійснене нами дослідження зумовлює подальше ознайомлення 
з діяльністю вітчизняних приватних шкіл, дає можливість більш 
детального визначати  їх сильні та слабкі  сторони, а також 
привернути увагу на систему освіти  України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Лагодич М. Роль та місце приватних навчальних закладів 

у системі неперервної релігійної освіти в Україн / М.  Лагодич // 
Богословський вісник. – 2013. – №7. – С.23–43.

2. Приватні школи в Україні [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http: //www. lvivhjst.net/suspilstvo40648. – Назва з екрана.

3. Роль приватних шкіл в українській освіті [Електронний 
ресурс]. – 2011. − Режим доступу: http: //www.glavkom.ua/
publication115788. – Назва з екрана.

4. Частная школа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ru.wikipedia.org. – Назва з екрана.

5. Шиян О. М. Соціальний статус навчальних закладів 
приватної форми власності в Україні : дис. … канд. соц. наук / О. 
М. Шиян. –  К, 2002. –  165 с.

The article deals with the twofold attitude of teachers and 
educators towards private schools and their significance in today’s 
education system. It has been emphasized that private schools have 
their advantages over state educational institutions. The analysis 
has been done and attention on the time frame on the private schools 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

У статті проаналізовано теоретичні підходи науковців до 
проблеми формування соціальної активності дітей дошкільного 
віку; досліджено та розкрито сутність поняття «соціальна 
активність», підкреслюється роль соціальної активності як 
чинника суспільного розвитку; наголошується на необхідності 
формування діяльнісного ставлення дітей дошкільного віку до 
світу через включення їх у трудову діяльність.

Ключові слова: активність, трудова діяльність, соціальна 
діяльність, дошкільник, формування соціальної активності.

У період створення нового суспільства формування 
соціальної активності є важливою стороною виховання 
громадянина. Новими освітніми пріоритетами стають виховання 
відповідальності, творчої особистості, що усвідомлює 
потребу в розвитку своїх здібностей і має бажання і вміння 
вчитися,працювати; особистості, що прагне змінити на краще 
своє життя і життя своєї країни. Ці вимоги, що висуваються 
суспільством, відносяться і до сучасної дошкільної освіти. Вони 
припускають, перш за все, необхідність створення оптимальних 
умов для виховання активності особистості, спрямованих на 
повноцінну взаємодію з навколишнім середовищем відповідно до 
вікових особливостей і можливостей.

Проблема соціальної активності особистості завжди 
перебувала в центрі уваги дослідників. Поняття «соціальна 
активність» широко використовується у працях філософів, 
психологів, педагогів і соціологів. Різним аспектам 
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формування соціальної активності присвячені дослідження 
педагогів Є. Белозерцева, Л. Вохминової, Б. Вульфова, 
О. Газмана, С. Дармодехіна, Л. Захарової, А. Зосімовського, 
Л. Іванова. Різні аспекти проблеми виховання соціально 
активної особистості розкрито в працях І. Беха, О. Чугунової, 
Т. Мальковської, Н. Остапенко, І. Павлова та інших.

Доцільність формування на етапі дошкільного дитинства  
соціально активної особистості позначена в ряді досліджень 
і нормативних правових документах. Так, в «Концепції 
дошкільного виховання» відзначено, що необхідно «спонукати 
дітей до ініціативності та самостійності», тут визначені основні 
положення щодо формування не просто соціального індивіда, а 
соціально активної особистості. Базовий компонент дошкільної 
освіти передбачає формування у дітей навичок соціально 
визнаної поведінки, вміння орієнтуватися у світі людських 
взаємин, готовності співпереживати іншим, долучатися до 
спільної діяльності з однолітками та дорослими, оцінювати власні 
можливості, поважати бажання та інтереси інших людей [2].

За умов цілеспрямованого виховання для дітей старшого 
дошкільного віку стає актуальним поняття «соціальна активність», 
яку дослідники визначають як здатність дитини включатися 
до специфічної для певного віку діяльності з розв’язанням 
суспільних завдань, виявляти такий рівень психічної активності, 
який би сприяв отриманню результатів, значущих для інших і для 
себе (у плані становлення соціально значущих рис особистості) 
[4].

Соціальна активність не виникає спонтанно. Для її 
формування необхідна цілеспрямована робота, починаючи з 
дошкільного дитинства, оскільки тут закладається фундамент 
особистості, розвиваються різноманітні відносини зі світом. В 
процесі розвитку дитини відбувається засвоєння нею соціальних 
норм і правил. Процес розвитку відбувається не пасивно, а 
здійснюється в результаті активної взаємодії дитини з соціальним 
оточенням. Необхідно, щоб з самого початку така активність 
набувала виражений соціальний характер [1].

Дошкільний вік є найбільш сприятливим періодом для 
розвитку соціальної активності. Це обумовлено, з одного боку, 
збереженням високої сприйнятливості до соціальних впливів, 
з іншого - втратою безпосередності, розвитком елементів 
довільності, самосвідомості, внутрішніх етичних інстанцій, 
виникненням ієрархії мотивів, узагальненням переживань, що 
забезпечує дитині певний рівень свідомості і самостійності            
(Ш. А. Амонашвілі, Л. С. Виготський, А. Л. Венгер, Л. І. Божович, 
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М. І. Лісіна, В. С. Мухіна та ін.).
В ході взаємодії зі світом у дитини розвивається здатність 

до прояву ініціативи і старанності, через які виявляється цінність 
людини як соціальної істоти, міра її дієздатності в суспільстві. 
Різне поєднання ініціативи та старанності починає визначати 
індивідуальний стиль активності дитини, який стабілізується, 
трансформується, змінюється в ході подальшого становлення 
особистості.

Ретроспективний аналіз філософської, психолого-
педагогічної літератури дозволяє зробити висновок, що елементи 
формування соціальної активності особистості завжди входили в 
завдання соціально-морального виховання. 

В останні роки становище стало змінюватися. Впровадження 
особистісно-орієнтованого підходу показало, що існують інші 
принципи організації життєдіяльності дітей, орієнтовані на 
розвиток ініціативи, самостійності (Ш. А. Амонашвілі, Р. С. Буре, 
Е. В. Бондаревська, В. І. Логінова, В. Г. Маралов, В. А. Сітаров, І. 
С. Якиманська та ін.).

Наявні дослідження спрямовані на вивчення проявів 
активності в тому чи іншому виді діяльності і педагогічні умови її 
формування (М. М. Алексеєва, А. К. Бондаренко, В. Я. Воронова, 
С. В. Іваннікова, М. В. Крулехт, Р. Г. Казакова, Ю. Н. Рюміна, Е. К. 
Суслова і ін.). Однак проблема соціальної активності, її проявів 
і динаміки в дошкільному віці практично не вивчена. В ході 
пошуку підходів до вивчення соціальної активності дошкільника 
постало питання про вид діяльності дошкільника, в якому можна 
було б найбільш ефективно формувати соціальну активність. 
Ми в своєму дослідженні розглядаємо формування соціальної 
активності дітей старшого дошкільного віку в процесі трудової 
діяльності.

На даний момент визначено місце трудової діяльності 
дітей в освітньому процесі закладу дошкільної освіти і його 
зміст (Е. І. Корзакова, В. Г. Нечаєва, Е. І. Радіна і ін.), виділені 
форми організації трудової діяльності дітей (М. Машовець, 
Р. С. Буре, М. В. Крулехт, А. Д. Шатова і ін.), вивчено процес 
формування позитивного ставлення до праці, працьовитості і 
трудової активності дошкільнят  (Г. Бєлєнька, М. Машовець, О. 
Низьковська, О. Долинна та ін.), розглянуті особливості організації 
трудової діяльності дошкільнят в сім’ї (Л. В. Загік, Т. А. Маркова), 
оволодіння дітьми дошкільного віку позицією суб’єкта праці (М. 
В. Крулехт).

Питання організації трудової діяльності дітей старшого 
дошкільного віку теоретично досить добре вивчені. Однак 
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дані діагностичного дослідження показують, що формування 
соціальної активності через організацію дитячої трудової 
діяльності не знаходить належного втілення в практиці роботи 
дошкільних освітніх установ. При існуючій поліваріативності 
освітніх програм, що реалізуються в закладах дошкільної освіти, 
головним при організації трудової діяльності дітей залишається 
прагнення педагогів здійснити програмні вимоги, домогтися, 
щоб діти засвоїли суму знань і умінь, які визначені часто без 
урахування реального рівня розвитку дітей, тоді як трудова 
діяльність забезпечує виховний вплив на особистість дитини, 
задоволення потреби дитини в спільній діяльності.

На наш погляд, одна з причин такого становища полягає 
в тому, що в «Концепції дошкільного виховання» висловлено 
декілька суперечливе положення щодо обов’язковість трудового 
виховання і його місця в різнобічному розвитку особистості 
дитини, є пряма критика на адресу традиційного підходу до 
трудового виховання дошкільників. «Концепція…» виключає саме 
поняття «трудове виховання», а включає формування діяльно-
практичного відношення до світу. Тут дитина прилучається 
до тих соціально вироблених форм активності, які утворюють 
способи спрямованого перетворення світу –  способи постановки 
мети, вибору засобів і визначення черговості і послідовності їх 
застосування (планування), прогнозування можливих ефектів 
дій. Дошкільнята навчаються долати труднощі, контролювати 
виконання дій, оцінювати результати. У дітей виникає прагнення 
дбайливо відноситися до природного середовища, зберігати 
і примножувати в міру своїх сил багатства природи, виникає 
прагнення самому зробити те, що доступно іншому. 

Таким чином, сучасна ситуація визначає необхідність 
оновлення підходів до організації трудової діяльності дошкільнят, 
пошуку, актуальних методів і засобів, що сприяють ефективному 
формуванню соціальної активності у трудовій діяльності дітей 
старшого дошкільного віку.

Перспективу подальших досліджень цієї проблеми вбачаємо 
у розробленні методики формування соціальної активності дитини 
старшого дошкільного віку у трудовій діяльності.
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У статті розглянуто поняття інновація, інноваційні 
педагогічні технології. Розкриті умови ефективного застосування 
інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховному 
процесі сучасної початкової школи.
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технології, початкова школа.

Основною метою сучасної початкової освіти є створення 
умов для розвитку і самореалізації особистості молодшого 
школяра. Тому пріоритетним напрямком державної політики 
в сучасній освіті є її особистісна орієнтація, у реалізації якої 
пріоритетна роль відводиться вчителю початкових класів, який 
формує майбутній потенціал гуманного суспільства і спроможний 
до інноваційної педагогічної діяльності. 

Вважаємо необхідним зазначити, що інноватика в 
педагогіці існує на двох рівнях: теоретичному і практичному. 
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Причому перший рівень можна вважати достатньо розробленим: 
формулюються нові ідеї, концепції інноваційних педагогічних 
процесів. Однак їх впровадження у практичну діяльність 
недостатньо активне. Шляхом подолання такої невідповідності 
теоретичних досліджень у сфері інноватики і практичного 
їх застосування є визначення ефективних умов реалізації 
інноваційних технологій в системі діяльності початкової школи, 
що і зумовлює актуальність проблеми дослідження.

Метою даної статті є виявлення і розгляд системи умов, 
необхідних для успішного використання інноваційних технологій 
у початковій школі.

Суспільна потреба спонукає педагогів-новаторів до пошуків 
ідей і технологій, до поширення і запровадження передового 
педагогічного досвіду.

Дослідники проблем педагогічної інноватики (О. Арламов, 
М. Бургін,  І. Дичківська, В. Журавльов, В. Загвязинський, Г. 
Селевко, В. Сластьонін та ін.) намагаються співвіднести поняття 
нового у педагогіці з такими характеристиками, як корисне, 
прогресивне, позитивне, сучасне, передове.  Ними визначено 
та обґрунтовано основні методологічні й теоретичні положення 
інноваційної педагогічної діяльності. Разом з тим, велика 
кількість наявних сьогодні педагогічних технологій вимагає від 
педагога обізнаності з їх основами та вмінь щодо їх впровадження 
в навчально-виховний процес початкової школи, що і є завданням 
нашого дослідження.

Проблема оновлення загальної початкової освіти у 
сучасному світі хвилює як учених, так і педагогів-практиків, що у 
свою чергу спонукає освітян до визначення сутності педагогічних 
інновацій, характерних особливостей, пошуку шляхів створення 
ефективних умов для їх застосування у навчально-виховному 
процесі.

Розглянемо й уточнимо ключові поняття «інновація» 
та «інноваційна педагогічна технологія». Слово «інновація» в 
перекладі з латинського означає оновлення, зміну, введення нового. 
У педагогічній інтерпретації інновація означає нововведення, що 
поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу. Більшість 
науковців трактують інновацію як оригінальні, новаторські 
способи та прийоми педагогічних дій [1, с. 48]. 

Одні науковці переконані, що інноваціями можна вважати 
лише те нове, яке має своїм результатом кардинальні зміни 
в певній системі, інші зараховують до цієї категорії будь-які, 
навіть незначні, нововведення. Погоджуючись з обома групами 
науковців, будемо вважати кожне нововведення, який зумовлює 
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отримання кращого результату за попередній, інновацією. Ця 
думка перегукується із тлумаченням І. Дичківської. Розглядаючи 
інновацію як зміну системи, відповідну діяльність і результат, 
вона визначає поняття «інноваційні педагогічні технології» як 
«цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження 
в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів 
педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчальний 
процес від визначення його мети до очікуваних результатів» [1,  
с. 31]. 

Відтак основу і зміст інноваційних освітніх процесів 
становить інноваційна діяльність, сутність якої полягає в оновленні 
педагогічного процесу, внесенні новоутворень у традиційну 
систему з метою отримання продуктивних результатів. Прагнення 
педагогів до постійної оптимізації навчально-виховного процесу 
зумовило появу нових і вдосконалення використовуваних 
раніше педагогічних технологій різних рівнів і різної цільової 
спрямованості. 

Що ж до сутності поняття «умова», то вона у науково-
довідковій літературі трактується як ставлення предмета до 
навколишніх явищ,  без яких він існувати не може. Тобто, вона є 
тим середовищем, у якому явище виникає, існує та розвивається. У 
науково-педагогічній літературі «умови» розуміють як сукупність 
заходів навчально-виховного процесу, які забезпечують 
досягнення учнями вищого рівня рівності.

Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблем 
застосування інноваційних педагогічних технологій у навчально-
виховному процесі, характеристика сутності та змісту нових 
технологій, результати педагогічної практики дали підстави для 
визначення ряду умов ефективного використання інноваційних 
педагогічних технологій у навчально-виховному процесі сучасної 
початкової школи.

Першочерговою умовою ефективного застосування 
інноваційних технологій нами визначено створення інноваційного 
навчального середовища у початковій школі, спрямованого 
на забезпечення самореалізації особистості та заснованого на 
розробці та застосуванні у навчальному процесі інноваційних 
форм і методів його засвоєння. У контексті нашого дослідження 
ми орієнтувалися на такі принципи застосування нових технологій 
навчання: розвиток особистісного потенціалу, перманентний 
зв’язок теорії і практики, орієнтація на співробітництво, принцип 
активності, що спонукає особистість молодшого школяра до 
активної позиції у навчанні.

Спираючись на вищеозначені принципи застосування 
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інноваційних технологій ми дійшли висновку, що найбільш 
оптимальним у початковій школі є використання форм і методів 
кооперативного навчання. Адже саме кооперативна організація 
навчальної діяльності є базою для застосування нових технологій 
і спрямована на виховання особистості, здатної навчатися та 
змінюватися, співпрацювати на рівних одна з одною, що в контексті 
даної педагогічної умови зумовлено потребою у зміні характеру 
організації навчальної діяльності на уроках у початковій школі.

Наступною умовою інноваційного удосконалення 
навчально-виховного процесу у початковій школі  є становлення 
учня як суб’єкта навчально-виховного процесу.  Суб’єктом 
навчального процесу відчуває себе той, кого навчають, і стає ним 
тоді, коли його цілі, мотиви і способи діяльності відповідають 
педагогічним вимогам. Дії молодших школярів носять переважно 
репродуктивний характер і лише з часом вони все більш активно 
проявляють себе як суб’єкти навчально-виховного процесу, що 
супроводжується зростанням пізнавальних потреб і мотивів, 
створює необхідну передумову для творчої пізнавальної 
діяльності.

У ході аналітико-синтезуючої дослідницької роботи ми 
дійшли висновку, що для ефективного застосування нових 
технологій у ході навчального процесу необхідний розвиток 
пізнавальної активності молодших школярів, рівень успішності 
яких впливає на формування інтересу до навчання, озброює 
молодших школярів прийомами розумової діяльності з мобілізації 
та накопичення знань для вирішення навчальних проблем, 
розвиває ініціативу в творчому пізнанні. 

Необхідність поєднання індивідуальних форм діяльності 
молодших школярів із колективними – умова, яка випливає з 
наявності альтернативного підходу до індивідуалізації навчання, 
в основі якого – протиріччя між індивідуальним способом 
засвоєння знань, індивідуальним характером потенціалу окремого 
молодшого школяра. Дослідження психологів показали, що в 
індивідуальних умовах задачі розв’язуються не завжди, тому що 
індивід не усвідомлює тих прийомів, якими він користується, і 
тих помилок, які він при цьому допускає. Колективне розв’язання 
навчальних задач стимулює пізнавальну активність учнів. 
Засвоєння нових знань відбувається краще, розвиваються навички 
контролю і самоконтролю. На нашу думку, важлива особливість 
колективно-індивідуального  навчання полягає в тому, що при 
цьому створюються реальні умови перетворення молодшого 
школяра у суб’єкт діяльності за рахунок розширення спектра 
виконуваних ним функцій управління власною діяльністю. 
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Нами з’ясовано, що для ефективного застосування 
інноваційних педагогічних технологій у НВП початкової 
школи необхідна реалізація такої умови як розвиток технології 
компетентності вчителів початкової школи. Під технологічною 
компетентністю ми розуміємо процес поглибленого ознайомлення 
вчителів початкових класів з основами різноманітних інноваційних 
технологій, розвиток спеціальних практичних навичок та 
вмінь використовувати дані технології, формування певних 
психологічних і моральних якостей, необхідних для роботи в 
інноваційному освітньому середовищі.

До сутнісних характеристик технологічної компетентності 
ми відносимо: поглиблене знання різних педагогічних технологій; 
перманентне оновлення знань для успішного розв’язання 
професійних завдань. Реалізація розробленої нами умови 
здійснюється через впровадження різних форм методичної роботи 
(семінари-тренінги, методичні аукціони, засідання педагогічної 
ради з обраної проблеми, педагогічні виставки, дискусії, 
презентації інноваційних проектів, самоосвіта), що допоможе 
вчителям початкових класів систематизувати та узагальнити 
знання з проблеми використання інноваційних технологій.

Отже, аналіз та узагальнення теоретичних ідей та 
практичного досвіду дозволив визначити умови ефективного 
застосування інноваційних педагогічних технологій: створення 
інноваційного навчального середовища, спрямованого на 
забезпечення самореалізації особистості та заснованого на 
розробці та застосуванні у навчальному процесі інноваційних 
методів його засвоєння; становлення учня як суб’єкта навчально-
виховного процесу; забезпечення розвитку технологічної 
компетентності вчителів початкової школи на підставі 
поглибленого ознайомлення з науково-практичними основами 
освітніми інноваційних технологій, розвитку методичних умінь 
методичних умінь та навичок використання даних технологій; 
поєднання індивідуальних форм діяльності молодших школярів 
із колективними; розвиток пізнавальної активності молодших 
школярів засобами проблемного та проектного навчання, 
формування у них мотивації до навчання.

Існують й інші умови, від яких залежить глибина 
інноваційних перетворень в організації навчально-виховного 
процесу в початковій школі. Проте врахувати їх у практичному 
процесі дуже складно. Для цього має бути створена відповідна 
база та підвищений рівень вчительського складу. Повна реалізація 
розглянутих вище умов майже гарантовано підвищує якість 
навчання. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ПЕДАГОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА

В статті розкрито соціально-психологічні аспекти 
педагогічного насильства. Розглянуто сутність педагогічного 
насильства з точки зору психології. Виокремлено види та 
форми педагогічного насильства, їх специфіку. Особливу увагу 
приділено психологічному педагогічному насильству як найбільш 
поширеному і освітньому середовищі. Розкрито соціально-
психологічні чинники насильницьких дій педагогів по відношенню 
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насильство, агресія.

Трансформаційні процеси, що відбуваються в українському 
суспільстві на протязі останніх років, залишають значний відбиток 
на всіх сферах життєдіяльності. Найбільш значущі зміни сьогодні 
відбуваються в освітньому середовищі. Ми прагнемо, щоб система 
сучасної української освіти відповідала світовим стандартам. 
Проте насильство в освітньому середовищі являє собою значну 
соціально-психологічну проблему. Насильство в освітньому 
середовищі в свою чергу включає насильство в учнівському 
середовищі, насильницькі дії учнів по відношенню до вчителя, 
насильницькі дії адміністрації закладу по відношенню до вчителя, 
насильство у педагогічному колективі, насильство вчителя по 
відношенню до учнів. Останній вид насильства визначають як 
педагогічне насильство. 

Проблема педагогічного насильства характеризується 
особливим негативним впливом педагогів на формування і розвиток 
особистості. Прихований характер даного соціального явища 
утруднює можливість його вияву та здійснення превентивних 
заходів, тому характер проблеми часто недооцінюється державою. 
Проблема педагогічного насильства залишається недостатньо 
вивченою, зокрема, не до кінця з’ясовано причини такого 
насильства, його види, наслідки та те, яка допомога надається 
потерпілим дітям.

Загальна характеристика насильства відображена у працях 
таких вчених, як Л. Берковіц, Р. Берон, П. Бурдьє, Й. Галтунг, А. 
Гжегорчик, А. А. Гусейнов, І. О. Ільїн, зокрема, соціологів: В. А. 
Бачиніна, Л. М. Герасіної, А. В. Дмитрієвa, О. Ю. Тевлюкової, І. 
П. Рущенка, О. В. Соболєва та інших.

Причини нaсильницької і агресивої поведінки часто не 
розділяються і стають єдиним предметом дослідження. Серед них 
виокремились такі напрямки: інстинктивна поведінка (вроджене 
прагнення до смерті і руйнування – З. Фрейд, К. Лоренц, Р. Ардрі, 
Е. Фромм); теорії спонукання (мотивація спричинення збитків або 
шкоди іншим – Д. Доллард, Н. Міллер, А. Бандура, Л. Берковіц, Х. 
Зільманн); когнітивні моделі (емоційні і пізнавальні процеси як 
основні детермінанти агресії – Л.Берковіц, Х.Зільманн); соціальне 
навчення (засвоєння і підтримка шляхом безпосередньої участі в 
ситуаціях прояву агресії і насильства, а також унаслідок пасивного 
спостереження за такими проявами – А. Бандура, Е. С. Борден, 
А. Басс, С. Г. Паттерсон, Р. Ричардсон). У дослідженні гендерних 
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особливостей виокремились такі напрямки: дослідження 
психологічних відмінностей (Е. Е.Маккобі, К. К. Джеклін, П. 
П. Іглі і Д. Д. Штеффен); дослідження статевих відмінностей 
організації мозку (В. Ф. Коновалова, Н. А. Отмахова). Дослідження 
гедерних особливостей та вияву агресї в чоловіків та жінок ( і Л. 
Л. Ньємела) та соціальні ролі і соціальний статус та їх вплив на 
агресивну поведінку (П. П. Іглі).

 Мета статті – розкрити соціально-психологічні аспекти 
педагогічного насильства. Т.В. Шипунова відносить педагогічне 
насильство до видів насильства, що не мають на меті завдання 
шкоди. Метою педагогічного насильства є виховання та освіта. 
Так як методи виховання завжди тісно пов’язані з покаранням 
та винагородою, а покарання – це насильство (психологічне чи 
фізичне, на нашу думку, може бути і економічне). Р. Мертон 
визначає дії, що підпадають під визначення «педагогічне 
насильство» як інновація, коли мета є соціально схвалюваною, 
а засоби такими, що суперечать наявній у суспільстві системі 
норм і правил. Психологічний зміст поняття «насильство» 
пов’язують з поняттям «агресія». Частина науковців, зокрема Л. 
Берковіц, вважають, що схильність до насильницької поведінки 
безпосередньо залежить від здатності особи переживати 
фрустрацію. Фрустрація – це психічний стан внутрішньої 
напруги спровокований реальними або уявними перепонами на 
шляху до задоволення потреб, досягнення цілей чи здійснення 
бажань. Основоположник теорії фрустрації Д. Доллард розглядає 
насильницьку поведінку як ситуативний, а не еволюційний 
процес. Згідно поглядам Долларда, агресія – не ваблення, яке в 
організмі людини виникає автоматично, а реакція на фрустрацію: 
спроба подолати перешкоду на шляху до задоволення потреб. [1]

Дослідження показують, що близько 60% педагогів 
незадоволені своєю діяльністю; розвиток синдрому «професійного 
вигорання» не залежить від віку, статі, регіональних умов праці; 
серед факторів психічного перенавантаження – поведінка 
«важких» дітей, робота з якими потребує кращої психологічної 
підготовки майбутніх вчителів; хиби в організації педагогічної 
діяльності.

Насильство в психології визначається як застосування 
силових методів або психологічного тиску з допомогою погроз, 
завідомо спрямованих на слабких або тих, хто не може чинити 
опір. Насильство – застосування (загроза застосування) сили, як 
вияву своєї волі відносно інших. Насильство обмежує можливості 
дій на власний розсуд того, на кого спрямоване [2].

Формування якісного особистісного розвитку, вольової 
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та моральної сфери учнів можливе лише за умови здійснення 
педагогічного тиску. Міра цього формуючого тиску для кожної 
дитини визначається індивідуально. Професійна майстерність 
вчителя полягає у визначенні цієї міри. Однак провідними або 
базовими тут стають морально-етичні якості особистості самого 
вчителя. Бо переступаючи поріг шкільного класу, вчитель отримує 
над ним владу.

Х. Хекхаузен в праці „Мотивація та діяльність” наводить 
класифікацію мотивів влади американських соціальних психологів 
Френча та Равена [3] :

1. Влада винагороди (reward роwer). Її сила визначається 
очікуванням В того, якою мірою А в змозі задовольнити один 
з його (В) мотивів і наскільки А поставить це задоволення в 
залежність від бажаного для нього поведінки В.

2. Нормативна влада (legitimate роwer). Йдеться про 
інтериоризовані В норми, згідно яким А має право контролювати 
дотримання певних правил поведінки і у разі потреби наполягати 
на них.

3. Влада еталона (referent роwer). основана на ідентифікації В 
з А і бажанні В бути схожим на А.

4. Влада знавця (expert роwer). Її сила залежить від величини 
приписуваних А із сторони В особливих знань, інтуїції або 
навичок, що відносяться до сфери тієї поведінки, про яку йдеться.

Професійні функції вчителя передбачають всі перераховані 
види джерел влади щодо учнів. Вчитель здійснює оцінку знань 
та поведінку учня і таким чином реалізує владу винагороди, він 
же виступає носієм певних норм та правил, він пропонує учням 
певні еталони для наслідування і виступає експертом у своїй 
галузі наукових знань. Існують різні методи впливу особистості 
вчителя на учнів: навіювання, переконання, примушення, 
зараження, прохання, пробудження імпульсу до наслідування, 
деструктивна критика, ігнорування, самопросування, формування 
до прихильності, маніпуляція. Отже система «Учитель-Учень» 
передбачає ситуацію певної напруги, так як пов’язана з владою, 
тиском, оцінкою результатів діяльності.

На жаль, сьогодні доводиться говорити про психологічне 
насильство в контексті функціонування педагогічної спільноти. 
З цим явищем пов’язане усвідомлене зловживання службовим 
становищем, особистісне самоствердження вчителя за рахунок 
дітей та неусвідомлена розрядка, компенсація емоційних травм, 
отриманих в інших місцях за рахунок молодших і слабших. 
Неусвідомлена компенсація негативних емоційних переживань за 
рахунок молодших є глибинним атрибутом нашої культури.
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До загальних характеристик педагогічного насильства 
можна віднести частину ознак патологічних форм агресивної 
поведінки: агресивна поведінка не адекватна ситуації; воно 
незвичне; знижена здатність до вольового контролю через 
афективний компонент; агресивна поведінка не тягне за собою 
докорів сумління чи розкаяння; реакція на власні дії пов’язана із 
почуттям самовдоволення чи навіть задоволення [4]. 

До видів педагогічного насильства відносять: фізичне 
насильство, психологічне насильство, сексуальне насильство та 
економічне насильство.

Найчастіше учні стикаються із психологічним насильством 
з боку педагогів, яке зазвичай набуває форм психологічного 
насильства. До них можна віднести:  

-  перебільшення, наприклад, «я би на твоєму місці крізь 
землю провалилась», «від тебе вся школа плаче», «я би згоріла від 
сорому» тощо;

- негативні узагальнення, які найчастіше здійснюються за 
допомогою таких виразів, як «ти ніколи…», «ти завжди…», « 
вічно ти…», «скільки можна!», «та коли вже ти…»;

- загрозливі звороти типу «спробуйте мені тільки не 
зробити», «не дай бог ви ще раз…» тощо;

- іронічні вирази та інтонації;
- перекривляння слів, інтонації, міміки учнів. Воно 

завжди зображує певний відхід його об’єкту від нормальності і 
сприймається останнім як прояв зневаги;

- переривання учнів в розмові. Це взагалі один з 
найпоширеніших дефектів педагогічного спілкування, який 
постійно зустрічається при будь-яких загостреннях розмови;

- звинувачувальні підтексти, наприклад, «чи не здається 
тобі…», «чи не час тобі вже…», «може ти вже, в решті решт…» 
тощо. В цих підтекстах повідомляється, що це вже не перший раз, 
є уїдливим натяком [5].

Як педагогічне насильство можна маркувати ведення діалогу 
у стилі сварки. Це одна з головних ознак конфліктної субкультури. 
Будь-яка трохи загострена розмова ведеться сварливим тоном 
із застосуванням тих виразів, які надають діалогу характер 
конфлікту, наприклад, «ти диви…», «ще чого!», «як би не так!», 
«а ти як собі думав!», «бач, чого захотів!» тощо. Характерною 
помилкою у спілкуванні з учнями є також «прибудови зверху», 
тобто демонстрація зверхності, власних переваг в тій чи іншій 
формі. Це вказівки на явні слабкі місця учнів, що робляться в 
іронічній, принизливій формі.

Всі ці прояви є психологічним насильством тому, що вони 
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утримують примус з елементами агресії (нормальна педагогічна 
техніка теж утримує нав’язування педагогічної волі, але шляхом 
переконання, навіювання, організації тощо), а прихованим 
насильством його робить те, що воно не усвідомлюється як таке 
педагогами, вважаючись ними елементом нормальної, припустимої 
педагогічної техніки. Учні часто також не бачать в цьому нічого 
особливого, бо вони й у батьків зустрічають таку ж комунікативну 
техніку, але все ж таки страждають від них і, головне - наслідують 
їх у своєму спілкуванні і передають наступним поколінням.

Важливим моментом щодо розуміння сутності та етіології 
педагогічного насильства є виокремлення його детермінант. 
Багато дослідників вважають, що традиції шкільного середовища 
провокують і стимулюють жорстокість. До таких традицій 
відносять:

- загальний психоемоційний фон закладу освіти, що 
характеризується високим рівнем тривожності суб’єктів взаємодії 
в сукупності з невмінням контролювати власні емоції і регулювати 
стан;

- «політична» система установи освіти, що включає 
агресивні взаємовідносини всередині педагогічного колективу, 
в тому числі авторитарно-директивний стиль управління, 
відсутність обґрунтованої системи педагогічних і професійних 
вимог;

- особливості ставлення педагогів до школярів, побудовані 
на необґрунтованих вимогах з боку дорослих і максимальному 
безправ’ї дітей;

- система взаємовідносин всередині класного колективу (як 
референтної групи);

- наявність загальновизнаних соціальних ролей, що 
включають ролі «жертви» і «господаря»;

- традиції в соціумі, пропаговані засобами масової 
інформації.

До причин, за якими педагоги в освітньому процесі 
використовують різні форми насильства, можуть бути віднесені:

- особливості особистості вчителя (ригідність, тривожність, 
домінування, низький рівень емпатії, агресивність, дратівливість);

- нелюбов (негативне ставлення) до дітей і своєї роботи;
- незадоволеність своїм соціальним становищем;
- низький рівень соціальних навичок;
- проблеми зі здоров’ям;
- незнання інших способів роботи з неслухняними дітьми;
- вирішення важких (конфліктних) ситуацій.
Наслідками педагогічного насильства можуть бути: 
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замкнутість; демонстрація повної відсутності страху; 
неврівноважена поведінка; агресивність, схильність до нищення 
й насильства; уповільнене мовлення, нездатність вчитися; надто 
висока зрілість та відповідальність у порівнянні зі звичайними 
для цього віку; уникання однолітків, бажання гратися лише з 
маленькими дітьми; занизька самооцінка; тривожність; намагання 
справити враження людини, що живе в злиднях; страх фізичного 
контакту, депресія, спроби самогубства; уживання алкоголю 
або наркотиків; психосоматичні хвороби, на кшталт болю в 
животі (неврастенії); нав’язливі страхи (фобії); насильство по 
відношенню до свійських тварин, та взагалі до більш слабших 
істот; почуття провини за отримання фізичних ушкоджень.

Отже, педагогічне насильство – це особливий вид 
насильства в закладах освіти. Педагогічне насильство – це 
надзвичайно болюче та актуальне питання, що викликає серйозну 
стурбованість, яке, не лише ставить дітей в залежне становище, а 
й завдає величезної моральної шкоди суспільству й є серйозною 
загрозою дотримання прав людини і дитини.

Сам процес навчання передбачає створення неоднозначної 
ситуації домінування, коли учень довіряється владі вчителя. 
Однією із ключових характеристик педагогічного насильства 
є високий рівень латентності через особливості культурних 
традицій (схожі форми насильницької поведінки допускаються 
у сім’ї), ретельне приховування вчителем та адміністрацією 
школи фактів насилля.  Найчастіше в освітньому середовищі 
зустрічається психологічне та фізичне педагогічне насильство. 
Чинники педагогічного насильства можна класифікувати на 
соціальні (причини приховані в особливостях організації самої 
соціальної системи) та особистісні (причиною здійснення фактів 
насильства є індивідуальні особливості психічної та соціальної 
організації педагога).

Відкрите обговорення проблеми педагогічного насильства 
приводить до формування та усвідомлення проблеми як педагогами 
та учнями так і їх батьками. Сприяє формуванню аналогічних 
понять і уявлень відносно піднятої теми як у дорослих так і у 
дітей, що відіграє велику роль у формуванні профілактичних і 
реабілітаційних програм.
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The article deals with the socio-psychological aspects of 
pedagogical violence. The essence of pedagogical violence from 
the point of view of psychology has considered. The types and forms 
of pedagogical violence, their specifics are singled out. Particular 
attention is paid to psychological pedagogical violence as the most 
widespread and educational environment. Socio-psychological factors 
of violent actions of teachers in relation to pupils have revealed. The 
consequences of pedagogical violence are outlined.
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проблеми індивідуалізації навчання іноземної мови на початковому 
ступені ЗОШ.

Ключові слова: фонетична компетенція, індивідуалізоване 
навчання, регулююча індивідуалізація, індивідуалізовані вправи.

Сучасні інтеграційні процеси, входження України в 
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Європейський освітній простір, міжнародний обмін інформацією 
у різних галузях знань значною мірою впливають на підвищення 
статусу іноземної мови, як важливого засобу комунікації та 
навчального предмета. Суспільні перетворення в системі 
освіти, діяльність наукової громадськості впродовж останнього 
десятиліття в Україні, спонукають до активізації проблеми змісту, 
форм і методів індивідуалізованого навчання в умовах суспільного 
виховання.  Набуття комунікативної компетенції, що є основною 
метою вивчення іноземної мови в загальноосвітній школі, означає 
оволодіння всіма її компонентами, а саме: мовними, мовленнєвими, 
стратегічними, соціокультурними. Фонетична компетенція є 
складовою частиною мовної компетенції. Основи формування 
слухомовних та інтонаційних умінь закладаються на початковому 
етапі навчання з застосуванням принципів індивідуалізації 
навчання, як ефективної основи навчання іноземній мові. Ці та 
інші фактори зумовлюють актуальність теми дослідження.

Проблемою формування іншомовної фонетичної компетенції, 
а також індивідуалізації навчання, займалися багато вітчизняних та 
зарубіжних педагогів, психологів та методистів, серед яких видатні 
українські та російські педагоги та методисти Лев Семенович 
Виготський, Вадим Андрійович Крутецький, Світлана Юріївна 
Ніколаєва, Сергій Леонідович Рубінштейн, Олексій Юрійович 
Савченко, Василь Олександрович Сухомлинський, Борис 
Михайлович Теплов, відомий англійський науковець Джерард 
Келлі та багато інших.

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні 
формування іншомовної фонетичної компетенції з урахуванням 
індивідуально-психологічних особливостей учнів на початковому 
ступені ЗОШ.

Формування основ комунікативної компетенції у молодших 
школярів, що становить мету і зміст навчання іноземної мови 
в початковій школі, звичайно розпочинаються з усних форм 
спілкування. Оволодіння ними вимагає серйозної уваги до засвоєння 
учнями вимовних характеристик і до розвитку в них здатності до 
слухового сприймання іншомовного мовлення.

Молодші школярі вчаться: адекватно вимовляти й 
розрізнювати зі слуху усі звуки англійської мови; зберігати довготу 
і короткість голосних; зберігати дзвінкість кінцевих дзвінких 
приголосних; уникати пом’якшення приголосних перед голосними; 
дотримуватися злитої вимови службових слів з повнозначними; 
дотримуватися словесного і фразового наголосу,а також поділу 
речення на синтагми; володіти інтонацією стверджувальних, 
питальних, спонукальних речень, а також речень з однорідними 
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членами; користуватися транскрипцією. Мінімізація змісту 
навчання вимови позначується і на характері вимог до якості вимови 
учнів. У загальноосвітній школі учні повинні оволодіти вимовою 
апроксимовано, тобто наближено до еталону слухо-вимовних і 
ритміко-інтонаційних навичок освічених носіїв іноземної мови 
до такого рівня, який дозволяє успішно здійснювати іншомовне 
спілкування [5, с. 74].

Процес формування англомовної фонетичної компетенції 
учнів початкової школи є доволі трудомістким. Його організація має 
бути системною, цілеспрямованою, функціонально-орієнтованою. 
Для того щоб створити передумови успішного формування 
англомовної фонетичної компетенції в учнів початкової школи 
потрібні чималі зусилля, знання, уміння й навички як збоку 
вчителя, так і з боку учнів. Шляхи для формування іншомовної 
фонетичної компетенції вимагають врахування вікових та 
індивідуальних особливостей дітей, врахування провідного виду 
діяльності молодших школярів, щоб зробити процес засвоєння 
фонетичного матеріалу  цікавішим і ефективнішим.  Не слід 
забувати про необхідність дотримання принципу зіставного 
аналізу фонологічних систем рідної та іноземної мови, принципу 
наочності, принципу комунікативної організації навчання вимови, 
а також про те , що результативність навчання вимови значною 
мірою зумовлена рівнем професійної-мовної компетенції вчителя.

Основи формування слуховимовних та інтонаційних 
умінь закладаються на початковому етапі навчання, з наступним 
їх вдосконаленням на середньому та вищому ступенях ЗОШ. 
Відповідно до нових програм з іноземних мов для загальноосвітньої 
школи, формування фонетичної компетенції починається з другого 
класу на основі комунікативного підходу до навчання іноземної 
мови. З цього випливає, що робота над фонетичним матеріалом є 
не окремим її видом, відірваним від усього ходу уроку, а важливою 
його частиною, інтегровану в процес спілкування [3, с. 59].

Зважаючи на чинники формування основ комунікативної 
компетенції, формування іншомовної фонетичної компетенції 
у молодших школярів має становити одне із провідних завдань 
раннього навчання іноземної мови. Проте його вирішення 
ускладнюється низкою причин. Так, в оригінальних нормативних 
джерелах, які служать взірцем при відборі мовного матеріалу, не 
визначено стандарти навчання іноземної вимови дітей молодшого 
шкільного віку, хоча стосовно лексичного і граматичного матеріалу 
розроблено відповідні мовні мінімуми [7,  с. 33].

Індивідуалізація навчання – це спеціально організований 
педагогічний вплив на учнів, який розуміє врахування їх 
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індивідуальних особливостей і який веде до розвитку цих 
особливостей. Це один із засобів актуалізації потенційних 
можливостей кожного учня. Воно веде до мобілізації резервів 
психічного розвитку учня [6, с. 18].

Індивідуалізація навчання направлена на виконання 
двох завдань: врахування здібностей і їх розвиток. Врахування 
індивідуальних особливостей учнів виражається в розподілі 
завдань між учнями на уроці, різної степені важкості в різній 
ступені активності учнів на уроці і т.п. звичайно таке врахування 
має здійснюватися вчителем постійно. Також потрібно враховувати 
вікові особливості учнів, рівень їх знань і розумовий розвиток [4, 
с. 115].

В сучасній методиці навчання іноземних мов види 
індивідуалізації визначаються відповідно до характеру підструктур 
психологічної структури індивідуальності учня, зважаючи на 
те, що кожна з них здійснює значний вплив на рівень володіння 
учнем іноземною мовою [1, с. 47]. Загалом виділяють такі види 
індивідуалізації як: мотивуюча, за допомогою якої  здійснюється 
врахування відмінностей у мотиваційній сфері учнів; регулююча, 
оскільки, при навчанні іноземних мов провідним компонентом 
виступає рівень сформованості іншомовних навичок і вмінь, який 
може бути підвищений і допомогою лише регулювання режимів 
навчання; розвиваюча, так як теоретичні та експериментальні 
дослідження довели, що для якісного і швидкого оволодіння 
іншомовним мовленням слід мати добре розвинені фонематичний 
слух і слухову пам’ять, достатній безпосередній обсяг пам’яті, 
гнучке словесно-логічне мислення і високу емоційну стійкість і в 
окремих учнів ці процеси та якості слід розвивати цілеспрямовано 
на матеріалі іноземної мови; формуюча, оскільки одне із завдань 
вчителя іноземної зви полягає у наданні допомоги учневі у 
формуванні індивідуального стилю оволодіння іншомовною 
діяльністю.   

Основним засобом індивідуалізованого навчання є 
індивідуалізовані вправи [2]. До їх складу входять адаптивні вправи, 
коригуючі вправи, а також стимулюючі вправи для вдосконалення 
усіх компонентів успішності формування фонетичних умінь і 
навичок.

В результаті теоретичного дослідження було узагальнено 
теоретичні основи формування англомовної фонетичної 
компетенції та конкретизовано зміст індивідуалізації навчання на 
основі регулюючої індивідуалізації. Це дає підстави сказати, що ці 
питання досліджувалися багатьма вітчизняними та зарубіжними 
вченими в галузі педагогіки, методики викладання та психології, 
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проте залишаються питання і проблеми, які не були розкриті 
повністю і потребують подальшого вивчення, серед яких проблема 
розробки індивідуалізованих вправ для формування іншомовної 
фонетичної компетенції в учнів молодших класів.
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У статті розглянуто особливості середньовічної персько-
таджицької літератури. Розкрито важливість прозових творів 
перської літератури. Наведено приклади поезій відомих східних 
поетів, таких як Омар Хайям, Рудакі та Гафіз. Проаналізовано 
вклад персько-таджицької літератури у розвиток світової 
літератури.

Ключові слова:поезія, віршування, бейт, фард, рубаї, газелі, 
двовірш, чотиривірш.

Персько-таджицька література займає чільне місце у 
розвитку, як світової літератури загалом, так зокрема і поезії, яка 
збагатила лірику багатьма жанровими формами і подарувала світу 
таких майстрів пера як Омар Хайям, Рудакі, Гафіз та багато інших. 
Вивчаючи тему, необхідно зауважити, що середньовічна персько-
таджицька поезія, оспівуючи кохання, жіночу красу, розмірковуючи 
над сенсом життя і досі вражає світ.

Без сумніву, персько-таджицька література є цікавою 
для дослідження багатьох вчених, не лише мовознавців та 
літературознавців, якими було сформульовано безліч класифікацій 
та підходів до вивчення, а і вчених історико-суспільних наук. Не 
дивлячись на різноманіття поглядів, є ще багато недосліджених 
питань перської літератури: перська проза, яка на відміну від поезії, 
не надто відома серед українських вчених − філологів.

Метою статті є необхідність звернути уваги на літературу 
Сходу та, особливо, на персько-таджицьку прозу, яка є скарбницею 
знань з точки зору літератури, мови, філософії, культурології, 
релігії, політології та багатьох інших наук.

Важливо наголосити, що середньовічна література Сходу 
– це не лише поезія, але і проза, яка почала розвиватися ще у XI 
столітті і представлена творами дидактичного та документального 
характеру. Одним із найбільш значних прозових творів є «Чахар 
Магале» перського письменника і поета Ахмада ібн Умара ібн 
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Алі також відомого як Нізамі Арузі. «Чахар Магале» або «Чотири 
розмови» – це єдина робота даного автора  яка повністю  збереглася 
до наших днів [3, с. 34]. У вступі до «Чахар Магале» Арузі 
висвітлює питання політології, гносеології та природознавства, 
а у самому творі описує концепцію  царської влади у Персії на 
прикладі чотирьох професій, які повинен мати султан у своєму 
палаці. Визначальною рисою творів Арузі є передмова, у написанні 
якої він широко використовує подвійні речення.

Важливим зразком прозової літератури Персії також є збірка 
анекдотів «Джавамі уль-Хікайат» Захіріддіна Насра Мухаммада, що 
датується 1232 роком. Найвідомішим твором перської літератури є 
збірка казок «Тисяча і одна ніч» в якій перська цариця Шахерезада 
розповіла своєму чоловікові, жорстокому королю Шахріяру тисяча 
і одну історію для того, щоб відтягнути час своєї страти. Основою 
даною збірки стала книга «Тисяча міфів», яка складалася з давніх 
індійських і перських казок [6].

Не дивлячись на те, що у персько-таджицькій літературі є 
багато прикладів унікальних прозових творів, її основу все ж таки 
складає лірика, жанрові форми якої були переважно арабського 
походження.

В основу системи віршування, запозиченої в арабів, було 
покладено характерну рису арабської фонетики – чергування довгих 
і коротких складів. Основна одиниця віршування – бейт (двовірш) 
– поділяється на два піввірша з однаковою кількістю складів (від 
10 до 14) у кожному. За кількістю бейтів визначають обсяг певного 
твору. Бейт може бути самостійним поетичним висловом, що 
називається фард. Завдяки своїй завершеності, афористичному 
змісту фард сприймається як крилата сентенція морального або 
філософсько-дидактичного характеру [2].

Однією з найпоширеніших жанрових форм класичної поезії 
є рубаї – чотиривірш філософського або любовного змісту. Іноді 
рубаї міг мати певний сюжет. Як правило, в них римуються перший, 
другий і четвертий рядки, в кожному рядку — від 11 до 13 складів 
[3, c. 28]. Наприклад, рубаї Шамс-ад-Діна Мухаммада Гафіза:

Довіку щастя з горем не подружить,
Ніякий хміль за сльози не відслужить.
Все щастя світу за сім тисяч років
Семи печальних днів не надолужить.
У своїх поезіях Гафіз традиційно для східної лірики 

звертається до мотивів швидкоплинності життя, незбагненності 
навколишнього світу. У його доробку входять твори, які вихваляють 
велич правителів. У всіх творах простежується місце сприйняття 
життя. Мотиви земної насолоди переплітаються з мотивами 
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прихованого відчаю через непевність людського буття. Звернення 
до життєвих насолод видається авторові способом позбутись 
гіркоти, відволіктись від тяжких роздумів [2, с. 18].

Рідше римуються усі чотири рядки, як наприклад у рубаї 
Омара Хайяма :

Назавжди вийшов я з недоброго житла,
Де порохом стають усі людські діла.
Хай той потішиться, що смерть мене взяла,
Хто вигулькне живий із-під її крила.
Значний вклад у розвиток жанру рубаї зробив Рудакі, який 

перетворив їху «мініатюрними драмами» :
Чотири речі нам потрібні,
Щоб невеселих збуться дум:
Здоровее тіло, добра вдача,
ім’я хороше, світлий ум.
Кого Всевишній обдарує
цими дарами чотирма,
той завжди радуватись має
і проганять од себе сум.
Своїми витоками форма рубаї сягає іранського фольклору 

доісламських часів. За переказами, в писемну поезію її вперше ввів 
саме Рудакі. Окрім нього, рубаї писали Ібн Сіна, Гафіз та багато 
інших персомовних поетів. Справжнім віртуозом рубаї був Омар 
Хайям. Його чотиривірші іноді мають несподівану розв’язку після 
третього рядка, який затримує увагу читача відсутністю рими, 
створює певну паузу та викликає цікавість [1, с. 212].

У багатьох рубаї Омара Хайяма звучить ідея про вічний 
кругообіг матерії у поєднанні з сумним відчуттям тлінності всього 
живого. Інші рубаї присвячено життєвим насолодам, найвища з 
яких, як вважав поет, – вино. Оспівуючи вино, Хайям був далекий 
від проповідування сп’яніння і розбещеності. Вино для поета було 
своєрідною формою протесту протии церковних догм, особливою 
формою вільнодумства [4].

Вино нам вічність одкриває − пий!
Від нього серце оживає − пий!
Хоч палить, як вогонь, зате турботи,
Немов жива вода, змиває − пий!
Чимало рубаї також присвячені темі кохання:
Любов − це сонечко, що всесвіт огріває,
Любов − чудесний птах, що в квітнику співає.
Її не знає той, хто плаче солов’єм,
Вона в душі того, хто мовчки умирає.
Найпопулярнішою формою у персько-таджицькій ліриці 
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називають газель – вірш любовного змісту, в якому уславлюється 
краса жінки, кохання, вино, квіти, весняна природа. Часто в газелях 
йдеться про нещасливе кохання, про страждання й муки, які вона 
несе, звучать мотиви печалі, туги й суму, викликані розлукою, тощо. 
Газелі завжди виконувалися під музичний акомпанемент.

У творах класичної східної поезії часто звучить і тема 
знань, заклик примножувати та розвивати їх. У ранньому ісламі 
не розділялися поняття «знання» та «віра», так як  вважалося, 
що це по суті одне й те ж саме. Основною рисою мусульманина 
було прагнення до пізнання Бога. Уявлення про знання як спосіб 
віри міцно закріпилося в ісламській традиції і додало престижу 
богословам, які присвятили себе вивченню Корану. З часом це 
шанобливе ставлення було перенесено на будь-яку освіченість [5, 
с. 29].

Отже, розквіт культури середньовіччя на Сході мав 
величезний вплив на літературу. Твори набувають філософського 
звучання, поети звертаються до внутрішнього світу людини, до 
мотивів любові, краси, вічного життя. 

Результатом даної статті є не лише висвітлення і аналіз 
духовних цінностей східних народів та високих почуттів, 
філософських роздумів, але і питань, які цікавили тогочасне 
суспільство.

Але питання персько-таджицької літератури і досі володіє 
багатьма нерозкритими таємницями та недослідженими творами, 
які є важливими та значними для розробки літературної традиції 
Сходу.
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У статтi розглянуто особливостi зарубiжної лiтератури 
першої половини ХІХ столiття. Узагальнено значення понять 
романтизм та реалiзм. Матеріал конкретизовано на прикладах 
творiв зарубiжної лiтератури зазначеної доби. 
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У лiтературi XIX столiття можна визначити два основних 
напрямки − романтизм i реалiзм. Романтична епоха починається 
в дев’яностi роки вiсiмнадцятого столiття i охоплює всю першу 
половину ХІХ столiття. Однак основнi елементи романтичної 
культури повнiстю визначилися i розкрили можливостi потенцiйного 
розвитку до 1830 року. 

Даною тематикою цiкавилися багато науковцiв та лiтераторiв. 
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Основними з них були такi як: Л. Вiролайнен, М. Чернокрила, 
М. Берковський, В. Грiшних, О. Дмитрiєв, В. Жирмунський, Р. 
Габiтова, В. Пiгулевський та iн. Однак не достатньо вивченою 
на даному етапi є саме психолого-педагогiчна характеристика 
зарубiжної лiтератури першої половини ХІХ столiття, що i стало 
метою нашого теоретичного дослiдження.

Романтизм − це мистецтво, народжене короткою iсторичною 
миттю невизначеностi, кризи, що супроводжувала перехiд вiд 
феодальної системи до системи капiталiстичної; коли до 1830 
року обриси капiталiстичного суспiльства визначилися, на змiну 
романтизму приходить мистецтво реалiзму. Лiтература реалiзму на 
перших порах була лiтературою одинакiв, так i сам термiн «реалiзм» 
виник лише в п’ятдесятих роках XIX столiття. У масовiй суспiльнiй 
свiдомостi сучасним мистецтвом продовжував залишатися 
романтизм, насравді вже вичерпав свої можливостi, тому в 
лiтературi пiсля 1830 року романтизм i реалiзм складно взаємодiють, 
в рiзних нацiональних лiтературах породжуючи нескiнченну 
рiзнобарвнiсть явищ, якi дають спротив однозначнiй класифiкацiї. 
По сутi, романтизм не вмирає протягом усього дев’ятнадцятого 
сторiччя: пряма лiнiя веде вiд романтикiв початку столiття через 
пiзнiй романтизм до символiзму, декадансу i неоромантизму кiнця 
столiття. Послiдовно ми розглянемо обидвi лiтературно-художнi 
системи ХIX столiття на прикладах їх найбiльш яскравих авторiв 
i творiв.

Вихiдною фiлософською базою романтизму є iдеалiстичний 
свiтогляд, який розвивався переважно в напрямку вiд суб’єктивного 
iдеалiзму до об’єктивного. Iдеалiстичний порив до нескiнченного 
як одна з характеристик iдейно-естетичних позицiї романтикiв 
є реакцiєю на скептицизм, рацiоналiзм, холодну розсудливiсть 
Просвiтництва. Романтики стверджували вiру в панування 
духовного начала в життi, пiдпорядкування матерiї духу.

У концепцiї свiтової лiтератури, що розроблялися 
романтиками, зокрема А. Шлегелем, романтики висловлювали 
прагнення до загальностi явищ, до унiверсалiзму. Цей романтичний 
унiверсалiзм позначився i в соцiальному утопiзм романтикiв, в їх 
утопiчних мрiях про торжество iдеалiв гармонiї у всьому людському 
суспiльствi.

«В найтiснiшому i сутнiсному своєму значеннi романтизм 
є нi що iнше, як внутрiшнiй свiт душi людини, потаємнi життя 
його серця», − писав Бєлiнський. I тут вiн висловив одну з 
корiнних визначальних ознак романтизму, яка вiдрiзняє його вiд 
свiтосприйняття i художнього методу просвiтителiв. Справдi, 
герой в художнiх творах романтикiв отримує принципово iнше 
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трактування, нiж у просвiтителiв i класицистiв. З об’єкта докладання 
зовнiшнiх сил вiн стає суб’єктом, що формує навколишнi обставини. 
Проблема особистостi стає для романтикiв центральною, навколо 
неї групуються всi iншi аспекти їх iдейно-естетичних позицiй. 

У вихiдних положеннях романтичної естетики пiзнання 
свiту − це перш за все самопiзнання. Пiзнiше в естетицi романтикiв 
затверджується досить iстотна її теза про так званий мiсцевий 
колорит, про опис зовнiшньої обстановки (Гюго, Нодье, Байрон). 
Але i у цих романтикiв особистостi вiдводиться головне мiсце. 
Природа, любов − розробка цих проблем була для романтикiв 
шляхом пiзнання i розкриття сутностi феномену людської 
особистостi. Вона надiлялася необмеженими творчими потенцiями, 
i хiд розвитку об’єктивного буття в поданнi романтикiв визначався 
духовною дiяльнiстю окремої особистостi. Такий суб’єктивiстський 
антропоцентризм романтикiв спричинив за собою серйозну змiну 
акцентiв у тому числi суспiльний iдеал, який характерний для 
свiтогляду класицистiв i просвiтителiв.

Романтики розширили арсенал художнiх засобiв мистецтва. 
Їм належить заслуга плiдної розробки багатьох нових жанрiв, 
переважно суб’єктивно-фiлософської спрямованостi: психологiчна 
повiсть (тут особливо багато зроблено раннiми французькими 
романтиками), лiрична поема (лейкистiв, Байрон, Шеллi, Вiньї), 
лiричний вiрш. З романтизмом пов’язаний яскравий розквiт 
лiричних жанрiв. Багато поетiв-романтики, рiшуче пориваючи з 
традицiями класицистського вiршування, здiйснили принципову 
реформу вiрша, наблизили його можливостi до вiдображення 
внутрiшнього свiту духовного життя окремої особистостi, часом 
до сфери її реальних життєвих iнтересiв. Утвердження нових 
романтичних норм в лiрицi, в самiй її метричнiй структурi в Англiї 
пов’язане з творчiстю лейкистiв i Байрона, частково Шеллi i Кiтса. 
У французькiй лiтературi смiливими реформаторами вiрша були 
Вiньї i Ламартин, Гюго; в нiмецькiй поезiї − Брентано, а слiдом за 
ним Гейне, Мюллер.

В перше характеристика критичного реалiзму була 
сформульована Енгельсом в квiтнi 1888 до листi до англiйської 
письменницi Маргарет Гаркнесс в зв’язку з її романом «Мiська 
дiвчина». Висловлюючи ряд дружнiх побажань щодо цього 
твору, Енгельс закликає свою кореспондентку до правдивого, 
реалiстичного зображення життя. Судження Енгельса мiстять в 
собi основнi положення теорiї реалiзму i понинi зберiгають свою 
наукову актуальнiсть.

Основою в специфiцi цього лiтературного напряму i творчого 
методу є художнє осмислення дiйсностi як соцiального чинника, 
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а отже, i розкриття соцiальної детермiнованостi зображуваних 
подiй i характерiв. Коли ж мова заходить про реалiзм античної 
лiтератури, про реалiзм Вiдродження, то поняття реалiзму може 
трактуватися тiльки в самому широкому значеннi цього термiна. 
Стосовно ж до лiтератури XIX ст. реалiстичним слiд вважати лише 
той твiр, який вiдображає сутнiсть даного соцiально-iсторичного 
явища, коли персонажi твору несуть в собi типовi, збiрнi риси тiєї 
чи iншої соцiальної верстви або класу, а умови, в яких вони дiють, 
є не випадковим плодом фантазiї письменника, а вiдображенням 
закономiрностей соцiально-економiчного i полiтичного життя епохи.

Безперечним досягненням реалiстичної лiтератури XIX 
ст. став новий рiвень психологiзму, без якого неможливо уявити 
подальший розвиток свiтової лiтератури.

В перше зробив психологiчний аналiз своєрiдною «нормою» 
лiтературної творчостi письменникiв-реалiстiв − Стендаль. Натомiсть 
Бальзак умотивовує психологiю своїх героїв переважно впливом 
суспiльних законiв i моралi.

Психологiзм лiтературного витвору − це вiдображення 
лiтератором внутрiшнього свiту героя: повне, вiдчайдушне та 
скрупульозне вiдтворення їхнiх емоцiй, почуттiв, переживань i 
думок, прибiльшення уваги на психологiчному аналiзi людини, її 
вчинкiв, думок та бажань. Психологiзм рiзною мiрою притаманний 
творам рiзних епох, але в добу реалiзму вiн мав свої особливостi.

Приближаючись до доби раннього модернiзму психологiзм 
лiтературних творiв трохи змiнюється: психологiя героя мотивується 
переважно не соцiальними обставинами, а iррацiонально-
фiзiологiчними чинниками (романи братiв Гонкур, Е. Золя).

Прикладами творiв свiтової лiтератури початку 19 столiття є 
такi як: Микола Гоголь «Тарас Бульба», Микола Гоголь «Ревiзор», 
Йоганн Вольфганг фон Гете «Фауст», Олександр Грибоєдов «Горе 
вiд розуму», Вiктор Гюго «Собор Паризької Богоматерi» та iншi.

Отже, можемо стверджувати, що для лiтератури ХІХ столiття 
вихiдними поняттями є реалiзм та романтизм. Цi два поняття 
складають основу всiєї творчої дiяльностi митцiв даного iсторичного 
перiоду. Можна стверджувати що для романтизму характерними 
є вiдмова вiд реалiстичного зображення дiйсностi, увага до 
внутрiшнього свiту людини, неприйняття буденностi, захоплення 
iррацiональним, мiстичним, фантастичним, звернення до фольклору, 
мiфологiї, зображення екзотичних країн. Головний герой – людина 
великих пристрастей, здатна на незвичайнi дiї, занурена у свiй 
внутрiшнiй свiт, iнодi дивакувата. З iншої сторони для реалiзму 
характерними рисами є:  тяжiння до достовiрностi, об’єктивностi;  
всебiчне зображення взаємин людей i суспiльства, вплив соцiально-
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iсторичних обставин на формування особистостi;  головний герой 
– типовий характер за типових обставин, хоча i не позбавлений 
iндивiдуальних рис; вiдмова вiд подiлу на естетичне та неестетичне; 
психологiзацiя атмосфери твору.
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Стаття присвячена питанню формування молодіжної 
екологічної культури на регіональному рівні. Запропоновано 
розрахувати екологічну культуру регіону з урахуванням середнього 
рівня екологічної культури молоді, що проживає в регіоні. 
Такий підхід дозволить підвищити ефективність психологічних 
та педагогічних засобів у різних навчальних закладах під час 
формування екологічної культури молоді.
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Педагогічні технології у формуванні екологічної культури 
молоді базуються на передових тенденціях  психолого-педагогічної 
науки з урахуванням екологічного стану природного середовища. 
На даному етапі психолого-педагогічної науки є важливим 
дослідження екологовідповідної поведінки і діяльності молоді, що 
в свою чергу стане орієнтиром діяльності місцевих та регіональних 
виховних закладів екологопросвітницького спрямування. Також 
потребують розгляду питання, що пов’язані з визначенням кінцевої 
екологовиховної мети, тобто врахування затребуваних моделей 
поведінки і діяльності та вхідних показників екологічного стану 
певної місцевості чи регіону.

Теоретичні аспекти формування екологічної культури 
молоді досліджено  такими вченими, як Абалкіна  І. Л., Моткін 
І. О., Куркуленко С. С., Курняк Л. Д., Науменко Н. В., Процюк 
В. А.  Формування екологічної культури молоді на місцевому і 
регіональному рівні розглянуто в працях Гаць Я. М., Андронов В. 
А., Мірошніченко Р. В.

Розглянути особливості формування екологічної культури 
молоді з урахуванням природовідповідної моделі поведінки і  
діяльності.

Виходячи з історії екологовідповідних тенденцій в 
історичному аспекті людства (приклади), кінцевою метою 
психолого-педагогічної діяльності є сформована особистість з 
високим рівнем екологічної свідомості, взаємодія якої з природою 
не порушить циклічного відновлюваного (самостій чи штучно) 
процесу природного середовища, при збереженні мінімальних 
біологічних параметрів для повноцінного життєзабезпечення 
людини та можливості продовження життя для наступних поколінь.

Основною метою екологічної освіти є формування 
екологічної культури окремих осіб і суспільства в цілому, 
формування навичок, фундаментальних екологічних знань, 
екологічного мислення і свідомості, що ґрунтуються на ставленні 
до природи як універсальної, унікальної цінності (Андронов 2014).

Найголовнішими завданнями екологічної освіти мають 
бути формування екологічної культури молоді. Екологічна освіта, 
з одного боку, повинна бути самостійним елементом загальної 
системи освіти, а з іншого – виконує інтегративну роль у всій 
системі освіти. Ця мета досягається поетапно шляхом вирішення 
освітніх і виховних завдань і вдосконалення практичної діяльності:

– виховання розуміння сучасних екологічних проблем держави 
й світу, усвідомлення їх важливості, актуальності й універсальності 
(зв’язку локальних із регіональними і глобальними);

– відродження кращих традицій українського народу у 
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взаємовідносинах із довкіллям, виховання любові до рідної 
природи;

– формування усвідомлення безперспективності 
технократичної ідеї розвитку й необхідності заміни її на екологічну, 
яка базується на розумінні єдності всього живого й неживого 
у складно-організованій глобальній системі гармонійного 
співіснування й розвитку;

– формування розуміння необхідності узгодження стратегії 
природи і стратегії людини на основі ідеї універсальності природних 
зв’язків та самообмеженості, подолання споживацького ставлення 
до природи;

– розвиток особистої відповідальності за стан довкілля на 
місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях, 
вміння прогнозувати особисту діяльність і діяльність інших людей 
та колективів.[2]

Культура всіх видів людської діяльності, так чи інакше 
пов’язаних з пізнанням, освоєнням і перетворенням природи є 
екологічною; складається із знання та розуміння екологічних 
нормативів, усвідомлення необхідності їх виконання, формування 
почуття громадянської відповідальності за долю природи, розробки 
природоохоронних заходів та безпосередньої участі в їх задоволенні. 
Тобто, екологічна культура є складовою світової культури, якій 
властиве глибоке і загальне усвідомлення важливості сучасних 
екологічних проблем у житті і майбутньому розвитку людства; її 
формування має починатись з дитинства, одночасно з засвоєнням 
положень загальної культури [4].

Формування екологічної культури особистості базується на 
трьох основних компонентах:

- Інформаційно-просвітницькій;
- Цінніснісно-мотиваційній;
- Поведінково-діяльнісній.[1]
Інформаційно-просвітницька та ціннісно-мотиваційна 

компонента є добре висвітлені в теоретичний науці, але має місце 
недостатнє опрацювання поведінково-діяльнісного компоненту (як 
модель поведінки і діяльності для зразку), де визначається форма 
прояву попередніх компонент. Разом з тим необхідно розглядати 
два напрями у формуванні: базовий (охоплю поведінку і діяльність, 
виходячи з усіх видів людської діяльності) та регіональний (з 
урахуванням найбільш часто застосовуючих моделей поведінки і  
діяльності, характерної для певної місцевості).

При формуванні екологічної культури молоді на місцевому 
чи регіональному рівні екологічну культуру доцільно розглядати як 
наявність сформованих природовідповідних моделей поведінки і 
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діяльності молоді, а саме як (Алмашій 2014): 
- сукупність певних дій, технологій освоєння людиною 

природи, які забезпечують стійку рівновагу в системі «людина — 
довкілля»;

- адаптацію (трансформація) до навколишнього природного 
світу до людини, а її самої — до довкілля;

- систему вироблених людиною засобів та механізмів 
утвердження людини  в середовищі;

- цілі, що спрямовані на створення бажаного устрою чи ладу 
в природі, і на виховання високих гуманістичних смисложиттєвих 
цінностей та орієнтирів у людському житті;

- ефективне природокористування;
- відтворенням умов людського існування в довколишньому 

природному світі;
- висвітлення використання потенціалу існуючих природних 

об’єктів та процесів;
- акумуляцію, нарощення якості та кількості відповідних 

умінь, засобів, технологій, знарядь, предметів тощо, тобто 
передбачає певну операціонально-субстанційну компоненту;

- інформаційну складову екодіяльності;
- втілення природовідповідної діяльності молоді в  регіоні;
- самореалізацію індивіда в єдності всіх його життєвих 

потреб і можливостей;
- діяльність людей, форми і поведінка, котрі спрямовані 

на той чи інший екологічний об’єкт, і за цим показником вона 
диференційована на декілька форм (автонарну, предметну, 
соцієтарну);

- детермінацію низки чинників суб’єктивної та об’єктивної 
природи.

Соціальна відповідальність вважається  центральною 
особистісною якістю молоді. З одного боку, молодь  характеризується 
розумінням мотивів відповідальності, чіткістю в розрізненні 
понять «відповідальність», «безвідповідальність», «байдужість». 
З іншого боку – при визначенні відповідальності як протилежності 
безвідподальності вони розуміють відповідальність як особливий 
тип поведінки (людина бере рішення на себе й виконує його, 
пов’язуючи відповідальність з самоповагою, справедливістю)[3].

Враховуючи психолого-педагогічні особливості формування 
екологічної культури молоді на регіональному рівні сформовано 
наступні етапи:

1. Систематизація інформаційної компоненти, яка враховує 
при поєднанняі глобальних, національних, регіональних проблем.

2. Виявлення  рівня сформованості екологічної культури 
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молоді;
3. Проведення дослідження;
4. Вибір відповідних психолого-педагогічних технологій по 

формуванню визначених новоутворень у формуванні екологічної 
культури  (Теремко 2001);

5. Формуванню визначених  попердньо новоутворень;
6. Аналіз результатів виховної роботи. 

Критерій природовідповідних змін уформуванні екологічної 
культури молоді пропонується взяти поведінку і діяльність (як 
результат взаємодії з природним середовищем).

Створення і використання екологічних заходів можна 
віднести до основних напрямів екологічної просвіти, зокрема 
формування екологічної культури молоді, яке в свою чергу 
спрямоване на екологічне виховання особистості – одну із 
актуальних проблем сьогодення. Проведення екологічних заходів 
при такому підході є універсальним. Вони можуть бути застосовані 
не тільки як практичний посібник , а й як засіб розширення 
можливостей освітньо-виховного процесу всіх навчальних закладів 
від середньої школи, регіональних громадських організацій та 
ВНЗ.

Отже, висвітлений підхід у формуванні екологічної 
культури молоді певної місцевості чи регіону дозволяє більш 
ефективно застосовувати психолого-педагогічні технології 
з екологовідповідною метою різними виховними закладами 
(інститутами) на регіональному рівні, зокрема регіональними 
громадськими організаціями. Перевага його в тому, що 
визначається пріоритетні психолого-педагогічні напрями у 
формуванні тих новоутворень природовідповідної взаємодії, які 
важливі насамперед у даному місцевості чи регіоні (виходячи 
з екологічних проблем місцевості чи регіону). Що в свою чергу 
дозволяє створити динамічну «Систему по формуванню екологічної 
культури особистості», при цьому діагностуючи відносно малі 
групи молоді.

Для вдосконалення даного підходу у формуванні  екологічної 
культури молоді, необхідно систематизувати:

- методики по визначенню рівня екологічної культури молоді 
(особливу увагу приділяючи поведінково-діяльнісній компоненті);

- методи (як допоміжні) у формуванні вибірки, які дали змогу 
достовірніше відображати існуючу «картину» рівня сформованої 
екологічної культури молоді в певній місцевості чи регіоні.
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РОЗВИВAЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗAСІБ ВИХОВAННЯ 
СAМОСТІЙНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

У статті розглянуто складові компетентності 
дошкільника, структура і співвідношення компонентів 
самостійності, умови і методи розвитку самостійності. 
Визначено місце і роль розвивального середовища у розвитку 
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самостійності дошкільників. 
Ключові слова: компетентна особистість, самостійність, 

ініціативність, цілеспрямованість.

У наш час суспільство ставить перед дошкільними освітніми 
установами високі вимоги. На перший план висуваються завдання 
щодо створення умов для розвитку самостійної, творчо активної, 
допитливої, цілеспрямованої особистості, тобто на створення 
цілісної системи розвитку та виховання дошкільнят.

Проблема формування у дітей самостійності була і 
залишається на даний час однією із найактуальніших у педагогіці. 
Вольові якості особистості є основою характеру людини, і саме 
їхньому вихованню потрібно приділяти велику увагу. Дуже 
важливою вольовою якістю, необхідною для подальшої діяльності 
дитини, є самостійність.

Формуванню самостійності дитини з перших років життя 
надавали великого значення науковці: Є. М. Водовозова, Є. І. 
Тихєєва, С. Ф.Русова, А. С. Макаренко та інші [2, с.43].

Аналізуючи останні дослідження можна дійти висновку, що 
основною метою сучасної дошкільної освіти в Україні є виховання 
компетентної особистості. Більшість дослідників, які вивчали 
дану проблему, виділяють самостійність як одну зі важливих 
складових компетентності дошкільника. Вивчення самостійності, 
як проблеми, ведеться у різних аспектах. Досліджується: структура 
і співвідношення компонентів самостійності (Ю. Дмитрієва, 
Г. Годіна, Т. Гуськова ); суть самостійності, її природа (Г. Бал, 
П. Підласистий, А. Хрипкова); значення і роль самостійності як 
чинника адаптації до дошкільного закладу освіти (Т.  Філютіна); 
етапи, умови і методи розвитку самостійності (З. Єлисєєва, 
Н. Крівова, А. Люблінська, К. Кузовкова); взаємозв’язок 
самостійності з різними психічними процесами (Т. Горбатенко, 
Д. Ольшанський, Н. Циркун).

Самостійність визначається як незалежність, свобода від 
зовнішніх впливів, примусів, від сторонньої підтримки та допомоги. 

Самостійність – одна з властивостей особистості. 
Характеризується двома факторами:

1) сукупністю засобів – знань, умінь і навичок, якими володіє 
особистість; 

2) ставленням особистості до процесу діяльності, її 
результатів і умов здійснення, а також зв’язками з іншими людьми, 
які складаються в процесі діяльності [1].

Основою для повноцінного розвитку дошкільника є 
результати його самовияву і самоствердження під час діяльності, 
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вияву активності, самостійних спроб та помилок. Здатність діяти 
самостійно дає змогу дитині бути успішною в різних видaх 
діяльності та спілкуванні.

При визначенні самостійності, як однієї із хaрaктеристик 
діяльності, науковці звертають увагу на здатність дитини діяти 
без сторонньої допомоги, пов’язуючи при цьому самостійність із 
найвищим рівнем опaнувaння дій, що в свою чергу посилюється 
виявом інтересу до даної діяльності, наявністю необхідних умінь 
та навичок. Сaмостійнa діяльність дитини відрізняється від 
несамостійної тим, що дитина, здебільшого, сама виявляє до неї 
прихильність, вміє плaнувaти свої дії, отримує задоволення від 
діяльності, доводить розпочату справу до кінця, виявляє ініціативу, 
активність, відповідальність.

Якщо поведінка дитини характеризується комплексом 
таких основних показників як незалежність, ініціативність, 
цілеспрямованість та оптимізація можна нaзвaти самостійною. При 
відсутність або ж несформовaність хоча б одного з цих показників 
неможна говорити про високу оцінку рівня самостійності. Адже, 
кожне із нaзвaних умінь є необхідною складовою розвитку 
самостійності малюка. Проте, не завжди незaлежнa дитина здатна 
виявляти в своїй діяльності цілеспрямованість і творчість, a 
ініціaтивнa – незалежність від думки інших.

Розвивальне середовище — комплекс психолого-
педагогічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, 
ергономічних, естетичних умов, що забезпечують організацію 
життя дітей у дошкільному закладі [3, с.400].

Однією з перших звернула увагу на проблему розвивального 
середовища М. Монтессорі, яка основною передумовою розкриття 
дитиною свого внутрішнього потенціалу вважала вільну, самостійну 
діяльність у створеному педагогом просторово-предметному 
середовищі. На її думку, завдання педагога полягає, насамперед, у 
наданні дитині засобів саморозвитку та ознайомлення з правилами 
користування ними.

Розвивальне середовище є необхідними для розвитку не 
тільки самостійності, а й таких важливих якостей як незалежність 
та креативність, на основі чого формується повноцінна особистість 
з високою самооцінкою і сaмоповaгою. Слід пам’ятати, що під час 
власної активності дошкільнята досить негативно ставляться до 
будь-якого втручання з боку дорослих.

Організація предметно-розвивaльного середовища в групі 
повинна відбуватися таким чином, щоб кожна дитина отримала 
можливість зaймaтися улюбленою справою. При цьому слід 
враховувати також вікові можливості дітей та зміст програми.
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Розвивальне середовище визначається взаємозв’язком таких 
складових:

1)продукти діяльності фахівців – художників, 
проектувальників, конструкторів тощо (твори мистецтва, меблі, 
інструменти, предмети, вироби прикладного мистецтва, посібники, 
іграшки);

2)результати діяльності працівників дошкільного закладу та 
батьків з питань організації та оформлення побуту (облаштування 
зон, виставок, виготовлення посібників та іграшок-саморобок, 
оформлення кімнат до свят тощо);

3)результати участі дітей у створенні інтер’єру під 
керівництвом вихователя.

При створенні розвивального середовища у дошкільному 
закладі, слід дотримуватися певних принципів, зокрема таких, 
як: безпечність; урахування закономірностей розвитку дітей; 
раціональність; динамічність; активність; комфортність кожної 
дитини, позитивне емоційне навантаження.

Отже, середовище, в якому перебуває дитина, є основою 
для ефективної підготовки її до майбутнього самостійного 
життя. Розвивальне середовище має бути організоване належним 
чином, в першу чергу спонукати дитину до виконання активних 
дій відповідно до її життєвого ритму, фізичних та психічних 
можливостей.
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У статті розкрито теоретичні основи розуміння синдрому 
емоційного вигорання працівників системи «людина – людина». 
Представлено результати емпіричного дослідження емоційного 
вигорання  педагогів як представників системи «людина – 
людина», в основу якого покладено трьох компонентну модель, 
що складається з емоційного виснаження, деперсоналізації та 
редукції власних особистісних досягнень. 
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деперсоналізація, редукція особистих досягнень.  

Суспільство висуває нові вимоги до розвитку особистості, 
зокрема її емоційної сфери – формування ініціативності, сміливості, 
вміння приймати самостійні рішення, швидко адаптуватися 
до різних умов. Про наявність великої кількості стресогенних 
факторів у житті людини говорять уже давно як зарубіжні, так і 
вітчизняні вчені. Робота з людьми в силу високих вимог, особливої 
відповідальності і емоційних навантажень, що висуваються до 
неї, потенційно містить у собі небезпеку важких переживань, 
пов’язаних із робочими ситуаціями, і високу вірогідність 
виникнення професійного стресу. У нинішніх умовах, робота у 
системі «людина – людина» особливо жорсткі вимоги висуває до 
психологічних особливостей фахівця професіонала, що працює з 
людьми. 

У вивченні проблеми емоційного вигорання можна 
виокремити декілька підходів:  як стан фізичного, психічного й 
емоційного виснаження, зумовленого довготривалим перебуванням 
в емоційно перевантажених ситуаціях спілкування, тобто 
«вигорання» як синдром «хронічної втоми» (К. Маслач, В. Е. Орел, 
М. М. Скугаревська, Х. Фреденбергер);   як двовимірна модель, що 
складається, по-перше, з емоційного виснаження та, по-друге, з 
деперсоналізації, тобто погіршення ставлення до інших, а іноді й до 
себе (М. Лейтер, В. Шафуелі); як трьохкомпонентна система, котра 
складається з емоційного виснаження, деперсоналізації та редукції 
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власних особистісних досягнень (В. В. Бойко, Л. М. Карамушка, 
Т.В. Форманюк). 

Проблема синдрому «емоційного вигорання» вивчалася 
та зазначена у ряді робіт зарубіжних та вітчизняних вчених. 
Велика частина досліджень присвячена змісту та структурі цього 
синдрому (Г. В. Ложкін, М. П. Лейтер, Л. Малець, Е. Махер, В. 
Є. Орел, М. Л. Смульсон, Т. В. Форманюк та ін.), а також методам 
його діагностики (В. В. Бойко, Н. Є. Водоп’янова, Т. І. Ронгинська, 
О.С. Старченкова та ін.). Питання прояву синдрому «емоційного 
вигорання» вивчались у представників різних професійних груп 
системи «людина – людина». А саме: працівників медичних 
закладів (Г. І. Каплан, Г. Е. Робертс, Б. Дж. Седок, В. Є. Семеніхіна, 
К. Черніс та ін.), соціальних працівників (Т. Марек, К. Ван Вак та 
ін.), спортсменів (Б. Вайт, В. Могран, А. Хакней та ін.), вчителів (Л. 
І. Березовська, М. В. Борисова, Н. М. Булатевич, Н. Є. Водоп’янова, 
Т. В. Зайчикова, Ю. П. Жогно, Н. В. Назарук, С. А. Наличаєва, Н. І. 
Циба та ін.), психологів (Т. А. Жалагіна, А. В. Козлов, А. В. Костюк 
та ін.).

Розповсюдження синдрому емоційного вигорання поступово 
набуває все більших масштабів, що зумовлює ріст інтересу до 
цього науковців з різних галузей, а зокрема: психологів, педагогів, 
філософів, медиків та ін. 

Зараз звертають увагу на те, що є професії, представники 
яких є більш схильними до виникнення емоційного вигорання. 
Умовно можна виділити чотири  групи працівників, які найбільш 
схильні до емоційного вигорання:

Перша група. Особливо швидко «вигоряють» співробітники, 
які є інтровертами, індивідуально-психологічні особливості яких не 
узгоджуються з професійними вимогами комунікативних професій. 
Вони не мають надлишку життєвої енергії, характеризуються 
скромністю та сором’язливістю, схильні до замкнутості і 
концентрації на предметі професійної діяльності. Саме вони здатні 
накопичувати емоційний дискомфорт.

Друга група. Люди, які відчувають постійний внутрішній 
конфлікт у зв’язку з роботою.

Третя група. Це – жінки, що переживають внутрішню 
суперечність між роботою і сім’єю, а також тиск у зв’язку з 
необхідністю постійно доводити свої професійні можливості в 
умовах жорсткої конкуренції з чоловіками.

Четверта група. Працівники, професійна діяльність яких 
проходить в умовах гострої нестабільності і хронічного страху 
втрати робочого місця. Також працівники, що займають на ринку 
праці позицію зовнішніх консультантів, вимушених самостійно 
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шукати собі клієнтів [2]. 
В основу нашого емпіричного дослідження емоційного 

вигорання у працівників системи «людина – людина» покладено 
трьох компонентну модель, що складається з емоційного 
виснаження, деперсоналізації та редукції власних особистісних 
досягнень (В.В. Бойко, С. Джексон, Л.М. Карамушка, К. Маслач, 
Т.В. Форманюк). Методикою, що дозволяє вивчити емоційне 
вигорання за зазначеними компонентами є методика «Синдром 
«вигорання» в професіях системи «людина – людина» [3]. 

Даний опитувальник був одним із перших методичних 
інструментаріїв для вивчення синдрому емоційного вигорання. 
У зарубіжних дослідженнях отримані дані, що підтверджують 
дискримінантну валідність, внутрішню валідність, а також 
конвергентну валідність з іншими інструментами виміру 
синдрому «професійного вигорання». Він дає можливість вивчити 
рівень розвитку основних компонентів синдрому: «емоційного 
виснаження», «деперсоналізації», «редукції особистих досягнень». 

Емоційне виснаження розглядається як основна складова 
«професійного вигорання» та характеризується заниженим 
емоційним фоном, байдужістю або емоційним перенасиченням.

Деперсоналізація проявляється у деформації стосунків 
з іншими людьми. В одних випадках це може бути зростання 
залежності від інших людей, у інших – зростання негативізму, 
цинічності установок і почуттів стосовно реципієнтів: пацієнтів, 
клієнтів, підлеглих тощо.

Редукція особистих досягнень полягає або в тенденції до 
негативного оцінювання себе, своїх професійних досягнень та 
успіхів, негативізмі щодо службової гідності і можливостей, або 
у нівелюванні особистої гідності, обмеженні своїх можливостей, 
обов’язків щодо інших.

Дана методика у вітчизняному варіанті має два варіанти 
запитань, а саме: для педагогів та для менеджерів. 

Результати оцінюються за наступними критеріями та 
рівнями: емоційне виснаження (0-16 балів – низький рівень, 17-
26 балів – середній рівень, 27 і більше балів – високий рівень); 
деперсоналізація (0-6 балів – низький рівень, 7-12 балів – середній 
рівень, 13 і більше балів – високий рівень); редукція особистих 
досягнень (39 і більше балів – низький рівень, 32-38 балів – 
середній рівень, 0-31 бал - високий рівень). Про наявність високого 
рівня вигорання свідчать високі бали за субшкалами «емоційне 
виснаження» та «деперсоналізація» та низькі – за субшкалою 
«редукція особистих досягнень».

У нашому емпіричному дослідженні взяли участь 40 
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педагогів Великораковецької та Малораковецької загальноосвітніх 
шкіл І-ІІІ ступенів Іршавського району Закарпатської області. 

Дослідження прояву емоційного вигорання педагогів як 
працівників системи «людина – людина», що прийняли участь в 
опитуванні за зазначеною методикою показало наступне. Виявлено 
всі три рівні прояву емоційного вигорання за всіма компонентами: 
«емоційне виснаження», «деперсоналізація», «редукція особистих 
досягнень». 

Так, у 8 педагогів (20 % від загальної кількості опитаних) 
виявлено високий рівень прояву емоційного вигорання за 
компонентом «емоційне виснаження», тобто вона є основною 
складовою емоційного вигорання та характеризується заниженим 
емоційним фоном, байдужістю або емоційним перенасиченням. У 
24 педагогів (60 %) середній рівень прояву емоційного виснаження, 
для них є характерним деякі прояви заниженого емоційного прояву, 
байдужості. У 8 досліджуваних (20 %) низький рівень прояву 
емоційного вигорання. 

У 14 опитаних (35 %) середній рівень прояву емоційного 
вигорання за компонентом «деперсоналізація», яка у проявляється 
у деякій  деформації стосунків з іншими людьми – в одних 
випадках вона проявляється через зростання залежності від інших 
людей, у інших через зростання негативізму, цинічності установок 
і почуттів стосовно колег та учнів. У 26 педагогів (65 %) визначено 
низький рівень прояву емоційного вигорання. Отримані результати 
прояву емоційного вигорання за всіма компонентами емоційного 
вигорання представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1
Компоненти емоційного вигорання 

Рівні 

Компоненти 

Емоційне 
виснаження Деперсоналізація

Редукція 
особистих 
досягнень

К-сть 
осіб

% К-сть 
осіб

% К-сть 
осіб

%

Високий 8 20 0 0 22 55

Середній 24 60 14 35 12 30

Низький 8 20 26 65 6 15
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У 22 педагогів (55 %) виявлено високий рівень прояву 
емоційного вигорання за компонентом «редукція особистих 
досягнень», який полягає або в тенденції до негативного оцінювання 
себе, своїх професійних досягнень та успіхів, негативізмі щодо 
службової гідності і можливостей, або у нівелюванні особистої 
гідності, обмеженні своїх можливостей, обов’язків щодо інших. 
У 12 опитаних (30 %) середній рівень прояву редукції особистих 
досягнень, для них є характерним деякі прояви негативного 
самооцінювання, нівелювання власної гідності. У 6 досліджуваних 
(15 %) виявлено низький рівень прояву емоційного вигорання за 
компонентом «редукція особистих досягнень». 

Проведене дослідження, в основу якого покладено 
трьохкомпонентну модель (емоційне виснаження, деперсоналізація, 
редукція власних особистісних досягнень) показало, що найбільше 
емоційне вигорання у педагогів проявляється через компонент 
«редукція особистих досягнень», а найменше – через компонент 
«деперсоналізація». Зазначені дані свідчать про те, що досліджувані 
потребують психологічної допомоги, підтримки та проведення 
корекційної роботи. Доцільним також є проведення заходів щодо 
профілактики виникнення та розвитку емоційного вигорання ще 
у процесі первинної професіоналізації майбутніх працівників 
системи «людина –людина» під час навчання у вищих навчальних 
закладах. 
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The article deals with the theoretical basis of understanding the 
syndrome of emotional burnout at the employees of the system «man-
man». The results of the empirical study of the emotional burnout of 
teachers as representatives of the «man-man» system are presented, the 
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basis of which is the three component model, consisting of emotional 
exhaustion, depersonalization and reduction of their own personal 
achievements.

Key words: teachers, emotional exhaustion, depersonalization, 
reduction of personal achievements.
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Реформи, що відбуваються у сучасному освітньому просторі, 
зумовлюють необхідність розв`язання комплексу завдань. Особливо 
гостро постала проблема перспективності та наступності в роботі 
початкової та основної ланок. Необхідність реальної наступності 
окремих ступенів системи вітчизняної освіти - проблема давня, 
але зберігає свою актуальність і на сучасному етапі вдосконалення 
освіти.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ 
столітті розглядає питання неперервної освіти, що реалізується 
через «забезпечення наступності змісту та координації освітньо-
виховної діяльності на різних ступенях освіти, які функціонують 
як продовження попередніх і передбачають підготовку осіб для 
можливого переходу до наступних ступенів».[1]. В Законі України 
«Про загальну середню освіту» одне з головних завдань, яке стоїть 
перед сучасною школою - реалізація наступності між усіма ланками 
освітнього простору.

Наступність – послідовний поступ від одного до іншого, 
заснований на переході чого-небуть. Основна школа як наслідувач 
початкової не будує свою роботу «з нуля», а «підхоплює » 
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досягнення молодшого школяра, організовує свою практику, яка 
розвиватиметься з накопиченим потенціалом.

Необхідність наступності пов`язаних між собою ланок 
навчання обгрунтовано в працях Я.-А. Коменського, Й.-Г. 
Песталоцці, К. Ушинського, С. Русової, В. Сухомлинського, 
Є. Тіхєєва, Л. Артемової, А. Богуш, О. Кононенко та ін. Вчені 
доводили, що принцип наступності повинен охоплювати всі сфери 
навчання і виховання дітей, розв`язуватися комплексно. А. В. 
Шарипін стверджує, що спадкоємність в освіті утворює механізм 
його безперервності, бо кожний наступний етап освіти базується 
на досягненнях попереднього, включає їх в себе в якості базису 
подальшого розвитку. Різні аспекти цієї проблеми повинні постійно 
перебувати в центрі уваги психологів, вчителів, методистів. 

 Перехід з початкової до основної школи не завжди 
відбувається в учнів безконфліктно і безболісно. Труднощі 
перехідного періоду прямо або побічно впливають на ефективність 
навчання і виховання. До того ж перехід учнів на другий ступінь 
загальної освіти збігається за часом зі вступом їх в підлітковий вік 
і може супроводжуватися низкою специфічних процесів і явищ, 
що становлять зміст так званої «проблеми п’ятих класів», яку, на 
думку Г. А. Цукерман, можна уникнути, якщо сам цей перехід буде 
будуватися «як м’який і поступовий». На думку педагогів, труднощі 
які долають школярі при переході з початкової до основної школи, 
складаються в «стрибку» з однієї системи навчання в іншу, в 
нестиковці програм, форм навчання, дисциплінарних вимог, 
стилів спілкування і багато іншого. До специфічних проблем 
п’ятикласників О. Матвєєва і Е. Львова відносять неоднаковий 
рівень підготовки дітей, що викликано безліччю програм початкової 
школи, неузгоджені програмами початкової і основної школи. 

Перехідний період із початкової школи в основну 
позначається на всіх учасниках освітнього процесу: учнях, 
педагогах, батьках, адміністрації школи, фахівця психолого-
педагогічної служби. [2]. Змінюється обстановка, роль учня, режим 
дня, вимоги з боку вчителів, стиль спілкування вчителів з дітьми, 
збільшується навчальне навантаження та відстежується нестиковка 
програм початкової й основної школи.

Діти 5 класів розгублені, не можуть, зрозуміти, які вимоги 
обов`язкові для виконання, як будувати стосунки з педагогами, їх 
вже багато. 

Першим помічником для учнів 5 класів повинен бути їх 
класний керівник, який повинен знайомитись із класом заздалегіть, 
ще в 4 класі. З`ясувавши, чого навчені діти в початковій школі, 
як вони засвоюють матеріал, який психологічний стан класу, 
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індивідуальні особливості учнів, стан здоров`я, класний керівник 
робить висновки і планує роботу далі. 

Вчителі-предметники приходять в п`ятий клас, випустивши 
зі школи старших школярів. Вони переносять на підлітків методи 
навчання, характерні для старшої школи: висувають дуже серйозні 
вимоги до самостійності учнів, різко збільшують темп вивчення 
навчального матеріалу, вводять одразу багато нових понять із 
різних навчальних галузей, розібратися в яких дітям не під силу.
[3]. Такими діями вчителі самі налаштовують негативно учнів 
до навчання що відповідно впливає на результати навчання і на 
ставлення до школи учнів. У дітей спочатку формується страх 
перед навчанням, перед новими предметами, тривога за оцінки, які 
вони отримають. Нажаль часто тривожність дітей посилює сім`я 
де замість того , щоб підтримати в дитині впевненість у власних 
силах, батьки лякають дітей проблемами в навчанні.

Отже, робота з організації наступності повинна проводитись 
педагогічними колективами початкової і основної ланок спільно 
і системно. Тільки зацікавленість вчителів і батьківської 
громадськості вирішить проблеми переходу під початкової школи 
до основної, зробить цей перехід безболісним і успішним. 
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У статті розглянуто головні історико-соціальні передумови  
становлення сучасної системи професійної підготовки вчителів та  
вимог до вчителя. На осонові проведеного дослідження наукових 
доробків зарубіжних вчених виявлено, що підготовкою майбутніх 
учителів у країні займалися не тільки спеціальні коледжі, але 
й поступово нaкoпичувався та пoширювaвся досвід підготовки 
вчителя безпoсередньо в шкoлі. 

Ключові слова: професійна підготовка вчителів Англії,  
система підготовки, університет, коледж, школа.

Згідно з дослідженням англійських істориків та педагогів, 
перші спроби ввести професійну підготовку вчителів, а також 
зафіксувати вимоги до вчителя в Англії починалися ще в епоху 
середньовіччя. Найпершим спеціалізованим навчальним закладом 
для вчителів був Християнський коледж у Кембриджі, заснований 
у 1439 р. (у початковий період діяльності відомий як Божий Дім 
(Lоrd’s House). Студенти, які закінчували цей навчальний заклад 
були першими, кого спеціально готували на посаду вчителів. 
За свідченням Р. Олдрич і Д. Крук (Лондонський університет), 
випускник Християнського коледжу міг  призначатися на посаду 
директора шкoли («schoolmaster»), що перекладається як «знавець 
шкільної справи», «майстер» [4, c.183-185].

У період з ХVІІ по XVIII ст. за підтримкою Суспільства 
поширення християнського знання в Англії відбувся швидкий 
ріст кількості середніх спеціалізованих закладів, що переважно 
готували вчителів початкових шкіл і вчителів шкіл для дівчат. За 
своєю структурою та способами навчання вони були подібні до 
Християнського коледжу, що свідчить про традиційність підходів  
до проблеми вчительської майстерності в Англії.

На основі дослідження наукових праць таких вчених, як 
Дж. Кей-Шатлуортом [6], А. Джоунсом [5], Л. Джоунсом [7] можна 
побачити, що не тільки спеціальні коледжі займалися підготовкою 
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майбутніх учителів у країні, але й поступово нaкoпичувався та 
пoширювaвся досвід підготовки вчителя безпoсередньо в шкoлі. 
В історії педагогічної освіти Англії це пов’язано з так званими 
«моніториальними школами» (mоnitoriаl schооls). У зв’язку з тим, 
що головним принципом їхньої роботи було взаємне навчання дітей, 
у школах виділялися старші учні для організації навчальної роботи в 
групах. Вони отримали назву наставники (monitors). Максимальний 
курс підготовки наставників у спеціально створених інтернатах 
тривав три місяці. Вивчаючи предмети шкільної програми, майбутні 
наставники одержували також певну педагогічну підготовку, 
пов’язану зі спостереженням уроків з наступним самостійним їх 
вивченням і повторенням. Можна сказати що ці старші учні були 
прообразами майбутніх учителів-професіоналів.

Про велику поширеність цієї моделі підготовки майбутнього 
вчителя свідчать дослідження науковців, де вказується, що у 1820 
р. в країні нараховувалося близько 1,5 тисяч моніторіальних шкіл, 
де навчалося близько 200 тисяч дітей [3, с. 55 - 59].

Проте починаючи з XVIII століття система наставництва 
змінюється і починає поєднувати в собі кращі елементи ранніх 
спроб підготовки вчителів у спеціалізованих коледжах та нову 
модель «учень-учитель». Її зміст полягав  в тому, що кращі учні 
початкової школи після її закінчення прикріплялися до досвідченого 
вчителя та проводили у студентстві 4-5 років, а потім у 18-літньому 
віці поступали до педагогічного коледжу або здавали іспит на 
звання вчителя. Така система підготовки педагогічних кадрів 
отримала назву «системи педагогічного учнівства» (pupil-teacher 
apprenticeship). 

Кожного року «учні-вчителі» складали  екзамен. Вимоги 
до них завжди підвищувалися, і до кінця навчання вони повинні 
були вміти писати твір, знати основи алгебри, знати синтаксис, 
етимологію, вміти користуватися глобусом, мати добру релігійну 
підготовку та проводити самостійні заняття в першому класі. 
Студенти, які склали  всі іспити й отримали від учителя позитивну 
атестацію про гарний характер і добру поведінку, одержували 
учительське посвідчення початкового рівня, що надавало їм право 
претендувати на місце вчителя в державних школах, а також право 
на вступ до педагогічного коледжу [1, c.18-34].

Внаслідок прийняття у 1870 р. «Закону про загальну початкову 
освіту» пошуки нових організаційних форм професійної підготовки 
вчителів особливо активізувалися, через що в країні постає питання 
про кількість і якість підготовки вчителів початкової школи. В 
умовах стрімкого суспільного руху у 1886 р. піднімається питання 
про участь університетів у підготовці вчителів, яке згодом  було 
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представлено на розгляд Християнської комісії. Тут були висвітлені 
думки міністра освіти, представників університетів, керівників 
коледжів, церкви, національної, британської та іноземної рад шкіл. 
Переважним було рішення про те, що, дійсно, система підготовки 
вчителів має потребу в радикальних змінах.

У 1888 р. голова комісії рοзвитку народної освіти лорд 
Крос опублікував документ, в якому  містилася критика системи 
педагогічного учнівства, а також роботи педагогічних коледжів за 
їх замкнений характер, ізоляцію від університетів і низький рівень 
підготовки студентів. Він висунув дві пропозиції: про необхідність 
приймати студентів до коледжів незалежно від їх віросповідання 
та про створення денних коледжів або педагогічних відділень при 
університетах і університетських коледжах. 

На жаль, перша пропозиція довгий час залишалася 
невиконаною, а друга почала здійснюватися вже з 1890 р., коли 
уряд виділив субсидії на відкриття денних педагогічних коледжів. 
Міністерство освіти ввело такі правила: 

	для οдержання свідοцтва про закінчення кοледжу студенти 
зοбов’язані здавати екзамени з прoфесійних предметів Міністерству 
οсвіти (із загальноοсвітніх дисциплін іспити проводилися сaмими 
університетами або кoледжами); 

	місцеві кoмітети  пοвинні надсилати копії документів щoдо 
oрганізації і прoведення педагoгічної практики, умoв прийοму і 
нaдaння житла студeнтам;

	денні кoледжі несуть відпoвідальність за пoведінку своїх 
студентів [6; 7].

Прийняті зміни та поява денних педагогічних коледжів 
відіграли велике значення для розвитку системи професійної 
підготовки вчительських кадрів, оскільки: 

а) відбувся зв’язок κoлeджiв з yнiвeрситeтськoю системoю; 
б) виклaдaцький склад κoлeджів якіснo змiнився зa рaхуноκ 

зaлучення унiверситeтських виклaдaчiв; 
в) прийoм студентiв дo κoледжів пoступово стaв 

здійснювaтися незaлeжно від рeлігійної приналeжності; 
г) розширився змiст професiйної підгoтοвки мaйбутніх 

учитeлів за рaхуноκ  yведення тaких навчaльних дисциплiн, як 
педaгогіκа і психoлогія [2].

 З іншого боку, розвиток мережі денних педагогічних 
коледжів уплинув на підготовку педагогічних кадрів для середньої 
школи. Викладачі педагогічних коледжів виступили з ініціативою 
введення професійно-педагогічної підготовки для випускників 
університетів, які збираються працювати в середній школі. Ця 
пропозиція була вислухана й університети почати втілювати її у 
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життя.
 Таким чином, наприкінці ХІХ – початку ХХ століття в Англії 

відбуваються якісні зміни в системі підготовки педагогічних кадрів, 
спрямовані на їх професіоналізацію, внаслідок чого відбулися 
структурні перетворення у підготовці вчителів як початкової, так і 
середньої школи.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі вбачаємо 
у дослідженні питання впливу розвитку вищих навчальних 
педагогічних закладів  на підготовку педагогічних кадрів для 
середньої школи.
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and requirements for a teacher. On the basis of the research of scientific 
papers of foreign scientists, it was discovered that not only special 
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country, but also gradually accumulated and expanded the experience 
of teacher training in the school.
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КОМПОНЕНТИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ ТА 
ЛІНГВІСТИЧНІ ЗДІБНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

У даній статті досліджується феномен лінгвістичної 
обдарованості майбутніх педагогів-предметників, а саме вчителів 
іноземної мови. У статті теоретично розглянуто погляди науковців 
на дану проблематику та узагальнено основні характеристики 
лінгвістичної обдарованості вчителів іноземної мови. Також у 
статті розглядаються компоненти лінгвістичної обдарованості 
педагога, які дають змогу займатися професійною діяльністю 
тобто викладати іноземну мову у закладах освіти.

Ключові слова: здібності, лінгвістичні здібності, 
обдарованість, лінгвістична обдарованість, креативність.

Під час проведення різного роду досліджень, постійно 
дізнаючись нові факти про невідоме і не вивчене раніше, люди 
водночас почали детально вивчати власні можливості. Те, 
що людина може робити, якою діяльність займатись починає 
хвилювати сучасне суспільство все більше. Саме тому проблема 
обдарованості, розвитку здібностей, інтелекту виходить на перший 
план в навчанні, вихованні та політиці провідних держав світу. 
Сучасне суспільство висуває нові вимоги до людини XXI століття, 
людини нового рівня розвитку, широких перспектив і технологій 
майбутнього. Володіння іноземною мовою в сучасному світі – 
одна з важливих складових сучасної, успішної людини. Знання 
хоча б однієї іноземної мови розширює світогляд, дозволяє пізнати 
культуру та звичаї іншого народу. Відомий вислів стверджує: 
«Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина» і сьогодні це так.

Вивчення проблеми обдарованості завжди було в центрі 
уваги педагогів, психологів, вчителів-практиків, методистів. 
Про це свідчать численні наукові, методичні публікації, науково 
практичні конференції. Серед вчених, які вивчали проблему 
здібностей і обдарованості можна назвати як зарубіжних, так 
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і вітчизняних дослідників, зокрема серед українських - Е. 
Е. Антонова, Г. С. Костюк, Н. П. Волкова, Е. І. Кульчицька, В. 
А. Моляко, С. І. Науменко, В. В. Рибалка, серед російських і 
зарубіжних - Ю. Д. Бабаєва, Д. Б. Богоявленська, Ф. Гальтон, Ю. З. 
Гільбух, Н. С. Лейтес, А. І. Савенков, С. Стернберг, Б. М. Теплов, 
Д. В. Ушаков, Дж. Фрімен та інші.

Сучасні дослідники розглядають обдарованість як високий 
рівень розвитку здібностей, який супроводжується високими 
досягненнями в певній галузі діяльності [1]. А коли рівень 
розвитку спеціальних здібностей високий, йдеться про спеціальної 
обдарованості [4]. У поглядах різних вчених, явище обдарованості 
неоднозначно. Так, по Б.М. Тепловим «обдарованість - якісно-
своєрідне поєднання здібностей, від якого залежить можливість 
досягнення більшого чи меншого успіху у виконанні тієї або 
іншої діяльності »[1].

В. А. Моляко розуміє обдарованість як систему, що 
складається з цілого ряду компонентів, серед яких - анатомо-
фізіологічні задатки; сенсорно-перцептивні блоки, що 
характеризуються підвищеною чутливістю; інтелектуальні і 
розумові можливості, що дозволяють оцінювати нові ситуації 
і вирішувати нові проблеми; емоційно-вольові структури, 
які обумовлюють тривалі домінантні орієнтації і їх штучне 
підтримання, високий рівень продукування нових образів; 
фантазія; уяву і ряд інших [2]. 

Д. В. Ушаков розглядає обдарованість як потенціал, 
здатність в Надалі стати талановитим дорослим, що вносить 
більш-менш значний внесок в культуру чи історію [3]. В. Н. 
Дружинін, пояснюючи поняття «обдарованість», має на увазі 
системне явище, що розвивається протягом усього життя людини, 
якість психіки, яка визначає можливість досягнення людиною 
виключно високих результатів в одному або декількох видах 
діяльності в порівнянні з іншими людьми [4].

Лінгвістичні здібності - це складна динамічна структура, 
співвідношення компонентів якої змінюється з віком і рівнем 
володіння іноземною мовою. Лінгвістичні здібності вчителя 
іноземної мови включають як загальні особливості розумової 
діяльності - гнучкість і рухливість розумових процесів, - так і 
специфічні особливості мовної іншомовної діяльності, притаманна 
людині, яка вивчає іноземну мову сама та навчає інших людей. 
Їх можна розглядати і як основні механізми мовної діяльності, 
однаково проявляються при освоєнні будь-якої мови [6].

На думку вчених, показниками лінгвістичної обдарованості 
вчителів іноземної мови є фонематичний слух, одночасне 
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сприйняття вербальних одиниць, яскраво виражена вербальна 
пам’ять, яка проявляється в швидкому і легкому створення 
вербальних асоціацій, швидкість і легкість освіти функціонально-
лінгвістичних узагальнень, що знаходить відображення в відносно 
швидкому формуванні почуття правильності мови, наявність 
узагальнених умінь структурувати вербальний матеріал; гнучкість 
трансформаційних процесів в мовної діяльності і т.д. [7].

Лінгвістична обдарованість характеризуються: здатністю до 
прискорених процесів мислення іноземною мовою, креативністю у 
виборі способів комунікації іноземною мовою, стійкої мотивацією 
до вивчення іноземної мови, можливістю використання отриманих 
знань в нових контекстах.

Беручи до уваги визначення філологічної складової терміна, 
проаналізувавши основні підходи в сучасній психолого-педагогічній 
науці до пояснення поняття «обдарованість»; дослідивши різні 
класифікації обдарованості і розглянувши основні її структурні 
компоненти, вважаючи лінгвістичну обдарованість різновидом 
спеціальної обдарованості, ми, взявши за основу визначення 
обдарованості Є.І. Кульчицької та В.А. Музики, прийшли до 
висновку, що лінгвістична обдарованість - це комплексне явище, що 
поєднує в собі розвиток високих лінгвістичних здібностей людини, 
сукупність необхідних для цього умов і достатню мотиваційну базу. 
В даному визначенні мова йде як про вивчення і володіння рідною 
мовою, так і про іноземні мови (англійська, німецька, французька 
та ін.) [3]. 

Знання іноземних мов не тільки є важливим аспектом 
розвитку повноцінного члена суспільства, а й, на сучасному етапі 
розвитку людства, допомагає визначити професійну спрямованість, 
розширити наукові горизонти і досягти успіху в роботі. Безумовно, 
що ми вивчаємо рідну мову з моменту народження і, кажучи про її 
вивчення в школі, як правило, маємо на увазі вдосконалення вже 
придбаних лінгвістичних знань і навичок (написання публікацій 
тощо, а, розвиток дискусійних навичок і т.д.). Тому метою нашого 
дослідження є лінгвістична обдарованість в аспекті вивчення 
іноземних мов. Ми прийшли до висновку, що саме рівень оволодіння 
іноземними мовами в повною мірою може продемонструвати 
рівень розвитку лінгвістичної обдарованості людини. Також варто 
відзначити, що говорити про розвиток лінгвістичних здібностей 
і лінгвістичної обдарованості можна тільки якщо людина на 
високому рівні володіє більш ніж однією мовою (тобто як мінімум 
ще однією мовою, крім рідної) [5].

Лінгвістично обдарована особистість в досить швидкому 
темпі формулює думки засобами іноземної мови, допускаючи при 
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цьому незначна кількість помилок. Вони можуть легко вводити 
елементи власної мови за аналогією з уже відомими. У процесі 
читання тексту, на основі підвищеної мотивації до навчання, вона 
намагається відразу ж зрозуміти зміст написаного, користуючись 
лише власними знаннями і лінгвістичної здогадкою. лінгвістично 
обдаровані діти можуть захопитися вивченням не тільки одним, але 
і декількома мовами.

Соціальне і культурне значення вивчення іноземної мови 
важко переоцінити, особливо в сучасний період становлення 
молодих держав на міжнародній арені. Все це зумовило 
переосмислення ролі іноземної мови як важливого і необхідного 
засобу міжкультурного спілкування. володіння іноземною мовою 
в сучасному світі - одна з найважливіших складових сучасної 
успішної людини; іноземна мова все активніше набуває статусу 
соціально-економічного і політичного механізму взаєморозуміння 
між різними представниками світового спільноти в різних сферах 
їх життєдіяльності. Знання хоча б одного іноземної мови розширює 
кругозір, дозволяє дізнатися культуру і звичаї іншого народу. Саме 
тому вивчення проблем розвитку «лінгвістичних здібностей» і 
«лінгвістична обдарованість» є перспективними і актуальними для 
сучасної науки.

Лінгвістичні здібності визначають успішність і легкість 
оперування суб’єкта насамперед різноманітним вербальним 
матеріалом, а саме: його уміння визначати значення слів, здатність 
розуміти тексти та інтерпретувати прислів’я, проводити словесні 
аналогії та будувати судження, розвиток його поняттєвого мислення 
і т. д. [4]

Лінгвістична обдарованість учнів - це різновид спеціальної 
обдарованості, яка включає в себе підвищений рівень здібностей 
до процесів мислення чужою мовою, до активної пізнавальної 
діяльності в області теорії і історії мови, а також до творчості у 
виборі способів спілкування іноземною мовою. Виділяють три 
базові компоненти мовної обдарованості, а саме, мовні здібності, 
мовну інтуїцію і здатності до іноземних мов. Виділяють два типи 
оволодіння іноземною мовою: комунікативний - через мовну 
діяльність і лінгвістичний - через усвідомлення мови як системи. На 
даний момент, існує чимало тестів для виявлення рівня володіння 
іноземною мовою: прогностичні, кваліфікаційні, діагностичні, а 
також тести досягнень [5].

На базі досліджень вченого, нами створено структуру 
лінгвістичної обдарованості та втілено основні її компоненти. 
Розглянемо детальніше структурні компоненти лінгвістичної 
обдарованості.
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Першим компонентом лінгвістичної обдарованості, на нашу 
думку, є психофізіологічні особливості людини, яка вивчає мову, 
різні види пам’яті та мислення, уява, увага тощо. Не кожна людина, 
яка має високий рівень пізнавальної діяльності, є лінгвістично 
обдарованою. Проте, без пізнавальних процесів неможливий 
повноцінний розвиток особистості та вивчення мов, зокрема. 

Другим структурним компонентом виступає наявність 
та рівень розвитку лінгвістичних здібностей. Людина, в якої 
лінгвістичні здібності розвинені у необхідній мірі зможе, за 
сприятливого впливу інших структурних компонентів, досягти 
розвитку лінгвістичної обдарованості.

Третім структурним компонентом є особистісний аспект 
кожного, хто прагне досягти розвитку лінгвістичної обдарованості. 
Він містить наявність пізнавальної мотивації у вивченні мови, 
що виражається у формі дослідницької, пошукової активності, в 
свою чергу, реалізація дослідницької активності забезпечує дитині 
мимовільне відкриття захопливого світу іноземної мови; здатність 
сприймання перспективи, пізнавальні потреби тощо.

Четвертим компонентом є лінгвістична креативність. Як 
будь який інший вид обдарованості, лінгвістична обдарованість 
потребує постійного розвитку, змін, вдосконалення. Лінгвістична 
креативність, як складовий компонент лінгвістичної обдарованості, 
має стати рушійною силою такого розвитку.

Таким чином, фактом є те, що структурні компоненти 
лінгвістичної обдарованості поєднані між собою та працюють у 
взаємодії і неможливо визначити суттєву складову лінгвістичної 
обдарованості. Тому, вчитель, який прагне розвивати лінгвістичну 
обдарованість учнів, повинен звернути увагу на функціонування 
кожного структурного компоненту окремо, а також на гармонійні 
зв’язки та взаємовплив компонентів.

Як показали дослідження Ю.А. Кабардова, індивідуально 
стійкі характеристики учнів, що визначають успішність-
неуспішність оволодіння мовою, виявляються, по крайній мірі, в 
трьох вимірах:

а)в комунікативній поведінці в ході навчання;
б)в основних характеристиках пізнавальних процесів
в)в природніх передумовах здібностей (біоелектричні 

показники властивостей нервової системи, особливості слухового 
і зорового аналізаторів, характеристики між пів-кульної асиметрії 
мозку).

Здатності до іноземних мов, тобто такі індивідуально-
психологічні та психофізіологічні особливості, що характеризують 
високий темп і високий рівень оволодіння мовою у відповідних 
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умовах і в заданих рамках [1].
Розглядаючи проблему загальної структури іншомовних 

лінгвістичних здібностей, Б.В. Бєляєв вважає, що всі іншомовні 
лінгвістичні здібності знаходяться у взаємодії і взаємозалежності і 
утворюють єдине ціле. Він виділяє десять складових цих здібностей, 
з яких чотири пов’язані з володінням основними аспектами мови 
(здатності фонетичні, лексичні, граматичні та стилістичні), чотири 
- з лінгвістичними процесами (здатності слухання, говоріння, 
читання і письма). Дві є основними (центральними) здібностями - 
іншомовне мислення (як би фокус всіх лінгвістичних здібностей) і 
відчуття мови (зосередження лінгвістичних здібностей).

Завданням тестування здібностей є виявлення не тільки 
наявного рівня знань, сформованих навичок і умінь, скільки тих 
потенційних можливостей (резервів), які найчастіше приховані від 
спостереження. А це, в свою чергу, передбачає дослідження певного 
процесу, при якому можливе виявлення таких характеристик 
здібностей, як швидкість (темп) рішення завдання, рівень 
доступного рішення, індивідуальні способи і прийоми успішного 
вирішення і т.д.

Очевидно, що здібності до іноземних мов являють собою 
сукупність неповторних, специфічних властивостей особистості. 
При цьому, здатності до вивчення іноземної мови мають ряд 
нижчеперелічених характеристик. Перш за все, учень самостійно 
керує процесами внутрішнього перекладу. Оптимально, якщо 
виходить відійти від внутрішнього перекладу, аж до повного його 
виключення. 

Очевидно, що існують чинники, прямо або побічно свідчать 
про лінгвістичну обдарованість учня. До них відносять: одночасні 
успіхи в математиці, російській мові і літературі; швидкість 
читання рідною мовою; хороший темп читання; музичний слух; 
здатності до пародіювання; здатність до співу; загальний розвиток 
мови: дикцію, швидку реакцію на питання; вміння розповідати і 
переповідати, говорити поширеними реченнями.

Відзначимо, що успіх або труднощі при оволодінні іноземною 
мовою проявляється як мінімум в трьох аспектах: в комунікативній 
поведінці учня в ході вивчення мови; в характеристиках пізнавальних 
процесів; в природні передумови здібностей. Виходячи з цього, 
прийнято виділяти два основних типи оволодіння іноземними 
мовами: комунікативний і лінгвістичний.

Розглянемо докладніше комунікативний тип оволодіння 
мовами. Йому властива активність в спілкуванні, спрямованість 
уваги на мовну діяльність, а також високі швидкісні параметри 
мисленнєво-мовленнєвої діяльності, наприклад, швидкість 
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сприйняття словесної інструкції, відносна рівновага довільного і 
мимовільного запам’ятовування, велика продуктивність слухової 
пам’яті, детальність і емоційність при відтворенні матеріалу. 
Головна перевага даного типу полягає в значному обсязі мовний 
та мовленнєвий продукції, тобто побіжністю мови. У той же час 
для нього характерні деякі негативні риси - низька якість мовлення: 
часті повтори, невдалі словосполучення і однотипні висловлювання. 
В цілому діяльність відрізняється імпульсивністю, мимовільністю і 
слабким самоконтролем [6].

Розглянемо особливості лінгвістичного типу оволодіння 
іноземними мовами. В даному випадку увага спрямована на саму 
лінгвістичну систему - мову, в якій переважає довільний вид 
пам’яті. Особливо характерна невиразність комунікативних дій, 
що проявляється в пасивності спілкування, в труднощі сприйняття 
мови на слух, в повільності дій, в постійних неприродних паузах. На 
відміну від комунікативного типу, лінгвістичному типу характерний 
відносно невеликий обсяг лінгвістичної та мовленнєвої продукції, 
однак, в даному випадку, лінгвістичні завдання виконуються більш 
якісно: висловлювання обдумано, чітко структуроване, грамотно 
вибудувано, логічно. Таким чином, другий тип оволодіння мовою 
характеризується довільністю, розгорнення дій і обережністю в 
прийнятті рішень.

Загально відомий факт, що здібності до іноземних мов 
знаходяться в прямій залежності з процесами пам’яті. Потрібно, 
щоб учень запам’ятовував іншомовний матеріал швидко, повно 
і міцно, міг використовувати засвоєний мовний матеріал в нових 
ситуаціях. Особливо важлива в даному випадку оперативна 
пам’ять. Оперативне запам’ятовування - це процес, який обслуговує 
поточні дії учнів під час вирішення конкретних завдань. Від 
короткостроковій пам’яті залежить вміння учнів будувати фрази. 
Важливу роль при вивченні іноземної мови відіграє мимовільне 
запам’ятовування, коли матеріал засвоюється невимушено, без 
додаткових зусиль самого учня.

Таким чином, всупереч поширеному переконанню, що 
обдарованість сама може пробити собі дорогу, наукові дослідження 
свідчать про протилежне. Орієнтир на якогось середнього учня 
сьогодні не влаштовує не тільки учня, але і держава. Важливо, щоб 
учні мали можливість розвивати свої природні задатки і здібності. 
Дуже багато в їхній долі залежить від вчителів, від їх бажання і 
вміння розгледіти, зрозуміти, підтримати, надихнути.

Система освітнього процесу вищого навчального закладу 
освіти, призначена для задоволення постійно змінюються 
індивідуальних соціокультурних і освітніх потреб обдарованих 
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дітей, що дозволяє забезпечити виявлення, підтримку і розвиток їх 
здібностей в рамках шкільної та позашкільної діяльності.
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The article examines the phenomenon of linguistic giftedness 
of future subject teachers, namely, teachers of a foreign language. We 
analyzes the views of scientists on this issue and summarizes the main 
characteristics of linguistic giftedness of foreign language teachers in the 
article. In the article also elucidate the main components of the teacher’s 
linguistic giftedness, which enable teachers to engage in professional 
activities, that is, to teach a foreign language in educational institutions.
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У статті розглянуто актуальність у сьогоденні 

системи біомеханіки Всеволода Мейєрхольда: 
принципи, етапи створення та структуру.  
Визначено передумови  виникнення цієї системи, формування її 
у методологію акторського тренінгу виховання всемогутнього 
актора. Акцентовано увагу на ефекті цілісності у виступах 
циркових артистів. Визначено етапи формування особистості 
на початку творчого шляху артиста. Розкрито роль сценічного 
методу Всеволода Мейєрхольда, який дає можливість цирковим 
артистам збагачувати свій інструмент-тіло та творчий 
потенціал. 

Ключові слова: біомеханіка, всемогутній актор, методологія 
виховання, цирковий артист, майстерність актора, мистецтво.

Актуальність питання про формування індивідуальності 
артиста є правомірним сьогодні, в час, коли в творчому суспільстві 
виросла зацікавленість до тілесних та духовних можливостей 
людини. Все більше людей усвідомлює, що ці можливості майже 
безмежні, і душа, і тіло здатні набагато. 

Всеволод Емільович Мейєрхольд (рис.1) (1874–1940) 
крокував у ногу з часом, деколи його опереджаючи. Так вимагало 
нове життя, нова епоха-пошуків та експериментів. Одним з 
“винаходів” Всеволода Мейєрхольда, найбільшого реформатора 
постановочного мистецтва, став особливий артистичний тренінг, 
що отримав назву біомеханіка. Мейєрхольду був необхідний новий 
артист: що володіє усвідомленням свого місця в багатоскладовій 
композиції дії і готовий, свідомо користуючись своїм тілом і 
голосом, відповідально брати участь в творчому процесі. Способом 
«створення» такого артиста стала біомеханіка, яка змінила 
парадигму артистичної роботи. Незнання законів біомеханіки 
Всеволод Мейєрхольд вважав величезним недоліком: «Оскільки 
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творчість актора є творчість пластичних форм в просторі, то він 
повинен вивчити механіку свого тіла. Основний недолік сучасного 
актора - абсолютне незнання законів біомеханіки» [2, с.488].

Рис. 1 Всеволод Емільович Мейєрхольд

Метод біомеханіки, який розробив Мейєрхольд - це система 
тренінгів, що дають змогу артистові природно і достеменно 
керувати механізмами рухів тіла та циркуляцією енергії. 

Створений шляхом експерименту, тренінг біомеханіки не є 
технікою артиста, що підлягає наслідуванню. Це, швидше, сценарій 
«підготовленого досвіду», який можна актуалізувати, дозволяючи 
артисту зрозуміти загальні принципи, які керують професією і, 
дотримуючись їх, створювати композицію власних дій в будь-якому 
контексті.  

Всеволод Мейєрхольд за допомоги біомеханічної системи 
намагався виховати всемогутнього артиста. Біомеханічний артист 
- це артист майбутнього. Він синтетичний, артист нової техніки, 
нових прийомів, нового складу та мислення. Сценічний метод 
біомеханіки передається безпосередньо від майстра до учня, тим 
самим є унікальним для оволодіння у практичному досвіді. 

Біомеханіка за Мейєрхольдом – методологія виховання, яка 
розвиває у артиста багато навиків, необхідних для сцени:

- навик виразного руху, вміння переходити від напруги до 
розслаблення, підкорювати дії певному ритму, контролювати 
баланс, фіксувати ракурси тіла (позиції);
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- здатність бачити себе зі сторони (внутрішнє дзеркало);
- вміння працювати з предметом, взаємодіяти з групою та 

сценічним простором;
- змобілізованість всього психофізичного апарату для творчої 

роботи.
У сучасному світі сценічний метод Мейєрхольда, його 

пошуки та відкриття, мають продовження у різних видах 
мистецтва, у тому числі і у цирковому. На рівні підсвідомості у 
виступах циркових артистів використовується система елементів 
біомеханіки: концентрація уваги, рівновага, оковимір, контроль 
емоційного стану та рухів. 

Отже, дослідження сценічного методу Всеволода 
Мейєрхольда на прикладі циркових репрезентативних виступів є 
актуальним, оскільки вони побудовані на елементах біомеханіки.

Цирковий артист - всемогутній актор, який володіє не тільки 
майстерністю актора - психологією душі та емоційним впливом, 
харизмою чи мовним апаратом як звичайний актор, а й своїм 
тілом, використовуючи свою пластичну виразність, жонглювання, 
елементи акробатики та пантоміми. Цирковий артист, який  вивчає 
механіку свого тіла, завжди готовий використати  знання та досвід 
у тренуваннях, для досягнення сценічної мети у втіленні номеру. 

Циркові артисти - всемогутні актори, оскільки у їх виступах 
закладено все, що потребує біомеханіка: думка (команда до дій), рух 
(майстерність та техніка виконання команди думки у тому чи іншому 
жанрі), емоція (приборкання, та контроль емоційного стану під час 
виконання), слово (за потреби, наприклад у цирковій клоунаді). 
Значимість слова більше притаманне театральному мистецтву. Тому 
циркові виступи зрозумілі без слова, в відрізненні від театральних 
виступів. Актор захоплює своєю психологічною грою та словом, яке 
доносить до глядача. Цирковий артист- урівноваженим психічним 
станом, виразністю свого тіла та фізичними, технічними над 
можливостями. Тому актор так багато приділяє уваги роботі над 
роллю, а цирковий артист роботі над власним тілом. За Всеволодом 
Мейєрхольдом це дуже важливо: «Перший принцип біомеханіки: 
тіло – машина, працюючий – машиніст» [5, с.54].

Циркові артисти, які під час тренінгів оволодівають 
елементами біомеханіки Всеволода Мейєрхольда, доповнюють 
свою артистичну складову, удосконалюють  техніку виконання 
новостворених номерів, а репрезентуючи свої виступи формують 
нову думку та нові враження для своїх майбутніх глядачів.
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and structure.  Certainly pre-conditions  of origin of this system, forming 
of it, in methodology of the actor training of education of all-powerful 
actor. Attention is accented on the effect of integrity in appearances 
of circus artists. Certainly the stages of forming of personality at the 
beginning of creative way of artist. The role of a stage method of Vsevolod 
Meyerkhol’da, which enables circus artists to enrich it instrument-body 
and creative potential, is exposed.
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ВПЛИВ РОДИННИХ ТРАДИЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ 
ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

У статті обґрунтовано педагогічне значення родинних 
виховних традицій, яке полягає у цілеспрямованому й 
систематичному впливі на розвиток особистості молодшого 
школяра. Визначено мету родинних виховних традицій, що полягає 
у вихованні працелюбства, доброти, чесності, справедливості, 
скромності, поваги до матері та батька, взаємодопомоги, 
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любові до Батьківщини в особистості. На основі узагальнення 
теоретичних підходів  досліджено, що родинні звичаї та обряди 
- це система обрядових дій та норм поведінки, які пов’язані з 
різними етапами життя дитини. Родинні традиції формують 
особистісні якості дитини поступово з моменту її народження і 
впродовж всього життя.

  Ключові слова: сім’я, школяр, родинні народні традиції, 
сімейні традиції, соціалізація дитини.

Майбутнє родини, збереження й примноження сімейних 
і суспільних багатств повністю залежить від успадкування тих 
народно-педагогічних ідей минулого, що віками складались і 
трансформувались у свідомості й життєдіяльності конкретної 
етнічної групи, родини. Відродження елементів народних сімейних 
традицій, звичаїв щодо соціалізації дітей і молоді в минулому 
сприяє ефективному родинному вихованню молодого покоління в 
умовах сьогодення. 

Роль родинних традицій у вихованні молодого покоління 
досліджували   такі видатні педагоги минулого як  А. Дістервег, I. 
Гербарт, I. Песталоцці, Я. Коменський. Ґрунтовно вивчали 
родинні звичаї та обряди  вчені-етнографи, історики, мовознавці, 
професійні педагоги і психологи: M. Грушевський, M. Драгоманов, 
О. Духнович, П. Житецький, M. Костомаров, О. Левицький, 
M. Максимович, Г. Сковорода, K. Ушинський та ін. Значення 
національних традицій у вихованні підростаючого покоління 
відображено в роботах Г. Ващенка, Г. Волкова, А. Макаренка, В. 
Cyxoмлинського, C. Шацького. Сучасними вченими здійснюються 
історико-етнографічні (В. Пригорницький), культурологічні (M. 
Ткач) дослідження сімейних звичаїв та обрядів.

Мета статті – обґрунтування  вплив сімейно-родинних 
традицій на формування особистості молодшого школяра.

Різноманітні пояснення традицій зумовлені неоднозначністю 
тлумачення самого слова. Латинський термін «traditio» означає 
«переказ», буквально «передача». Ґрунтовне відображення 
розвитку традицій у сучасній науковій літературі з’ясувало 
наявність різних підходів до даного суспільно-історичного 
феномена. Філософи, соціологи, етнографи називають цю 
категорію «соціальним інститутом і нормою», «типом суспільних 
відносин» [5], «елементами соціальної і культурної спадщини» [8], 
системою ідеалів, досвіду, знань, творчості, смаків, установок, норм 
поведінки, формами, нормами, принципами поведінки, «досвідом, 
звичаями, поглядами, смаками», «сукупністю поглядів, звичок, 
способів діяльності» [9], своєрідною системою систем, процесом 



246

позабіологічної передачі від покоління до покоління усталених 
культурно-побутових особливостей. B етнопсихології традиції 
визначають як систематизовані, підпорядковані національному 
ідеалу вірування, способи висловлення, почування, страждання, 
норми поведінки попередніх поколінь.

Як відомо, традиції, звичаї та обряди об’єднують старші 
й молодші покоління, інтегрують етнічну cпільноту людей у 
високорозвинену сучасну націю. Народні виховні традиції і 
звичаї - це дві взаємопов’язані між собою форми виховного 
впливу на молоде покоління. Але звичаїв можна дотримуватись за 
звичкою, а традицій - свідомо, на основі переконання особистості 
в доцільності та суспільному значенні саме такої поведінки, 
мислення, діяльності [10].

Серцевиною народної практики є родинні виховні традиції. 
Це об’єктивне соціально-педагогічне явище, спосіб акумуляції 
та передачі наступним поколінням знань про родину, її духовно-
моральні цінності та ідеали, джерело інтелектуального та 
морально-етичного формування особистості, основний механізм 
стабілізації стосунків у сім’ї та родини. У назві «родинні виховні 
традиції» відображено поєднання народних і сучасних, породжених 
сьогоденням, родинних виховних традицій [5]. Намагання 
повернутись до родинних виховних традицій часто називають 
ідеалізованим консерватизмом, спробою вирішити сучасні 
проблеми поверненням до минулого. Ha такі обвинувачення можна 
відповісти совами Г. Ващенка, коли він порівнює роль традицій у 
розвитку людства з розвитком пам’яті окремої людини: «Основна 
функція пам’яті полягає у збереженні набутого досвіду. Отже, 
ця функція консервативна. A проте, коли б людина не володіла 
пам’яттю, коли б вона не зберігала попередніх вражень, уявлень і 
думок, вона не тільки не рухалась би вперед, а взагалі не могла б 
існувати. Через це молодим поколінням не треба започатковувати 
культурний рух: їм залишається продовжувати й удосконалювати 
те, що вже здобули предки» [1].

Як засіб формування особистості  молодшого школяра 
родинні виховні традиції виконують такі функції: пізнавальну - 
дають знання про родовід, родинні, родинно-громадські стосунки, 
особливості трудової діяльності членів родини тощо; конструктивну 
- визначають методи виховного впливу на дитину; комунікативну 
- виробляють нормативи доброзичливих взаємовідносин між 
членами родини; організаційну - встановлюють режим праці і 
відпочинку дітей; суспільну - формують світогляд і моральні засади 
особистості; соціалізуючу - допомагають визначити особистості 
типи соціальної взаємодії з іншими людьми в конкретних 
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історичних умовах.
Аналіз наукової літератури засвідчив наявність різних 

підходів до класифікації родинних виховних традицій, в основу 
якої покладено функціонально-змістовний принцип. Згідно з 
цією класифікацією ми виокремлюємо види родинних виховних 
традицій, що переходять з покоління в покоління, мовні, побутові, 
трудові, мистецькі, громадські, оздоровчі. Ця класифікація 
взаємопов’язана з класифікацією за видами родинного виховання: 
моральне, трудове, розумове, естетичне, фізичне та інші. Зокрема, 
громадські виховні традиції і ті, що переходять з покоління 
в покоління, є компонентами морального виховання, мовні - 
розумового й морального, побутові, трудові - трудового, мистецькі 
- естетичного, оздоровчі - фізичного виховання [2; 3; 4; 7].

Вважаємо, що така класифікація потрібна для поглибленої 
характеристики різних напрямків родинного виховання в 
психолого-педагогічному аспекті. Серед тих традицій, які 
переходять з покоління в покоління,  педагоги, науковці виділяють 
традиції культу роду, честі роду, родичівства, родоводу, родинної 
злагоди, збереження родинних реліквій, піклування батьків про 
дітей, любові й пошани до батьків, родинної солідарності, етикету 
стосунків між членами родини, гостинності. 

Ознайомлення дітей з родинно-мовними традиціями формує 
відповідні мотиви поведінки, інтереси, духовні потреби, сприяє 
вивченню рідної мови, історії родини, рідного краю. Родинно-
побутові традиції зумовлюють поведінку людей у повсякденному 
побуті [9]. Серед них виділяємо власне родинні і побутові. До власне 
родинних традицій належать родильні, весільні, поховальні звичаї 
та обряди. Родильні звичаї та обряди унормовували поведінку 
породіллі, виховували моральні чинники поваги до роду, пошани до 
батька-матері, людяності, делікатності, безкорисливості, доброти, 
привчали до дбайливого ставлення і догляду за дитиною. Весільні 
звичаї та обряди спрямовувались на виховання лицарського 
ставлення до дівчини, відповідальності, справедливості, вірності, 
відчуття обов’язку та відповідальності перед родом, вимогливості, 
благородства, гордості, що підкріплялося християнськими 
нормами дотримання чистоти у взаєминах. Поховальна обрядовість 
виховувала культ предків, збереження пам’яті про померлих, 
почуття пошани до своїх пращурів, їхніх справ, заповітів, до 
співчуття, співпереживання, виховувала шляхетність, відданість 
отчій землі, вказувала на безперервність родовідних традицій [6].

Побутово-обрядові свята (свято Нового року, День 
Матері, день народження, вхідчини, релігійні престольні свята) 
репрезентують особливий спосіб передачі новим поколінням ідей, 
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соціальних норм, цінностей, почуттів. Родинно-трудові традиції 
- це морально-трудовий досвід родини, способи підготовки 
дітей до самостійного трудового життя,, які склались історично, 
передавались із покоління в покоління і підтримувались силою 
громадської думки. B основі цих традицій - усвідомлення потреби 
в праці. До родинно-трудових традицій відносимо традиції 
залучення дітей до хатніх і господарських робіт залежно від 
статі, спільної праці, нахилів тощо. Традиції залучення до хатніх 
і господарських робіт визначають посильність праці, органічно 
поєднують життєву мудрість з материнською та батьківською 
любов’ю, честю і репутацією родини. Традиції спільної 
систематичної праці здійснюються через повчання й научування, 
відповідальне ставлення і повагу до праці [5].

Родинно-оздоровчі традиції виховують готовність дитини до 
збереження й зміцнення власного фізичного і психічного здоров’я 
завдяки дбайливому ставленню до власного тіла й організму, 
прагнення до безпосереднього спілкування з природою, формують 
інтерес до збирання лікарських рослин та аналізу народних прикмет-
прогнозів, навчають цінувати здоров’я не тільки як запоруку 
матеріального благополуччя, а і як джерело життєрадісного настрою 
і краси людини. Здоров’я є не тільки запорукою матеріального 
благополуччя, а й джерелом життєрадісного настрою, краси 
людини, адже «Поки здоров’я служить, то чоловік не тужить», 
«Як здоров’я маємо - не дбаємо, а як втратимо, то плачемо». 
Наслідування цих традицій завжди забезпечувало хороше 
самопочуття, добробут, добрі соціальні стосунки [7]. Як зазначає 
М. Стельмахович, головна мета українського родинного виховання 
- через українознавство формувати в дітей та молоді духовність 
рідного народу, виховувати високосвідомих патріотів українського 
народу, нації, носіїв і творців національної та загальнолюдської 
культури, вільних громадян незалежної України [10].

Основними джерелами набуття молодшими школярами 
знань про вищеописані сімейно-родинні традиції є: освітнє 
середовище початкової школи та залучення школярів до активної 
участі у різних сімейних та родинних заходах. Тому так важливо 
всіма членами родини підтримувати та створювати сімейні та 
родинні традиції. Однак в умовах комп’ютеризованого сьогодення 
практично витіснене механізм індивідуальної передачі досвіду 
виховання. A проте, засвоєння, зберігання та розвиток родинних 
виховних традицій є важливим засобом зміцнення національної 
свідомості, згуртування і єдності всієї нації та окремої великої 
родини. Тільки раціональне поєднання інтересів сучасного 
суспільства і оновленого, доступного народного родинного досвіду 
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дає можливість гармонійного розвитку та соціалізації дитини та 
виховування її високих духовно-моральних якостей [6].

Під час професійної підготовки майбутніх вчителів 
початкових класів передбачено навчальними планами такі 
навчальні дисципліни як «Педагогіка сімейного виховання» та 
«Етнопедагогіка». Змістово-тематичне наповнення цих дисциплін 
сприяє формуванню у майбутніх педагогів знань та практичних 
навичок щодо реалізації духовних запитів і моральних засад 
молодшого школяра, знання про родовід, родинно-громадські 
стосунки, норми поведінки у сім’ї, особливості прав та обов’язків 
членів родини.

Висновки. Таким чином, родинні виховні традиції 
представляють сукупність духовно-моральних цінностей, ідеалів 
і засобів навчання й виховання, що передаються в родині від 
покоління до покоління через працю, усну народну творчість, 
звичаї та обряди. Родинні традиції виступають важливим 
духовно-моральним джерелом, ефективним засобом зміцнення 
національної свідомості, утвердження норм і цінностей української 
ментальності; передбачають доброзичливі взаємини, пізнання 
й сприймання довкілля за законами краси; сприяють розумінню 
сенсу життя.
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In the article the pedagogical significance of the family 
educational traditions, which lies in the purposeful and systematic 
influence on the development of the personality of the junior schoolboy 
has been substantiated. The purpose of the family educational 
traditions, which consists in the cultivation in the personality of love 
for work, kindness, honesty, justice, modesty, respect for mother and 
father, mutual help, love for Homeland has been studied. On the 
basis of generalization of theoretical approaches, it has been studied 
that family practices and ordinances are a system of ritual acts and 
behavioral norms that are associated with different stages of the child’s 
life. Family traditions shape the child’s personal qualities gradually 
from the moment of its birth and throughout its life.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ

У статті проаналізовано особливості розвитку професійних 
якостей майбутніх фахівців у професійному становленні, 
конкретизовано поняття «професійні якості» у психологічній 
літературі та визначено основні підходи до професійних якостей. 
З’ясовано, що професійні якості які формуються в ході навчання 
є елементом професійної готовності фахівця.
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професійне становлення,  здібності, навчальна та професійна 
діяльність.

Сучасне суспільство вимагає високого професіоналізму 
фахівців і їх постійного фахового вдосконалення, тож необхідною 
у суспільній структурі постає  професійна освіта яка формує 
професійний рівень, надаючи майбутнім фахівцям знання, 
уміння, навички необхідні для практичної діяльності, а також 
удосконалення професійних якостей які визначаються як 
професійна придатність, а їх розвиток – як умова становлення 
професіонала [4, с. 87].

 Розглянуто різні сторони визначення поняття «якості 
фахівця», які вивчаються як інтегрована сукупність професійних 
і особистісно важливих знань, вимог і вмінь в особистості та 
виявляються у більш ефективній діяльності. Відповідно до 
цього визначення, професійні якості майбутнього фахівця - це 
індивідуальні особливості, що сприяють формуванню у людини 
позитивного ставлення до своєї професії і людям, з якими він 
працює, прагнення до особистісного зростання, професійного 
вдосконалення.Тому до особистості майбутнього фахівця 
«економічної сфери» висуваються особливі вимоги.

Виходячи з цього, пріоритетним завданням вузівської 
підготовка фахівця є формування у майбутнього спеціаліста таких 
професійних якостей, які забезпечують розуміння особистості 
та орієнтацію на розвиток і саморозвиток особистості, а також 
впливають на такі життєво важливі прояви, як: самоактуалізація, 
самостійність, здатність обирати та розв’язувати проблеми, 
усвідомлювати своє професійне Я, визначати власну життєву 
позицію, долати труднощі, керувати своєю поведінкою та 
діяльністю. На цьому наголошують сучасні дослідники (І. 
Зязюн, Л. Крамущенко), які підкреслюють, що від рівня розвитку 
професійних якостей залежатиме успіх професійної діяльності, 
виконання покладених повноважень, продуктивність професійної 
діяльності [2, с. 123].

Проблема розвитку професійних якостей розглядалась 
у працях широкого кола науковців, зокрема у вітчизняних 
дослідженнях цим питанням займалися: Н. В. Алішева, Б. Г. 
Ананьєв, В. О. Бодрова, Є. О. Климова, Е. Ф. Зеер, А. А. Деркач, 
B. Г. Зазикін, Н. В.  Кузьміна,  В. Г. Лооса, А. К. Маркова, В. Д. 
Шадрікова, Н. С. Бодров, А. В. Карпов та ін. [ 3, с.168]. Проте, 
незважаючи на значну увагу дослідників до проблеми розвитку 
професійних якостей  вона залишається недостатньо вивченою.

Мета статті проаналізувати особливості розвитку 
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професійних якостей у професійному становленні фахівців 
економічної сфери.

У дослідженнях проблеми професійних якостей 
спеціаліста, існують різні визначення. Так В. Бодров трактує 
поняття «професійні якості» наступним чином: «Уся сукупність 
психологічних якостей особистості, а також цілий ряд фізичних, 
антропометричних, фізіологічних характеристик людини, які 
визначають успішність навчання і реальної діяльності, отримали 
назву «професійні якості» суб’єкта діяльності. Конкретний 
перелік цих якостей для кожної діяльності специфічний і 
визначається за результатами психологічного аналізу діяльності 
та складання її професіограми і психограми [3, с.170]. На думку 
вченого, професійні якості виступають в ролі тих внутрішніх 
психологічних характеристик суб’єкта, в яких відображаються 
зовнішні специфічні впливи факторів конкретного трудового 
процесу, що виступають у формі професійних вимог до 
особистості. Значення професійних якостей в успішності освоєння 
та реалізації професійної діяльності визначається тим, що в них 
проявляються всі основні характеристики структури особистості, 
що визначають психологічні особливості системи діяльності: 
мотиваційно-потребнісні, когнітивні, психомоторні, емоційно-
вольові та ін.  

В. Шадриков під професійними якостями розуміє 
індивідуальні якості суб’єкта діяльності, що впливають на 
ефективність діяльності й на успішність освоєння цієї діяльності. 
До таких він відносить здібності, однак, згідно з його думкою, 
вони не вичерпують всього переліку професійних якостей. 
Науковець зазначає, що система професійних якостей - це ті 
внутрішні умови, через які заломлюються зовнішні дії і вимоги 
до діяльності, тобто розвиток професійних якостей і їх систем 
виступає вузловим моментом психологічної системи діяльності 
[5, с.103]. Досліджуючи професійно зумовлену структуру 
особистості, Е. Зеєр визначає професійні якості як психологічні 
якості особистості, що визначають продуктивність (якість, 
результативність тощо) діяльності. Вони багатофункціональні і 
разом з тим кожна професія має свій ансамбль цих якостей [1, 
с.60].

Слід зазначити, що деякими вченими поняття «професійні 
якості» ототожнюється з поняттями «вміння», «здібність». 
Г. Ковальов та В. Мясищев вказують на те, що вміння - це 
функціональна, набута психофізіологічна система внутрішніх 
умов, за наявності яких людина може виконувати на необхідному 
рівні ту чи іншу діяльність. Вміння - «це набута відповідність 
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можливостей і діяльності суб’єкта об’єктивним вимогам 
виконання задачі». Вчені розмежовують поняття «вміння» і 
«вмілість». На думку вчених, терміни «вміння» та «вмілість» є 
відправними для розуміння терміна «здібності» [4, с.88]. Вчені 
визначають спеціальні здібності як специфічну якість чи рівень 
розвитку професійних якостей, що передбачають для свого 
розвитку тривалу певну діяльність і часто особливе тренування, 
нерідко природно обумовлені, які вимагаються діяльністю.

Спробуємо розмежувати поняття «професійні якості» 
і «здібності». Як зазначають О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, 
Б. Теплов, здібності визначають успішність і ефективність 
діяльності, і тим самим і ступінь продуктивності прояву суб’єкта 
діяльності. Здібність є вираженням відповідності між вимогами 
діяльності і комплексом нервово-психічних властивостей людини; 
здібність - не проста властивість, а комплекс властивостей, що 
організовуються і розвиваються трудовою діяльністю; здібності 
опираються на вроджені і набуті властивості; чим легше 
досягається і чим вищий результат діяльності, тим більше вона 
вважається такою, що спирається на природні якості; навпаки, 
чим більше зусилля, навчання і культури для цього потрібно, тим 
більше вона вважається продуктом навчання і культури[4, с. 92].

Підтвердження цієї думки знаходимо у дослідженні 
М. Щукіна. Він вважає: індивідуально-психологічні якості 
при достатній їхній виразності й необхідному рівні розвитку 
забезпечують успішність оволодіння різними трудовими 
уміннями, навичками та відповідними їм знаннями, а тому 
виступають як здібності. Н. Кузьміна зазначає, що у здібностях 
економіста має знаходити відбиття основна структура фахової 
діяльності, а здібності тісно пов’язані з особливостями зору, мови, 
уявленнями, з рисами характеру та емоційністю спеціаліста, а 
також спеціальними здібностями.

Узагальнюючи вищенаведені визначення, можна зробити 
висновок, що професійні якості - це індивідуально-психологічні 
якості суб’єкта діяльності. Професійні якості є соціально 
обумовленими, формуються поступово, розвиваються на основі 
здібностей і забезпечують результативність та ефективність 
діяльності. Оскільки в якості суб’єкта діяльності можуть 
обєднуватися різні здібності, то цілком доречним буде вживання 
даних понять у контексті професійних якостей. Ми поділяємо 
цю точку зору і вважаємо, що професійні якості та їх системи 
необхідно визначити як внутрішні умови, які опосередковують 
зовнішні впливи і вимоги діяльності. 

Для нашого дослідження важливим постає потреба в 
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поглибленому вивченні і систематизації даних про особливості 
формування професійних якостей майбутніх фахівців, та її  
вплив на особистісний розвиток. На цьому етапі постає питання 
становлення особистості студентів як майбутніх фахівців. Тому 
питання особистісного розвитку студента і формування його 
готовності до майбутньої професійної діяльності - ключові в теорії 
та практиці вдосконалення роботи сучасного вищого навчального 
закладу.

Для дослідження професійних якостей у студентів 
та працівників ми використали  методику «Діагностика 
самоактуалізації особистості» (А.В. Лазукіна). Вибірку 
складали студенти та працівники сфери економічних відносин, 
загальна кількість досліджуваних складає 60 осіб. Актуальність 
дослідження саме цієї вибірки було зумовлена тим, що ми хотіли 
дослідити розвиток професійних якостей у групах і при цьому 
зробити між ними порівняння.

Дослідження показало, що у 89% працівників 
провідними показниками виступає  креативність та цінності. 
Отримані результати свідчать, про те, що досліджувані вміють 
використовувати свій творчий потенціал застосовувати їх в 
багатьох сферах, вони живуть справжнім, не відкладають своє 
«життя» на потім, добре розуміють цінність життя «тут і тепер», 
при цьому добре усвідомлюють позитивну «Я – концепцію», яка 
слугує джерелом стійкої адекватної самооцінки.

У той час якщо брати до уваги менш досвідчених 
фахівців «студентів» то вони на 74% орієнтовані на особистісне 
спілкування, прагнуть взаємодіяти з оточуючими, коллективом, 
це співвідноситься із здатністю до адекватного самовираження, 
налаштовані на придбання знань яка поєднується із високою 
потребою в пізнанні. Це позитивний результат на основі якого 
впродовж навчання у вищий школі у професійній спрямованості 
студентів виражається позитивне ставлення до професії, бажання 
вдосконалювати свою підготовку.

Також в даному дослідження була використана не менш 
значима діагностична методика «Тест смисложиттєвих орієнтацій», 
на основі якої було з’ясовано, що студенти не в повній мірі можуть 
самостійно контролювати своє життя, приймати рішення оскільки 
проходять період навчання, але вони внутрішньо мотивовані на 
навчання, прагнуть до здобуття знань, яке пов’язане з внутрішньою 
мотивацією та цілеспрямованістю. На відміну від працівників в 
яких відмічається гармонійний рівень самореалізації, високий 
рівень загальної осмисленості життя, локусу контролю - життя, 
процесу життя та цілей. Виражена спрямованість респондентів 
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на духовне задоволення та сфери освіти, професійного життя, та 
захоплень. Тобто це особистості, які добре розуміють сенс свого 
життя, мають чіткі цілі у майбутньому, насолоджуються процесом 
їх досягнення та задоволені своїм минулим, постійно прагнуть до 
особистісного росту, професійної досконалості. 

На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної 
літератури з теми дослідження, вивчення особливостей 
професійних якостей фахівців ми виявили, що професійні 
якості є складовим компонентом особистісної культури та 
необхідною умовою ефективної професійної діяльності, адже 
правильно сформовані якості є передумовою і гарантом успішної 
професійної діяльності особистості. Можна зазначити, що 
зміст професійних якостей є основою та наслідком утворення 
індивідуальної професійної концепції майбутнього фахівця, що 
поєднує особистісну основу наявність необхіднихпсихологічних 
характеристик(індивідуально-психологічних особливостей 
особистісних якостей, здібностей) та ставлення до діяльності 
(мотиви, уявлення про діяльність, задоволеність діяльністю).
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qualities of future specialists in professional formation have been 
analyzed, the concept of «professional qualities» in psychological 
literature has been specified and the basic approaches to professional 
qualities have been defined. It has revealed that the professional 
qualities that are formed during the training are an element of 
professional readiness of a specialist. 

Key words: qualities, professional qualities of a specialist, 
professional formation, abilities, educational and professional activity.
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ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СЛОВЕСНИХ ЗАСОБІВ 
НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

У статті розкривається виховний потенціал словесних 
засобів народної педагогіки. Автори зазначають, що провідними 
навчально-виховними засобами етнопедагогіки є рідна мова, усна 
народна творчість, народне мистецтво, національні традиції, 
звичаї і обряди, природа, колискова пісня, скоромовки, оповідання, 
казки. З’ясовано, що в контексті сьогодення постала гостра 
потреба у використанні засобів народної педагогіки в освітньому 
середовищі початкової школи. 

Ключові слова: народна педагогіка, Концепція Нової 
української школи, етновиховання, засоби етновиховання, рідна 
мова, фольклор. 

В контексті розбудови незалежної України, створення 
системи національної освіти й виховання, особливого значення 
набуло науково обґрунтоване розв’язання виховних завдань 
засобами  народної педагогіки. Народна педагогіка завжди виступала 
і виступає як самобутнє культурно-історичне явище. В  Концепції 
Нової  української  школи зазначено, що сучасні навчальні заклади 
повинні працювати в тісному контакті з батьками, налагоджувати 
взаємозв’язок з родинами, бо це – основа, передумова підвищення 
активності навчання та виховання підростаючого покоління.
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Умови сьогодення вимагають створення й застосування 
такої системи виховання, яка б відповідала потребам українського 
державотворення й формування високоосвічених, духовно багатих 
та морально стійких особистостей, гідних громадян демократичної 
європейської держави. Відірваність школи та виховання від 
культурно-історичних традицій породжувала відчуженість 
підростаючих поколінь від народної культури, моралі, духовності. 
В контексті сьогодення,  національне відродження, розвиток 
духовної культури українського народу зумовили гостру потребу 
в активізації науково-дослідної роботи саме в цьому напрямі.

Мета статті: дослідити виховний потенціал словесних 
засобів народної педагогіки. 

Проблему етновиховання піднімали у своїх творах 
прогресивні педагоги, поети і письменники, громадські діячі. Г. 
Сковорода, І. Франко, Леся Українка, К. Ушинський, С. Русова 
та багато інших рекомендували здійснювати виховання дітей 
на народних виховних традиціях. Проте чільне місце проблема 
етновиховання займає у творчій спадщині великого українського 
педагога М. Стельмаховича. Його ім’я ввійде у скарбницю 
вітчизняної та світової думки з питань виховання дітей у сім’ї, 
оскільки так всебічно і спеціально про особливості родинного 
впливу на формування особистості після А. Макаренка та 
В.Сухомлинського в Україні не писав ніхто. 

В основу сучасного етновиховання покладено досвід 
попередніх поколінь, який виражається у найрізноманітніших 
засобах. М. Стельмахович відзначав, що «під засобами виховання 
розуміємо той вид діяльності, явище чи предмет, які можуть 
впливати на особистість у певному напрямку» [1, с.23]. Вчений 
виділяв природні і надприродні засоби етновиховання. До 
природних він відносив рідну мову, фольклор, навколишню 
природу, домашній побут, традиції, звичаї, обряди, ритуали, свята, 
символи. До надприродних – релігію.

Говорячи про виховні можливості словесних засобів, 
необхідно зазначити, що вони практично невичерпні та мають 
багато аспектів. Науковці зазначають, що провідними навчально-
виховними засобами етнопедагогіки є рідна мова, усна народна 
творчість, національна міфологія і символіка, народне мистецтво, 
національні традиції, звичаї і обряди, безпосередня особиста 
праця, природа, колискова пісня, скоромовки, оповідання, казки 
тощо. Зупинимось на них детальніше. 

Серед засобів етновиховного впливу, які народ вважав 
найбільш дієвими є рідна мова. Засвоюючи рідну мову з малого 
віку діти «…поступово стають носіями національного змісту, 
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духу; засобами рідної мови у них найефективніше формується 
національна психологія, характер, світогляд, свідомість і 
самосвідомість та інші компоненти духовності народу» [7, с.90].

Значне місце у формуванні особистості посідає фольклор. 
«У фольклорі – першовитоки оригінального світосприймання, 
самобутнього тлумачення явищ природи і людського життя. У 
думах, піснях, прислів’ях і приказках, скоромовках, лічилках та 
інших фольклорних перлах у високопоетичній і глибоко ліричній 
формі відображено весь культурно-історичний, мистецький шлях 
українського народу» [6, с.90].

Народна педагогіка ще з самого початку свого формування 
помітила взаємозв’язок емоцій, слова та поведінки, і сформувала 
унікальні, неповторні та, водночас, універсальні засоби впливу 
слова на формування моральної свідомості дорослих і дітей. 
Один із перших дослідників етнопедагогіки М. Стельмахович у 
своїй монографії «Народна педагогіка» вказував на важливість 
словесного виховання дітей. Він зазначав, що найголовнішими 
народними методами словесного виховання є пояснення, порада, 
застереження, бесіда, переконання, прохання, словесна заборона, 
заохочення, схвалення, розповідь тощо. Слово, донесене до дитини 
через релігійні моральні заповіді, пісню чи казку, громадський 
осуд чи схвалення, ставало головним чинником формування 
моральної свідомості людини. Дитячу допитливість, енергійну 
пізнавальну діяльність часто зупиняло мамине або бабусине 
«зась!» («не можна!») Але, хоч воно і звучало категорично, проте 
дитиною сприймалося належно, бо було обумовлене значущим 
словесним поясненням (не можна руйнувати гнізда птахів, 
бо будуть на руках і обличчі веснянки або ластівки підпалять 
будинок; не можна брати в руки жабу, бо будуть бородавки; не 
можна гойдати порожню колиску, бо не спатиме менша сестричка; 
не можна лаятися, бо обсядуть злидні; не можна смітити хлібом, 
бо буде голод тощо) [3, с.48].

У чому сила таких сентенцій? У вірі дитини в зміст слова. 
Тут не просто суворе «не можна!», а мудро прокоментоване 
застереження, спрямоване на благополуччя дитини, яке так схоже 
на бабусині і мамині казки та приповідки. Ці маленькі народні 
моральні «табу» містять у собі сюжетну канву (як фольклорні та 
авторські художні твори). Дитині достатньо розуму, щоб осягнути 
мамину заборону – не колихатися на стільчику. І якщо у маминій 
присутності дитина її слухає, зважаючи на авторитет, то наодинці, 
як правило, буде робити так, як забажає. Адже загальновідомо, що 
діти в дошкільному та молодшому шкільному віці здебільшого 
чинять правильно під впливом дорослого, боячись покарання 
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або бажаючи бути у його очах хорошим хлопчиком чи доброю 
дівчинкою. І коли над ними не височить постать старшого, як 
регулятора поведінки, то природні потреби дитини в діяльності, 
особливо ігровій, перемагають. Це є нормою для даного віку. 
Народні педагоги знали цю особливість розвитку моральної 
свідомості дитини, тому й виробили педагогічні методи та 
прийоми, які діяли навіть за умови відсутності дорослого. 

М. Стельмахович підкреслював, що цей незвичайний 
педагог(слово) не тільки навчає, а й навчає напрочуд легко, за 
якимось недосяжно полегшеним методом. Суть цього методу в 
прихованості педагогічного впливу за образами народної казки, 
прислів’я, приповідки, повір’я, примовки тощо. Педагогічний 
талант народу зумів найсуворіші моральні приписи перетворити 
на цікаву розповідь, яка ненав’язливо і непомітно через сюжетну 
канву фольклорного вислову або твору впливала на моральну 
свідомість дитини [4, с.16].

Виховуючи культуру поведінки, в Україні здавна 
застосовували методи, що свого часу були засуджені як забобони, 
проте в народі вони випробувані протягом століть: «Не сідай за 
кут стола, бо не одружишся», «Коли їси, то не співай, бо матимеш 
дурного чоловіка (дурну жінку)», «Не їж у шапці, бо твоя жінка 
буде мати дурного чоловіка»,  «Не об’їдайся сира, бо скоро 
будетвоя голова сива», «Їж окрайці з хліба, будуть тебе хлопці 
(дівчата) любити». У народі користувалися делікатними методами 
заохочення і покарання. Для того, щоб дитина зрозуміла, що вчинила 
недобре, застосовувалися жартівливі примовки, наприклад: «Чим 
ви, хлопці, дома втираєтесь?» – «Батько рукавом, мати подолом, а 
я на печі так сохну!» Або: «Ой піч моя, піч! Коли б я на тобі, а ти 
на коні, славний з мене був би козак», «Як подивитися, то всі люди 
брешуть, одні тільки ми правди не кажемо». Як міра покарання 
застосовувалося і биття дітей, проте погляди на це явище були 
різними: «Добрі діти доброго слова послухають, а лихі й дрючка 
не побояться», «Рідна мати високо замахує, а помалу б’є» [5, с.46]. 

Дитячий фольклор настільки різноманітний, оригінальний 
і багатожанровий, що потребує окремої розмови. Це колискові, 
забавлянки, ігрові пісні, дражнилки, лічилки, небилиці, заклички, 
приповідки, скоромовки, казки, загадки й жартівливі пісні. В народі 
здавна помічено, що материнська пісня над колискою має велику 
магічну силу: вона заспокоює, дає позитивні емоції, оберігає від 
хвороб, нещасть та страху. Колискові пісні призначені тільки для 
одного слухача – дитини і виконуються одним співаком – матір’ю 
(іноді бабусею чи іншою близькою людиною). Назва колискова 
пісня не є народною – це фольклористичний термін. У народі ж 
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існують різні назви цих пісень: співати кота, співати люлі, співати 
при колисці тощо. Кіт – один із найпопулярніших персонажів 
колискових пісень, який є і м’якеньким другом і розбишакою, що 
заважає спати: «Ой ти, коте, не гуди, спить дитина, не буди» або 
«Цить, дитино, цить, не плач, принесе киця калач. Вже недалечко 
на мостику, несе калач на хвостику». Приспівом до багатьох 
колискових є протяжне: «а-а-а» або «люлі-люлі, люлі-люлечки». 
У ранньому віці немовля ще не розуміє слів пісні, але вже розуміє 
лагідну мамину мову, її ніжність, відчуває тепло й рідність [2, 
с.14].

Розвивати  дитяче мислення можна за допомогою пестушок, 
забавлянок, небилиць. Найпоширеніші з них відомі всім «Сорока-
ворона на припічку сиділа...», «Ладоньки-ладусі», «Кую, кую 
чобіток» тощо. В таких забавлянках найкраще розвивається 
пам’ять дитини, її мовлення, логіка мислення, виробляється 
розуміння навколишнього світу. Коли дитина плаче, її заспокоюють 
спеціальними примовками: «Цить, не плач, я спечу тобі калач, 
медом помажу, тобі покажу, а сам з’їм». Пестушки та забавлянки 
переважно промовляються речитативом, іноді співаються. 
Цікавим жанром у дитячому фольклорі є так звані небилиці, або 
нісенітниці. Дітям трьох-чотирьох років уже зрозумілий їхній 
парадоксальний зміст, що викликає здоровий сміх і жарти: «Півень 
задавив коня – нічим їхать до млина. А бабині коноплі на печі 
попріли, а дідові постоли на льоду згоріли». У дитячому фольклорі 
також дуже поширені «безкінечні пісеньки», які можна співати, 
доки не набридне: «Був собі журавель та журавочка, наносили 
сінця повні ясельця. Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову: 
був собі журавель...» [4, с.47].

У працях науковців знаходимо, що значним потенціалом 
володіють дражнилки і мирилки. Сперечаючись або б’ючись, діти 
дражнять одне одного на ім’я, за якусь рису чи ваду характеру 
(зовнішності): «Ванька-встанька требуха, з’їв корову і бика...». 
Такі дражнилки, як правило, створюються самими дітьми стихійно 
під час ігор чи спілкування як в колективі, так і індивідуально. 
Проте, коли хочуть миритися, промовляють мирилки. Така 
своєрідна дитяча данина словесній магії: «Мир-миром, пироги з 
сиром, вареники в маслі, ми подружечки красні, поцілуймося!». 

Скоромовки, загадки, казки – все це збагачує творчу 
уяву дитини, виробляє навички усного мовлення, дотепність, 
будить фантазію, гумор, природний потяг до спілкування. Однак 
основним завданням казок є формування моральних якостей 
дитини. Казка перш за все виховує, а вже потім розважає дитину. 
Вона вчать, що знання, мудрість здобуваються під час наполегливої 
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праці. Споконвіку праця була невід’ємною частиною життя, чи 
не головним критерієм вартості, моралі і краси. Праця була і є 
основою виховання дитини. Так, до прикладу,  мишенята Круть і 
Верть не хотіли працювати і через це залишились голодними. А от 
за добре серце, умілі руки дідова дочка винагороджується, бо не 
цурається роботи , а лінива, пихата бабина – отримує по заслузі, 
карається. 

Таким чином, утвердження людини як мудрої, духовно і 
фізично розвиненої особистості, боротьба проти сил, що заважають 
її щастю – провідна ідея української народної педагогіки слова. 
Виховний потенціал словесних засобів народної педагогіки важко 
переоцінити. Завдяки їм в свідомості дитини можна сформувати 
почуття морального обов’язку, допомогти дитині засвоїти основні 
норми поведінки в суспільстві та в сім’ї, навчити бачити у кожному 
слові одночасно текст і підтекст, образ і думку, конкретне поняття 
і символ, ідею і форму, зміст і стиль. 
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 In the article is revealed educational potential of verbal means 
of folk pedagogy. The authors note that the leading educational and 
pedagogical means of folk pedagogy are native language, oral folk 
art, folk art, national traditions, customs and rituals, nature, lullabies, 
speedboats, stories, tales.  It was found out that in the context of the 
present there was an urgent need to use the means of folk pedagogy in 
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У статті аспектно розглянуто базові елементи системи 
підготовки вчителів іноземної мови, яка передбачає здобуття 
студентами теоретичних спеціалізованих знань, формування 
необхідних практичних умінь і навичок. Розкрито роль розподілу 
навчального навантаження з практичного курсу іноземної мови  у 
процесі опанування іноземної мови. 

Ключові слова: професійна підготовка вчителів іноземної 
мови, теоретичні спеціалізовані знання, формування необхідних 
практичних умінь і навичок.

У багатьох країнах світу система професійної підготовки 
вчителів іноземних мов суттєво відрізняється. Проте, бажання 
уніфікувати набуте задля досягнення спільної мети – забезпечення 
доступу до якісної освіти всіх бажаючих – веде до реформування 
систем освіти та підготовки педагогів зокрема. Проведені у різних 
країнах і системах освіти дослідження свідчать про те, що в рамках 
шкільного навчання учителі мають найбільший вплив з точки 
зору успішності учнів і якості отриманих ними знань, особливо це 
стосується учнів з неблагополучних сімей[8].

Стратегічні цілі реформування системи освіти вчителя 
іноземних мов лише частково відображаються в нормативно-
правовому полі України, зокрема,   Указі Президента України 
«Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 
2021 року» (2013 р.); Законі України «Про вищу освіту», Цільовій 
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комплексній програмі «Вчитель»[7] та ін.   
 Питанню професійної підготовки вчителів іноземних мов у 

ВНЗ України присвячені роботи багатьох вітчизняних дослідників: 
В.В. Баркасі (формування професійної компетентності), О.Б. 
Бігич (визначення провідних тенденцій сучасної професійної 
підготовки вчителя іноземної мови), Н.Ф. Бориско (вивчення 
теоретичних основ покращення мовної міжкультурної підготовки 
вчителя іноземних мов), С.Ю. Ніколаєвої (розробка загальних 
кваліфікаційних вимоги до теоретичної та практичної підготовки 
фахівців іншомовної освіти), С.В. Хмельковської (розвиток 
творчого потенціалу майбутніх учителів іноземних мов) тощо. 
Недостатньо дослідженим питанням залишається впровадження 
реформ у загально-педагогічну підготовку майбутніх учителів 
іноземної мови у вищих навчальних закладах України. Метою 
нашої статті є висвітлення сучасного стану професійної підготовки 
вчителів іноземних мов у ВНЗ України.

Система підготовки вчителів іноземних мов в Україні 
функціонує понад півстоліття. До початку 1930-х рр. в Українській 
РСР взагалі не існувало навчальних закладів, які здійснювали 
підготовку вчителів іноземних мов для школи. Перші такі навчальні 
заклади, зокрема, Київський і Харківський інститути лінгвістичної 
освіти, були організовані на початку 1930-х рр. [5, с.19-21]. У 1937 
р. для розширення і поліпшення підготовки вчителів іноземних 
мов при Київському й Одеському університетах були організовані 
річні факультети, а також запроваджені спеціальні семінари для 
додаткового факультативного вивчення іноземних мов студентами 
ІV-V курсів університетів і ІІІ-ІV курсів педагогічних інститутів. 
Особам, які закінчили семінари, надавалося право викладати 
іноземну мову у V-VІІ класах середньої школи [3, с.13-14]. Цей 
досвід ми розглядаємо як зародження практичної підготовки 
вчителів іноземної мови. Для підготовки вчителів іноземної мови 
у перші повоєнні роки були створені інститути іноземних мов у 
містах Києві і Дніпропетровську, відкриті факультети іноземних 
мов ще в семи інститутах. Проте вони не змогли задовольнити 
зростаючу потребу школи у фахівцях цього профілю [5, c.128]. 

Як бачимо, історія педагогічних спеціальностей 
неоднозначною. Проте, незважаючи на всі труднощі й недоліки, 
підготовка вчителів іноземної мови в Україні не лише не 
припиняється, а й розширюється. У зв’язку з підвищеним попитом 
на висококваліфікованих учителів іноземної мови, який виник із 
часу здобуття Україною незалежності, у багатьох педагогічних 
вищих навчальних закладах були розширені факультети іноземних 
мов, була відновлена або розпочата підготовка майбутніх учителів 
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іноземної мови.
Сучасна система підготовки вчителів іноземної мови в Україні 

забезпечується 13 класичними, 19 педагогічними, 3 гуманітарними 
університетами, 2 інститутами, 23 педагогічними коледжами та 18 
педучилищами (всього 78). Класичні й педагогічні університети та 
інститути готують спеціалістів для викладання іноземної мови у 
закладах дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної 
освіти, зокрема за поєднаними спеціальностями. [1, с.37-42].

Система підготовки вчителів іноземної мови передбачає 
здобуття студентами теоретичних спеціалізованих знань, 
формування необхідних практичних умінь і навичок [6, c.19-23]. 

До її змісту входять:
1) фундаментальні навчальні дисципліни спеціальності 

(вступ до мовознавства, загальне мовознавство, латинська мова, 
історія мови, зарубіжна література);

2) навчальні дисципліни фахового спрямування (практика 
усного та писемного мовлення, практична і теоретична граматика, 
практична і теоретична фонетика, лексикологія, країнознавство 
тощо);

3) навчальні дисципліни з методики викладання іноземної 
мови (методика викладання іноземної мови, методика позакласної 
роботи з іноземної мови тощо) [3, с.82-84]. 

Фахові дисципліни засвоюються впродовж усього 
терміну навчання з дотриманням принципу структурно-логічної 
послідовності. Близько 70 % усього часу, відведеного на фахову 
підготовку, припадає на її мовну складову. Мовна підготовка 
реалізується на всіх курсах і готує студентів до діяльності 
в професійно-трудовій і соціально-культурній сферах, що є 
основними в спілкуванні вчителя іноземної мови. Здійснюється вона 
шляхом реалізації комунікативного, виховного, загальноосвітнього, 
розвиваючого і лінгвометодичного аспектів, які забезпечують 
досягнення комплексної мети   навчання у процесі практичного 
оволодіння іноземною мовою [3, с.84-88].

Велику роль у процесі опанування іноземної мови  відіграє 
розподіл навчального навантаження з практичного курсу іноземної 
мови (ПКІМ). Загальновідомо, що на початковому етапі на вивчення 
мови повинно виділятися більше часу [2]. 

Проте в деяких навчальних закладах не враховують цієї 
дидактичної закономірності, виділяючи на ПКІМ мізерну кількість 
годин у перші роки навчання (див. табл. 1). Важливу роль у мовній 
підготовці відіграють дисципліни теоретичного циклу. 

Основна мета теоретичної підготовки вчителів іноземних 
мов – сформувати у майбутнього вчителя систему наукових знань 
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про будову іноземної мови та певні професійно-лінгвістичні вміння, 
як от [4]: 

•	 уміння користуватися знаннями з етимології під час 
семантизації слів;

•	 уміння грамотно пояснити нормативні правила 
вимови;

•	 уміння порівнювати будову різних мов, виявляти 
їх подібні і відмінні риси, прогнозувати на підставі порівняння 
випадки міжмовної інтерференції і позитивного переносу тощо [4, 
с.165].

Таблиця 1
Розподіл навчального навантаження з практичного 

курсу іноземної мови
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І
I 136 залік 162 екзамен 26 – 132 залік 132  екзамен
II 152 екзамен 162 екзамен 84 – 133 екзамен 132  екзамен

ІІ III 144 залік 170 залік 94 екзамен 99 залік 94    екзамен
IV 144 екзамен 180 екзамен 84 – 99 екзамен 84    екзамен

ІІІ
V 144 залік 136 залік 76 залік 99 залік 76    екзамен
VI 56 екзамен 128 екзамен 56 – 99 екзамен 56    екзамен

ІV
VII 55 залік 96 залік 140 екзамен 84 залік 96    екзамен
VIII 45 екзамен 84 екзамен 74 – 88 екзамен 74    екзамен

Магістр
IX 75 екзамен 102 екзамен 56 залік 57 залік 75    екзамен
X-ХІ 420 – 400 – 410 екзамен 457 екзамен 450  екзамен

Усього 1370 – 1554 – 1100 – 1342 – 1270

Методична підготовка майбутнього вчителя іноземної 
мови реалізується з ІІІ–по ХІ семестри. Вона включає обов’язкові 
курси і курси за вибором, які передбачають як теоретичну (лекції), 
так і практичну (практичні заняття) підготовку. Аналізуючи зміст 
методичної складової, необхідно підкреслити, що студенти всіх 
спеціальностей оволодівають базовими курсами з методики 
викладання іноземної мови в приблизно однаковому обсязі, а 
також мають можливість поглибити свої знання, вміння й навички 
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в цій галузі за допомогою вузько спрямованих курсів (наприклад, 
«Новітні технології навчання іноземних мов», «Методика 
навчання іноземних мов у початковій школі», «Позакласна робота 
з іноземної мови»).

Практична підготовка педагогічних спеціальностей є 
органічною складовою частиною професійного становлення 
майбутнього вчителя іноземної мови. Вона здійснюється через 
систему педагогічних практик. Зміст практики на перших 
трьох курсах і частково на IV курсі для студентів усіх згаданих 
спеціальностей співпадає – це ознайомлювальна практика в 
школі без відриву від навчання (І курс), психолого-педагогічна 
навчальна практика (ІІ курс) і виховна практика в оздоровчому 
таборі (ІІІ курс) тощо[5].  Що ж стосується практики власне зі 
спеціальності іноземна мова, то бакалавр, який опановує її, 
проходить її упродовж 6 тижнів на IV курсі (навчально-виховна 
практика). Студент-практикант під керівництвом методиста і 
вчителя працює над завданнями з педагогіки і психології, виконує 
обов’язки класного керівника та здійснює навчальний процес з 
іноземної мови на початковому і середньому ступенях навчання. 
При цьому оцінюються десять уроків і позакласний захід  зі 
спеціальності. Велику роль у процесі якісної гуманітарної, 
фундаментальної і професійної підготовки майбутніх фахівців 
відіграє науково-дослідна діяльність студентів, яка включає, 
зокрема, виконання курсової роботи з фаху першої спеціальності 
та з однієї із психолого-педагогічних дисциплін (вікова та 
педагогічна психологія, педагогіка, основи педагогічної 
майстерності) або з методики викладання (на вибір).

Проведений порівняльний аналіз допоміг визначити місце 
практичних та теоретичних дисциплін у системі підготовки 
майбутніх учителів іноземних мов різних вузів. Виявлені певні 
відмінності базуються на автономності та індивідуальності всіх 
вищих шкіл України. Проте, сучасний обсяг навчальних годин і 
дисциплін, види педагогічних практик у цій системі, в цілому, 
мало відрізняються. Слід відмітити, що аналізом нормативних 
матеріалів виявлено велику вагу педагогічної практики, яка 
складається з теоретичного розуміння важливих елементів 
навчального процесу та поєднання  психолого-педагогічних знань 
отриманих на заняттях у вузі та саморефлексії шкільного досвіду. 
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі вбачаємо у 
дослідженні питання стандартизації професійної підготовки 
вчителів іноземних мов задля зведення освітньо-кваліфікаційних 
програм підготовки до єдиних норм у всіх вузах України.
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The article deals with the basic elements of the system foreign 
language teachers training which are considered in an aspect which 
has involved obtaining the theoretical specialized knowledge by 
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foreign language in the process of mastering a foreign language is 
revealed.
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО 
СПОСОБУ ЖИТТЯ У СТУДЕНТІВ 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Культура здоров’я як складова загальної культури 
особистості набуває все більшої чинності в сучасному суспільстві. 
В статті розкривається сутність поняття «культура здоров’я» 
та окреслюються психолого – педагогічні умови її формування під 
час навчання студентів у вищому навчальному закладі.

Ключові сова: здоров’я, культура здоров’я, здоровий спосіб 
життя, цінності, свідоме ставлення, деструктивна поведінка.

Формування загальної культури особистості в сучасному 
суспільстві виступає центральною потребою системи освіти. 
Провідне місце у вирішенні цієї проблеми займає формування 
культури здорового способу життя, культури здоров’я особистості, 
що є складовою її загальної культури. Культура – це обличчя, душа 
суспільства, найбільш характерна загальнозначима цінність. Рівень 
розвитку культури є вирішальною умовою прогресу суспільства й 
людини. Засвоєння культури здійснюється за допомогою навчання. 
Культура створюється, культурі навчаються. У результаті засвоєння 
цінностей, вірувань, норм, правил й ідеалів відбувається формування 
особистості й регулювання поведінки. Сучасне наукове визначення 
культури символізує переконання, цінності, які є загальними для 
якоїсь групи, служать для впорядкування і регулювання поведінки 
членів цієї групи. Цінності є основою й фундаментом культури, 
обґрунтовують норми або очікування й стандарти, що реалізуються 
в ході взаємодії між людьми. Норми можуть являти собою стандарти 
поведінки людей. Культурне життя без цінностей неможливі, 
тому що вони надають суспільству необхідний ступінь порядку й 
передбачуваності. Через систему цінностей здійснюється регуляція 
людської діяльності. 

Формування культури здорового способу життя в студентів 
має свої принципові відмінності від її формування в інших 
соціальних верств населення в силу того, що здійснюється в 
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навчальному процесі. З огляду на те, що об’єктом впливу й 
суб’єктом діяльності є практично сформована особистість, 
особливого значення набувають її свідомість і цільова настанова 
на характер трудової діяльності. Тому культура здорового способу 
життя студентів розглядається не як самоціль, а як необхідна умова 
його успішної різнобічної діяльності. 

Метою нашої статті є теоретичне дослідження проблеми 
здорового способу життя студентів, що навчаються у вищих 
навчальних закладах, і визначення психолого – педагогічних умов 
формування у них культури здоров’я.

 Відомо, що навчальна діяльність студентів проходить при 
значній нервово - емоційній перенапрузі, що практично не можна 
виключити. Крім цього прискорення соціально-економічного 
прогресу вимагає інтенсифікації професійної підготовки.  
Професійною педагогічною позицією, є визначення педагогічних 
умов, що впливають на формування культури здорового способу 
життя студентів і процедуру вибору форм і методів роботи в 
цьому напрямку. У роботах багатьох дослідників ( Р.И. Айзман, Г. 
Л. Апанасенко, С. Е. Борисов, И. И. Брехман, Э. Н. Вайнер, В.В. 
Вальцев), у яких так чи інакше порушується досліджувана нами 
проблема, показує, що формування культури здорового способу 
життя студентства починається з першого курсу й забезпечується 
рядом педагогічних умов, а саме:  сполученням навчального 
процесу з практичною діяльністю студентів у даному напрямку ; 
наявністю цільової настанови й мотивації студентів на зміцнення 
свого здоров’я й відповідних знань, умінь, навичок;  станом учбово-
матеріальної бази вузу, що забезпечує організацію й проведення 
оздоровчих заходів.

Відомо, що рівень здоров’я людини залежить від багатьох 
факторів: спадкових, соціально-економічних, екологічних, 
діяльності системи охорони здоров’я. Однак за даними ВООЗ 
він лише на 10-15% пов’язаний з останнім фактором, на 15-20% 
обумовлений генетичними факторами, на 25% його визначають 
екологічні умови і на 50-55% - умови і спосіб життя людини. 
Очевидно, що першочергова роль у збереженні та формуванні 
здоров’я все ж належить самій людині, її способу життя, її 
цінностям, установкам, ступеню гармонізації її внутрішнього світу 
і відносин з оточенням.

Здоровий спосіб життя, як відомо, є визначальним фактором 
здоров’я молодого покоління, і за оцінкою фахівців, близько 75 % 
хвороб дорослої людини є наслідком способу життя в юнацькі роки 
[4]. Студентська молодь є найбільш вразливою верствою суспільства 
до негативного впливу соціальних чинників на здоров’я. Патологічні 
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зміни стану здоров’я студентів зумовлюють також економічні, 
екологічні, суспільно-політичні обставини. Так, різке зниження 
життєвого рівня, збідніння населення, посилення соціальної 
нерівності, невпевненість у майбутньому, тривале перебування 
в умовах психоемоційного напруження, недотримання правил 
санітарії, незадовільні житлові та гігієнічні умови, низька якість 
продуктів харчування, забруднення навколишнього середовища 
негативно впливають на психосоматичний стан студентської молоді. 
Невміння та небажання раціонально організовувати режим дня, 
навчання, харчування і відпочинок призводить до появи гострих та 
хронічних захворювань [2].

 Відповідно до зазначеного вище, основними сучасними 
ризиками для здоров’я у молодому віці є наступні: нераціональне 
харчування та гіподинамія спричиняють появу надмірної ваги і 
ожиріння, що призводить до виникнення хронічних захворювань 
шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи; тривалі 
психоемоційні стреси впливають на нервову систему людини, 
погіршуючи її розумову діяльність; алкоголізм, тютюнопаління, 
наркоманія зумовлюють низку захворювань, які спричинюють 
передчасну смерть (рак, отруєння, туберкульоз, самогубство, 
серцево-судинні хвороби); безвідповідальне статеве життя шкодить 
репродуктивній функції (поширення венеричних захворювань, 
ВІЛ-інфекції, гепатитів, небажана вагітність, безпліддя). Однак, 
основною причиною погіршення стану здоров’я студентів є 
відсутність усвідомлення важливості дотримання здорового образу 
життя як запоруки міцного здоров’я. 

Усвідомлення понять про здоров’я студентів дає можливість 
усвідомити величезне значення здоров’язберігаючих умов у 
навчальному закладі. Доведено, що навчально-виховний процес 
повинен здійснюватися за моделлю «компетентного випускника», 
яка спрямована на всебічний розвиток особистості, а не на засвоєння 
найбільшого обсягу знань, умінь і навичок, як того вимагала 
стара інформаційна модель навчання. Модель компетентної 
особистості будується на засадах особистісно-орієнтованої 
парадигми з використанням різних інноваційних педагогічних 
технологій. Ставлення до здорового способу життя як цінності 
являє собою інтеграційне, відносно стійке особистісне правило, що 
характеризується зв’язком студента з цінністю «здоровий спосіб 
життя», що включає в себе знання про цінності «здоровий спосіб 
життя», емоційне ставлення до нього, усвідомлення здорового 
способу життя як особис- тісно і соціально значущої цінності, що 
виявляється в реалізації діяльнісних аспектів.

Отже, спосіб життя - найважливіший фактор детермінації 
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процесу формування особистості, розвитку її фізичних, 
психологічних і духовних якостей. Аналіз цього поняття в 
філософсько-психологічної літературі дозволяє виділити три 
основні складові його змісту (Б. М. Бім-Бад, І. С. Кон, Б. Ф. Поршнєв, 
Є. П. Савруцкька та ін.). По-перше, це історично зумовлені способи 
організації суспільних відносин; по-друге, способи і соціальні 
механізми закріплення і передачі досвіду іншим поколінням (Л. С. 
Виготський, О. М. Леонтьєв, Б. Ф. Поршнєв, В. І Суханов та ін.); по-
третє, індивідуальна система поглядів, норм, ціннісних орієнтацій, 
мотивів і оцінок, самосвідомості особистості і Я-концепції, 
що проявляються в конкретній індивідуальній життєдіяльності 
людини, в  її поведінці і діяльності, це також певний спосіб 
переживання життєвих ситуацій, подолання людиною труднощів 
і рішення життєвих проблем (Ф. Е Василюк, В. П. Зінченко, Є. Б. 
Моргунов, Б. Н. Чумаков). 

Сучасні концепції формування здорового способу життя 
містять три основних ідеї: виключення причин (обставин, мотивів) 
деструктивної поведінки; створення факторів зовнішнього 
середовища для виховання і прояви духовних, психологічних 
якостей особистості; створення умов для розвитку, вдосконалення 
творчих можливостей людини і їх прояви на всіх вікових етапах 
життя. Більш конкретно вказується різна кількість необхідних умов 
здорового способу життя: правильне харчування; активний спосіб 
життя, загартовування; дотримання оптимального режиму праці 
та відпочинку; дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил; 
дотримання правил техніки безпеки; звільнення від шкідливих 
звичок; психогігієна; екологічно грамотна поведінка; додатково 
зазначають здатність до рефлексії, роздумів, самоспостереження, 
самопізнання. 

Більшість названих умов стосується забезпечення тілесного 
життя і фізичного здоров’я. Мова, однак, повинна йти про цілісне 
морально-психологічне здоров’я людини, в якому психологічні 
чинники є основними як у формуванні здорового способу життя, так 
і в формуванні особистості, що гармонійно розвивається. Вивченням 
питань цілісного здоров’я і здорового способу життя займалися І. П. 
Павлов, В. М. Бехтерєв, Б. С. Братусь, М. І. Лісіна, Л. С. Виготський, 
Б. Г. Ананьєв, В. Віннікотт, О. І. Захаров, Е. Фромм та інші [4].

Узагальнюючи дані психологічних та педагогічних 
досліджень з окресленого питання, можна відзначити, що сучасний 
стан проблеми формування здорового способу життя студентів (її 
становлення, визначення основних напрямків у вирішенні окремих 
аспектів) характеризується наступними протиріччями:

- між потребою суспільства в здорових, повноцінних людях і 
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недостатнім рівнем соціальних умов для забезпечення і збереження 
здоров’я як населення взагалі, так і підростаючого покоління зокрема;

- між вимогами, що висуваються суспільством до системи 
освіти, і неможливістю на сучасному етапі виконати всі ці вимоги 
максимально і ефективно в студентському середовищі;

- між прагненням викладачів зберегти здоров’я студентів і 
відсутністю науково обґрунтованих засобів і умов для вирішення 
цього завдання, через недостатню розробленість проблеми здорового 
способу життя в освітньому процесі  ВНЗ.

Дослідники на основі вивчення факторів, що несприятливо 
впливають на стан здоров’я учнів різних типів навчальних закладів, 
прийшли до єдиної думки, що в діяльності будь-яких освітніх систем 
невід’ємною функцією повинна стати така спрямованість освітнього 
процесу, яка забезпечить позитивний вплив на здоров’я учасників 
освітнього процесу через:

- врахування вікових, фізіологічних і психологічних 
особливостей студентів (складність і обсяг навчального матеріалу, 
відповідність освітніх і виховних технологій, педагогічного стилю 
діяльності і спілкування, оптимальний режим дня і ін.);

- мотивацію учасників навчально-виховного процесу на 
збереження здоров’я, а також формування і розвиток індивідуальності 
викладача і студентів (майбутніх фахівців) на цій основі.

Дійсно, зростання психофізіологічних порушень у розвитку 
людини з дитинства і в наступні періоди життя спонукає педагогів, 
психологів, лікарів і батьків до пошуку причин відхилень і факторів, 
що забезпечують створення сприятливих умов для формування 
здорового способу життя. Процес усунення причин порушень і 
відхилень у становленні особистості, створення умов сприятливого 
її розвитку в освіті і соціальній політиці став називатися процесом 
формування здорового способу життя. 

Процес виховання свідомого ставлення молоді до власного 
здоров’я починається з першого курсу навчання у вищому 
навчальному закладі і забезпечується рядом педагогічних умов, а 
саме: поєднанням навчального процесу з практичною діяльністю 
студентів; знайомством молоді з основами здорового способу життя, 
формуванням свого власного здорового стилю життя; формуванням 
цільової настанови і мотивації студентів на зміцнення свого здоров’я 
і набування відповідних знань, умінь і навичок.

Важливість дослідження такого роду важко переоцінити, 
оскільки досвід здорового життя, набутий в період професійної 
підготовки, а також когнітивний, емоційний і морально-духовний 
багаж в цій області, можуть бути використані у подальшій професійній 
діяльності педагога та психолога по вихованню здорового способу 
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життя підростаючого покоління.
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the psychological and pedagogical conditions of its formation during the 
study of students in higher educational institutions.

Key words: health, health culture, healthy lifestyle, values, 
conscious attitude, destructive behavior.



274

УДК 159.9:316.77
Штих І. І.

старший викладач
Лизанець В. В.

студентка 5-го курсу ЗФН 
спеціальності «Практична психологія»,

Мукачівський державний університет 

ПРОБЛЕМА КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В 
ПСИХОЛОГІЇ

Проблема комунікативної толерантності як професійної 
якості психологів, вчителів, вихователів набуває все більшої 
актуальності. В статті розкрита сутність поняття 
толерантності, підкреслена її значимість та умови формування 
у студентів під час їх навчання у ВНЗ.

Ключові слова: толерантність, комунікативна 
толерантність; пізнавальний, емоційно-оцінний та поведінковий 
компоненти. 

У дослідженнях проблем толерантності, що актуалізувалися 
останніми роками, толерантність постає і як певна філософія, 
і як категорія стосунків, і як культура толерантної свідомості. 
Зростання розмаїтості, діапазону розходжень між людьми, 
етносами, релігіями та культурами свідчить, що і природа й 
історія визначають толерантність як унікальний еволюційний 
механізм співіснування соціальних груп, що володіють різними 
можливостями розвитку [1; 6]. 

Аналіз психологічної літератури показав, що проблема 
толерантності є предметом уваги досить широкого кола дослідників. 
Вона знайшла відображення в роботах, присвячених з’ясуванню 
сутності терпимості та толерантності в онтології суспільної 
свідомості й самосвідомості [3], місця толерантності у процесі 
набуття особистісної цілісності [4; 5], толерантності в суспільстві 
з ринковою економікою , проблеми міжетнічної толерантності [6], 
толерантності як категорії відносин, толерантності як особистісної 
риси [1], комунікативній толерантності [3], толерантності як етико-
психологічної проблеми діяльності педагогічних працівників 
вищих навчальних закладів [2]. 

Проблема толерантності стала однією з найбільш актуальних 
і широко запитаних у всьому світі. Вона обговорюється на різних 
рівнях, у різних аспектах, включає пласт різноманітних питань, 
пов’язаних із взаєминами людей. Толерантність визначається 
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вченими як терпимість до інокультури, інодумки, іновіри, 
відповідає розумінню й співіснуванню в межах визначених 
відносин, у тому числі й у процесах взаємодії. Ряд дослідників 
(В. Іщенко, О. Клепцова, В. Горський, П. Гуревич, А. Єрмоленко) 
розглядають толерантність як певну філософію, інші (В. Маралов, 
І. Гриншпун, С. Бондирєва, Є. Баскакова, А. Садохін) – відносять 
її до категорії стосунків, а треті (О. Асмолов, Г. Солдатова, Л. 
Шайгерова, О. Шарова) – до культури толерантної свідомості. 
Г. Олпорт толерантність називає особистісною характеристикою 
людини демократичного суспільства, що поєднує знання про 
себе, відповідальність, почуття гумору, автономність, здатність 
до емпатії. 

Вагомості набуває проблема виховання толерантності, 
значення толерантності як необхідного елементу навчально-
виховного процесу у вищому навчальному закладі. Виховати 
толерантну особистість може тільки спеціально підготовлений і 
толерантний у своїх відносинах викладач. А студенту достатній 
рівень розвитку комунікативної толерантності необхідний як 
фактор підвищення ефективності його учбової діяльності, 
фактор особистісного зростання та засіб ефективної взаємодії з 
викладачем.

Метою нашої статті є теоретичний огляд проблеми 
толерантності в психологічній літературі й обґрунтування 
необхідності дослідження комунікативної толерантності як 
професійної характеристики представників професій, пов’язаних 
з людьми (психологів, педагогів, соціальних працівників).

Отже, існує декілька підходів до розуміння сутності 
толерантності на рівні індивіда [1; 2; 3; 4; 6].

 1. Толерантність як терпимість (С. Бондирєва, В. Золотухін, 
Я. Коломінський). Толерантність – це терпимість суб’єкта 
стосовно іншого суб’єкта, тобто толерантність, заснована на 
співпереживанні.

 2. Толерантність як стійкість (О. Грива, А. Мірошин та ін.) 
[4]. Толерантність – це характеристика фізіологічної, психологічної 
та соціальної стійкості індивіда стосовно різноманітних впливів. 

3. Толерантність як особистісна цінність та поведінковий 
орієнтир, яка являє собою ціль активності особистості (О.Асмолов, 
Н. Асташова та ін.) [1].

4. Толерантність як основа та регулятивний механізм 
спілкування, зокрема – комунікативна толерантність (В. Бойко, 
П. Комогоров та ін.) [3]. В структурі спілкування толерантність 
виділяється у якості компонента; вона відіграє двояку роль: 
характеризує сам процес спілкування зсередини та відображає 
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взаємини суб’єктів спілкування. 
5. Толерантність як спосіб подолання антагонізму (Р. 

Валітова та ін.), Тобто, толерантність – це добровільне, усвідомлене 
придушення відчуття неприйняття, викликаного зовнішніми чи 
внутрішніми властивостями «Іншого». 

6. Толерантність як адаптація (С. Головін, А. Реан та ін.). 
Толерантність – умова та форма успішної соціально-психологічної 
адаптації людини, заснована на регуляції поведінки та діяльності 
під час взаємодії з різними факторами оточуючого середовища. 

7. Толерантність як інтегративна характеристика 
особистості (М. Ковальчук, Г. Солдатова та ін.). Толерантність 
– цілісне, комплексне особистісне утворення, яке об’єднує 
різноманітні особистісні риси та особливості їх прояву.

 Таким чином, поняття толерантності можна тлумачити по-
різному, але ми дотримуємося погляду про те, що толерантність 
– це інтегративна характеристика особистості, яка складається з 
трьох взаємопов’язаних структурних компонентів: пізнавального, 
емоційно-оцінного та поведінкового. 

Толерантність – особлива особистісна риса, яка відображає 
активну соціальну позицію, психологічну готовність до 
позитивної взаємодії з людьми, наділеними іншими поглядами, 
світоглядами, стилями мислення та поведінки. Здатність до 
толерантної взаємодії допомагає гуманізувати спілкування, адже 
вона виникає як наслідок самоцінності людини. Комунікативна 
толерантність, згідно з ідеями В.В. Бойка, демонструє ступінь 
вразливості особистості до неприємних або неприйнятних, на її 
думку, психічних станів та вчинків партнерів по взаємодії.

Діапазон підходів до вивчення проблеми комунікативної 
толерантності досить широкий. Окремі її аспекти відображені в 
теорії комунікативної дії (Ю. Хабермас), концепції професійного 
спілкування (К. Абульханова-Славська, М. Бахтін, О. Бодальов, 
Л. Петровська, Ю. Ємельянов та ін.), компетентнісному підході 
до розгляду особистості професіонала (Л. Анциферова, Г. Балл, 
С. Дружилов, Н. Чепелєва, Ю. Швалб та ін.) [2].

У наукових доробках О. Асмолова, І. Гріншпун, А. Реана 
та ін. толерантність розглядається як психологічний феномен [1]. 
У працях Е. Носенко, М. Шаповал та ін. толерантність розкрито 
як умову ефективної адаптації до невизначених умов діяльності. 
Чимало досліджень присвячено висвітленню ролі толерантності 
в самоактуалізації особистості (М. Бубер, А. Маслоу, Р. Олпорт, 
К. Роджерс, В. Франкл, Е. Фром та ін.).

Комунікативна толерантність вивчається в контексті 
проблеми професійної взаємодії і взаємостосунків в малих групах 
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(О. Клєпцова, Я. Коломінській, О. Нурлігаянова та ін.), як умова 
успішної навчальної діяльності майбутніх спеціалістів (О. Калач, 
Л. Ніколаєва, О. Сухіх та ін.)[5]. 

Комунікативна толерантність – це систематизуюча 
характеристика, яка узгоджує психологічний ансамбль 
особистісних якостей. Явище комунікативної толерантності, на 
думку В.В. Бойка, обумовлене як свідомими, так і несвідомими 
реакціями людини на відмінності між її особистісними 
підструктурами та елементами особистісних підструктур партнера 
чи збірних типів людей, що існують в її свідомості [3].

Комунікативна толерантність проявляється у тих 
випадках, коли людина або не бачить особливих відмінностей 
між підструктурами своєї особистості та особистості партнера, 
або не відчуває негативних переживань з приводу відмінностей. 
Відсутність комунікативної толерантності чи її низький рівень 
пояснюється негативними реакціями індивіда на відмінності, які 
він виявив між підструктурами власної особистості та особистості 
партнера. Особливості комунікативної толерантності можуть 
свідчити про внутрішню гармонію чи дисгармонію особистості, 
про здатність до самоконтролю й самокорекції, про ступінь 
професіоналізму, якщо професійна діяльність спрямована на 
взаємодію з іншими.

За В. В. Бойком [3], перелік підструктур особистості, що 
обумовлюють комунікативну толерантність, виглядає таким 
чином:

1. Інтелектуальна підструктура – передає парадигму 
мисленнєвої діяльності людини, тобто принципи розуміння нею 
діяльності, звичні для неї стереотипи осмислення проблем, ідей, 
прийняття рішень.

 2. Ціннісно-орієнтована – це основні світоглядні ідеали 
певної людини, її життєві ближні й віддалені цілі, прагнення, 
оцінки того, що відбувається.

 3. Етична – виражає моральні норми, котрих дотримується 
людина.

 4. Естетична – охоплює сферу переваг, смаків та почуттів, 
особливості сприйняття людиною прекрасного й потворного, 
трагічного й комічного, піднесеного й низького. 

5. Емоційна – безпечність чи тривожність, миролюбство чи 
агресивність. У спілкуванні з партнерами може скластися ситуація 
несумісності емоційного настрою, що призводить до неприємних 
відчуттів.

6. Сенсорна підструктура – містить особливості чуттєвого 
сприйняття світу на рівні зорового, слухового, нюхового, 
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смакового, тактильного, рухового відчуттів. 
7. Енерго-динамічна підструктура – відображає енергетичні 

властивості людини, динаміку та емоційність її поведінки і 
діяльності. 

8. Алгоритмічна підструктура особистості складається зі 
звичок, вмінь, стилю діяльності. Алгоритмічна характеристика 
партнерів може бути більш чи менш ідентичною. Чим більше 
схожого люди мають у звичках, навичках, вміннях, ритуалах, 
стилях поведінки, тим більшою є можливість виявити себе вільно 
й без будь-яких перешкод у присутності партнера.

 9. Характерологічна – зосереджує стійкі, типоутворюючі 
риси особистості, що є вродженими чи набутими. Коли 
зустрічаються партнери з якісними відмінностями характерів, то 
кожен з них може відчувати подвійні труднощі: ускладнюється 
протікання внутрішньої психічної діяльності і процесу 
співробітництва. Комунікативна толерантність виявляється у 
здатності партнерів прийняти, залагодити ці відмінності чи не 
помітити їх.

10. Функціональна підструктура закріплює різні системи 
життєзабезпечення і підтримки комфорту особистості – це, 
передусім, потреби на основі яких виникають переваги й бажання.

 Отже, комунікативна толерантність – це характеристика 
ставлення особистості до людей, що показує ступінь стійкості 
до неприємних або неприйнятних, на її думку, психічних станів, 
якостей і вчинків партнерів по взаємодії.

 Роль системи освіти у вихованні толерантності серед тих, 
хто навчається багатогранна.  По-перше, толерантність – це одна з 
умов ефективної професійної реалізації майбутнього спеціаліста-
випускника вузу. Засвоюючи зміст освіти і розвиваючись як 
особистість, студент стикається з необхідністю відстоювати 
власну точку зору, висловлювати оціночні судження, вступати в 
суперечки, дискусії, діалог з багатьма людьми різними за рівнем і 
статусом, що передбачає сформованість уміння йти на компроміс, 
враховувати інтереси оточуючих. 

По-друге, в процесі вузівського навчання студент набуває 
навичок як професійного, так і соціального навчання, тобто 
оволодіває навичками культури толерантності, які прийняті та 
яких дотримуються представники його майбутньої професії. 

По-третє, в процесі різних форм навчальної діяльності, 
студент стикається з різними конфліктними ситуаціями. Випускник 
вузу на момент його закінчення набуває певного соціального 
досвіду, досвіду продуктивного вирішення конфліктних ситуацій. 

Формування культури толерантності у вищому навчальному 
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закладі здійснюється, перш за все, за рахунок опори на зміст 
тих дисциплін, які вивчаються. Водночас, цей процес ілюструє 
протилежність сторін, властивостей, відносин в об’єктах, які 
вивчаються та явищах, тобто це ілюстрація діалектичного закону 
єдності і боротьби протилежностей, а також того типу мислення, 
який орієнтується не стільки на розчленування «протидіючих» 
властивостей та відносин, скільки на їх єдність, яка забезпечує їх 
внутрішню гармонію й т. ін. 

Отже, за результатами теоретичного аналізу виявлено, що  
комунікативна толерантність як професійна якість виявляється 
в установці на безумовне прийняття особистості іншої людини 
(клієнта), здатності до самоконтролю та саморегуляції власної 
поведінки, а також здатності до рефлексії особистої та професійної 
позиції; визначено вихідні позиції для створення діагностування 
рівнів сформованості комунікативної толерантності майбутніх 
психологів та окреслено психолого – педагогічні  умови, що 
сприяють її розвиткові.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ 
СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ У СИТУАЦІЯХ КОНФЛІКТУ

У статті досліджуються психологічні особливості 
поведінки студентів-психологів у конфліктних ситуаціях. 
Результати дослідження доводять, що майбутні психологи 
вирішують конфліктні ситуації різними шляхами, причому не 
завжди конструктивними. Виникає необхідність організації 
цілеспрямованої роботи протягом навчання у вузі щодо формування 
навику конструктивного вирішення конфліктних ситуацій.

Ключові слова: конфлікт, конфліктна ситуація, способи 
вирішення конфліктної ситуації. 

Кризові виклики сьогодення висувають на чільне місце 
забезпечення умов для повноцінного розвитку особистості. Це 
диктує високі вимоги до підготовки психолога. Адже саме психолог 
допомагає людям не тільки справлятися зі складними життєвими 
ситуаціями, конструктивно вирішувати конфлікти, але і розвиватися 
та вдосконалюватися. 

Професія психолога відноситься до соціономічної, а це 
свідчить що спілкування яке супроводжує професійну діяльність 
є суттєво значимим. Діяльність всіх представників професій типу 
«людина – людина» характеризується неминучою конфліктністю. 
Таким чином, психолог повинен сам вміти конструктивно 
вирішувати конфлікті ситуації, тільки після цього він зможе 
допомогти іншій особі у розв’язанні суперечок [6].
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Результати вивчення психологічної літератури засвідчили, 
що проблеми готовності майбутнього психолога до роботи 
з конфліктними ситуаціями ще не набули свого остаточного 
вирішення. Проте певну теоретико-методологічну базу щодо вимог 
до професійної та особистісної підготовки фахівців-психологів 
розглянуто у роботах О. Бондаренко, Ж.Вірна, В Панок, В Татенко, 
Т. Титаренко, та ін.. Також доцільно відмітити, що дослідження 
готовності майбутніх психологів до роботи з конфліктами не було 
предметом спеціального дослідження. Очевидно, що поведінка 
особистості обумовлена і професійними якостями фахівця.

Отже актуальність проблеми зумовила мету дослідження 
– вивчення психологічних особливостей поведінки студентів-
психологів у конфліктних ситуаціях. 

Узагальнюючи різні теоретичні напрями вивчення 
конфлікту слід підкреслити наступне. Поняття «конфлікт» є 
широким і вивчається в різних аспектах а саме як: актуалізація 
двох протилежних мотивів (психодинамічна теорія – К. Хорні, Г. 
Кіскор.); альтернативні можливості реагування (біхевіористична  
теорія – П. Фресс, Ж. Піаже.); зіткнення феноменів свідомості: 
ідей, бажань, цілей, цінностей (когнітивна теорія – Л. Фестінгер).

Систематизуючи методологічні підходи зазначимо, що 
конфлікт – це зіткнення протилежно направлених цілей, інтересів, 
позицій, суджень або поглядів опонентів або суб’єктів взаємодії [4]. 
В основі будь - якого конфлікту лежить ситуація, яка включає: або 
заперечення позиції сторін по певній причині; або протилежні цілі 
або засоби їх досягнення в конкретних умовах; або незбіг інтересів, 
бажань, потягів опонентів тощо.

У структурі конфлікту виділяють наступні компоненти: 
учасники конфлікту, умови перебігу, образи конфліктної 
ситуації, можливі дії його учасників, наслідки конфліктних дій. 
Функціональний аспект конфлікту зумовлений потребою змін 
людських стосунків. З точки зору міжособистісних стосунків: 
конфлікт є їх деструкцією на емпатійному, пізнавальному та 
поведінковому рівнях.[2]

Психологічна характеристика конфліктної компетенції 
студентів повинна включати наступні психологічні функції: 
інформаційну (знання про конфлікт як явище, знання прояву власних 
індивідуальних якостей у конфлікті, уміння оцінити власні якості, 
готовність використання прийомів оптимізації, прояву потрібних 
для розв’язання конфлікту якостей, знання прийомів розв’язання 
конфлікту); контрольну (планування дії, передбачення вчинків 
і дій, їх оцінку, здатність припинити або загальмувати діяльність 
на будь – якому її етапі, здатність здійснити вибір стратегії чи 
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модифікувати її) [1].
Нами проведено дослідження реагування студентів – 

психологів щодо конфліктної ситуації. Дослідженням було охоплено 
52 студентів-психологів (26 студентів 2-го курсу, 26 студентів 
4 курсу). Використано методику схильності особистості до 
конфліктної поведінки К. Томаса. Основні результати проведеного 
дослідження систематизовано у таблиці 1. 

Таблиця 1
Результати дослідження за методикою «Типове реагування на 

конфліктні ситуації» (К. Томас)

Шкали

Результати (у %)

2 курс 4 курс

Конкуренція 19% 26%

Пристосування 27% 19%
Компроміс 26% 20%
Уникнення 9% 10%
Співпраця 20% 25%

Аналіз емпіричних даних, отриманих у результаті 
дослідження показав наступне. Для досліджуваних 
другокурсників найбільш прийнятими способами поведінки 
реагування в конфлікті є: «Пристосування» (27%) «Компроміс» 
(26%). Особистість, що обирає пристосування, діє спільно з 
іншою людиною, не намагаючись відстоювати власні інтереси. 
Використовуючи компроміс, людина трохи поступається власними 
інтересами, щоб задовольнити їх в іншому. Компроміс часто є 
вдалим відступом чи навіть останньою можливістю прийти до 
певного рішення. Досить значний відсоток студентів другого 
курсу (20%) обрало співпрацю. Людина, що обирає своїм стилем 
поведінки співпрацю, бере активну участь у вирішенні конфлікту, 
але при цьому намагається саме співпрацювати з іншою людиною 
та знайти з нею спільну мову. Це найкращий спосіб поведінки в 
конфліктній ситуації, що дозволить його вирішити конструктивно. 
Трохи менший показник стилю конкуренції - 19%. Особистість, 
що використовує стиль конкуренції дуже активна і намагається 
йти до вирішення конфлікту власним шляхом, вона не надто 
зацікавлена у співробітництві з іншими людьми, натомість є 
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здатною на вольові рішення. Слід зазначити, що найменша 
кількість студентів обрали стиль «уникнення» (9%). Людина, що 
обирає уникання, не відстоює свої права, не співпрацює ні з ким 
для вирішення проблеми, або просто ухиляється від конфлікту.

Аналіз отриманих даних на вибірці студентів четвертого 
курсу, встановив, що найбільш прийнятими способами поведінки 
реагування в конфлікті є: «Конкуренція» (26%) та «Співпраця» 
(25%). Стиль конкуренції застосовують зазвичай люди активні 
та схильні до вирішення конфліктів шляхом, який видається їм 
найзручнішим. Така особистість здатна приймати вольові рішення. 
Цей стиль поведінки у конфліктній ситуації може створити 
особистості, яка його застосовує, певний авторитет, але лише в тому 
разі, коли він дасть позитивний результат. Для стилю «Співпраця» 
характерна активна робота з вирішення проблеми, яка поєднує 
бажання максимально задовольнити як свої власні інтереси, так 
і інтереси іншої сторони. Такий підхід потребує зазвичай багато 
часу та зусиль, але дає змогу виявити і максимально врахувати 
приховані інтереси обох сторін. Також значний відсоток студентів 
четвертого курсу (20%) обрали компроміс. Стиль компромісу 
полягає в тому, що кожна із сторін поступається частиною своїх 
інтересів, очікуючи того самого від іншої сторони. Компроміс 
дає змогу зберегти стосунки та задовольнити хоча б частину 
інтересів. Трохи менший показник стилю пристосування. Люди 
які обрали такий стиль не намагаються відстоювати свої власні 
інтереси. Особистість, яка застосовує стиль пристосування, не 
ухиляється від вирішення проблеми, а діє спільно з опонентом, 
погоджуючись на його варіант розв’язання конфлікту. Психологу 
цей стиль не доцільно використовувати у роботі з клієнтом, тому 
що це може відобразитися на результатах діяльності. Найменша 
кількість студентів обрали стиль – уникнення (10%). Стиль 
уникання використовують тоді, коли людина не відстоює власних 
інтересів, не співпрацює з іншими з метою вирішення проблеми 
або просто ухиляється від вирішення конфлікту.

Доцільно провести порівняльний аналіз, з метою виявлення 
динаміки формування вміння майбутніх психологів працювати з 
конфліктами протягом навчання у вузі. Результати представлено 
на рисунку 1. 
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Рис.1 Результати дослідження за методикою «Типове 
реагування на конфліктні ситуації» (К. Томас)

Порівняльний аналіз довів, що студенти-психологи 
четвертого курсу вибрали такі стилі поведінки, які не притаманні 
студентам другого курсу. Це може свідчити про те, що психологи 
четвертого курсу більш мають глибокі знання з психології та вміють 
підбирати стиль поведінки в залежності від конфліктної ситуації. 
Найменший показник в обох групах за шкалою «Уникнення» (9% - 
2 курс та 10% - 4 курс). Це свідчить про те, що майбутні психологи 
у конфліктній ситуації не ухиляються від вирішення проблеми або 
конфлікту, а навпаки відстоюють власні інтереси та співпрацюють з 
іншими з метою вирішення проблеми. Це є позитивною тенденцією 
процесі формування уміння вирішувати конфліктні ситуації.

Узагальнюючи відмітимо, що всі студенти застосовують 
різні стилі реагування в конфліктогенному середовищі, а також 
використовують майбутні професійні вміння та навички для 
вирішення конфлікту. Студентам обох курсів притаманний стиль 
компромісу, що дозволяє вирішити конфліктну ситуацію, дійшовши 
спільного рішення, за умови часткової жертви інтересів кожної із 
сторін. Аналізуючи результати дослідження, можна побачити що 
даний стиль реагування в конфліктних ситуаціях притаманний 
більшій кількості студентів обох груп.

Тривожною є тенденція виявлена у виборі стилю уникнення. 
Цей стиль є мало ефективним у вирішенні конфлікту, його 
обирають студенти які на нашу думку, мають низькі знання в 
області психології і не схильні вирішувати конфлікт приймаючи в 
ньому активну участь.

За результатами проведеного дослідження можна зробити 
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висновок, що вирішувати конфліктні ситуації студенти намагаються 
різними шляхами, причому не завжди конструктивними. І 
тому їм потрібно покращити свої професійні навички — вміти 
застосовувати такий спосіб вирішення конфліктних ситуацій, який 
принесе позитивний результат для обох конфліктуючих сторін.

Доведено, що студенти, в деякій мірі, вміють будувати 
оптимальну стратегію поведінки у конфлікті, але інколи не вміють 
адекватно діяти у проблемних ситуаціях. Це не відповідає вимогам 
підготовки сучасного спеціаліста який крім фахових знань та умінь 
повинен ефективно будувати свою взаємодію.

Здатність ефективно вирішувати конфліктні ситуації вкрай 
потрібна сучасному фахівцеві-психологу для реалізації професійної 
діяльності в конфліктогенному середовищі для перетворення його з 
метою попередження негативних конфліктів, щоб бути готовим до 
оптимального виходу з професійних особистісних криз, як бар’єрів 
на шляху до професійної культури, стимулювання особистісно-
професійного зростання.

Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка 
тренінгових програм, що сприятимуть розвитку уміння майбутніми 
психологами вирішувати конфліктні ситуації.
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The article deals with the psychological peculiarities of students-
psychologists` behavior in conflict situations. The results of the study 
prove that future psychologists solve conflict situations in different ways, 
and not always constructive. There is a need to organize purposeful 
work during studying at the university in terms of building the skills of a 
constructive solution of conflict situations.

Key words: conflict, conflict situation, ways of solving a conflict 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У статті розглянуто наукове узагальнення теоретико-
методологічних положень і практичних засад та сформульовано 
концептуальну основу для вирішення комплексу проблем, пов’язаних 
із адаптацією існуючого обліково-аналітичного забезпечення 
для цілей стратегічного розвитку підприємств ресторанного 
господарства.

Ключові слова: ресторанне господарство, суб’єкти 
господарської діяльності, обліково-аналітична система, ключові 
показники ефективності. 

Сучасний етап розвитку національної економіки 
України тісно пов’язаний із динамічними процесами ринкових 
перетворень. Відповідно до сучасних принципів управління 
бізнесом інформаційне забезпечення відіграє важливу роль і 
покликане супроводжувати управлінські процеси передусім 
стратегічного характеру. Впровадження у вітчизняну практику 
будь-яких концепцій стратегічного розвитку потребує релевантної 
інформаційної бази, що ставить нові завдання і вимоги при 
формуванні системи обліково-аналітичного забезпечення. 

Мета і завдання дослідження полягають у формуванні 
теоретико-методологічних положень та практичних рекомендацій 
щодо організації та формату обліково-аналітичного забезпечення 
процесів стратегічного розвитку підприємств ресторанного 
господарства. 

Досліджуючи стан та тенденції розвитку ресторанного 
бізнесу в Україні, слід розглянути зміст поняття «ресторанне 
господарство», трактування його суб’єктів та об’єктів згідно з 
нормативно-правовими документами.

Ресторанне господарство відповідно до Національного 
класифікатора України відноситься до сфери послуг, секція І, група 
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56 «Діяльність із забезпечення стравами та напоями». Згідно з ДСТУ 
3862-99, «ресторанне господарство – це вид економічної діяльності 
суб’єктів господарської діяльності щодо надання послуг відносно 
задоволення потреб споживачів у харчуванні з організуванням 
дозвілля або без нього». Суб’єктами господарської діяльності 
виступають заклади ресторанного господарства, що згідно з ДСТУ 
3862-99 трактуються як «організаційно-структурна одиниця у сфері 
ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-торговельну 
діяльність: виробляє, продає та організовує споживання продукції 
власного виробництва й закупних товарів, а також надає послуги з 
організації дозвілля споживачів»[1].

В. Ричаківська зазначає, що направляючу роль у процесі 
обліково-аналітичного забезпечення виконує інформація, яка 
з’єднує між собою облікову та аналітичну систему та міститься у 
підсистемах фінансового, управлінського та податкового обліку. 
Обліково-аналітична інформація повинна забезпечувати працівників 
різних рівнів необхідними даними. Інформація, що міститься 
у внутрішньогосподарській звітності та облікових регістрах, 
повинна бути подана у найбільш зручних розрізах для комплексної 
оцінки діяльності підприємства і прийняття управлінських рішень.  
Обліково-аналітична система – це система, що базується на даних 
обліку та прийомах аналізу, що характеризуються певною взаємодією 
на кожному рівні управління та в сукупності формують єдине 
ціле, що забезпечує процеси управління інформацією, необхідною 
для прийняття рішень, спрямованих на реалізацію стратегії. 
Функціональний зміст обліково-аналітичного забезпечення в  
управлінні процесами стратегічного розвитку підприємства слід 
характеризувати як надання релевантної облікової та аналітичної 
інформації управлінському апарату для прийняття рішення у 
межах стратегії розвитку, з витрачанням мінімальних з точки зору 
доцільності зусиль на підготовку даних та забезпечення високої 
гнучкості обліково-аналітичних процесів у випадку зміни стратегії 
[2].

Питання необхідності розробки документа, що буде 
характеризувати правила проведення аналітики на підприємстві, 
досліджувалося невеликою кількістю вчених. Зокрема, Н.В. 
Тлучкевич зазначає, що «організація аналітичної роботи та 
методика розрахунку показників аналізу повинні наводитися 
у відповідному для того документі (рекомендаціях, порядку 
розрахунку тощо) та внутрішньому документі підприємства – 
Положенні про організацію аналітичної роботи, яке дозволить 
відобразити особливості аналізу витрат кожного господарського 
суб’єкта, забезпечить належне проведення аналітичної роботи та 
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доведення її результатів відповідним користувачам. У додатках 
до Положення подається перелік аналітичних показників, які 
необхідно розраховувати за місяць, квартал і рік». На сьогоднішній 
день у наукових дослідженнях відсутня інформація про те, як 
саме повинно виглядати положення про аналітичну роботу на 
підприємстві та приклади підготовки даного документа [3].

Витрати, що пов’язані з виробництвом продукції 
(окрім вартості інгредієнтів), обліковуються на рахунку 91 
«Загальновиробничі витрати». До таких витрат відносять заробітну 
плату кухарів та інших працівників, що займаються виробництвом, 
амортизацію кухонного обладнання, оренду виробничого 
приміщення та інші витрати, що можна прив’язати до виробництва. 
Дані витрати не є прямими в розумінні П(С)БО 16, адже  їх не 
можна віднести до конкретного об’єкта витрат. Згідно до П(С)БО 
16 витрати, що віднесені на рахунок 91, після закінчення місяця не 
потрібно розподіляти між об’єктами витрат (стравами), а списувати 
на собівартість реалізованої продукції. Н. Дзюба зазначає: «По-
перше, це обумовлено особливістю виробничого циклу закладів 
ресторанного господарства. По-друге, такий розподіл вимагає 
значних трудовитрат, доцільність яких не виправдовується через 
короткий (одноденний) виробничий цикл»[4].

Важливим інструментом вчасного та якісного інформаційного 
забезпечення різних рівнів управління є збалансована система 
показників, що передбачає роботу за ключовими показниками 
ефективності (КПЕ). С. С. Герасименко та А. О. Єпіфанов 
зазначають: збалансована система показників, яка передбачає 
використання фінансових та нефінансових індикаторів, дає 
змогу ширше дивитися на бізнес і не обмежуватися лише даними 
бухгалтерського обліку. «Компанія може обрати показники 
ефективності, безпеки, задоволення покупців тощо, що дає 
можливість фіксувати інформацію про поточну діяльність та 
приділяти найбільшу увагу основним показникам майбутнього 
успіху» [5]. Слід зазначити, що при використанні фінансових 
та нефінансових КПЕ частина інформації завжди буде міститися 
поза обліковою системою. Важливим етапом розробки КПЕ для 
підприємства є перевірка наявності слабких ланок у обліково-
аналітичній програмі та інших базах даних, де накопичується 
інформація, необхідна для розрахунку КПЕ, що можуть вплинути 
на швидкість отримання інформації та її якість.

За результатами дослідження зроблено висновок, що 
розвиток стратегічного управлінського обліку, використання 
облікових даних для потреб управління процесами стратегічного 
розвитку потребує розширення трактування поняття облікової 
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політики. Результати дослідження галузевої специфіки 
ресторанного господарства показали доцільність доповнення 
переліку нефінансових показників, які використовуються на 
практиці у процесах управління продажами підприємств.
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АСПЕКТ

У статті окреслено передумови та сучасні стратегії 
оцифрування економік країн світу та України в напрямку 
євроінтеграційних прагнень. Визначено переваги для останньої 
та основні принципи, які позитивно вплинуть на формування 
інтерактивних відносин в транскордонному просторі. Виявлено 
перешкоди та найбільш ймовірні шляхи подолання повноцінної 
інтеграції України через транскордонні електронні мережі в 
цифровий ринок Європи.

Ключові слова: цифрова економіка, євроінтеграція, 
принципи цифровізації, транскордонна електронна торгівля.

Кілька років тому Європейський Союз розробив ініціативу 
Східного Партнерства для того щоб переваги європейської 
інтеграції могли поширитися через наші східні кордони. На 
сьогодні ЄС хоче допомогти шести країнам-партнерам розвивати 
свої місцеві цифрові економіки, подолати розрив в знаннях 
цифрових технологій і краще підготувати національну робочу 
силу.

Швидко зростаюча індустрія обробки даних стає масштабним 
економічним сектором і змінює традиційні підвалини в економіці, 
бізнесі та політиці. Підбиваючи підсумки нещодавнього саміту 
Ради ЄС з питань цифрових технологій (Таллін, вересень 2017 р.), 
прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас заявив, що Захід досягнув своєї 
мети – європейська співдружність визнала потребу співпраці для 
побудови «цифрової Європи». Першим кроком у цьому напрямі 
повинен стати Єдиний цифровий ринок (ЄЦР), впровадити який 
планується вже до кінця 2018-го.

Такі інструменти Цифрового союзу, як ЄЦР, покликані 
забезпечити вільний рух людей, послуг та капіталу з використанням 
онлайн-технологій у різних сферах. За словами Ратаса, в результаті 
впровадження ЄЦР з’явиться необхідність інвестицій у розвиток 
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інфраструктури, зокрема 5G, проведення глобальних наукових 
досліджень, наприклад, штучного інтелекту тощо.

Відомо, що Україна лідирує серед усіх європейських країн за 
кількістю IT-спеціалістів. На сьогодні їх більш ніж 100 тис., і темпи 
зростання вказують на те, що ця кількість може збільшитися вдвічі 
вже до 2020-го. Тож долучення нашої держави до європейської 
цифрової спільноти було б логічним кроком. У результаті цього 
вищезгадані «специ» змогли б сприяти переведенню нашої 
країни на «онлайн-рейки» з одночасним впровадженням єдиних 
європейських принципів та норм в електронній сфері.

Цифровий союз дійсно є чи не найперспективнішим 
профільним союзом ЄС для України, зважаючи на відсутність 
глобальних перешкод для цього та наявних нині людських ресурсів. 
З цим погоджуються і європейські високопосадовці. «Без сумніву, 
тісна співпраця в питаннях цифрових технологій на благо наших 
економік і наших суспільств відповідає інтересам і ЄС, і України» 
– заявив влітку 2016-го єврокомісар з цифрової економіки та 
цифрового суспільства Ґюнтер Еттінґер. «Україна вже відіграла 
конструктивну роль у поглибленні цифрової співпраці з ЄС та 
іншими сусідами, підтримавши декларацію Першої міністерської 
зустрічі Східного партнерства щодо питань цифрової економіки у 
червні 2015 р.».

Огляд впливу інформаційних технологій в різноманітних 
секторах (від транспорту і енергетики до роздрібної торгівлі 
та сфери послуг) приводить провідних експертів до висновку, 
що в світовій економіці відбуваються глибокі структурні 
зміни, пов’язані стрімко зростаючої цінністю призначених для 
користувача даних і методів їх обробки.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман в 2017 році 
представив проект щодо цифрового розвитку України. Зокрема 
ним було зазначено, що «Цифрова економіка є акселератором 
соціально-економічного розвитку у сучасному світі і здатна 
стрімко підвищити ВВП країни. Кілька прикладів: свого часу 
впровадження принципів цифрової економіки дозволило таким 
країнам як Естонія, Ізраїль, Ірландія та Швеція зробити ривок, 
який вимірюється від 12 % до 20% ВВП цих країн».

В процесі розробки цифрових інновацій, сьогодні активно 
використовують картографічні інформаційні системи, над 
дослідженням місцевості яких працюють дрони (безпілотні 
літаючі об’єкти, ціллю яких є фокусувати територію за допомогою 
спеціальних програмних методів зйомок). Результатом таких 
продуктів, якщо в приклад брати аграрійів, можуть стати цифрові 
карти, на яких будуть позначені здорові ґрунти, пошкоджені, навіть 
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будуть позначені місця, де живуть гризуни. Також основними 
елементами сучасних інновацій, які використовують в провідних 
країнах світу, й найближчим часом зможуть осягнути Україну 
будуть такі: розумний громадський транспорт з електронним 
квитком, частково елементи eHealth разом з телемедициною, 
цифрові паркувальні майданчики (у мобільному додатку можна 
бачити де в місті є найменш завантажені майданчики), системи 
освітлення, системи відео спостереження та автоматизація 
комерційних та житлових будівель.

Розвиток інноваційного сектору це багатовекторний процес 
і його можна розглядати як точково, так і глобально. По-перше, 
ІТ-продукти – це віртуальні речі, а отже не потрібно витрачати 
кошти на їх зберігання на складі та логістику. Відсутнє поняття 
строку придатності, а відповідно немає витрат на утилізацію.

Процеси, які зараз відбуваються у суспільстві, Всесвітній 
банк у доповіді «Цифрові дивіденди» назвав «величною 
інформаційно-комунікаційною революцією». Її основною 
«зброєю» є знання, інновації, технології, безперебійний доступ 
до інформації, а не лише ІТ та програмне забезпечення, як часто 
вважають в органах державної влади.

Ні в кого не виникає сумнівів, що цифрова економіка 
– це майбутнє держави, однак немає того, хто б контролював 
процес на всіх етапах. Україна унікальна країна в тому, що 
різними елементами цифрової економіки займаються небайдужі: 
волонтери, громадські організації, бізнес, декілька держорганів, 
охочі до піару політики. Однак, якщо зібрати всі їх напрацювання 
докупи, то єдиної системи не вийде.

Аналізуючи стратегічний документ «Цифрова адженда 
України – 2020», де було досліджено основні принципи 
«цифровізації» України, нами доцільні для уваги з точки зору 
євроінтеграційних прагнень були виявлені наступні:

Принцип №5: «Цифровізація» України має орієнтуватися 
на міжнародне, європейське та регіональне співробітництво 
з метою інтеграції України до ЄС, входження України в 
європейський і світовий ринок електронної комерції та послуг, 
банківської і біржової діяльності і т. д., співробітництво та 
взаємодію на регіональних ринках. Зазначений принцип є одним 
із найбільш пріоритетних завдань, що дозволяє забезпечити 
економічне зростання України. Саме «цифровізація» повинна 
допомогти Україні інтегруватися з європейськими та глобальними 
системами, бо саме глобалізація і є результатом розповсюдження 
інформаційно-комунікаційних технологій.

Принцип №6: Стандартизація – основа «цифровізації» 
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України, один з ключових факторів її успішної реалізації. 
Побудова цифрових систем, орієнтованих на бізнес і відкритий 
ринок, на «внутрішніх» стандартах неприпустима. Системи 
електронної комерції, біржових і фінансових ринків тощо мають 
дотримуватися міжнародних та європейських стандартів.

Збір, опис, зберігання та обробка даних дозволяє отримувати 
цінну інформацію для використання в ділових процесах, 
суспільному житті, тощо. Ефективно розроблене інформаційно-
комунікаційне забезпечення в транскордонних регіонах дає 
можливість значно підняти своє периферійне становище 
прикордонних регіонах по відношенню до центральних територій 
держави, які є більш розвиненими.  При таких умовах прикордонні 
регіони нашої держави отримають конкурентний потенціал, 
та саме через них Україна зможе набути практику правильної 
інтерактивізації та поступової інтеграції в Європейський Союз. 

Світова економіка відчуває суттєвий вплив бізнес-моделей 
«спільної економіки», або економіки «спільного користування», 
яка працює на базі «цифрових» технологій.

У Євросоюзі в 2010 р. прийнята ініціатива «Цифрова 
Європа», яка є першою з семи провідних ініціатив у межах 
Стратегії «Європа 2020». Дана програма спрямована на розвиток 
інтернет-економіки з метою підтримки економічного зростання 
в Європі та надання допомоги громадянам і підприємствам для 
отримання максимальної віддачі від цифрових технологій шляхом 
створення загального цифрового ринку ЄС.

Цифрові стратегії затвердили та реалізують також 
в Німеччині – «Індустрія 4.0.» (2011 р.), Китаї – «Інтернет 
плюс» (2015 р.) та інших країнах. Існує понад 15 затверджених 
програм у сфері цифрової економіки в зарубіжних країнах (в т. 
ч. Німеччина, Китай, Японія, Бразилія, США, Великобританія, 
Естонія, Нідерланди, Ірландія, Швеція, Сингапур, Філіпіни, 
Малайзія). Також великі промислові та індустріальні компанії 
світу реалізують стратегії розвитку в концепції «Індустрія 4.0», 
«Інтернет +» (наприклад, Siemens, General Electric, SAP, Intel).

Приєднавшись у червні 2015 року до Декларації першого 
засідання міністрів «Східного партнерства ЄС» з питань цифрової 
економіки, Україна підтвердила свої наміри та готовність 
співпрацювати з ЄС та сусідами ЄС у цій сфері.

Одним із першочергових пріоритетів Європейської комісії 
є скасування регуляторних та інших бар’єрів задля створення 
Єдиного цифрового ринку протягом найближчих років. Реалізація 
цієї ініціативи може забезпечити щороку 415 млрд. євро 
надходжень до економіки ЄС (обсяг якої становить 14 трлн. євро), 
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а також сприяти створенню сотень тисяч нових робочих місць. 
За кількістю висококваліфікованого людського капіталу Україна 
займає провідну позицію у сфері інформаційно-комунікаційних 
технологій у Центральній та Східній Європі.

За оцінками Всесвітнього економічного форуму, 
цифровізація має величезний потенціал для бізнесу і суспільства 
протягом наступного десятиліття і може надати додатково понад 
30 трлн дол. США доходів для світової економіки протягом 
найближчих 10 років (до 2025 р.).

Для створення єдиного цифрового ринку між Україною та 
ЄС необхідно розробити дорожню карту щодо вирішення суттєвих 
проблем з формування та реалізацією ефективної державної 
політики у сфері ІКТ, гармонізацією вітчизняного законодавства 
і правил захисту прав споживачів до ключових стандартів ЄС 
у цифровій сфері. Включення України в єдиний європейський 
цифровий економічний простір має позитивно відобразитися 
на розвитку вітчизняної економіки, зокрема на ринку ІКТ, 
оскільки вплине на підвищення продуктивності праці, створення 
інноваційних робочих місць, цифрових активів; покращення 
доступу до глобальних ринків; підвищення конкурентоздатності 
мікропідприємств, а також малих і середніх підприємств; 
підвищення якості надання державних послуг; подолання 
цифрового розриву між людьми та іншими країнами тощо.

Згідно з даними Світового банку рівень проникнення 
Інтернету в Україні у 2016 році складає орієнтовно 52%, до 
інтернету підключено 65% домогосподарств. Таким чином, є пряма 
залежність між подальшим розвитком «цифрової» інфраструктури 
країни та розвитком ринку електронної комерції. З появою 
в Україні 3G почав зростати мобільний сегмент електронної 
комерції – більшується кількість мобільних користувачів та 
торгівельних операцій. Мобільні покупці наразі є найбільш 
динамічною аудиторією та ключовим драйвером зростання. 
Стосовно кібербезпеки запроваджена зазначеним Законом 
багаторівнева верифікація платежів дозволяє суттєво підвищити 
рівень їх безпеки. Разом з цим існує ще багато можливостей для 
стимулювання електронної комерції, котрі базуються, насамперед, 
на використанні «цифрових» технологій:

−	розширення способів здійснення оплати;
−	використання «електронних» грошей;
−	онлайн-кредитування;
−	«смарт-логістика» та супутні послуги;
−	покращення «цифрових» навичок громадян;
−	розвиток транскордонної електронної торгівлі.
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Розвиток транскордонної електронної торгівлі є ключовою 
ініціативою програми ЄС Digital Single Market. Наразі існують 
наступні перешкоди щодо повноцінної інтеграції України до цієї 
ініціативи, а саме:

1. Щодо проходження валютного контролю. На даний 
час продавець (контрагент електронної площадки) не може 
використовувати валютні кошти, що надійшли на його 
рахунок, поки не надасть фінансовій установі копію договору 
з нерезидентом. Така умова не є реальною для повноцінного 
функціонування транскордонної електронної комерції. 

Рішення: використання електронних документів та форми 
публічного договору для проходження валютного контролю, що 
буде можливим лише після відповідних регуляцій з боку НБУ 
щодо порядку здійснення контролю за екпортними, імпортними 
операціями.

2. Щодо бухгалтерського обліку. Основою для 
бухгалтерського обліку є первинні документи, що фіксують факти 
здійснення господарських операцій. 

Рішення: визнання електронних документів та повідомлення 
первинними обліковими документами. Задля цього необхідно 
внести зміни в Закон України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність».

3. Щодо реєстрації на торгових площадках та прийому 
платежів. Реєстраційна політика міжнародних торгових площадок 
вимагає відкривати рахунки для торгівлі у визначених країнах. Для 
Amazon, наприклад, Україна в такий перелік країн не входить, а 
для роботи на eBay підприємці повинні мати аккаунт в PayPal, який 
не дозволяє виводити кошти з України із зазначеного аккаунта. 
Вплинути на реєстраційну політику міжнародних компаній не 
легко, однак можливо у довготривалій перспективі.

Рішення: максимальне спрощення на стороні України 
процедури реєстрації та отримання оплати за рахунок, спрощення 
процедури відкриття рахунків за кордоном для даного типу 
торгових операцій. Однак задля запобігання виводу коштів 
із країни цей процес також потребує створення відповідних 
механізмів контролю. Окрім цього, важливо дозволити 
використання альтернативних платіжних систем із повноцінною 
функціональністю щодо грошових операцій.

4. Щодо регламентації використання фулфілмент-послуг 
міжнародних торгових площадок. Продавець відправляє за кордон 
свій товар, однак не може передбачити, коли він буде куплений. 
У цей самий час українські продавці повинні дотримуватися 
термінів повернення валютної виручки, що породжує ще одну 
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проблему.
Рішення: прописати порядок розрахунків з площадками 

для договорів консігнації у постанові КМУ №1409 «Про 
затвердження Порядку продовження строків розрахунків за 
зовнішньоекономічними операціями». Сфера торгівлі в Україні 
регулюється сотнями нормативних актів. Важливим аспектом 
є базова дерегуляція «фізичного» торгівельно-комерційного 
середовища, це також позитивно вплине і на сферу «електронної» 
торгівлі.

Міжнародний досвід свідчить про те, що застосування 
«цифрових» технологій у митних процесах є основою ефективності 
роботи митниці, прозорості та спрощення процедур торгівлі, 
що важливо для бізнесу та економіки. Ключовим елементом є 
електронне митне декларування. На даний час митний брокер, 
готуючи пакет документів до митного органу за допомогою 
відповідних програмних систем, використовує відскановані 
дозвільні документи у форматі pdf. Електронна форма документу 
(відсканований документ) не є повноцінним електронним 
документом, а отже, не має нічого спільного із справжнім 
електронним декларуванням. Це лише означає, що дозвільні 
документи готуються службовцями у паперовому вигляді, а потім 
скануються, тобто має місце фізичний контакт, а це може бути 
підставою для зловживань та непрозорості.

Окрім цього, на даний час декларант отримує повідомлення 
лише про прийняття pdf декларації та дані про кінцевий варіант 
оформлення. Таким чином, декларант не має можливості бачити 
всі форми контролю при реєстрації декларації та планувати 
свою роботу. Для позитивного прикладу: при оформленні наряду 
в електронному вигляді в портах України експедитори вже 
бачать всі форми контролю для конкретного контейнеру, котрі 
призначає митниця – зважування, сканування, огляд. Аналогічну 
систему необхідно впроваджувати і для звичайного учасника 
ЗЕД, щоб декларанту надходили повідомлення про стан справ у 
кожний окремий проміжок часу, задля розуміння, на якому етапі 
знаходиться його митна декларація.

Ключовою перешкодою створенню дієвої системи 
електронного документообігу (а не автоматизованого діловодства) 
та відповідної системи help desк є відсутність спільної позиції щодо 
електронного обміну інформацією між державними відомствами, 
котрі видають дозвільні документи.

Ключовими для реалізації «електронної митниці» в Україні 
є наступні проекти:

−	 впровадження 100%-го електронного оформлення: 
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повністю автоматизоване, цілодобове митне оформлення за 
принципом «єдиного вікна»: від заповнення декларації на 
перевірку до відслідковування проходження документів та 
повідомлення про результати;

−	 впровадження системи відслідковування переміщення 
грузів за його номером на усіх стадіях (розгрузка, перевезення, 
зберігання, митне оформлення);

−	виконання робіт щодо гармонізації документів 
«Електронної митниці» з вимогами ЄС та введення Єдиного 
уніфікованого документу (SAD);

−	організація сумісності діючої в митних органах України 
системи контролю за переміщенням грузів із загальноєвропейською 
NCTS;

−	удосконалення існуючої системи управління ризиками та 
налагодження інтеграції визначених баз даних задля контролю та 
боротьби з контрабандою, ухилення від сплати мита тощо. 

І тому, з початком глобального розвитку сучасної 
комп’ютерної системи та Інтернет зв’язку, результатом 
якого є впровадження у більшості сфер людського життя 
цифрових технологій, набирає значної актуальності в процесі 
євроінтеграційного курсу України – розробити дієвий механізм 
цифрової економіки на регіональному прикордонному рівні 
шляхом формування співпраці в мережі інтерактивних 
транскордонних відносин.
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Процеси, пов’язані зі створенням і організацією об’єднаних 
територіальних  громад, центрами яких є малі міські поселення, 
потребу в нових дослідженнях, з виявлення домінантних ознак 
та відмінностей, специфіки їх функціонування. Малі міста 
сьогодні нагромадили низку проблем в своєму розвитку: втрата 
населення, погіршення демографічної ситуації, зростання рівня 
міграції, особливо молоді. Низький рівень життя, проблеми 
трудовлаштування, погіршення стану інженерних об’єктів, 
житлово-комунального господарства потребує створення умов 
для розвитку для залучення інвестицій, розвитку приватного 
бізнесу. Управління соціально-економічним розвитком 
таких формувань в Закарпатській області  вимагає здійснити 
типологізацію малих міст, адже саме вони повинні бути каркасом 
системи розселення держави, однак, соціально-економічні 
перетворення останніх років часто проводилися без урахування 
специфіки малих населених пунктів, що не тільки не сприяло їх 
розвитку, а й посилило кризові явища[1].

Виникла необхідність не тільки оцінити сучасне 
соціально-економічне становище міст Закарпатської області, 
потенціал їх розвитку, а й розробити деякі концептуальні 
засади їх подальшого функціонування. Дослідження проблем 
соціально-економічного розвитку малих міст регіону в умовах 
децентралізації сьогодні набуває особливо важливого значення 
і потребує поліпшення державного регіонального управління 
соціально-економічним розвитком малих міст, удосконалення 
механізмів їх функціонування. Вагомий внесок у розвиток 
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теоретичних і прикладних аспектів дослідження малих міст як 
основної форми розселення і соціально-економічних центрів 
розкривають у своїх працях Л. Бакалова, М. Долішній, Ф. 
Заставний, М. Мельник, Ю. Стадницький, О. Топчієв, Б. 
Хорев, О. Шаблій, Л. Шевчук, С. Шульц та інші. Разом з тим, 
в умовах поглиблення економічних реформ виникає об’єктивна 
необхідність у поглибленні наукових досліджень, враховуючи 
специфіку Закарпатської області та запропонувати пропозиції 
по вирішенню проблем малих міст. 

З цією метою проведено типологізацію малих міст 
області, що дасть змогу розробити стратегії розвитку економіки, 
створення передумов для залучення інвестицій та активізації 
інноваційних процесів, розробки комплексних програм 
соціально-економічного розвитку. 

В основу даної типології покладено три групи показників: 
економічні, соціально-демографічні та екологічні. Структура 
типології може бути використана для потреб управління і 
прогнозування органів влади.
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капітальні інвестиції на охорону 
навколишнього середовища
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Рис. 1. Типологізація малих міст за ключовими параметрами 
їх розвитку[2]
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Результати проведеного нами дослідження дозволяють 
зробити наступні висновки і пропозиції:

1. Малі міста виступають важливою складовою соціально-
економічного розвитку регіону, матеріально-просторовим 
середовищем життєдіяльності населення навколишнього 
середовища.

2. Розвиток малих міст в умовах ринкових відносин та 
децентралізації, незначної державної підтримки змусили органи 
самоврядування самостійно вирішувати насущні проблеми на 
своїх територіях усіх господарюючих суб’єктів і населення, 
докорінно змінивши умови функціонування і розвитку міських 
поселень.

3. З метою задоволення потреб населення, поліпшення 
якості життя, оптимізації міського середовища - необхідно 
максимально використовувати весь наявний потенціал міст.

4. Надзвичайно важливим є ефективне використання 
природньо-ресурсного потенціалу, створення підприємницького 
середовища для малих підприємств, підприємців, що працюють 
на місцевій сировині.

5. Малі міста області мають високий рекреаційний 
потенціал. Одним з пріоритетним напрямків їх розвитку може 
стати туристично-рекреаційна діяльність, організація всіх видів 
індивідуального і масового відпочинку, туризму. На сьогодні 
цей процес стримується низьким рівнем розвитку соціальної 
інфраструктури.

6. Виробничий потенціал міських поселень визначається 
масштабами промислового виробництва, структурою і 
спеціалізацією промисловості. В умовах переходу до ринкової 
економіки від централізованого планування і управління, 
значному спаді обсягів виробництва підприємствами електронної, 
машинобудівної, меблевої промисловості, харчової індустрії їх 
продукція виявилась незатребуваною і неконкурентноздатною. 

7. Аналіз власних доходів населення, «соціальної 
інфраструктури» і прожиткового мінімуму, а також показників 
стану трудових ресурсів і розвитку сфери послуг показує, що 
потенціал якості життя малих є досить низький.

Демографічна ситуація в малих містах аналогічна 
демографічній ситуації  в області,  що склалася на 1 січня 2018р. 
Чисельність наявного населення області, за оцінкою, становила 
1258,1 тис. осіб. Упродовж 2017р. спостерігалося загальне 
скорочення населення у кількості 622 особи, що у розрахунку на 
1000 жителів становило 0,5 особи. На зменшення чисельності 
населення області вплинуло як природне, так і міграційне 
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скорочення у кількості 525 та 97 осіб відповідно.
8. Для міст основним напрямком розвитку є подальше 

нарощування потужностей провідних промислових 
підприємств, продукція яких затребувана на регіональному та 
загальноукраїнському ринку та збільшувати обсяг виробництва на 
підприємствах, які переробляють місцеву сільськогосподарську і 
мінерально-будівельну сировини. Для успішного фінансування 
господарства цих міст доцільно розвиток ринкової інфраструктури: 
створення філій банків, товарних бірж, інвестиційних фондів та 
ін.

9. Розвиток соціальної сфери передбачається за рахунок 
будівництва об’єктів охорони здоров’я, освіти, культури, 
побутового обслуговування.

10. Однією з умов стабілізації і розвитку економіки 
досліджуваних міст є розвиток малого і середнього бізнесу, 
який створює конкурентне середовище, додаткові робочі 
місця, насичує ринок товарами і послугами, розширює базу 
оподаткування. У малих і середніх містах області рівень 
розвитку малого підприємництва невисокий. Пріоритетом у 
розвитку малого бізнесу в перспективі повинен стати реальний 
сектор економіки, пов’язаний з виробництвом товарів і послуг, 
конкурентоспроможних на ринку. В умовах Закарпатської області 
- це переробка сільськогосподарської продукції, місцевого 
мінерально-будівельної сировини, розвиток традиційних ремесел 
і промислів. У сфері послуг - хімчистки, пральні, майстерні з 
ремонту складної побутової техніки, автомобільного транспорту, 
розвиток системи сервісу, туризму і т.д. Створення подібних 
підприємств не вимагає великих інвестицій, до того ж вони 
швидко окупаються.

11. Реалізація принципу саморозвитку малих і середніх міст 
можлива на основі підвищення ролі місцевого самоврядування, що 
організує і координує всі види суспільно-економічної діяльності 
на своїй території. Ця роль в даний час в основному декларується, 
так як вищі законодавчі та виконавчі органи приймають рішення і 
нормативні акти, виконання яких вимагає додаткових фінансових 
коштів з місцевих бюджетів, яких, як правило, вони не мають.

У свою чергу, місцеві органи влади, вишукуючи кошти, 
змушені успішно працюючі підприємства обкладати всілякими 
додатковими зборами, що в кінцевому підсумку веде до зниження 
ефектності їх діяльності.

Пройшовши довгий шлях історичного розвитку, малі 
міста не втратили свою значимість, свій статус культурного 
і промислового центру  в умовах об’єднання територіальних 
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громад. Варто враховувати, що кожне мале місто області має 
свої економічні, географічні, соціальні особливості. Тому шляхи 
вирішення проблем залежать від скоординованої дії влади на 
державному, регіональному та місцевому рівні, що вплине на 
відродження і подальший розвиток малих міст.
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СИНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ 
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У статті розглянуто  основні підходи до формування 
синергетики як науки, проблеми синергетичного ефекту, 
положення щодо синергетичного управління, напрями 
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синергетичної комбінації, синергетичний підхід до оцінки 
туристичних підприємств. 

Ключові слова: синергетика, синергетичні моделі, 
синергетичний ефект, синергетичне управління, синергетичні 
комбінації.     
   

 Нестабільність, мінливість суспільно-економічних 
відносин нині, інтенсивна  трансформація громадських інститутів 
потребують оцінки синергетичних підходів. Синергетика пояснює, 
чому соціальні системи, які  вийшли на статичні оптимальні 
режими функціонування згодом зазнають дестабілізації. Тут слід 
враховувати обставину, що оптимальність гранично звужує межі 
системної адаптивності. Нормальною для забезпечення динаміки 
складних систем є ситуація адаптивного оптимуму, тобто 
досягнення балансу адаптації та оптимізації. Але подібний баланс 
зовсім не досягається за рахунок якогось зведення протилежностей 
до „спільного знаменника». Синергетичне розуміння адаптації є 
цілковито нетрадиційним, оскільки йдеться про адаптацію – не 
про тривіальне пристосування до оточення, а про пристосування 
соціосистеми до власних надмірних можливостей.

Останнім часом актуальним стає дослідження 
синергетичних моделей управління соціально-економічними 
системами в туризмі. У рамках синергетичних уявлень 
розвиток економічної системи туризму є якісною зміною 
її структури і функціонування за рахунок кооперативної 
взаємодії її компонентів. Зростання активності у використанні 
інформаційних технологій та Інтернету доводить, що колишнє 
мислення на основі старих економічних парадигм більше не є 
надійним. Використання ефекту синергізму в економіці набуває 
дедалі більшого поширення, оскільки дозволяє виокремлювати 
несистемні, від’ємні ефекти в економіці, природу їх виникнення 
і, впливати на розвиток економічних процесів. Осмислення 
особливостей проявів синергетичних ефектів дозволяє 
здійснювати управління економічними процесами на якісно 
новому рівні та новими підходами щодо прогнозування, 
планування, регулювання як на мікро, так і макрорівнях.

Синергетика (від грецького – спільний, узгоджений, 
діючий) – науковий напрям, що досліджує зв’язки між елементами 
структури (підсистемами), які утворюються у відкритих системах 
завдяки інтенсивному потоковому обміну речовиною та енергією з 
навколишнім середовищем у нерівноважних умовах. Синергетика 
метою виявлення спільних принципів еволюції, самоорганізації 
та адаптації складних систем у різних галузях знань на підставі 
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побудови та дослідження нелінійних динамічних математичних 
моделей. Важливим поняттям синергетики є «біфуркація», 
«граничний цикл», «дисипативна структура»  [4]. 

 Засновником синергетики вважається економіст Герман 
Хакен, який ввів дане поняття у своїй книзі «Синергетика».  
Це слово означає «спільна кооперативна дія». Саме наука, що 
вивчає самоорганізацію суспільних відносин має декілька назв. 
У Німеччині вона називається синергетикою, у франкомовних 
країнах – теорія дисипативних структур. У США синергетика 
пов’язана з теорією динамічного хаосу [2].

Різні аспекти економіки з позиції синергетики досліджували 
Г. А. Дмитренко, С. А. Єрохін, Л. П. Євстігнєєва, В. Б. Занг, І. О. 
Крюкова, Є. Г. Пугачова, К. Н. Соловьєнко, Л. А. Серков та інші. В 
основі вивчення природи, механізмів прояву і змісту синергетичних 
ефектів лежать фундаментальні роботи Г. Ніколіса, І. Пригожина, 
І. Стенгорса, Г. Хакена, а також дослідження вітчизняних вчених: 
Ю. В. Волинчук, Є. І. Ходаківського, Н. М. Шматько. Принципи 
синергетики в економічних системах знайшли відображення у 
працях В. Б. Занга, Е. Петерса. 

Проблеми синергетичного ефекту в економічній науці 
розглядаються порівняно недавно. Серед зарубіжних та 
вітчизняних вчених, праці яких присвячені синергії в економіці – 
І. Ансоф, О. А. Груніна, Е. Кемпбел, У. Левінсон, Д. В. Колесніков, 
Н. М. Шматько, С. І. Дорогунцов та інші. У працях науковців 
зазначено, що ціле стає більшим за суму частин, тобто спільна 
взаємодія двох чи кількох стратегічних одиниць: підприємств, 
компаній, фірм у сумі створюють більший економічний ефект, 
ніж кожний суб’єкт зокрема. При цьому синергетичний ефект 
здатний підвищити не тільки цінність продукції чи послуги для 
споживача, але і обсяг продажів, а також сприяти суттєвому 
зниженню виробничих затрат. 

Незважаючи на те, що усі наукові розробки висвітлюють 
якісні ефекти синергетичних ефектів, ще недостатньо уваги 
приділено емпіричному обґрунтуванню синергетичних результатів 
та недостатньо висвітлені їх якісні особливості. 

На сьогодні виникає потреба у дослідженні становлення 
та розвитку нової теорії синергетики – «синергетичної економіки 
туризму», виділенні основних напрямків теоретичних досліджень 
синергетики туризму, систематизації та узагальнення окремих 
наукових досліджень для вирішення проблем розвитку туристичної 
теорії та практики.

Кузнєцов Б.Л. вважає, що перевага синергії проявляється у 
тому випадку, коли усі види діяльності доповнюють один одного 
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таким чином, що сукупний ефект перевищує суму складових 
частин  [5].

Урманов І. прикладом синергетичної взаємодії вважає 
злиття і поглинання компаній. Це один із найпоширеніших 
шляхів розвитку, до якого схиляються нині більшість навіть 
найуспішніших компаній. Цей процес в сучасних умовах стає 
явищем звичайним, практично повсякденним. Стрибкоподібність 
процесу злиття і поглинання реально спостерігається в сучасній 
економіці туризму [6]. 

На сьогодні вивчення синергії як фактора, що збільшує 
позитивний ефект туристичного підприємства, групи підприємств 
(корпорацій) та економіки в цілому стає дедалі актуальнішою. При 
цьому в якості основного економічного показника синергетичного 
ефекту виступають чистий прибуток та рентабельність. Позитивна 
синергія може відображатися в управлінні, виробництві та 
інвестиційній діяльності.

 Синергетика акцентує увагу передусім на тому, що 
економічні системи можуть проходити через ієрархію нестійкого 
розвитку, і в них (системах) розвиваються дедалі більш складні 
структури. Такі нестійкості викликані зміною зовнішніх 
параметрів і можуть привести до нової просторово-часової 
організації системи. Зокрема, це демонструється виникненням 
раптових (структурних) змін, існуванням граничних циклів і 
хаосу, роллю, яку відіграють стохастичні процеси в економічній 
еволюції, ефектами часових масштабів і швидкостей установлення 
відносної рівноваги в економічному аналізі тощо [3].

 Економічна  синергетика  може  бути  надзвичайно  
продуктивним інструментом  для  аналізу  «економічних  
хронотопів» (часопросторових вимірів)  сучасності. Адже  
параметри   «часу»   та   «простору»   лежать   в   основі   побудови   
практично   будь-яких   синергетичних   моделей,  без  них  
неможливо  ні  визначити  динаміку,  ні  ентропію,  ні  еволюцію  
економічних  систем.  Відтак визначення  ролі  та  значення  
хронотопу  в  синергетичній  картині  світу  постає  перспективним  
полем  для  економічних досліджень. 

У синергетиці на відміну від кібернетики акцент робиться 
не на процесах управління та обміну інформацією, а на принципах 
побудови, організації, розвитку та онкурентоздатні систем і їхній 
еволюції.

У синергетиці вважається, що визначальною умовою 
для забезпечення оптимального поводження складних 
економічних систем є саме наявність нерівноважних 
станів та процесів самоорганізації. Нерівновага дає  
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змогу здійснювати вільний вибір варіанта подальшого розвитку 
з цілого спектра можливих напрямків. Якщо рівноважний стан 
є необхідною умовою для стаціонарного існування економічних 
систем, то нерівноважний стан являє собою момент переходу до 
якісно нового стану, в якому економічна система може здобути 
більш високий рівень організації та продуктивності. 

Синергетичне управління базується на таких положеннях:
 - існують спектри можливих майбутніх станів, і тому 

завдання управління полягає у виборі найкращого з доступних 
варіантів;

- хоча шляхів розвитку може бути багато, але їх кількість 
скінченна;

- у процесі управління необхідно враховувати не тільки стан 
зовнішнього середовища, а й власні тенденції еволюції системи; 

- головним є не сила (інтенсивність, тривалість) 
управлінського впливу, а його правильна топологія (просторова та 
часова) і узгодженість із власними тенденціями розвитку системи 
[7].

Таблиця 1 
Співвідношення системних досліджень і синергетики

Кібернетика Синергетика
1. Акцент робиться на статиці 
систем, на морфологічному та 
функціональному опису 

1. Акцентується увага на 
процесах еволюції, розвитку 
та руйнування систем 

2. Велике значення надається 
впорядкованості, рівновазі 

2. Вважається, що 
нерівноважні стани, хаос 
відіграють важливу роль у 
процесах розвитку та руху 
систем 

3. Вивчаються процеси організації 
та управління 

3. Досліджуються 
процеси самоорганізації, 
онкурентоздатні систем, 
виникнення «порядку із 
хаосу» 

4. Найчастіше намагаються звести 
опис систем до лінійних моделей 

4. Підкреслюється 
принципова онкурентозда 
складних систем та 
неадекватність їх опису 
лінійними моделями 
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Нині використовуються два напрями синергетичної 
комбінації: 

- вертикальна синергізація – система управління 
прогнозування через маркетингові дослідження туристичних ринків 
на всіх стадіях виробництва, безпосередньо саме виробництво, 
транспортування, збереження, обслуговування клієнтів тощо; 

- горизонтальна  синергізація – оцінка та аналіз ресурсів, 
персоналу, інформації, соціально-економічні, екологічні та інші 
процеси на всіх етапах виробництва.

Основна ідея синергетики полягає у створенні структури, 
набору інструментів, моделей, які дозволяють розробляти 
конструктивні рішення, застосовувати творчий підхід до 
проблемних ситуацій, шукати інноваційні способи досягнення 
конкурентоспроможності туристичної організації. Методологія 
синергетики заснована на використанні практичних підходів до 
свідомого рішенням і використанню несвідомих механізмів, що 
виявляються в мисленні людини в момент творчої активності [5]. 

При аналізі синергетичного підходу до оцінки туристичних 
підприємств розглядають такі питання:

- узагальнений образ певної групи туристичних підприємств;
- вимоги до цієї групи туристичних підприємств з боку 

суспільства;
- вимоги до конкретного туристичного підприємства, його 

товарів чи послуг, що їх висувають споживачі цільових ринків;
- сприйняття споживачами особливостей туристичного 

підприємства, що ним декларуються;
- сприймання споживачами окремих сторін і атрибутів 

діяльності туристичного підприємства;
- загальне сприйняття туристичного підприємства 

споживачами;
- сприйняття туристичного підприємства його соціальним 

оточенням, співробітниками, адміністрацією, конкурентами тощо.
Необхідність досліджувати теоретичні та практичні 

основи визначення і оцінки впливу синергетичного підходу 
на конкурентоспроможність в туризмі призвели до розробки 
конкурентних стратегій. Такі стратегії є основним елементом 
планування розвитку дільності туристичного підприємства в 
умовах змін зовнішнього та внутрішнього середовища під впливом 
синергетики.

Синергетичний ефект – це результат кооперативної 
взаємодії усіх елементів, які приводять до зміни її якості, 
вектора, траєкторії та динаміки її розвитку з максимальною 
позитивною результативністю. Раціональне комбінування 
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факторів відтворювального процесу забезпечується взаємодією 
організаційно-управлінських та грошово-фінансових відносин.

 На сьогодні підвищення ефективності діяльності 
туристичних підприємств, їх економічної результативності 
залежить від інновацій, серед яких дедалі частіше використовуються 
ті, які враховують прояви синергетичного ефекту. Синергетичний 
ефект – додатковий результат, отриманий від тісної злагодженої 
взаємодії окремих елементів системи; він може бути як позитивним, 
так і негативним. Основою синергетичного ефекту є оптимальне 
поєднання елементів економічної системи, ефективність їх 
взаємодії та якість. Синергетичний ефект в економіці туризму 
характеризує можливість отримати більший економічний ефект 
у разі поєднання елементів, ніж сума окремо взятих елементів 
системи  [5].

Синергетичний економічний ефект проявляється шляхом 
поєднання або комбінації факторів виробництва: праці, науково-
технічних розробок, основних та оборотних фондів, природних, 
фінансових ресурсів, організаційних та управлінських рішень, 
механізму фінансування та інших. Найбільший вплив на створення 
позитивного синергетичного ефекту має ефективне використання 
таких факторів виробництва, як ресурси. Це призводить до 
зниження трансакційних витрат, зовнішніх та внутрішніх ризиків, 
підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств. 
Туристичні підприємства при цьому мають можливість заповнити 
більш вигідну конкурентну нішу на ринку, домогтися конкурентних 
переваг, знизити ціни, у результаті чого зайняти левову частку 
туристичного ринку, підвищити рентабельність і залучити 
інвестиції [7]. 

Ефект синергії – це не тільки сприятливе поєднання ресурсів, 
але і узгоджена поведінка, взаємозв’язки, взаємовідносини, 
політика партнерства, що характеризує складну виробничу та 
економічну системи. Синергізм впливає на скорочення витрат, 
виступає мотиватором впровадження інновацій, оптимізує 
завантаження виробничого обладнання або переоснащення, сприяє 
збільшенню продажів продукції та підвищенню продуктивності 
праці. 

Організаційно-управлінський аспект у контексті 
синергетизму асоціюється з ефективною координацією 
виробничого процесу та праці, ефективним мисленням, обміном 
знаннями, інформацією, наявністю інтелектуального потенціалу 
і т.д. При цьому керівники (управлінці) не завжди спроможні 
отримати бажаний синергетичний ефект, оскільки не можуть 
визначити об’єктивну оцінку ситуації і розрахувати реальний 
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ефект від проведення різних заходів та прийняття конкретного 
рішення. 

Синергетичний ефект в економіці тісно пов’язаний з 
питаннями синдиціювання підприємств на основі злиття або 
об’єднання окремих служб, відділів кількох підприємств,  що 
дозволяє скоротити затрати на створення, функціонування та 
розвиток за рахунок їх раціонального об’єднання та ефективної 
комбінації з метою отримання більш ефективної віддачі цих служб, 
що призводить до економії коштів [5]. 

Під час аналізу синергетичного ефекту для туристичного 
підприємства враховують такі основні чинники:

1) маркетинговий – виокремлення маркетингових 
відмінностей об’єкта;

2) соціологічний – визначення переваг, до яких схильна 
аудиторія;

3) ситуаційний – визначення контексту, в якому відбувається 
формування синергії;

4) комунікативний – забезпечення відповідного 
інформаційного впливу.

Синергія – це досить складний феномен із 
взаємопереплетеними суттєво різнорідними чинниками. З одного 
боку, він є інструментом спілкування з аудиторією через певний 
позитивний образ, також сприяє досягненню стратегічних 
цілей туристичної організації, що торкаються основних сторін 
її діяльності та орієнтовані на перспективу. З іншого боку він 
підказує аудиторії, на що саме треба звернути увагу, формуючи, 
таким чином, позитивне сприйняття суспільством і образ 
конкурентоздатного туристичного підприємства [7].

 Таким чином, синергетика успішно намагається перетворити 
деякі несвідомі механізми в свідомі так, щоб вони спрацьовували 
б відразу, як тільки в них з’являється необхідність. Урахування 
прояву синергетичного ефекту на туристичних підприємствах 
дозволяє нарощувати позитивні результати туристичної діяльності, 
що дає змогу забезпечити ефективний рівень господарювання, 
збільшення доходів та онкурентоздатність як на внутрішніх, так і на 
зовнішніх ринках. Синергія при формуванні  іміджу туристичного 
підприємства – це сформоване представлення цільовій аудиторії 
інформації про діяльність та успіхи туристичного підприємства, 
яка постійно та динамічно впливає на взаємини  підприємства 
з його потенційними та фактичними покупцями, на його 
конкурентоспроможність, фінансові результати та контакти з 
іншими державними або приватними підприємствами, установами 
та організаціями.
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Сучасному суспільству притаманно швидке розповсюдження 

нових інформаційних технологій і зміна багатьох аспектів 
соціально-економічного життя. Розвиток інформаційних технологій 
і посилення впливу інформаційних процесів на туристичну сферу 
веде до переосмислення ролі держави та регіонів у цьому процесі. 
У зв’язку з цим, розроблення програми розвитку інформаційних 
технологій у діяльності підприємств туристичної сфери дає 
можливість запровадження комплексу заходів щодо поліпшення 
використання різноманітних видів інформаційних технологій та 
сприятиме розвитку нових механізмів регулювання у цій сфері. 
Посилення впливу інформаційних технологій на бізнес-процеси 
підприємств туристичної індустрії вимагає довгострокового 
планування їх розвитку, тобто формування стратегії у сфері 
інформаційних технологій, що є частиною загальної бізнес-
стратегії підприємства.

Необхідною умовою динамічного розвитку національного 
і регіонального туризму в умовах переходу до ринкової 
економіки виступає розробка, впровадження і подальша 
реалізація інноваційних довготривалих Інтернет-проектів 
регіональної туристичної діяльності, забезпечення їх ресурсною 
та інформаційною базою належної якості. У сфері туризму 
інформація про об’єкти туризму та туристичної інфраструктури, 
умови і фактори розвитку туристичної діяльності стає головним 
ресурсом. Це потребує розробки пріоритетних інноваційних 
туристичних продуктів на регіональному та національному рівнях 
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і наукового обґрунтування регіональної системи їх інформаційно-
картографічного забезпечення.

Інформатизація – це не стільки кількість комп’ютерної 
техніки і нових інформаційних технологій, скільки ступінь їх 
проникнення до соціальної та економічної сфери діяльності 
суспільства. Згідно дослідження щодо використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у 2016 році у своїй 
роботі користувалися комп’ютерами 95,2% підприємств 
України, що більше на 1,8% за 2015 рік – 93,4% та мали доступ 
до мережі Інтернет – 93,3%, що більше на 2,3%, як у 2015 році 
– 91,0%  [7].

 Тема Інтернет-брендингу туристичних підприємств є 
надзвичайно актуальною. Туристичні підприємства зацікавлені 
отримувати великі прибутки від продаж у та прагнуть, щоб саме їм 
надавали перевагу клієнти. Інтернет-брендинг, як один з важливих 
інструментів формування бренду туристичного підприємства, 
може надавати додаткові переваги в формуванні позитивного 
іміджу туристичного підприємства та підвищенні лояльності 
споживачів, адже Інтернет дозволяє надавати необмежений обсяг 
інформації. При цьому кількість споживаної інформації визначає 
для себе сам користувач. У порівнянні з традиційними рекламними 
технологіями. Інтернет-брендинг надає можливість забезпечення 
діалогу зі споживачем, встановлення зворотного зв’язку та, з точки 
зору інвестицій, коштує значно дешевше [3].

Дослідженню розвитку брендингу, а також брендових 
стратегій присвячено велика кількість робіт відомих вчених, серед 
яких: Балабанова Л.В., Пустотіна В.М., Шульгіна Л.М., Д. Аакер, 
Д. Арнотт, Ф. Котлер, Л. Чернатоніта ін. Однак тема Інтернет-
брендингу залишається недостатньо дослідженою та потребує 
подальшої оцінки щодо перспективності.

Поява та розвиток Інтернету призвели до створення окремої 
складової брендингу - Інтернет-брендингу. Це пов’язано з тим, що 
особливості віртуального середовища потребують використання 
нових методів розвитку брендів та, окрім того, в Інтернеті значення 
бренду становиться ще більшим, аніж в традиційному житті, а саме: 

- критерії оцінки Інтернет-брендів. В світі Інтернета 
традиційна система оцінки якостей туристичних продуктів та 
послуг відходить на другий план. На першому місці будуть 
критерії, пов’язані зі специфікою комунікацій в Інтернеті: об’єм 
інформації щодо туристичного підприємства, легкість та простота 
роботи клієнта із сайтом, можливість використання певних переваг 
(наприклад, можливість бронювання авіаквитків за допомогою 
всього одного кліку або перегляд погоди в певній країні), 
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конфіденційність та інші; 
- активність Інтернет-брендів.  Процес формування 

бренду туристичного підприємства виконується за допомогою 
безперервного потоку інформації щодо туристичних продуктів та 
послуг, щодо конкурентоспроможності туристичного підприємства 
на ринку в цілому. Одним з основних інструментів його створення є 
засоби масової інформації. В противагу цьому, бренд в Інтернеті може 
безпосередньо взаємодіяти з клієнтами, реагувати на їх потреби, 
тобто існує можливість безперервної взаємодії. Користувач може 
перевірити наскільки обіцянки є дійсністю. І якщо враження буде 
негативним, наступна дія може тільки посилити роздратованість до 
туристичного продукту, що рекламується; 

- зміст Інтернет-бренду. В реальному світі сила та успіх 
торгової марки визначається її візуальними характеристиками - 
привабливістю образів та персонажей. В Інтернеті зовнішній вигляд 
не є важливим фактором, він лише спонукає клієнта сприйняти 
інформацію, але головним залишається зміст; 

- динамічність Інтернет-брендів пов’язана з мінімальними 
витратами часу.  Якщо раніше туристичним підприємствам було 
майже неможливо дозволити собі окремі сайти, то з розвитком нових 
технологій та виходом на ринок рекламних агентств та агентств 
інтернет-комунікацій, це стало більш можливим та реальним. 
Проекти, які реалізуються в Інтернеті, мають можливість досягти 
широкої популярності за декілька місяців, що майже неможливо в 
традиційному оточенні [5]. 

Основні етапи використання мережі Інтернет в турбізнесі:
1. Створення сайту зі списком послуг, реквізитами, прайс-

листом, картинками (сайт-візитка) та іншою інформацією, 
дублюючої рекламні проспекти фірми. В цьому випадку сайт являє 
собою додатковий рекламний засіб, що дозволяє всім бажаючим 
ознайомитися в режимі постійного доступу з інформацією про 
фірму, її діяльність, координатах. Недолік - інформація на сайті 
уявляється в статичному вигляді без врахування думки користувачів. 
  2. Створення інтерактивного сайту для швидкого зв’язку 
клієнтів з фірмою через Інтернет, здатного видавати інформацію 
за запитом користувача, відповідати на його питання, мати засоби 
зворотного зв’язку з фірмою (гостьову книгу, форум, відповіді на 
часті запитання, форму запиту інформації та ін). Такий сайт являє 
собою електронний офіс фірми, що сприяє збільшенню числа 
потенційних клієнтів. Недолік - неможливість безпосередньої 
участі в реалізації тур послуг.

3. Створення сайту-магазину, здатного приймати платежі 
за турпослуги, бронювати путівки, квитки, укладати договори з 
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клієнтами, сповіщати їх про вільних місцях, путівки та ін Такої сайт 
виконує функцію повноцінного паралельного механізму реалізації 
турпослуг, що дозволяє розвантажити менеджерів, прискорити 
виконання рутинних операцій (прийом платежів, підготовка та 
підпис паперів, приїзд клієнта в офіс та ін). Недолік - ризик, 
пов’язаний з можливістю злому сайту, шахрайство, відсутність 
законодавчої підтримки з боку держави.

4. Підключення турфірми на основі абонентської плати до 
бізнес-систем, реалізують вищезгадані можливості і беруть на себе 
відповідальність за безпека ведення бізнесу. Функція системи - 
посередницька. Користь - набагато велика концентрація потенційних 
клієнтів і, відповідно, підвищення попиту на турпослуги. Недолік - 
висока конкуренція, необхідність швидко реагувати, інакше клієнт 
звернеться в іншу фірму [6].

 Через Інтернет туристичні підприємства можуть 
реалізовувати 65% напрямків. За кордоном продажі в режимі онлайн 
стали звичайною формою співпраці туроператорів і роздрібних 
фірм, а також приватних клієнтів. За допомогою Інтернету в 
різних країнах відбувається 15-50% продажів у сфері туризму. Ця 
тенденція поширилась і на український ринок. Якщо п’ять років 
тому сайт туристичного підприємства був просто візиткою компанії, 
то сьогодні до нього ставляться як до інструменту продажів. 
Так, все більше туроператорів в роботі з агентами пропонують 
послуги онлайн-бронювання. Наприклад, обсяг онлайн-продажів 
туроператора «Артекс’94» складає 5% від загальних продажів [7]. 

Програмне забезпечення для онлайн-продажів відкриває 
доступ до актуальної інформації з авіа- та готельного бронювання, 
а також передбачає швидке оновлення бази даних. Сьогодні 
в Україні недостатньо активно застосовуються найбільш 
поширені міжнародні системи бронювання, а саме: Amadeus, 
Galileo, Sabre та Worldspan.

Для невеликих тур агенцій головним інструментом продажів 
є сайт. Сайт дозволяє клієнту орієнтуватися у виборі напряму 
і отримати необхідну інформацію про відпочинок: вартість, 
особливості проживання, погода та пам’ятки. Наступним кроком 
туриста є переговори з менеджером. 

Інтернет-канали – також важливий фактор, який впливає на 
рішення підприємств продавати в онлайні. Відповідно найчастіше 
на це йдуть фірми з великих міст - Києва, Дніпропетровська, Харкова 
та інших. Позиціювання бренду в Інтернеті є дієвим важелем в 
просуванні туристичного продукту. Без використання Інтернету 
можна отримати результат, за яким бренд буде недовговічним, 
адже в еру глобалізації Інтернет-технологій, потенційні споживачі 
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витрачають більшу частину свого часу на пошуки товарів та продуктів 
в онлайн-режимі. За допомогою аналітичних даних, форумів та 
різних інформаційних сайтів, у туристичних підприємств є більше 
можливостей налагодити зв’язок з потенційними споживачами та 
продемонструвати свої переваги. 

Але навіть якщо розробники бренду приділять достатньо 
уваги високим технологіям та віртуальному простору у створенні 
іміджу туристичного підприємства, вони повинні мати на увазі, що 
бренд може проіснувати довше на ринку лише завдяки визначеної 
стратегії та орієнтації на цільову аудиторію. 

 Процес Інтернет-брендингу передбачає: 
1. Створення та просування бренду туристичного 

підприємства в Інтернет-мережі. Успіх створення 
бренду може залежати від певних факторів:  
  - пропозиція нового унікального туристичного продукту або 
послуги, тобто туристичне підприємство повинно бути першим на 
ринку, створюючи свою цільову аудиторію; 

- інформування користувачів про існування інтернет-ресурса 
туристичного підприємства; 

- професійна робота з клієнтами. 
2. Посилення позицій бренду за допомогою реклами. Деякі 

туристичні підприємства використовують Інтернет для посилення 
іміджу бренду. Інтернет має велику перевагу, дозволяючи оперативно 
змінювати інформацію про підприємство, підтримувати зв’язки з 
громадськістю, партнерами та клієнтами при мінімальних витратах. 
Основною метою підприємств залишається запровадження повної 
інформації щодо продуктів та послуг, адже це скорочує час на 
ознайомлення із асортиментом та ціновою політикою. Наприклад, 
деякі туристичні оператори щосезонно інформують своїх клієнтів 
про сезонні знижки на певні туристичні маршрути. 

3. Перепозиціювання бренду. Деякі туристичні підприємства, 
зайнявши високі позиції на туристичному ринку, припиняють 
приділяти увагу конкурентному середовищу, пропонують 
застарілий набір туристичних продуктів або послуг. Одним зі 
шляхів по зміненню цього становища – це перепозиціювання 
бренду за допомогою Інтернета. Так, наприклад, туристичний 
оператор SAGA пропонує клієнтам онлайн вибір туру згідно з 
конкретними вказівками клієнта. Після того, як будуть задані такі 
параметри, як країна, кількість осіб, ціна за тур, кількість ночей та 
ін., клієнту будуть представлені результати. 

4. Бенчмаркінг. Під бенчмаркінгом розуміється вивчення 
методики зарубіжних компаній певного сегменту, в даному 
випадку, на туристичному ринку. Бенчмаркінг на туристичному 
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підприємстві проводиться в певному порядку: підприємство 
повинно здійснити певні кроки для отримання відмінного результату. 
Базовими принципами бенчмаркінгу можуть бути наступні:  
  - визначення критеріїв та функціональних областей, які 
будуть аналізуватися; 

- відбір компаній – лідерів на туристичному ринку; 
- збір та оцінка показників діяльності обраних лідерів; 
- на основі проведеного аналізу, виявлення своїх слабких 

сторін та розробка програми дій щодо їх усунення; 
- запровадження нових перспективних показників на основі 

проведеного дослідження; 
- моніторинг отриманого результату [3]. 
Перші версії сайтів всесвітньої павутини (World Wide Web) 

являли собою набори простих текстових сторінок, відформатовані 
за допомогою спеціальної мови Hyper Text Markup Language 
(HTML). В даний час набула поширення нова модель бізнесу, що 
заснована на використання технологій ASP (Active Server Pages), 
і дозволяє не купувати інформаційно-технологічні ресурси у 
власність, а орендувати їх у провайдера прикладних послуг - ASP. 
Провайдери Прикладних Послуг розміщують на своїй території 
сервери та мережне обладнання, встановлюють прикладне 
програмне забезпечення, а також програмні засоби моніторингу 
та управління, і надають своїм замовникам доступ до цих засобів. 
В даний час в режимі оренди працюють програмні системи, 
які потребують високошвидкісного доступу для широкого кола 
відвідувачів. Прикладами таких систем є системи електронної 
комерції, віртуальні спільноти, системи інформаційної підтримки 
каналів збуту. 

 Інтернет, як середовище для брендингу, має ряд переваг:  
  - комунікаційні можливості. Інтернет надає дуже широкі 
можливості комунікації з цільовою аудиторією: тут підприємства 
можуть давати велику кількість інформації (текстової, фото-, аудіо- 
та відеоінформації), безпосередньо спілкуватися зі споживачами (в 
соціальних мережах і блогах, за допомогою аудіо-та відеозв’язку, 
моментальних повідомлень, електронної пошти і т.п.). Саме 
комунікації зі споживачами - ключ до успіху бренда, а використання 
Мережі дозволяє отримати миттєвий зворотний зв’язок: дізнатися 
думки і пропозиції споживачів, результати опитувань і потім 
врахувати ці відомості для оперативного корегування загальної 
стратегії. Це робить брендинг в Інтернеті ефективнішим; 

- низька вартість. В Інтернеті можна створити відомий 
бренд, витративши від $ 5-10 тис. (наприклад, відкрити унікальний 
ресурс і розповісти про нього в соціальних мережах) до $ 100-200 
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тис. (наприклад, впровадити в Мережу існуючий бренд великої 
компанії). Кожен випадок унікальний, вартість залежить від цілей, 
але в будь-якому випадку витрати в розрахунку на одного лояльного 
споживача будуть нижче, ніж при використанні класичного 
брендингу. Це робить брендинг в Інтернеті більш доступним; 

- вимірюваність. Важливо й те, що Інтернет дозволяє 
прогнозувати результати і відслідковувати статистику: наприклад, 
заздалегідь дізнатися кількість запитів у пошукових системах 
за ключовими словами, з’ясувати, яка відвідуваність рекламних 
майданчиків (при цьому часто можна визначити портрет цільової 
аудиторії), спрогнозувати CTR (Click-throughrate – співвідношення 
кількості натискань і переглядів) банерів та контекстних оголошень. 
Існує також можливість дізнатися кількість відвідувань сайту 
бренду, відсоток відмов відвідувачів (відвідувачів, які не були 
зацікавлені, тобто вийшли з сайту відразу ж після того, як зайшли 
на нього), число відгуків представників цільової аудиторії і те, яку 
інформацію про бренд вони запитують, а також багато іншого;

- оперативність. Останнім часом Інтернет став найбільш 
оперативним джерелом інформації у світі і, звичайно, цю його 
властивість необхідно використовувати, займаючись брендингом в 
Мережі. Зараз про бренд в Інтернеті може майже ніхто не знати, 
а через кілька годин про нього будуть писати популярні онлайн-
ЗМІ, його почнуть обговорювати в соціальних мережах. Це робить 
брендинг в Інтернеті швидким;

- технологічність. Інтернет - високоінтелектуальне і 
технологічне середовище. У наші дні підприємства створюють 
величезні мультимедійні сайти, інтегруються в соціальні мережі і 
т.п. Це дає Інтернет-брендингу великі можливості  [6].

Таким чином, розроблені в даний час інформаційні мережеві 
технології дозволили реалізувати бізнес-системи, в яких клієнт 
взаємодіє з постачальниками турпослуг повністю через Інтернет. 
Бренд туристичного підприємства в Інтернеті значно підвищить 
ефективність взаємодії за рахунок підвищення кредиту довіри, 
адже даний фактор ще більш важливий у віртуальному світі, аніж 
у реальному. 
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Основні тенденції розвитку економіки за останній період 
показують, що на одному рівні з сучасною матеріально-технічною 
базою на результати діяльності компаній суттєво впливають 
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також і невідчутні компоненти підприємства. Таким об’єктом є 
гудвіл, що представляє собою невідокремлюваний від потенціалу 
підприємства актив, який використовується в його фінансовій 
діяльності, здатний приносити йому додатковий прибуток та є 
унікальною особливістю компанії.

Гудвіл є одним із принципово нових об’єктів бухгалтерського 
обліку, які з’явилися в її теорії і практиці на етапі становлення 
та розвитку ринкових відносин в Україні. Саме тому особливо 
актуальним постає питання про основні принципи його визнання, 
обліку та визначення його сутності як економічної та специфічної 
облікової категорії

Кожне підприємство з моменту свого створення в ході 
господарської діяльності починає накопичувати матеріальні і 
нематеріальні активи: основні засоби, запаси, патенти, ліцензії, 
товари і продукцію. Також воно збільшує дебіторську і кредиторську 
заборгованість, створює власний капітал, випускає акції, отримує 
прибутки та збитки. Та, разом з усім цим, підприємство ще отримує 
ім’я, яке через деякий час стає відомим певному колу споживачів, 
яке може розширюватись в ході його подальшої підприємницької 
діяльності. Свою репутацію підприємство формує самостійно і з 
часом може набути позитивної або негативної ділової репутації. 
Завдяки цьому визначається клієнтура та партнери підприємства. 
Репутацію формує багато факторів: дотримання угод і договорів, 
якість виконання домовленостей та виготовлення продукції, 
компетентність та кваліфікованість працівників тощо. В науковій 
практиці всю цю сукупність понять прийнято називати одним 
словом – гудвіл.

Гудвіл є однією з най неоднозначніших категорій 
бухгалтерського обліку. Більшість дослідників дотримуються 
думки, що гудвіл – це різниця між ціною купівлі підприємства і 
вартістю його чистих активів, тобто сума, сплачена за підприємство, 
зверх істинної ціни його активів на дату придбання. Проте гудвіл 
створюється не в момент продажу підприємства, а накопичується 
за роки його існування та ефективного виробництва. Тому, для 
розуміння необхідності обліку внутрішнього гудвілу, доцільніше 
використовувати наступне визначення: гудвіл – це складний актив, 
що не має матеріальної форми, та створюється на підприємстві 
методом нагромадження з метою отримання надприбутку. 
Саме тому в такій ситуації доцільно говорити про внутрішній 
(створений) гудвіл.

Аналіз сучасної літератури засвідчує, що науковці широко 
вживають термін «гудвіл» та тлумачать його дуже суперечливо. 
Наразі не існує загальноприйнятого визначення поняття. В 
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загальних рисах цей термін трактується як репутація, повага, 
респектабельність та висока оцінка компанії та її продукції. 

Проведений аналіз поглядів дослідників на трактування 
поняття «гудвіл» дозволив виділити три основні підходи. 

Юридичний підхід. Гудвіл розглядається у світлі певних 
прав на об’єкти нематеріальної природи, які можуть бути 
віддільні або невіддільні від окремої фізичної або юридичної 
особи. Об’єктивною складовою гудвілу як правової категорії є 
немайнове благо, під яким розуміють результати інтелектуальної, 
творчої діяльності, особисті немайнові блага, а суб’єктивною 
складовою - інформація, яка формує ділову репутацію, тобто 
інформація, що надається безпосередньо юридичної особою, та 
результати оцінки ділової репутації іншими суб’єктами права.

Юридичний підхід до розуміння гудвілу дає можливість 
створити передумови для відображення його в якості активу 
підприємства, оскільки дозволяє співвіднести розуміння 
гудвілу в юридичному аспекті з критеріями визнання активів в 
бухгалтерському обліку. 

Бухгалтерський підхід. Передбачає розуміння гудвілу 
лише при здійсненні операцій придбання або приватизації 
(корпоратизації). З позицій бухгалтерського обліку гудвіл - це 
нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між 
ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства 
як цілісного майнового комплексу, що виникає в результаті 
використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції 
на ринку товарів, послуг, нових технологій[22, с. 14]. Фактично, 
гудвіл у вартісному вираженні - це та сума, яку покупець 
підприємства готовий заплатити понад балансової вартості його 
активів. Існування такої різниці обумовлено емерджентністю - 
характеристикою підприємства як системи, тобто незводимістю 
властивостей системи до суми властивостей її елементів. Усі 
позитивні або негативні обставини, пов’язані з іміджем фірми 
- фірмове найменування, географічне положення, особливості 
збуту і постачання, використання ноу-хау у виробничому процесі 
й управлінських ноу-хау в процесі маркетингу є елементами, які 
формують вартість гудвілу.

Таким чином, бухгалтерський облік демонструє 
найбільш консервативне ставлення до гудвілу, стверджуючи, що 
ідентифікувати гудвіл можливо тільки у випадку купівлі-продажу 
підприємства як цілісного майнового комплексу. 

Економічний підхід. За цим підходом гудвіл в широкому 
розумінні — це сукупність певних активів та ресурсів 
нематеріальної природи, які ще не були ідентифіковані та 
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оцінені[22, с. 15]. Підхід дозволяє створити передумови для 
відображення гудвілу як сукупності окремих ідентифікованих 
активів не лише під час об’єднання підприємств, а й під час його 
поточної діяльності. Виходячи з такого розуміння, гудвіл існує 
протягом всього періоду існування конкретного суб’єкта, а не 
лише під час його об’єднання з іншим суб’єктом. Як наслідок, в 
поточній діяльності суб’єкта може виникати внутрішній гудвіл, 
тобто сукупність нематеріальних активів підприємства, які 
створюють для нього можливості одержання майбутніх вигод. 
Внутрішній гудвіл є складеною категорією, яка формується з 
сукупності всіх невідчутних атрибутів господарської діяльності. 
Гудвіл зароджується всередині організації та іманентний їй; існує 
у кожний момент часу діяльності організації та впливає на її 
фінансові результати. В умовах сучасного світу будь-який об’єкт 
власності - це можливе джерело доходу і об’єкт ринкової угоди. 
Нематеріальні активи (товарні знаки, бренд, технології, ноу-хау, 
спеціальні маркетингові розробки) чинять істотний вплив на 
конкурентоспроможність і ефективність ведення бізнесу та здатні 
приносити додаткові прибутки. Взагалі гудвілом може являтися 
усе, що допомагає компанії отримувати більше прибутку на 
одиницю активів, чим у середньої аналогічної компанії.

Враховуюче все вищесказане можна зробити висновок,що 
гудвіл є одним із ключових чинників формування ринкової вартості  
та показників інвестиційної привабливості підприємства. Тому 
для кожного підприємства важливим залишається визначення та 
правильне оцінювання його гудвілу, а потім і підвищення його 
безпосереднього рівня.
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СПОЖИВЧI ВИМОГИ ДО ВЗУТТЯ ТА 
ЗАБEЗПEЧEННЯ ПСИХОЛОГIЧНОГО КОМФОРТУ

У статті розглянуто споживчі чинники товару, дослідження 
потреб, що мають задовольнити споживача. Розкрита 
класифікація властивостей взуття, а також конструкторські 
вимоги до взуття з врахуванням моди і його функціональності та 
зручності.

Ключові слова: класифікація властивостей, потреби 
споживача, психологічна комфортність.

Взуття – цe товар, до якого прeд’являються вeликий 
пeрeлiк вимог як зi сторони виробника, так i споживача. 
Вiдповiднiсть їм носить важливий характeр на сучасному eтапi 
розвитку взуттєвої промисловостi. Оскiльки нeхтування вимог 
на рiзних eтапах виготовлeння взуття має нeгативнi наслiдки. 
Вони породили постiйно зростаючу низку проблeм, пов’язаних 
зi здоров’ям молодi, пeрeважно, чeрeз використання взуття 
нeналeжної якостi (виготовлeного iз застосуванням шкiдливих 
матeрiалiв, нeвiдповiдного антропомeтричним характeристикам 
стоп споживачiв тощо). Масштаби поширeння порушeнь здоров’я 
споживачiв стали такими, що у мeдицинi iнтeнсивно почав 
працювати лiкувальний напрям стопотeрапiя [1].

Споживчi властивостi товару, якi визначають його цiннiсть, 
класифiкували по принципу їх вiдповiдностi потрeбам людини. 
Цe виявилося складною задачeю чeрeз взаємопов’язанiсть 
батьох потрeб людeй, а також властивостeй товару. В рeзультатi 
провeдeної роботи [2] було визначeно, що значимiсть окрeмих 
властивостeй взуття як товару залeжить вiд типу споживача. 
Важливим показником є тe, що при здiйснeннi покупки, вiддають 
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пeрeвагу нe усiм властивостям виробу, в числi найважливiших 
є i комфортнiсть, а лишe дeяким, якi пiдвищують привабливiсть 
товару для них. 

Виробникам взуття при оцiнюваннi цiльової аудиторiї 
нeобхiдно враховувати чинники культурного i соцiального 
порядку, особистi чинники та iндивiдуальнi психологiчнi чинники. 
До чинникiв культурного i соцiального порядку можна вiднeсти 
рiвeнь освiти, соцiальнe i сiмeйнe положeння. Особистi чинники – 
це вiк, eтапи життєвого циклу сiм’ї, рiд занять, хоббi, матeрiальнe 
положeння та долi фiнансових витрат. Iндивiдуальнi психологiчнi 
чинники оцінюють, виходячи з мотивiв та уподобань. Крiм потрeб 
цiльової аудиторiї нeобхiдно взяти до уваги такi чинники, як: час 
та мiсцe купiвлi взуття, рeгулярнiсть покупок, мотиви покупок. 
Нeобхiдну iнформацiю доцiльно отримувати шляхом опитування. 

Якщо товар задовольняє лишe одну потрeбу, його споживча 
вартiсть бeзпосeрeдньо асоцiюється iз задоволeнням цiєї 
потрeби. Що ж до товарiв взуттєвої промисловостi, i насампeрeд 
товарiв споживчого призначeння, то вони повиннi задовольняти 
водночас дeкiлька потрeб, якi знаходяться у складному, нe завжди 
очeвидному взаємозв’язку. 

Питанню дослiджeння  потрeб,  що  задовольнятимуть  
товари  взуттєвої промисловостi,  присвячeнi роботи таких 
вiдомих українських та росiйських фахiвцiв, як Бeгняк В.I., 
Бeрeзнeнко М.П., Бeрeзнeнко С.М.,  Дамянов  Г.Б.,  Данилкович  
А.Г.,  Жданова  В.Б.,  Журавський  В.А.,  Касьян  E.С.,  Козлова  
Т.В., Лiокумович В.Х., Мeдвeдєва Т.В., Осташeнко Л.С., 
Савчук Т.М., Сивак В.I., Трухан Г.Л., Шаповал М., Шeршньова 
Л.П.  та  багато  iнших.  Зазначимо,  що  сам  тeрмiн «потрeби»  
застосовується  у  згаданих дослiджeннях дужe рiдко; наприклад, 
Т.В. Мeдвeдєва вiдмiчає, що одяг слугує для задоволeння рiзних 
потрeб: eстeтичних, утилiтарних, культурних, соцiальних тощо 
[3]. Частiшe мова йдe про функцiї виробiв як  характeристики,  що  
визначають  рeальнe  виконання  виробом  свого  призначeння;  
втiм,  якщо призначeння виробiв – задовольняти потрeби, то 
виконання функцiй можe трактуватися як задоволeння вiдповiдних 
потрeб. Використовується також тeрмiн «властивостi», зв’язок 
якого з тeрмiном «потрeби» мeнш щiльний, алe всe ж вiдчутний: 
наприклад, такi властивостi прeдмeтiв взуття, як гiгроскопiчнiсть, 
паропроникнiсть  тощо  забeзпeчують  потрeбу  людини  у  
комфортi.   Оскiльки  пропонованi  рiзними авторами класифiкацiї 
потрeб, що їх мають задовольняти товари лeгкої промисловостi, 
багато в чому спiвпадають, розглянeмо лишe дeякi найбiльш повнi 
та послiдовнi. 
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Одною з найбiльш цiкавих та послiдовних є класифiкацiя 
властивостeй взуття, запропонована В.Х. Лiокумовичeм [4]. 
Розгляд цiєї класифiкацiї чeрeз призму потрeб, що їх має 
задовольняти взуття, дозволяє отримати iєрархiю потрeб, 
прeдставлeну на рис. 1.2. Оскiльки вихiдна класифiкацiя 
систeматизує не потрeби, а властивості взуття, вона  має дeщо 
“iнжeнeрний”  характeр: необхідність задоволeння потрeб 
соціального спрямування (вiдповiднiсть  модi,  дeмонстрацiя  
соцiального  статусу, рeспeктабeльностi, iндивiдуальностi 
особистостi тощо) майжe нe враховується. У той жe час самe у [4] 
пiдкрeслюється,  що  багато  спeцiалiстiв  пiд  якiстю  продукцiї  
розумiють  вiдповiднiсть  дeржавному стандарту або тeхнiчним 
умовам; протe, як би високоякiсно нe була виготовлeна продукцiя, 
якщо вона нe задовольняє споживача i нe вiдповiдає напрямку 
моди, її випуск є нeпотрiбним. 

Заслуговує на увагу точка зору В.А. Журавського, E.С. 
Касьяна та А.Г. Данилкович [6], якi, на вiдмiну вiд попeрeднiх 
авторiв, розглядають нe товари бeзпосeрeдньо споживчого 
призначeння (одяг та взуття), а шкiру та хутро. Цi товари мають 
пeрeважно промисловe призначeння i практично нe надходять 
у роздрiбний продаж, протe самe їх властивостi в кiнцeвому 
пiдсумку забeзпeчують задоволeння потрeб споживачiв одягу та 
взуття. Тому пропонується видiляти  двi  групи  властивостeй  
якостi  для  таких  товарiв:  властивості виробничої якостi, 
або задоволення виробничих потрeб (вiдповiднiсть цiльовому 
призначeнню, тeхнологiчнiсть) та властивостi споживчої якостi, 
або задоволeння споживчих потрeб (комфортнiсть, eстeтичнiсть, 
надiйнiсть) [5]. 

Бiльшiсть  дослiджeнь  потрeб,  що  їх  задовольняють  
товари  взуттєвої промисловостi,  виконанi  у пeрiод до 1990 р. 
Надалi iнтeрeс до цiєї тeматики помiтно знизився, пeрeважно у 
зв’язку iз занeпадом лeгкої  промисловостi  як  в  Українi,  так  
i  в  iнших  країнах  колишнього  СРСР.  Протe  самe  у  цeй  
час науковому  загалу  цих  країн  стали  доступними  роботи  
iнозeмних  авторiв  у  сфeрi  маркeтингу  та дослiджeння повeдiнки 
споживачiв, дe висвiтлюються тeорeтичнi основи споживчої 
мотивацiї в умовах ринку i, зокрeма, пропонуються рiзноманiтнi 
пiдходи до класифiкацiї споживчих потрeб.

Одною з найбiльш вiдомих типологiй споживчих потрeб 
є модeль А. Маслоу [6], згiдно якої нижчi, бiологiчнi потрeби 
домiнують у повeдiнцi людини i повиннi бути задоволeнi пeрш, 
нiж виникнуть та набудуть значущостi соцiальнi потрeби та 
бажання вищого порядку. У пiрамiдi А. Маслоу видiлeнi такi  
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групи  потрeб:  фiзiологiчнi (їжа,  вода);  самозахисту (бeзпeка,  
захищeнiсть);  соцiальнi (любов, дружба);  в  повазi (визнання,  
статус);  у  самоствeрджeннi (саморозвиток,  саморeалiзацiя).  
Потрeба,  що задоволeна, бiльшe нe виступає мотивуючим 
фактором для здiйснeння купiвлi. Стосовно до взуття цe можe 
означати, що за доступностi на ринку багатьох модeлeй взуття, 
здатних захистити вiд холоду, людина вибeрe бiльш eстeтично 
привабливу для задоволeння потрeби у схвальному сприйняттi 
з боку оточуючих; за наявностi багатьох привабливих взуттєвих 
виробiв вибeрe бiльш прeстижну для дeмонстрацiї статусу; 
зрeштою, якщо є  можливiсть  вибору  i  сeрeд  прeстижних  
брeндових модeлeй взуття,  на  пeрший  план  виступає  прагнeння  
до  розкриття iндивiдуальностi особистостi i навiть дeмонстрацiї 
пeвного настрою. 

Рис. 1 Потрeби, що їх задовольняє взуття 
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У рeальному життi iєрархiя потрeб нe завжди має таку жорстку 
структуру, як пeрeдбачає модeль А. Маслоу. Конкрeтна повeдiнка 
споживачiв можe бути мотивована водночас кiлькома потрeбами; за 
рiзних зовнiшнiх обставин послiдовнiсть актуалiзацiї потрeб можe 
змiнюватися. Крiм того, для дeяких цiлком  рeальних потрeб  (у  
комфортi,  у  отриманнi  сeнсорного та eстeтичного задоволeння)  у 
iєрархiї А. Маслоу важко знайти мiсцe. 

Суттєвий внeсок до формування систeми критеріїв 
класифікації споживчих потрeб в цiлому внeсли такi дослiдники, як 
Д. Мак Клeланд, Дж.  М. Кeйнс, Д. Шварц, Д. Блeкуeлл,  П. Мiнiард,  
Дж. Eнджeл, В. Мак Гiр, Г.А. Мюррeй, К. Мадсeн, М. Мeскон, М. 
Альбeрт, Ф. Хeдоурi, Р.Х. Iванова та iн. 

Споживчi вимоги до взуття суттєво вiдрiзняються вiд тих 
вимог, якi прeд’являються виробниками чи самими спeцiалiстами.

Якщо проаналiзувати вищe вказаний матeрiал, можна 
ствeрджувати, що досягнeння психологiчного комфорту можливe 
при задоволeннi одного найважливiшого для споживача фактора. 
Цe можe бути як брeнд [6], так i вiдповiднiсть взуттєвого виробу 
модним тeндeнцiям сeзону. 

Мода знаходиться в визначeнiй залeжностi вiд виникнeння 
нових художнiх стилiв, eкономiчних факторiв, стану тeхнiчного 
рiвня виробництв, eстeтичних уявлeнь.

Сучасна мода будується на найбiльш зручних, рацiональних 
та красивих формах моди. Мода – щорiчна та сeзонна змiна форм 
одягу та взуття в мeжах єдиного сучасного стилю.

Завжди iснувало протирiччя мiж модою та комфортною 
конструкцiєю взуття. Споживачi взуття, особливо жiнки, 
жeртвують зручнiстю i навiть здоров’ям стопи на догоду модi 
i eлeгантностi. Моднi, алe нe функцiональнi модeлi взуття – з 
вузькими i видовжeними носками, на високих та тонких каблуках 
з рiзним положeнням їх у взуттi, з товстими жорсткими пiдошвами 
(платформи, котурни тощо), якi на пeрший погляд роблять ногу 
бiльш eлeгантною, насправдi змeншують стiйкiсть положeння 
тiла в рeзультатi пeрeмiщeння ввeрх цeнтру його тяжiння i площу 
повeрхнi опори. Одночасно такi конструкцiї призводять до того, що 
тiло носiїв взуття приймає нeправильну позу, а ходьба здiйснюється 
в нeзвичайному ритмi. Всi цi вiдхилeння вiд норми органiзм людини 
повинeн компeнсувати додатковим напружeнням м’язiв i зв’язок 
витратами eнeргiї [7]. 

Крiм цього, носiння взуття на високому каблуцi сприяє 
пeрeвантажeнню пeрeднього вiддiлу стопи, в рeзультатi чого 
розвиваються патологiчнi вiдхилeння в будовi i функцiях стопи.

Конструктори взуття, враховуючи вимоги моди, завжди 
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повиннi пам’ятати в пeршу чeргу, про його функцiональнiсть, 
зручнiсть при eксплуатацiї.

Eстeтичнiсть взуття обумовлює нeобхiднiсть гармонiйного 
поєднання матeрiалiв, лeгкостi i мiцностi конструкцiї, eлeгантностi 
i вiдповiдного колористичного оформлeння, вибору прикрас, 
рeтeльностi виготовлeння i вiдповiдностi модi. Цi критeрiї 
вiдносяться до взуття усiх статeво-вiкових груп рiзного 
призначeння, оскiльки eстeтичнe взуття забeзпeчує, крiм iншого, i 
гарнe самопочуття людини.

Спeцiальнe взуття, виробничe, спортивнe та iншe носять 
в iнших умовах, нiж побутовe, тому при його конструюваннi 
нeобхiдно враховувати особливостi eксплуатацiї.

Iгнорування художником тeхнологiї взуття призводить до 
дилeтантства. Нeобхiдно враховувати, що мeтод крiплeння, з однієї 
сторони, характeризує призначeння взуття, а з iншої – обумовлює 
жорсткiсть чи eластичнiсть форми, образнiсть та комфортнiсть 
виробу.

Таким чином, проаналiзувавши споживчi потрeби, можна 
ствeрджувати, що забeзпeчeння комфортностi при носiннi нe є 
основною функцiєю взуття, оскiльки психологiчний комфорт 
зумовлюється рiзними чинниками. Нeобхiдно визначити, що є 
прiоритeтним напрямком споживачiв при виборi взуття для того, 
щоб виробники могли пiдвищити рiвeнь конкурeнтоспроможностi 
своїх виробiв.
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In the article the consumer factors of a product, research of needs, 
which should satisfy the consumer are considered. The classification of 
the properties of shoes, as well as design requirements for shoes with 
the consideration of fashion and its functionality and convenience are 
disclosed.

Key words: classification of properties, consumer needs, 
psychological comfort. 
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ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ АСОРТИМЕНТУ 
ФУТЛЯРІВ ДЛЯ ОПТИЧНИХ ОКУЛЯРІВ І ФОРМУВАННЯ 

НОМЕНКЛАТУРИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ

У статті розглянуто сучасні тенденції та дизайн - 
пропозиції асортименту, а також роль та функції футляру для 
оптичних окулярів. Сформовано номенклатуру показників якості.

Ключові слова: футляр для окулярів, дизайн, якість, 
функціональність, вимоги.

Українські підприємства, що спеціалізуються на випуску 
шкіргалантерейних виробів в умовах інтеграції світової економіки 
вимушені працювати по новому за законами і вимогами глобального 
ринку.

Це зокрема стосується внутрішнього ринку України, який 
має можливості щодо реального розвитку та росту за умови 
формування обгрунтованих вимог до певного виду продукції в 
тому числі вимог, що пов’язані з обов’язковою  сертифікацією 
окулярів, як  виробів медичного призначення. 

Окуляри – це досить важливий та необхідний товар 
(продукт) для певної категорії споживачів, попит на який зростає 
на споживчому ринку і як показують останні дослідження, потреба 
на такий продукт має тенденцію як до якісного так і кількісного 
зростання. Окуляри – оптичний прилад, призначений для корекції 
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зору, а потім вже засіб для самовираження чи деталь іміджу[1].
Даний виріб відноситься до оптичних виробів, тому до нього 

ставляться особливі умови щодо зберігання та правил експлуатації. 
Зберігати його слід у футлярі – шкіряному або жорсткому, 
обтягнутому зсередини м’якою тканиною. Тому футляр для 
оптичних окулярів є необхідний аксесуар для споживача, який 
забезпечує збереження основних експлуатаційних характеристик 
оптичних окулярів в процесі їх використання та зберігання[2]. 

Слід зауважити що сучасний споживчий ринок футлярів є 
стихійний, перенасичений неякісною продукцією, сформований за 
принципом: низька ціна на товар обумовлює попит на даний вид 
продукції, тому проблематика в даній галузі потребує розробки 
заходів щодо формування науково - обгрунтованих вимог, які 
включають розробку конструкції, вибір матеріалів, технічні 
рішення щодо забезпечення каркасності виробу і т д.

Актуальність роботи полягає у регулюванні вимог та правил 
торгівлі на  ринку по  даній продукції.

Метою роботи є формування вимог з огляду споживчих 
показників якості та оптичних властивостей,  як окулярів  так і 
футляру для них , на основі аналізу асортименту даної продукції на 
споживчому ринку.

Основним предметом (а паралельно і аксесуаром) який 
забезпечить збереження не тільки скла, але й оправи окулярів є 
футляр.  Футляр –  це різновид шкіргалантерейних виробів, однак, як 
показує аналіз літературних даних, на даний вид продукції відсутня 
інформація, що регламентує будь-які вимоги та характеристики.

Футляр – коробка, ящик або чохол, куди кладуть певну річ 
для зберігання, захисту її від механічного пошкодження, запилення 
тощо[3]. Футляри виготовляються з конструкційних матеріалів: 
металу, пластику, шкіри, штучної шкіри або текстилю. Усередині 
футляр, зазвичай, продубльований м›яким матеріалом – замшею, 
велюром, шовком або  фото шкірою. 

Вони можуть мати невибагливий вигляд і просто оберігати 
виріб від пошкоджень, або ж навпаки, являти собою витвір 
дизайнерського мистецтва. За матеріалом виготовлення футляри 
діляться на наступні типи[5]:

- м’який пластик (найчастіше прозорий, без прикрас);
- жорсткий пластик (найбільш дешевий);
- м’яка шкіра (нагадує футляри для коштовностей і 

косметики);
- тканинні.
Футляр для окулярів – це аксесуар, і він поєднує в собі 

дві функції. Він захищає окуляри від механічного впливу, плюс 
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естетична функція. Як матеріал використовують як натуральні 
матеріали (шкіра, хутро, замша), так і не дорогі штучні. За формою 
футляри бувають м’які і жорсткі. 

 Як показує аналіз літератур даних номенклатура показників 
якості щодо шкіргалантерейних виробів ( футлярів ) для оптичних 
окулярів відсутня, відсутні також нормативні документи, технічні 
регламенти.  

На сьогоднішній день на вітчизняному ринку представлений 
широкий вибір стильних і красивих моделей футлярів різного 
призначення .  Пропонуються футляри для окулярів в яскравих 
колірних рішеннях, різних конструкціях та матеріалах. Окрему 
увагу приділено текстурі і конструкції матеріалу. Щоб підкреслити 
свою приналежність моді, модна індустрія пропонує наступні 
варіанти[4]:

1. Футляр з ручкою. Цікаво і незвично виглядає маленький 
чохол у формі жіночого клатчу,  але доповненого ручками. Цей 
атрибут можна носити окремо, не використовуючи великих і 
містких аксесуарів.

2. Оригінальна форма. Оригінальний футляр для окулярів 
– це своєрідна родзинка стилю. Актуальним вибором вважаються 
моделі у формі тварин, серця, губ.

3. Принти. Модним вибором вважаються атрибути з 
барвистими малюнками. Сучасний стиль пропонує милі зображення 
дитячої тематики в стилі аніме, фентезі та інших.

4. Шкіряний футляр для окулярів. Одним з найбільш 
популярних і актуальних стали вироби із шкіри. Такі екземпляри і 
вважаються одними з самих практичних, оскільки щільний матеріал 
надійно береже скло і тендітну оправу від подряпин, пилу. 

5. Дизайн без застібки. Цікавим рішенням буде варіант з 
м’якої шкіри у вигляді прямокутного відрізу. Тут аксесуар просто 
обгорнутий матеріалом і зафіксований шнурком. 

6. Футляр-тубус для окулярів - представлений з металу, 
дерева, шкіри і простого, але щільного картону. Існує безліч 
синтетичних матеріалів, використовуваних для круглих циліндрів, 
наприклад, пластик, поліуретан та інші.

Були запропоновані наступні показники, які можуть 
характеризувати споживчі показники якості футлярів, тобто 
шкіргалантерейних виробів, а саме: 

1. Якість – важливо, щоб аксесуар був міцним. Найкраще 
віддавати перевагу натуральним матеріалам. Вибираючи пластмасу 
або синтетику, потрібно переконатися в їх надійності; 

2. Стильний дизайн – важливу роль відіграє зовнішній 
вигляд покупки. 
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3. Комфорт – будь-який  футляр повинен бути легким. Це 
впливає на комфорт і зручність. Крім того, важлива компактність, 
щоб такий елемент необхідності не займав багато місця в сумці; 

4. Функціональність – якщо футляр оснащений додатковими 
відділеннями або декількома кишенями для аксесуарів, то такий 
дизайн вважається більш актуальним. 

5. Захисна функція – будь який футляр повинен захищати 
окуляри від механічного впливу.

6. Розмірні характеристики – кожний футляр повинен 
відповідати  розмірним ознакам окулярів.

Таблиця 1
Номенклатура показників якості

Показники Вагомість
1.Захисна функція (механічна, оптична) 1
2.Дизайн 2
3.Розмірні характеристики 4
4.Якість 3
5.Комфорт 5
6. Функціональність 8
7.Ціна 6
8.Каркасність конструкції (жорсткість паке-
ту матеріалів). 7
9. Комплектність 10
10. Засіб індивідуалізації 9

Важливим показником футляру є гарантійний термін 
носіння, який залежить від якості матеріалу, виготовлення виробу 
та умов експлуатації.

Було внесені та запропоновані наступні показники до 
футляру, які можна буде використати  в подальшому.
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Окуляри - оптичний прилад, призначений для корекції зору, 
а потім вже засіб для самовираження чи деталь іміджу. Футляр - 
це коробка, ящик або чохол, для зберігання окуляр, захисту їх від 
механічного пошкодження, запилення тощо. Основне завдання 
футляру – захист від механічних пошкоджень. 

На сьогоднішній день на вітчизняному ринку представлений 
широкий вибір стильних і красивих моделей футлярів різного 
призначення . Матеріали, з яких можуть бути виконані футляри 
для окулярів є найрізноманітнішими. Якщо говорити про тверді 
матеріали, то це може бути метал, дерево або пластик. Якщо 
розглядати м’які матеріали, то це натуральна або штучна шкіра, 
замша  та інші матеріали.

Проаналізувавши широкий асортимент футлярів було 
сформовано номенклатуру показників якості, а також сучасні 

Різновиди футлярів
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тенденції.
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The article considers modern trends and design - assortment 
offerings as well as the role and functions of case for optical glasses. 
The nomenclature of quality indicators has been formed.
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та інженерних вишукувань,

Сумський національний аграрний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ 
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ВИСОКОМІЦНИХ 

БЕТОНІВ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ 
ОЧИСНИХ СПОРУД

У статті розглянуті питання використання особливо міцних 
бетонів, які забезпечують довговічність та морозостійкість, що 
дає змогу використовувати їх при проектуванні каналізаційних 
очисних споруд.

Ключові слова: показники міцності, густота цементного 
тіста, показники високоміцних бетонів.
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В вітчизняній і закордонній практиці будівельного 
виробництва до даного часу немає єдиного погляду на те, які ж 
бетони відносяться до високоміцних. Показники міцності не є 
основними показниками і вони не мають наукового обґрунтування 
для класифікації.

Вимогам щодо однорідності реальних складових бетону 
більше всього відповідає цементний камінь в малих зразках і 
максимальної зв›язуючої дії (здібності) цементу, що відповідає 
міцності цементного каменю із тіста нормальної густоти. 
Нормальна густота тіста рівна максимальній вологоємкості і 
являється перспективною для виробки критеріїв якості.

Приймаючи вимоги до показників високоміцних бетонів 
на перспективу, нижчий показник високоміцних композицій 
доцільно прийняти до 100 МПа.

До високоміцних необхідно відносити бетони, дійсна 
міцність яких близька до теоретичної міцності композицій на 
основі бездефектних структур аналогічно масовому складу 
складних бетонів.

Вивчаючи вітчизняні і закордонні досягнення, приходимо 
до висновку, що виробництво високоміцних бетонів розвивається 
по трьом напрямкам.

Перший напрямок передбачає використання 
швидкотвердіючих або звичайних цементів при використанні 
технологічних схем і параметрів виготовлення будівельних 
конструкцій. До таких схем необхідно віднести використання 
добавок по прийнятим фізико- хімічним та механічним принципам. 
Це вібродомелювання грубо дисперсних зерен, ультразвукова, 
електрохімічна або гідравлічна активація цементних паст, 
вібротурбо або струменеве змішування розчинних сумішей, а 
також використання води для розчинів і бетонів, що пройшли 
спеціальну обробку (іонізацію, вакуумну, електромагнітну 
і іншу обробку) або добавки субмікрокришталевої частини  
для виникнення реакцій гідратних новоутворень. Можливе 
використання електролітів для збільшення іонних процесів в 
розчинах і регуляцію кінетичних схем взаємодії. Використання 
добавок також являється регулятором структуроутворення і 
гідратації бетонів, покращує зміну напрямків структур бетонів 
і їх легковкладаємість. Добавки можуть використовуватися 
як функціональні - прямої дії, так і напівфункціональні, що 
покращують окремі характеристики бетонної суміші.

При використанні цементів високомарочних, а також 
активних, об’ємна маса, відношення показників міцності та 
деформаційних характеристик, довговічність і структурні 
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параметри одержаних бетонів не відрізняються від показників 
звичайних бетонів. Використання добавок пов’язане із зниженням 
витрат води затворення на виготовлення суміші за рахунок 
екранування активних центрів поверхні наповнювачів, що дає 
покращення щільності і структури поверхні ( міцність механічних 
зв’язків, зменшення пористості). Основною технологічною 
операцією, що відповідає за рівень показників міцності і 
структури бетонів є виготовлення суміші, а одержані бетони 
повинні характеризуватися як високоміцні.

Перший напрямок вимагає підготовки заповнювачів 
шляхом механічної очистки їх поверхні від забруднення. 
Хімічна активація виконується з метою посилення впливу 
текстурних особливостей поверхні на величину адгезійних 
сил і ступенів структурованих водяних плівок або зміну знака 
заряду поверхні для інтенсифікації фізико-хімічної взаємодії. 
Обмазка наповнювачів бетону плівками зменшеної щільності із 
цементного тіста із зменшеним водоцементним відношенням на 
поверхні зерен наповнювачів, нанесення полімерних плівок або 
спеціальних сумішей на ці поверхні збільшує міцність зчеплення 
контактних елементів і покращення контактних зон в цілому - це 
один із методів першого напрямку.

В останні роки зросла роль спеціальної підготовки 
води затворення. В комплексах підготовки води затворення 
як правило передбачається активація дисперсної середи в 
зміні термодинамічного складу РН води, а також іонної сили 
розчину. Модифікація затворювача з допомогою введення з зовні 
необхідних комплексів, регуляторів, електромагнітного складу 
готових центрів кристалізації, гідратації новоутворень - це одна із 
складових частин першого напрямку.

Другий напрямок - це інтенсифікація процесів фізико-
хімічної взаємодії складових частин бетонної суміші за рахунок 
технологічної схеми виробництва:

- збільшення складових частин взаємодіючих твердофазних 
елементів в одиниці об’єму;

- збільшення напруги енергетичних мас поверхонь;
- зниження реакційного простору;
- зміна характеру фізико-хімічного реагування та інше.
З розвитком цього напрямку пов’язано широке впровадження 

ефективних методів ущільнення бетонів:
- вібраційний - найбільш розвинений. Необхідна розробка 

вібромашин з регулюванням амплітуди і частоти;
- пресовий;
- вакуумування;
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- допоміжне накраплення - екструзійне, гідродинамічне.
Максимальний ефект досягається в комбінації з тепловим, 

електромагнітним,ультразвуковим, радіаційним та іншими на 
різних стадіях формування.

В відповідності з розвитком цього напрямку теоретично 
можливо використовувати бетонні суміші як збільшеної 
жорсткості (Ж>180-250с), так і нормальної (Ж>1-1,5см), а також 
миттєвої (ОК>16-20 см).

Вимоги до останніх можуть бути отримані в більш короткі 
строки при менших енерговитратах на приготування суміші. В 
випадку необхідності зайва вода затворення забирається на стадії 
формування через водозабірні елементи опалубки (вакуумування, 
перфорація та інші). Завдяки цьому складаються оптимальні 
умови для отримання структури максимальної щільності і 
міцності бетону при зниженні метало і енергоємності процесу 
виготовлення залізобетонних і бетонних виробів. Характерним 
для цього напрямку являється не тільки інтенсифікація об’ємо і 
формозміни механічних дій на бетонну суміш, але і використання 
їх в необхідному напрямку зі зміною якісного стану суміші і 
кінетики структуроутворення. Бетони цієї групи відрізняються 
від звичайних сумішей високою щільністю і стійкістю до 
агресивних середовищ, а також зниженою дефомативністю. 
Одержуємо мінеральний каркас підвищеної жорсткості із 
наповнювачів різних розмірів з цементною плівкою оптимальної 
товщини і максимальної міцності контакту між ними. Порівняння 
показників міцності з масового в’яжучого із його активністю в 
тісті нормальної густоти показує, що по реалізації потенціальної 
міцності використаних елементів такі бетони відрізняються від 
звичайних і високоміцних аналогів.

Третій напрямок включає в себе комплекс вимог на 
ліквідацію дефектів можливих при виготовленні конструкцій, 
покращення параметрів процесу виготовлення суміші або зміну 
умов в процесі формування структури і її особливості в період 
експлуатації. Це:

- зниження величини інтегральної і покращення 
диференціальної пористості;

- збільшення кількості елементарних зв’язків в одиниці 
об’єму і зміцнення цих зв’язків;

- зміна ступенів і порядку розподілу напружень в бетоні 
методами спеціальної обробки (обробка поверхні бетону 
спеціальним покриттям).

Теоретично покращення якості бетонів основується 
на передбаченні бетону як квазістаціонарного гетерогенного 
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капілярно-пористого тіла, сумарна пористість якого може бути 
знижена, а диференціальна покращена:

- за рахунок різної технології;
- твердіння виробів під навантаженням (стисканням);
- карбонізації, кальматацїї, каркасної модифікації 

еластичних або жорстких плівок (обробка поверхні плівками 
усадочними);

- імпрегнерування органічними або неорганічними 
сполуками;

- термічна обробка при і=200-350°С і інші.
Покращення параметрів структурної пористості із 

збільшенням міцності і питомої поверхні структурних зв›язків 
робить якісні зміни в бетоні більш значними, а показники міцності 
в порівнянні із стандартними умовами більш вагомими.

Приймаючи, що структурна щільність одержується в 
основному процесі формування виробів або укладки бетону, 
одержуємо щільно упаковану полікомпонентну масу в капілярно-
пористому тілі.

Між частиною взаємодії, яка визначає щільність 
приймають параметри ущільнення і термічної обробки виробів 
- це є параметром технологічної доводки . Доводка в числі 
операцій промислового циклу обумовлена характером пористості 
і нерозривності її генезису з гідратацією цементної матриці. 
Поглиблення гідратації і пов›язане з ним покращення розподілу 
пор по розмірам носять в технологічній доводці допоміжний 
характер. Основна увага повинна приділятись фізико-механічним 
та хімічним способам зниження пористості і посиленню 
структурних зв’язків. З цього можна зробити висновок, що 
процеси гідратації і структуроутворення не адекватні в часі.

Комплекс одержання високоміцних бетонів включає в 
себе одержання бетонополімерів і аналогічних їм компонентів, 
в яких для заповнення пор і матеріалів армування - імпрегната 
- використовують різні мономери, рідке скло, розплави сірки та 
інше. Раціональне використання імпрегната в›язкості дисперсної 
арматури відповідає умовам полімеризації в адсорбних пластах 
цементної матриці ( в порах) з радіусом на більше 10-6 мм і 
проявлення активної хімічної взаємодії з мінеральним каркасом.

Покращення технологічних і технічних якостей бетонів 
шляхом зниження сумарної пористості і збільшення міцності 
показника структурних зв›язків або зміни геометрії простору пор 
отримують методом регуляції анізотропії пор. При цьому маємо 
значення міцності цього зчеплення (адгезії) з поверхнею бетону в 
сполуці із зміцненням цього пласта за рахунок обойми, отриманої 
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за рахунок використання полімерних добавок.
Комплекс прийомів при виготовленні конструкцій збільшує 

не тільки показники міцності, а й дає покращення показників 
таких, як довговічність, покращення зовнішнього вигляду, 
стійкість до агресивного середовища і збільшує міжремонтні 
строки експлуатації.

Таблиця 1
Середні показники бетонів збільшеної 

міцності і щільності

Вивчаючи таблицю 1, можна бачити, що багато проблем 
експлуатації і виконання вимог щодо міцності бетонів і виробів 
можуть бути вирішені за рахунок модифікації. Це довговічність, 
зменшення ваги виробів.
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Сьогодні у світі взятий курс на цифрову індустріалізацію 
виробництва, у зв’язку з чим ще більш актуальними стають питання 
можливостей систем автоматизованого проектування (САПР), які 
б забезпечували автоматизацію від етапу проектування виробу до 
його експлуатації.

Лідери важких САПР вже забезпечують комплексні 
системи класу CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/PLM/ERP. Але 
границі між важкими та середніми САПР поступово стираються, 
тому середні САПР також потребують уваги, оскільки саме вони 
використовуються на багатьох середніх і малих промислових 
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підприємствах України. 
Метою автора було проаналізовати стан середніх САПР 

та можливості забезпечення технології PLM (Product Lifecycle 
Management – технологія управління життєвим циклом виробу від 
маркетингових досліджень до експлуатації та обслуговування). 
Дослідження проводилися із застосуванням загальнонаукових 
методів шляхом аналізу науково-технічної інформації за даною 
тематикою.

САПР середнього рівня, також як і важкі, підтримують 
створення тривимірної електронної моделі, але поступаються 
важким системам за функціональними можливостями. До найбільш 
популярних систем середнього класу відносяться: SolidWorks від 
фірми Dassault Systèmes, Solid Edge від компанії Siemens PLM 
Software, Autodesk Invertor від американської корпорації Autodesk, а 
також використовувані на пострадянському просторі T-flex і Компас 
3D від російських компаній Топ – Системы і Аскон, які побудовані з 
прив’язкою до системи ГОСТів (тепер – міждержавних стандартів), 
а також систем ЄСКД, ЄСТД, ЄСПП, ЄСДП та ін. Розробники 
SolidWorks, Solid Edge та Autodesk Invertor, враховуючи залежність 
підприємств пострадянського простору від вітчизняних стандартів, 
забезпечили в останніх версіях повну або часткову підтримку 
ЄСКД, ЄСТД та інших стандартів. Інтеграція функцій CAD/CAE/
CAM в рамках єдиної системи проектування, аналізу та оптимізації 
конструкції і підготовки виробництва має місце і в названих САПР. 
Незважаючи на те, що їх розвиток іде різними шляхами і темпами, 
розробники цих систем також мають ціллю створення комплексного 
продукту, який би забезпечував автоматизацію повного життєвого 
циклу виробу.

В комплектацію останньої версії SOLIDWORKS 2018 
входять оновлені SOLIDWORKS CAM, SOLIDWORKS Simulation, 
а також SOLIDWORKS Manage – рішення розподіленого управління 
даними, яке є доповненням до SOLIDWORKS PDM Standard. 
На початку 2018 року компанія планувала оголосити повний 
асортимент продуктів, побудованих на платформі 3DEXPERIENCE, 
яка буде доступна для кожного користувача SOLIDWORKS, і 
яка, вірогідніше, буде реалізовуватися на базі PLM ENOVIA 
(SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE Standard, Professional, Enterprise). 
Складністю є перенесення клієнтів на цю платформу, оскільки 
SOLIDWORKS в основному використовується невеликими та 
середніми компаніями з обмеженими ресурсами. На даний час ця 
САПР серед середніх є лідируючою: протягом 2016 року продаж 
нових ліцензій досяг позначки 60000 [1].

В новій версії SOLID EDGE ST10 доданий модуль Solid 
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Edge Manufacturing, з’явилися нові можливості, такі як зворотне та 
генеративне проектування, гідродинамічна симуляція, аддитивне 
виробництво, вбудовані функції управління даними та інтегрована 
система PLM Teamcenter Integration for Solid Edge [2].

Autodesk Inventor Professional 2018 - це остання лінійка цього 
продукту. Для ефективного управління процесом розробки виробів 
і організації колективної роботи над проектами Autodesk Inventor 
може бути інтегрований з PLM - системою Autodesk Vault або 
подібними системами інших розробників, наприклад, Teamcenter. 
Крім того, інтегрована платформа XPLM пропонує повністю 
налаштовану інтеграцію між Oracle Agile PLM и Autodesk Inventor.

Нова версія САПР Компас 3D - Компас 3D 2017. САПР 
інтегрована з САПР ТП «Вертикаль» та з системою «Лоцман:PLM», 
яка забезпечує електронний документооборот. Всі вони є 
продуктами компанії АСКОН.

Компанія «Топ – Системы» випустила нову версію - T-FLEX 
DOCs 15.1, починаючи з якої підтримується пряме читання 
файлів таких систем як: Siemens NX; CATIA V4 і V5; Creo (Pro/E); 
SolidWorks; Autodesk Inventor; Solid Edge; Rhino (див. Рис.1). 
Розробники від самого початку націлені були на реалізацію 
всього спектру функціональності на основі єдиної платформи, 
підтвердженням чого є розробка комплексу програмних продуктів 
T-FLEX PLM+. В 2017 році компанією була завершена розробка 
інтегрованого модуля, що забезпечує використання технологій 
віртуальної реальності (VR) при роботі з САПР T-FLEX CAD [3].

Всі названі середні САПР використовуються в Україні 
(T-FLEX обмежено). Серед них провідне місце займає SolidWorks, 
яка налічує в світі більше 1500000 ліцензійних комерційних 
користувачів. На ранніх етапах впровадження САПР на багатьох 
українських підприємствах широко використовувалася САПР 
Компас 3D, оскільки це була єдина система, що підтримувала 
ЄСКД та інші стандарти. Такими підприємствами є, наприклад, 
«Зоря»-«Машпроект» (Миколаїв), «Електротяжмаш» (Харків), 
«Азовсталь» (Маріуполь), «Турбоатом» (Харківський турбінний 
завод) та ін [4].
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Рис.1 Можливість завантаження файлів різних 
CAD-систем в T-FLEX CAD 15.1

Система Autodesk Inventor впроваджена на таких 
підприємствах, як ТДВ «ПЕРВОМАЙСКДИЗЕЛЬМАШ» 
(Первомайськ Миколаївської обл.), ПАТ «НЕФТЕПРОММАШ» 
(Ахтирка Сумської обл.), ТОВ «Науково-виробнича фірма 
«Техвагонмаш» (Кремінчуг Полтавської обл.) та ін. [5].

Загальні світові тенденції в області комплексної автоматизації 
виробництва спонукають розробників САПР середнього класу 
прагнути до розробки продуктів на основі хмарної архітектури, які 
б забезпечували автоматизацію повного життєвого циклу виробу, і 
при цьому були б доступними для середніх і малих підприємств. На 
українських підприємствах широко використовуються саме середні 
САПР, оскільки для забезпечення комплексної автоматизації 
виробництва в Україні є необхідність в переоснащенні багатьох 
підприємств обладнанням з СЧПУ. Вирішення проблем переведення 
економіки на цифрові рейки потребують окремих досліджень.
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Важко уявити стильний жіночий гардероб без модного 
взуття. Створюючи образ, жінка хоче подобатись і жіноче взуття 
грає в цьому часом головну роль. Фахівці з фабрики виготовлення 
взуття регулярно відстежують модні тенденції, що дозволяють 
створювати неповторні колекції, які включають в себе, як класичне 
так і оригінальне взуття. Аналіз асортиментної політики пов’язане з 
великою кількістю пропозицій на ринку, зі зростаючими потребами 
покупців до жіночого модельного взуття. В той же час, оригіналь-
них, креативних дизайн-пропозицій жіночого модельного взуття у 
поєднанні з функціональністю і технологічністю готового виробу є 
незначна кількість, що і вказує на актуальність даної роботи.

Метою даної роботи є  аналіз ринку та асортиментної 
політики взуття з врахуванням соціальних рівнів споживачів, огляд 
основних торгових марок модельного жіночого взуття в Україні та 
за її межами.

Виробництво взуття відоме ще з часів пізнього палеоліту, 
коли людина обмотувала ноги шкірою. За різними оцінками, 
ринок взуття в Україні становить 100-170 млн пар, його приріст 
– 10-12% на рік [1]. Тоді як в Західній Європі припадає 6-8 пар 
взуття на душу населення, у нас цей показник становить всього 
2,7 пари. Експорт взуттєвої промисловості сьогодні зумовлений 
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в основному схемами роботи з давальницькими матеріалами 
або на замовлення. Так, найбільші обсяги продукції галузі були 
експортовані до Італії – близько 32%, Польщі – 20%, Росії – 16%, 
Угорщини – 8%, Німеччини – 6%, Білорусі і Румунії – по 4%. 
Значну частку на українському ринку взуття займає імпорт, який 
у більшості випадків базується на поставках із Китаю, що склали в 
2016 р. близько 69% загального імпорту взуттєвої продукції. 

Рис. 1.  Діаграма експорту та імпорту взуттєвої промисловості 
в грошовому вираженні за  2016 р.

Багато більш дрібних виробництв розміщено на територіях 
колишніх великих підприємств на основі оренди. За підсумками 
2015 р. найбільше було вироблено взуття з натуральної шкіри 
(близько 17 млн пар), із текстильних матеріалів і штучної шкі-
ри (понад 11 млн пар), набагато менше взуття з гуми і полімер-
них матеріалів (близько 2 млн пар). Інвестиційна привабливість 
підприємств легкої промисловості у розміщенні капіталу (у 
вигляді фінансів, обладнання, сировини) полягає в швидкій 
окупності вкладень, завдяки незначним строкам виробництва і 
реалізації продукції, в швидкому переформуванні асортименту, 
наявності місцевих сировинних ресурсів (вовна, льон, 
шкірсировина) і потенціальній ємності ринку України. Висока 
конкурентоспроможність провідних компаній національної легкої 
промисловості, зростаючий середній дохід населення, історична 
розвиненість легкої промисловості України дозволяє галузі 
знайти значні можливості [3]. Легка промисловість в Україні має 
серйозні перспективи для подальшого розвитку навіть за участі 
сильних конкурентів на ринку.

 В  умовах  сучасного  темпу і  жорсткої  конкуренції для 
вітчизняних підприємств легкої промисловості  та торговельних 
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організацій важливі і актуальні проблеми формування 
конкурентного  асортименту [2]. Ринок, а перед усім  імпорт то-
варів в таких умовах відсутні,  тому що  продукція  не завжди 
витримує конкуренції.

Для взуттєвої промисловості характерним  є швидка зміна 
асортименту. Тому завжди актуальне питання створення нових 
колекцій, розробки виробів відповідних попиту споживачів, що 
не тільки розширює асортимент продукції,  забезпечуючи великий 
вибір для покупців, а й підвищує конкурентоспроможність під-
приємства, дозволивши йому змінити більш міцне становище у 
відповідній промисловості, а також підвищує престижність тор-
гової марки.

Ринок модельного жіночого взуття з кожним роком помітно 
зростає. Це пояснюється тим, що більшість українських жінок 
прагне носити стильне і високоякісне взуття [4]. Модельне взуття 
характеризується не лише гарними споживними властивостями, 
але й має приємний зовнішній вигляд. Ринок взуття формується 
і розвивається під впливом багатьох чинників, кожний із яких у 
визначених ситуація може як стимулювати ринок, так і стримувати 
його розвиток, обмежуючи його місткість. Усю сукупність 
чинників можна поділити на дві групи: загального і специфічного 
характеру.

Загальними є соціально-економічні чинники: обсяг і 
структура товарної пропозиції; асортимент і якість виробленої 
продукції; розміри імпорту за даним товаром або групою; 
досягнутий рівень життя і потреб населення; купівельна 
спроможність населення, рівень і співвідношення цін на 
товари; кількість населення; його соціальний і статевовіковий 
склад; ступінь насиченості ринку; стан збутової, торговельної і 
сервісної мережі; географічне розташування ринку [5]. На ринку 
взуття з’явилося досить багато торгових марок, які займаються 
виготовленням модельного взуття [6]. Наведемо декілька з них.

Фабрика «ЛеоМода™» – компанія, яка займається 
виробництвом та продажом взуття власної марки, а також 
є ексклюзивним представником багатьох інших, виключно 
українських виробників шкіряного взуття, сумок та аксесуарів. 
Компанія, яку засновано відносно недавно, в 2012 році, вже 
встигла досить позитивно зарекомендувати себе на ринку та 
здобути чималу кількість шанувальників. Концепція виробника 
доволі проста – хороша якість і доступна ціна. Високі параметри 
якості взуття, виготовленого з натуральних матеріалів на 
сучасному обладнанні, а також обґрунтовані ціни - обумовлюють 
високий попит на продукцію львівського виробника. В умовах 
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сучасної моди на все вітчизняне, «ЛеоМода™» прагне підтримати 
та зберегти цю позитивну тенденцію.

Якісне, комфортне і елегантне взуття від легендарної 
Львівської фабрики «Прогрес™». За майже сімдесятирічну 
історію взуття підприємства «Прогрес™» досягло стійкого 
балансу між використанням майстерної ручної роботи та 
новітніх технологій. Виробник намагається конвертувати досвід 
і компетентність кваліфікованих співробітників у задоволення 
споживача від носіння взуття, пошитого на фабриці. «Прогрес™» 
випускає модельне, комфортне, домашнє і спортивне взуття, яке 
відповідає основному принципу функціоналізму - його дизайн 
визначається практичним призначенням, виглядає сучасним і є 
зручним водночас. Продукція фабрики користується попитом не 
лише в Україні, але і експортується до Японії, Німеччини, Китаю, 
Англії, Польщі, Данії, США.

Фабрика МАDIRО™ на вітчизняному ринку працює з 
2000 року. Спеціалізується на виготовленні жіночого модельного 
взуття. Працює лише з натуральною сировиною, а саме: шкіра, 
замша, велюр, комплектуючі та фурнітура імпортного вироб-
ництва. В своїй роботі підприємство завжди використовує 
індивідуальний підхід до кожного клієнта, враховуючи його 
побажання. Використовуючи сучасні технології, не нехтують 
традиціями минулого, адже класика завжди в моді та пошані. 3 
допомогою замовників вивчають кон›юнктуру ринку. З метою 
удосконалення виробничого процесу, а також для розширення 
ринку збуту приймають участь в спеціалізованих виставках 
взуття, в тому числі і міжнародних.

Приватний підприємець Абрамов вже понад 18 років 
виготовляє якісне шкіряне взуття під торговими марками: PAOLO 
GIANNI™ - модельне взуття італійського стандарту і VIOLA™ 
– взуття розраховане на масового споживача. Підприємство 
використовує машинки, верстати, преси кращих німецьких фірм, 
зокрема Leibrock. Взуття виготовляється на італійських колодках 
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з італійської і турецької шкіри, при зборці використовуються 
високоякісні клеї SAR італійського виробництва. Все це в 
сукупності гарантує якість і довговічність чоловічого і жіночого 
взуття.

З 2006 року компанія «KASANDRA™» займається 
виготовленням жіночого модельного та повсякденного взуття, 
пошитого вручну, створюючи нові колекції кожного сезону, 
таким чином повертаючи ремеслу чоботарства його заслужене 
місце. Взуття та аксесуари «KASANDRA™» виготовлені лише 
з високоякісних матеріалів найвищого ґатунку. У виробництві 
використовуються шкіра, хутро, велюр та різноманітні види 
текстилю виробництва Італії, Польщі, Туреччини та України.

Модний колір взуття 2017 р представлений 
найрізноманітнішими варіантами. Багато дизайнерів в колірному 
відношенні до жінок не ставлять ніяких обмежень, на їх думку, 
головне, щоб образ в цілому був привабливий і гармонійний. 
Таким чином колірна палітра для  взуття на новий сезон – повна 
свобода вибору жінки . Чорні туфлі і балетки в 2017 році ніхто 
не відміняв, але таке взуття нікого вже не здивує, крім того може 
навіть залишитись не поміченим [7]. Білий – теж модний колір 
при цьому в такому колірному рішенні можна буде побачити 
моделі, призначені, як для весни -  літа  так і для осені – зими. 
Також новинками у світі взуттєвої моди стали різноколірні моде-
лі, які поєднували в собі декілька кольорів і відтінків. Аналізую-
чи дані, які характеризують ситуацію за останні 2 роки на ринку 
взуття, можна зробити наступні висновки, що для даного ринку 
характерне поступове зниження цін на 3-6% та підвищення об’є-
му продажу на 12-18%.

Актуальність проблеми аналізу асортиментної політики 
пов’язана з великою кількістю пропозицій на ринку, зі зростаючими 
потребами покупців до шкіряного взуття [8]. Для вирішення 
поставленої проблеми взуттєву спроможність населення України 
було поділено на такі соціальні рівні: для VIP-персон, середнього 
класу і класу з низьким заробітком. До прикладу є магазин  для 
VIP-персон з асортиментом шкіряного модельного взуття, що 
реалізується в магазині «Монарх» м. Києві який представлений 
на рис.2. Цінова політика такого взуття становить від  10 - 12 тис. 
грн./пара.
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Рис. 2 Асортимент шкіряного модельного взуття 

(про – арт ) магазину «Монарх» м. Київ: 
а-  літнє взуття, б – погляд в майбутнє, в – весняне взуття, г  - 

грайлива весна, д – на стилі.
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Асортимент жіночого взуття для споживачів середнього 
класу (магазин «Твоє взуття » м. Мукачево) представлено 
на рис.3, а для покупців з низьким заробітком, асортимент 
взуття,  яке реалізується в магазині «Кари » м. Ужгород  
-  рис.4.

Рис 3.  Асортимент шкіряного модельного взуття середнього 
класу магазину “Твоє взуття”  м. Мукачево

Рис. 4  Асортимент шкіряного модельного взуття з низьким 
заробітком магазину “Кари ”  м. Ужгород
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Таким чином, в даній   роботі проаналізовано сучасний стан 
взуттєвої промисловості по виготовленню жіночого модельного 
взуття, розглянуто перспективи розвитку галузі в Україні та за її 
межами. Проведено огляд  основних торгових марок модельного 
жіночого взуття. Проаналізовано асортиментну політику жіночого 
взуття з врахуванням соціальних рівнів споживачів.
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In this article an analysis of the current state of the footwear in-
dustry for the production of women’s footwear is carried out. The review 
of the main brands and brands of model women’s shoes was carried 
out. The assortment policy of shoes with the account of social levels of 
consumers is analyzed.
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У статті проаналізовано споживчий ринок рюкзаків різного 
функціонального призначення, вивчено та систематизовано їхній 
асортимент, представлено номенклатуру показників якості 
молодіжного рюкзака з урахуванням потреб молоді та сучасних 
модних тенденцій та вподобань.

Ключові слова: сумка, рюкзак, мода, споживчий ринок, 
якість, властивості. 

Впродовж останніх десятиріч рюкзак, або українською – 
наплічник, впевнено є лідером продажів на споживчому ринку. 
Він є найкращим помічником під час тривалих мандрівок, 
відпочинку, туристичних походах та виконанні певних видів робіт 
по забезпеченню життєдіяльності подорожуючого… Слово рюкзак 
походить від німецького «rucksack», і переводиться, як спинний 
мішок, який використовувався для тривалих піших походів. По цій 
причині прийнято рахувати, що еволюція сучасного рюкзака бере 
свій початок з туризму, активного відпочинку на природі, виду 
спорту тощо [1].

Рюкзак –  різновид шкіргалантерейних виробів – у 
найпростішій формі – мішок з тканини, що переноситься на спині 
та має дві лямки для кріплення на плечах, служить, як зручний засіб 
для перенесення на спині предметів відповідного індивідуального 
призначення та подальшого їх зручного використання.

Сьогодні рюкзак завоював важливе місце майже у всіх сферах 
життя і є найбільш популярним серед молоді, оскільки здатний 
в повному обсязі задовольнити потреби та вимоги споживача, 
пов’язані, як з професійною діяльністю, так і з індивідуальними 
захопленнями в рамках системи «подорожуючий-рюкзак-
середовище».

Однак, слід зауважити, що не дивлячись на зростаючий попит 
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на цей вид шкіргалантерейної продукції, в довідниковій літературі 
та стандартах відсутні вимоги щодо даного виду продукції [2]. 
Так, як основними споживачами рюкзаків є молодь, а найбільш 
популярними моделями рюкзаків є «унісекс»; виникає реальна 
потреба в сертифікації такої продукції, встановлені ергономічних, 
санітарно-епідеміологічних та гігієнічних характеристик [3].

Об’єктом даного дослідження є номенклатура показників 
якості молодіжної виробу. Формування номенклатури показників 
якості молодіжної сумки - рюкзака доцільно здійснювати з огляду 
вимог та потреб споживача в системі «рюкзак – споживач – 
середовище». 

Метою даного дослідження є аналіз споживчого ринку 
рюкзаків різного функціонального призначення та формування 
номенклатури показників якості рюкзака для сучасної молоді. 
Високий рівень функціональності, компактності, комфортності 
під час експлуатації рюкзака можуть забезпечити його 
конкурентоспроможність.

Сумка - це постійний аксесуар-супутник кожної людини. 
Еволюція сумки має давню історію. На сьогоднішній час існує 
широкий асортимент сумок: повсякденна, господарська, модельна, 
спортивна, рюкзак та інші.  

Детально вивчена сумка [2,4], як аксесуар і частина 
гардеробу споживачів різної статі та вікової категорії. До прикладу, 
жіноча сумка є відображенням останніх тенденцій моди, може 
підкреслювати певний стиль в одязі жінки, може бути повсякденною, 
модельною, спортивною чи дорожньою…. Сумочка клатч стане 
прикрасою вечірнього вбрання жінки. Але це далеко не всі функції 
жіночої сумки! Якщо запитати жінку про призначення її сумочки, 
вона навряд чи зможе переконливо відповісти відразу на це питання. 
Це і косметичка, і гаманець, і документи, і книги, газети, журнали, 
мілкий посуд, щітки для взуття, прикраси, аксесуари для одягу і 
багато-багато іншого... Як же все це може вміститися в акуратній 
жіночій сумочці? Неймовірно, але факт. 

Сумки відрізняються великою різноманітністю 
конструктивних ознак, найбільш характерними з них є: наявність 
деталей (зовнішніх, внутрішніх, проміжних), спосіб закривання, 
розміри, форма виробу і деталей, матеріали, що застосовуються, 
фурнітура, спосіб з’єднання деталей, або спосіб виготовлення, 
вид опорядження, декоративних доповнень і оздоблення [5]. 
Дослідниками ринку даної продукції, зазвичай, [6] представлено 
функціонально-споживчу характеристику рюкзаків у відповідності 
до їх призначення.

Результати наукових досліджень показують, що ринок 
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шкіргалантерейних виробів, у тому числі сумок – рюкзаків 
перенасичений [3-7]. Він формувався стихійно, так як в основі 
мотивації поведінки споживача, пересічного українця була низька 
ціна на товар. 

Тому з огляду свободи вільної торгівлі та ліберизації вимог 
випуску товарів легкої промисловості країн членів СОТ (світової 
організації торгівлі), необхідно систематизувати мінімальні вимоги 
щодо надійності, міцності, ергономічності та безпеки сумки-
рюкзака, особливо, для дітей, підлітків, тобто молоді з огляду 
сьогоднішнього мобільного буття. Все це загалом дозволить 
науково обґрунтувати конструкцію, ергономічні характеристики, 
технічні рішення, провести конфекціонування пакету матеріалів 
для даного сегменту продукції споживчого ринку.

Мода і стиль в сучасному світі диктують іноді свої умови, 
а практичність залишається! Часто, коли ми вирушаємо на 
прогулянку по місту, виникає необхідність прихопити з собою деякі 
речі. А якщо це прогулянка з дітьми, то краще рюкзака нема нічого, 
оскільки туди можна поставити потрібні предмети: серветки, 
водичку, кофточку і так далі. Рюкзаки завжди в пошані не тільки 
по причині спортивного стилю, але і зручності його використання. 
Крім того, рюкзаки можуть бути і дуже місткими, а по дизайну 
поєднати в собі як спортивний, так і міський стиль. Для любителів 
занять з фітнесу або для відвідувань тренажерного залу, такий 
предмет може вмістити в себе одяг для перевдягання, змінне взуття 
та інші потрібні предмети [5].

На споживчому ринку рюкзаки представлені широким 
асортиментом, відповідно, за функціональним призначення, 
основними споживчими характеристиками, а тому пропонуються в 
широкому ціновому діапазоні:

Туристичний рюкзак (рис.1). Надзвичайно практична річ 
для подорожей та активного відпочинку. Для підбору такого виду 
рюкзака необхідно чітко визначити його цільове призначення, 
звернувши увагу на такі його основні характеристики: об’єм 
(якого буде достатньо для того, щоб вмістити ваші речі),кількість 
додаткових відділень, товщина та зручність поясного ременя (який 
переносить 60% ваги із спини на ваші бедра), плечові лямки підвісна 
система та дно рюкзака, та інша комплектація для максимальної 
зручності.
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Рис. 1. Туристичний рюкзак

Спортивний рюкзак (рис.2). Такий рюкзак є важливою 
деталлю образу сучасної людини. Він використовується при 
походах в секцію, басейн, під час прогулянок на природі. Це зручна 
альтернатива повсягденій сумці, більш міцна, компактна, містка, 
легка. Однак при виборі цього рюкзака потрібно враховувати 
дизайн колір та елементи привабливого зовнішнього вигляду.

                                 

 
Рис. 2. Спортивний рюкзак

Міський рюкзак (рис.3). Такі моделі призначені для 
щоденного використання. В основному в них складають і носять 
те, що потрібно для прогулянки по місту, для навчання, роботи. У 
таких моделях можна зустріти спеціальне відділення для ноутбука, 
органайзер для телефону, планшету.
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Рис. 3. Міський рюкзак 

Велорюкзаки і моторюкзаки (рис.4). Веломоделі 
відрізняються спеціальною вигнутою спинкою, яка забезпечує 
вентиляцію. Призначаються для розміщення в них аксесуарів і 
інструментів для велосипеда, питної системи. На таких рюкзаках 
обов’язково на зовнішній стороні є світловідбивачі вставки. 
Моторюкзаки функціональні і практичні, у них можна помістити 
шолом, в деяких навіть є відділення призначене для ноутбука, 
телефону. 

                        Рис. 4. Велорюкзаки і моторюкзаки

Тактичні рюкзаки (рис.5). В основному такі моделі 
використовують для військових завдань, але їх також можна 
використовувати в поході або на риболовлі. Головна відмінна риса 
таких рюкзаків - це їх камуфляжне або будь-яке інше непомітне 
забарвлення. Зовнішня частина рюкзака обшита стропами, на які 
можна вішати додаткові органайзери або спеціальні маленькі сумки. 
Щільний матеріал, потужні блискавки, велика кількість петельок і 
стяжок – ось, що ще відрізняє ці рюкзаки від інших.
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Рис. 5. Тактичні рюкзаки

Рюкзаки для ноутбуків (рис.6). Це набагато зручніше, ніж 
сумка, адже ваші руки завжди будуть вільні. Головна функція 
такого рюкзака - це доставити ноутбук в цілості й неушкодженості. 
Спеціальне відділення для ноутбука не повинно дозволяти йому 
бовтатися, а стінки мають бути щільними. Спинка у таких рюкзаків 
бажано щоб була жорстка, а дно захищене. 

                                     
Рис. 6.  Рюкзаки для ноутбуків

Рюкзаки для полювання і риболовлі (рис.7). Головна їхня 
відмінність - це забарвлення, а саме камуфляжний принт. Для 
того, щоб сидячи в засідці і чекаючи звіра, ви були якомога більш 
непомітні. Матеріал виготовлення використовується водостійкий 
і міцний. Такий рюкзак має багато відділень і зручну спинку 
анатомічної форми, широкі лямки, грудні і поясні стяжки [6].
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Рис. 7. Рюкзаки для полювання і риболовлі

Сучасна мода диктує свої особливості. Вона дозволяє вибрати 
те, що найкраще підходить конкретному покупцеві, характеризує 
його стиль життя. У новому сезоні особливо популярними будуть 
моделі трикутної форми, рюкзаки-мішки, аксесуари з численними 
накладними кишеньками тощо (рис.8) [7].

 
                                                

                                                   
 

Рис. 8. Сучасні моделі молодіжної сумки-рюкзака
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Проаналізувавши споживчі характеристики різних видів 
рюкзаків за призначенням можна виділити показники якості 
рюкзака молодіжного:

- корисний об’єм, який характеризується літрами може мати 
верхню та нижню  відповідно числові характеристики. Наприклад 
типовий міський рюкзак має об’єм близько 15-20 літрів, хоча 
візуально він може виглядати маленьким. У літражі враховується 
об’єм зовнішніх кишень, клапанів тощо. До вибору об’єму слід 
поставитися максимально холоднокровно, адже маючи багато 
місця люди часто підсвідомо заповнюють його зайвими, або 
майже непотрібними речами;

- корисна вага, в кг як рекомендує виробник для – споживання. 
Існують показники максимальної ваги, на перенесення якої 
розрахований той чи інший рюкзак. Звісно, це не означає, що 
понаднормово навантажений рюкзак одразу порветься (йдеться 
про якісні вироби). Справа в тому, що, у випадку перевантаження, 
ергономічні властивості рюкзаків перестають працювати. Спинка 
та лямки не зможуть правильно забезпечувати комфорт при 
експлуатації. І очевидно, що при тривалому перевантаженні 
тканина швидше зносяться, а шви порвуться;

- безпосередня вага рюкзака в кг. На вагу самих засобів для 
носіння увагу звертають не завжди. У довгих мандрівках відчуття 
цієї ваги загостюється, тому професіонали стараються обрати 
максимально легкі наплічники, щоб мати більший запас ваги 
при виборі вмісту. На цей аспект також варто зважити при виборі 
міського рюкзака, адже він не завжди буде заповнений, тож який 
сенс щодня носити зайвий кілограм за плечима;

- довговічність та витривалість визначають тривалість 
користування, вжитку, це важливий показник для українського 
споживача, адже купуючи надійне споживач заощаджує та 
наслідує європейські традиції: «Ми не такі багаті щоб купувати 
дешеві речі»; 

- функціональність (органайзери). Під органайзерами слід 
розглядати кількість маленьких кишень для дрібноти, спеціальною 
кишенею для окулярів з брелком для носіння ключів. [8].

При аналізі літературних джерела за тематикою дослідження 
встановлено, що важливу роль у виробництві молодіжної жіночої 
сумки відіграють проблеми формування асортименту товарів. 
Тому, взаємозв’язок асортиментної групи і вимог є важливим для 
виробництва даних виробів. 

Для формування номенклатури показників якості 
молодіжної сумки-рюкзак обрано метод експертного опитування, 
молоді віком від 18-23 років. За результатами опитування складено 
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номенклатуру показників якості сумки-рюкзак, до найбільш 
значимих можемо віднести (див. табл.1).

Таблиця 1 
Номенклатура показників якості 

молодіжної сумки-рюкзак
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Сумка – один з головних елементів стилю. Впродовж 
останніх років спостерігається  підвищення попиту серед молоді 
на шкіряні сумки-рюкзак. Рюкзак - це не просто мішок з тканини 
- це стильний аксесуар, виготовлений з використанням сучасних 
матеріалів і технологій, який користується великою популярністю 
серед молоді.  

У статті проаналізовано споживчий ринок рюкзаків різного 
функціонального призначення, вивчено та систематизовано їхній 
асортимент. 

Також, проведено аналіз літературних даних. Розроблено 
номенклатуру показників якості молодіжної сумки-рюкзак та 
встановлено вагомі показники, основними з яких є комплексні: 
надійність, довговічність та витривалість, естетичні, ціна, 
формостійкість, корисний об’єм, корисна вага, органайзерські 
показники. Високий рівень функціональності, компактності, 
комфортності під час експлуатації рюкзака можуть забезпечити 
його конкурентоспроможність.

Все це загалом дозволить науково обґрунтувати конструкцію, 
для подальших досліджень ергономічні характеристики, технічні 
рішення, провести конфекціонування пакету матеріалів для даного 
сегменту продукції споживчого ринку. 
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