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ТРИВОЖНІСТЬ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ЯК ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 
Анотація. Стаття присвячена проблемі психологічних особливостей тривожності та її зв’язку з 

навчальною діяльністю студентів. В статті поданий ґрунтовний аналіз проблеми типологічної 

різноманітності феномену тривожності, проаналізовано причини тривожності студентів першого курсу 

денної форми навчання, висвітлені основні підходи до вивчення тривожності. У статті представлено 

результати емпіричного дослідження рівня особистісної та реактивної тривожності у студентів-
першокурсників в реальних умовах навчальної діяльності. Проаналізовано різницю в результатах оцінки 

реактивної і особистісної тривожності. Обґрунтовано необхідність проведення соціально-психологічного 

тренінгу з вирішення даної проблеми.  

Ключові слова: тривожність, особистісна тривожність, реактивна тривожність,  тривога, 

невротичність, навчальна успішність, студент. 

 

Вступ. Студентський вік – пора найскладнішого структурування інтелекту, інтенсивної 

й активної соціалізації людини як майбутнього «діяча», професіонала. Час навчання у вузі 

збігається з періодом юності, який відрізняється складністю особистісних рис. Студентський 

вік характеризується великою диференційністю емоційних реакцій і способів вираження 

емоційних станів, а так само підвищенням самоконтролю і саморегуляції. Сучасні умови 

життєдіяльності студентської молоді пов’язані з низкою особливостей, які ставлять високі 

вимоги до індивідуально-психологічних властивостей і психічних функцій організму. 

Проблема тривожності студентської молоді в складних сучасних соціально-економічних й 

політичних умовах надзвичайно значуща, насамперед, у зв’язку зі зростаючими вимогами до 

формування відповідальної, соціально активної особистості зі сформованими 

громадянськими, морально-духовними якостями, високим професіоналізмом, новими 

ціннісними орієнтаціями, гуманістичним світоглядом. Крім того, ця проблема посідає 

особливе місце в системі сучасного психологічного значення. 

Постановка проблеми. Сьогодення розкриває справжній стан психологічних настроїв 

нації та її молодої генерації зокрема. Посилюються психологічна напруженість та стреси в 

суспільстві, зростає рівень тривожності серед студентської молоді. Тому проблема 

тривожності особистості завжди посідала важливе місце в психології. Нині інтерес науковців 

до вивчення тривожності істотно підсилився у зв’язку з різкими соціально-економічними 

змінами в житті нашого суспільства, які породжують невизначеність і непередбачуваність 

майбутнього та, як наслідок, переживання, емоційну напруженість, тривогу й тривожність. 

Тривожність серед студентської молоді досить поширене явище. Це, зокрема, стосується 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
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навчання у вищому навчальному закладі – одного із тих видів діяльності, де на людину 

спрямоване розумове й нервово-емоційне навантаження. Актуальність даної проблеми 

зумовлена недостатністю знань про системні взаємозв'язки між такими психологічними 

перемінними, як тривожність і саморегуляція. Потреба в цих знаннях виражається не тільки в 

науковому, але і практичному інтересі, оскільки вони відкривають можливості цілісного 

розуміння процесу становлення особистості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стійкий негативний стан може приймати 

форму тривожності, якому в психології нині приділяють особливу увагу. Вивченню проблеми 

тривожності присвячено велику кількість досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних 

психологів (А. Орлова, А. Захаров,  А. Прихожан, Ю. Ханін, З. Фрейд, К. Хорні, Дж. Тейлор, 

Р. Мєй, Ч. Фолкен, Д. Боулбі, Ч. Спілбергер, К. Броннер та ін.) [4].  

Дослідники вивчають природу тривожності, причини виникнення, форми прояву, 

методи корекції тощо. Переважна частина психологічних досліджень, присвячених проблемі 

тривожності, зосереджена на вивченні її особливостей у дітей, і лише незначна кількість  

спрямована на дослідження тривожності студентів (А. Варес, С. Тамм, І. Волженцева, 

Т. Немчин, А. Прохоров, Ю. Щербатих та ін.) [1]. 

Деякі вчені [1; 4] стан тривожності визначають як психічний стан, який постає 

можливими або ймовірними неприємностями, несподіваністю, змінами у звичній обстановці 

й виражається в специфічних переживаннях (небезпека, хвилювання, порушення спокою, сну 

тощо). 

В. Слободчиков та О. Шувалов у своїх наукових дослідженнях зазначають, що 

психологічне здоров’я визначається особистісносмисловим конструктом та характеризується 

новою якістю смислових ставлень людини [3]. 

Досліджуючи зміни психічного здоров’я, С. Саарі звертає увагу на той факт, що у 

студентів воно обумовлене зовнішніми стресовими факторами, а саме: зміною умов життя та 

самооцінкою особистості. Науковець стверджує, що самооцінка відіграє опосередковану роль 

у відбитті життєвих змін через посилення почуття компетентності і переживання стресу [2]. 

А.М. Прихожан виділяє два типи прояву тривожності з різним ступенем її усвідомлення: 

агресивно-тривожний і тривожно-залежний. В свою чергу, тривожно–залежний тип найбільш 

часто зустрічається при відкритих формах тривожності. Натомість – агресивно-тривожний тип 

має місце як при відкритих, так при прихованих формах тривожності у вигляді прямого 

вираження агресивних форм поведінки. 

Висока тривожність ускладнює інтелектуальну діяльність в психічно напружених 

ситуаціях, зокрема, під час іспитів, знижує рівень розумової працездатності, викликає 
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невпевненість у собі, а також є однією з причин низького соціального статусу особистості. 

Оскільки базовим компонентом тривожності у розвитку особистості виступає почуття 

занепокоєння, доцільно виділити його основні ознаки, а саме невпевненість у спілкуванні, 

настороженість, збентеження, невиразність і суперечливість мови, переляк у погляді, блідість 

лиця, метушливість, напруженість, скутість рухів або, навпаки – надмірна жестикуляція. 

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні феномена тривожності та виявленні 

її рівня у студентів першого курсу – майбутніх психологів в реальних умовах навчальної 

діяльності. 

Результати дослідження. Аналіз наукової літератури свідчить, що навчальна діяльність 

студентів протікає в досить напружених умовах психоемоційних перевантажень. Саме на 

перших курсах студенти проходять період адаптації до нових умов і вимог, пов’язаних з 

навчанням у вищому навчальному закладі. 

У наш час посилюються психологічна напруженість і стреси в суспільстві, зростає рівень 

тривожності серед студентської молоді. Під час навчання на особистість діють, як зовнішні, 

так і внутрішні фактори, які можуть перешкоджати її професійному становленню. Одним з 

таких факторів є висока особистісна тривожність, яка не тільки заважає продуктивній 

навчальній діяльності студента, а й робить його більш схильним до стресу. 

Стан психічного здоров'я людини визначається рівнем психічної рівноваги, органічністю 

організації психіки та її адаптивними можливостям. Збільшення повсякденних фізичних та 

психологічних навантажень у студентів першого курсу під час навчально-пізнавальної 

діяльності, загострення почуття страху, невпевненості, розгубленості та розчарування, 

підвищення рівня тривожності - негативно позначається на їхньому здоров'ї загалом і на 

психологічному здоров’ї зокрема. Певний рівень тривожності – природна й обов’язкова 

особливість активної діяльності особистості. При цьому для кожної людини є свій 

оптимальний рівень тривожності, тобто «корисна тривожність». 

З метою виявлення рівня тривожності студентів першого курсу нами було проведено 

емпіричне дослідження на базі Мукачівського державного університету. У дослідженні брали 

участь 30 студентів першого курсу денної форми навчання. Для оцінки реактивної та 

ситуативної тривожності нами використано опитувальник, розроблений Спілбергом Ч.Д. (ад. 

Ханіним Ю.Л.). При інтерпретації отриманих даних щодо особистісної й реактивної 

тривожності ми використовували орієнтовні оцінки методики: до 30 балів – низька 

тривожність; від 31 до 45 балів – середня; від 46 та більше – висока.  

Методика складається із 2-х частин, по 20 завдань у кожній. Перша шкала призначена 

для визначення того, як студент почуває себе на даний момент (реактивна тривожність), а 
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завдання другої шкали спрямовані на виявлення того, як суб'єкт почуває себе зазвичай 

(особистісна тривожність). 

Високий рівень особистісної тривожності мають 63,6 % студентів від загальної кількості; 

середній – у 36,4 % досліджуваних. Низький рівень не спостерігається у жодного студента. 

Високий рівень реактивної тривожності мають 10,7% студентів; середній рівень – 33,5 %; 

низький рівень – 55,8 % респондентів відповідно. 

Дані про рівень особистісної та реактивної тривожності студентів першого курсу, які 

навчаються на денній формі, за результатами дослідження наведено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Рівень особистісної та реактивної тривожності студентів першого курсу денної 

форми навчання 

Різниця в результатах оцінки реактивної і особистісної тривожності можна пояснити 

тим, що різні ситуації (зокрема, і навчальні) завжди збуджують емоції, які породжують 

тривожність і її коливання в студентів. Стан особистісної тривожності людини значною мірою 

залежить від його характерологічних рис й особливо від її вихованості. Крім того, високий 

рівень особистісної тривожності характеризується тим, що цей стан стає неадекватним 

ситуаціям та об’єктам, утрачається контроль за своєю поведінкою. 

На нашу думку, наявність у групі досліджуваних студентів з низькою тривожністю може 

свідчити про не сформованість у них мотивації здобуття вищої освіти, наявність відчуття 

дискомфорту перебування в групі та ін. Підвищена тривожність  вказує на невпевненість 

студента у власних силах, боязливість та ін.  

Необхідно відзначити, що вивчення певної якості особистості не може дати об’єктивного 

результату лише за однією методикою; з цією метою нами було використано особистісну 

шкала проявів тривоги (Дж. Тейлор, адаптація  Т.А. Немчіна).  

За результатами методики «Особистісна шкала проявів тривоги» (див. табл. 1) було 

виявлено, що дуже високий бал загальної особистісної тривожності мають 30 % студентів 1-

го курсу. Особистісна тривожність студентів високого рівня тривожності складає 43,3% від 

загальної кількості респондентів. Показник тривожності студентів, що відповідає середньому 
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рівню з тенденцією до підвищеного виявлено у 26,7% опитаних. У той же час, студенти з 

середнім та низьким рівнями особистісної тривожності, що відповідає значенню середньої 

норми з тенденцією до низького рівня – не виявлено.  

Табл. 1 

Показники особистісної тривожності студентів 

Рівні тривожності Кількість студентів У % 

Дуже високий 9 30% 

Високий 13 43,3% 

Середньо високий 8 26,7% 

Середньо низький - - 

Низький - - 

 

Причини, що викликають тривогу і впливають на зміну її рівня, різноманітні і можуть 

лежати в усіх сферах життєдіяльності людини. Умовно їх розділяють на суб’єктивні та 

об’єктивні. До суб’єктивних відносяться причини інформаційного характеру, пов’язані з 

невірним поданням інформації про можливий результат, що призводить до завищення 

суб’єктивної значущості результату майбутньої події. Серед об’єктивних причин, які 

викликають тривогу, виділяються екстремальні умови, що висувають підвищені вимоги до 

психіки людини і пов’язані з невизначеністю результату ситуації. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Результати нашого дослідження 

дозволили констатувати, що у студентів нашої вибірки підвищена тривожність, яка пов’язана 

з фрустрацією потреби в досягненні успіху, загальною тривожністю, страхом самовираження 

та невідповідності очікуванням оточуючих. Тривожність як складний процес, включає 

емоційний, поведінковий, когнітивний компоненти і пов’язана з такими особливостями 

особистості, як емоційна стійкість, соціальна та інтелектуальна активність. Рівень тривожності 

безпосередньо пов’язаний з навчальною успішністю студентів. Зокрема підвищений рівень 

особистісної тривожності у студентів сприяє збільшенню напруженості в багатьох навчальних 

ситуаціях, що може стати перешкодою прояву їх компетентності. 

Тому, перспективою подальшої роботи над вищезазначеною проблемою,  а саме для 

реалізації потреби студентів-першокурсників в активній діяльності і спілкуванні, формуванні 

їхніх певних позитивних емоцій, навчання регулювання емоційних проявів та поведінки, є 

розробка психологічної програми корекції особистісної тривожності та проведення соціально-

психологічного тренінгу. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме психологических особенностей тревожности и ее связи с 

учебной деятельностью студентов. В статье представлен подробный анализ проблемы типологической 

разнообразия феномена тревожности, проанализированы причины тревожности студентов первого курса 

дневной формы обучения, освещены основные подходы к изучению тревожности. В статье представлены 

результаты эмпирического исследования уровня личностной и реактивной тревожности у студентов-

первокурсников в реальных условиях учебной деятельности. Проанализированы разницу в результатах оценки 
реактивной и личностной тревожности. Обоснована необходимость проведения социально-психологического 

тренинга по решению данной проблемы. 

Ключевые слова: тревожность, личностная тревожность, реактивная тревожность, беспокойство, 

невротичность, учебная успеваемость, студент. 

 

Summary. Studying at a higher educational institution is one of those types of activity in which mental and 

nervous-emotional stress is directed toward a person. Modern life conditions of student youth are connected with a 

number of features, which set high requirements for individual psychological properties and mental functions of the body. 

The article is devoted to the problem of psychological peculiarities of anxiety and its relation with students' educational 
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activity. The purpose of the article is to provide a theoretical substantiation of the anxiety phenomenon and to reveal its 

level among first-year students, future psychologists, in real conditions of educational activity. A thorough analysis of the 

problem of typological diversity of the anxiety phenomenon has been given in the article. The causes of anxiety of the first 

year students of full-time education have been analyzed.  The main approaches to the study of anxiety have been 

highlighted. The article presents the results of the empirical research of both personal and reactive anxiety level in 

freshmen students in the real conditions of educational activity. A questionnaire developed by Ch. Spielberg. (adapted by 
Y. Hanin) and a personal scale of anxiety J. Taylor, (adaptation by T. A. Nemchin) have been used as the empirical 

methods of anxiety research. The difference in the results of evaluation of reactive and personal anxiety has been 

analyzed. The results of the study made it possible to state that the students of this sample have increased anxiety, which 

is associated with frustration of the need for success, general anxiety, fear of self-expression and inconsistency with the 

expectations of others. The necessity of carrying out of social-psychological training on solving this problem has been 

substantiated. 

Key words: anxiety, personal anxiety, reactive anxiety, neurotic, academic achievement, student. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ ОСІБ ПОХИЛОГО 

ВІКУ 

 

Анотація. У статті здійснений теоретичний аналіз міжособистісного спілкування 

осіб похилого віку. Представлено результати емпіричного дослідження. Зроблено висновок 

щодо недостатнього рівня розвитку міжособистісного спілкування осіб похилого віку та 

необхідності цілеспрямованого впливу на нього з метою його оптимізації. Окреслено 

перспективу подальшої роботи, яка полягає у підготовці програми соціально-психологічного 

тренінгу з розвитку міжособистісного спілкування осіб похилого віку.  

Ключові слова: особи похилого віку, міжособистісне спілкування, чинники 

міжособистісного спілкування, геронтогенез, самотність, депресія. 

 

Постановка проблеми. Важливою соціальною спільнотою, яка збільшується в сучасній 

Україні, є люди похилого віку. Їм довелося відчути вплив кризових явищ у суспільстві, зміни 

в найближчому соціальному оточенні, зміну професійного статусу та актуалізацію 

захворювань і всіляких негараздів. Постає проблема вдосконалення їхньої життєдіяльності. 

Одним із шляхів її вирішення, з нашого погляду, є вдосконалення міжособистісного 

спілкування, адже саме з ним, як засвідчують окремі вчені, пов’язана провідна діяльність осіб 

похилого віку. Його якість відбивається на рівні життя людини, на темпах її старіння, на 

емоційному та інтелектуальному стані та на самопочутті.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Міжособистісне спілкування було об’єктом 

уваги багатьох науковців (Г.М. Андрєєва, І.Д. Бех, О.О. Бодальов, Л.К. Велитченко, 

Л.Я.  Гозман, А.Б. Коваленко, І.С. Кон, В.М. Куніцина, В.О. Лабунська, О.М. Леонтьєв, 

Б.Ф. Ломов, В.В. Москаленко, В.М. Мясищев, Б.Д. Паригін, О.Я. Чебикін, Н.В. Чепелєва, 

Т.Д.  Щербан та інші), але виявлення особливостей такого спілкування в похилому віці не було 

достатньо відображено в їхніх працях. Сьогодні існує об’єктивна необхідність приділити увагу 

науковців цьому важливому періоду онтогенезу людини й тому, безумовно, звернення до 

проблеми розвитку особистості в цей віковий період, визначення психологічних 

характеристик міжособистісного спілкування осіб похилого віку є актуальним. 

Мета статті полягає в теоретичному аналізі та емпіричному дослідженні психологічних 

характеристик міжособистісного спілкування осіб похилого віку.  
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Похилий вік – заключний період онтогенезу, яскравим виявом якого є процес старіння. 

Старіння – біологічне явище, властиве всім формам живої матерії. Процес старіння 

неоднорідний. Традиційно виділяють три градації періоду геронтогенезу: літній вік (для 

чоловіків - 60-74 роки, для жінок - 55-74 роки), старечий вік (75-90 років), довгожителі (90 

років і більше). 

Міжособистісне спілкування й стосунки, як його результат, зумовлюють 

життєдіяльність осіб похилого віку. Завдяки якісному спілкуванню літня людина включається 

до широких соціальних зв’язків, у неї знижуються темпи старіння, стає кращим фізичне 

здоров’я, що в цілому зумовлює вищий рівень її життя. Таке спілкування загалом відіграє 

провідну роль у похилому віці. Це перший вид діяльності, яким людина оволодіває в 

онтогенезі і який дозволяє успішно здійснювати інші види діяльності. Дефіцит спілкування у 

випадку самотнього проживання впливає на емоційний стан особи. Якщо потреба в 

міжособистісному спілкуванні людини похилого віку не задовольняється, вона відчуває 

тривогу й стурбованість, стає схильною до депресії, страждає від самотності. Науковці 

стверджують, що міжособистісне спілкування осіб похилого віку є процесом, у результаті 

якого формуються, змінюються міжособистісні стосунки. Воно по-різному впливає на темпи 

старіння літньої особи, стан її здоров’я, якість життя й пошук його сенсу, визначає її емоційні 

стани.  

Результати дослідження. Дослідження міжособистісного спілкування осіб похилого 

віку проводилося в м. Мукачево. Вибірку складали 40 пересічних жителів міста у віці 60-74 

роки. Для досягнення мети нами були використані наступні психодіагностичні методики: 

«Виявлення суб’єктивного відчуття самотності» (Д. Рассел, М. Фергюсон), тест для 

визначення потреби у спілкуванні (ПС) (Ю.М. Орлов, В.І. Шкуркін, Л.І. Орлова), 

«Діагностика схильності особистості до конфліктної поведінки», адаптація Н.В. Гришиної, 

тест «Самооцінка психічних станів» (Г. Айзенк). 

Першою методикою, яку ми використали в ході нашого дослідження була методика 

«Виявлення суб’єктивного відчуття самотності» (Д. Рассел, М. Фергюсон). За даною 

методикою ми отримали показники рівнів вияву самотності. Отримані результати даної 

методики представлені в табл. 1.Табл. 1 

Показники рівнів вияву самотності за методикою  

«Виявлення суб’єктивного відчуття самотності»  (Д. Рассел, М. Фергюсон) 

Рівні вияву самотності Досліджувані (%) 

високий рівень самотності 45% 

середній рівень самотності 30% 

низький рівень самотності 25% 
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Як бачимо, серед досліджуваних найбільш виражений високий рівень самотності – 45%. 

Досить високі показники середнього ступеня прояву самотності (30%). Тобто, більша частина 

досліджуваних вказують на те, що їм немає з ким поговорити, не вистачає спілкування, вони 

почуваються покинутими, для них нестерпно бути такими самотніми. Багато літніх людей 

вказали, що люди є навколо них, проте вони не з ними. Показники низького рівня самотності 

складають лише 25%.  

На основі проведеного тесту для визначення потреби у спілкуванні (ПС) (Ю.М. Орлов, 

В.І. Шкуркін, Л.І. Орлова) можемо констатувати наступне (див. табл. 2). 

Табл. 2 

Рівні вияву потреби у спілкуванні за методикою «Потреба у спілкуванні (ПС)» (Ю.М. Орлов, 

В.І. Шкуркін, Л.І. Орлова) 

 Рівні (%) 

низький нижче середнього середній вище середнього високий 

Показники 0 0 22,5 32,5 45 

 

Як бачимо, серед досліджуваних літніх людей вираженими є високий (45%) рівень, вище 

середнього (32,5%) та середній (22,5%) рівень вияву потреби у спілкуванні. Це може бути 

обумовлено, з одного боку, скороченням соціальних зв’язків, а з другого – зростанням потреби 

у спілкуванні, оскільки в старості у людей з’являється багато вільного часу. Після виходу на 

пенсію коло спілкування звужується. 

Слід зазначити, що серед багатьох опитуваних літніх людей є тенденція до використання 

різних засобів спілкування, зокрема, Skype та соціальних мереж, які, як ми знаємо, є 

відмінними засобами комунікацій, що дозволяють отримати позитивні емоції та потрібну 

інформацію. Але проблема тільки в тому, що не всі літні люди можуть користуватися даними 

технологіями самостійно. 

Аналізуючи результати отримані за методикою К. Томаса «Діагностика схильності 

особистості до конфліктної поведінки», адаптація Н.В. Гришиної, можемо констатувати 

наступне (див. табл. 3). 

Табл. 3 

Показники способів регулювання конфліктів за методикою К. Томаса «Діагностика 

схильності особистості до конфліктної поведінки», адаптація Н.В. Гришиної 

Показник Шкали 

Суперництво Співпраця Компроміс Уникнення Пристосування 

Сер. бал 2,88 6,12 7,08 6,95 6,99 
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Як бачимо, літні особи в міжособистісному спілкуванні менше схильні як до прямого 

суперництва, так і до спільного розв’язання проблем, що виявляється в пошукові 

альтернативи, яка влаштовує кожного. Частіше вони або пристосовуються до ситуації, а тому 

жертвують власними інтересами заради інших, або уникають її вирішення, обговорення 

непорозумінь, або йдуть на окремі поступки один одному (компроміс). Середнє значення за 

показником компромісу складає 7,08, пристосування – 6,99, уникнення – 6,95, співпраці – 6,12, 

суперництва – 2,88. 

Серед складових міжособистісного спілкування осіб похилого віку провідною є 

емоційна, котра визначається наявністю в суб’єктів цього спілкування певних почуттів, 

емоцій, переживань, спрямованих на партнера, котрі зближують з ним або роз’єднують. Саме 

в такій структурі міжособистісного спілкування осіб похилого віку виявляється 

багаторівневість психічних явищ.  

З метою дослідження особливостей емоційної регуляції літніх людей, нами був 

проведений тест «Самооцінка психічних станів» Г. Айзенка. Ми визначили показники 

вираженості тривожності, фрустрації, агресивності та ригідності. Отримані результати 

дослідження подані в таблиці (див. табл. 4).  

Показники тривожності характеризуються наступними результатами: високий рівень 

прояву притаманний – 42,5% досліджуваних, середній рівень – 37,5%, а низький – 20%. 

Табл. 4 

Результати тесту «Самооцінка психічних станів» (Г. Айзенк) 

Показник Рівні у % 

Високий Середній Низький 

Тривожність 42,5 37,5 20 

Фрустрація 37,5 37,5 25 

Агресивність 35 37,5 27,5 

Ригідність 40 35 25 

 

Закономірно, що для людей літнього віку до 65 років спостерігається підвищена 

ситуативна тривожність, а вище 65 років – особистісна. Подібна ситуація характеризується 

наявністю стану несвідомого страху, відчуттям невизначеної загрози, готовністю сприйняти 

будь-яку подію як несприятливу та небезпечну. Людина, схильна до такого стану, постійно 

знаходиться в настороженому і пригніченому настрої, у неї ускладнений контакт із 

навколишнім світом. Оточення сприймається як вороже та загрозливе, а це, в свою чергу, може 

стати причиною утрудненої взаємодії з навколишнім середовищем. Дещо нижчими, проте з 

високою часткою високого рівня прояву, характеризуються показники фрустрації та 



Психологія: теорія і практика. Випуск 1 (1)ʼ 2018  

_______________________________________________________________________________________ 

18 
 

агресивності. Зокрема, високий рівень прояву фрустрації притаманний для 37,5% 

досліджуваних, а відповідний показник агресивності сягає 35% досліджуваних. Отримані 

показники можуть вказувати на утруднене пристосування до нової соціальної ролі у 

суспільстві та серед найближчого оточення. 

Отже, на основі проведеного дослідження психологічних характеристик 

міжособистісного спілкування осіб похилого віку, можемо стверджувати, що більша частина 

досліджуваних вказують на те, що їм немає з ким поговорити, не вистачає спілкування, вони 

почуваються покинутими. Для людей похилого віку вираженими є високий та вище 

середнього рівні вияву потреби у спілкуванні. Досліджувані особи в міжособистісному 

спілкуванні менше схильні як до прямого суперництва, так і до спільного розв’язання 

проблем, характеризуються підвищеним рівнем тривожності та вираженими показники 

фрустрації та агресивності. Отримані показники можуть вказувати на утруднене 

пристосування людей похилого віку до нової соціальної ролі у суспільстві та серед 

найближчого оточення. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отримані результати вказують на 

недостатній рівень розвитку міжособистісного спілкування осіб похилого віку та необхідність 

цілеспрямованого психологічного впливу з метою оптимізації міжособистісного спілкування 

людей похилого віку. Перспективу подальшої роботи вбачаємо у підготовці програми 

соціально-психологічного тренінгу, спрямованого на оволодіння знаннями про особливості 

міжособистісного спілкування, його чинники, засоби, компоненти та розвиток умінь і навичок 

застосування отриманих знань у процесі міжособистісного спілкування, що забезпечить вплив 

не лише на комунікативні компоненти психіки осіб літнього віку, а й на їхню здатність 

осмислювати власне життя, регулювати емоційні стани. 
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Аннотация. В статье осуществлен теоретический анализ межличностного общения пожилых людей. 

Представлены результаты эмпирического исследования. Сделан вывод о недостаточном уровне развития 

межличностного общения пожилых людей и необходимости целена правленного воздействия на него с целью его 

оптимизации. Определено перспективу дальнейшей работы, которая заключается в подготовке программы 

социально-психологического тренинга по развитию межличностного общения пожилых людей. 

Ключевые слова: престарелые, межличностное общение, факторы межличностного общения, 
геронтогенез, одиночество, депрессия. 

 

Summary. The theoretical analysis of interpersonal communication of the elderly has been carried out in the 

article. The results of the empirical study of the development peculiarities of elderly interpersonal communication have 

been done with the help of the following methods: "Detection of subjective sense of loneliness" (D. Russell, M. Ferguson), 

test for determining the need for communication (PS) (Yu.M. Orlov, V. I. Shkurkin, L.I. Orlova), "Diagnosis of 

Personality's Inclination to Conflict Behavior", adapted by N.V. Grishina, test "Self-assessment of mental states" 

(Eysenck). The sample consisted of 40 average inhabitants of the city aged 60-74 years. The results of the study of the 

emotional component of interpersonal communication have indicated that the elderly subjects had had the highest results 

of rigidity and anxiety. Somewhat lower but with a high proportion of high levels of manifestation have been characterized 

by frustration and aggressiveness. The obtained indicators may indicate a difficult adaptation to a new social role in 

society and among the surrounding environment. Most of the researchers had pointed out that they had no one to talk to, 
they felt abandoned. It is unbearable for them to be so lonely. Many elderly people have indicated that people are around 

them, but they are not with them; elder persons in interpersonal communication are less inclined to direct competition, 

and to a joint problem solving, which is manifested in the search alternatives that suit everyone. The conclusion has been 

made about the insufficient level of development of interpersonal communication of the elderly and the necessity of 

purposeful psychological influence in order to optimize it. The prospects of further work lie in preparing the program of 

social-psychological training with the aim to master the knowledge about the peculiarities of interpersonal 

communication, its factors, means, components and development of skills and abilities of the application of the received 

knowledge in the process of interpersonal communication. It will ensure impact not only on the communicative 

components of the psyche of the elderly, but also their ability to reflect on their own lives, to regulate emotional states. 

Key words: elderly persons, interpersonal communication, factors of interpersonal communication, 

gerontogenesis, loneliness, depression 



Психологія: теорія і практика. Випуск 1 (1)ʼ 2018  

_______________________________________________________________________________________ 

20 
 

УДК  364-787.522:378.-057.875 

DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-20-26 

Березовська Л.І.  

кандидат психологічних наук, доцент,  

доцент кафедри психології,  

Мукачівський державний університет 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 
Анотація. Стаття присвячена проблемі адаптації студентів першого курсу до закладу вищої освіти.  

Розкрито окремі теоретичні основи розуміння адаптації студентів до навчання у закладі вищої освіти. 

Представлено результати емпіричного дослідження адаптованості студентів першого курсу до навчальної 

групи та навчальної діяльності. Описано отримані дані анкетування щодо задоволеності умовами навчання у 

закладі вищої освіти. Проаналізовано мотивацію, якою керуються у навчанні студенти першого курсу 
(отримання диплому, набуття знань, оволодіння професією). Визначено взаємозалежність між проявами 

адаптованості у закладі вищої освіти та проявом особистісної та ситуативної тривожності. Окреслено 

перспективи подальшого дослідження.  

Ключові слова: адаптованість до навчання, адаптованість до навчальної групи, мотивація до навчання, 

особистісна тривожність, ситуативна тривожність.   

 

Для сучасної молоді час вступ до закладу вищої освіти є значним та вагомим етапом у 

здобутті омріяної та бажаної професії. Позитивні емоції, сподівання, очікування сприяють 

їхній адаптації до тих нових умов, в які вони потрапили. Однак, частина юнаків та дівчат 

потрапляючи у нові, незвичні для них умови не може швидко і добре адаптуватися, адже 

ламається їхній  динамічний стереотип і пов'язаних з ним емоційних переживань. 

Першокурсники тривожаться, хоч і намагаються, але інколи не можуть контролювати свої 

негативні емоції, і як наслідок у них виникає дезадаптація. Нерідко так буває, що соціально-

психологічна дезадаптація породжує втрату сформованих позитивних установок і відносин 

студента-першокурсника.  

Вирішення питання адаптації студентів до навчання у заклади вищої освіти хвилює цілу 

низку вітчизняних науковців. Так, дослідження проблеми адаптації студентів до навчання 

(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; програму дослідження 

соціально-психологічних чинників адаптації молоді до навчання у закладах вищої освіти та 

майбутньої професії розробили В. Каземіренко та інші науковці. 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 
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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]. 

З метою визначення процесу адаптації до навчання до закладу вищої освіти студентів ми 

провели емпіричне дослідження. В опитуванні прийняли участь 77 студентів першого курсу 

педагогічного та гуманітарного факультетів Мукачівського державного університету 

Закарпатської області. В якості  психодіагностичного інструментарію ми використали такі 

методики: анкета «Задоволеність умовами навчання у закладі вищої освіти»; методика 

дослідження адаптованості студентів у ВУЗі (Т.Д. Дубовицька,  А.В. Крилова); методика 

«Вивчення мотивації навчання у виші» (Т.І. Ільїна); методика дослідження оцінки рівня 

реактивної та особистісної тривожності Ч.Д. Спілбергера та Ю.Л. Ханіна [2]. Результати 

описано з використанням методів математичної статистики. 

Адаптація студентів до навчання у закладі вищої освіти здійснюється під впливом 

багатьох чинників. Ці чинники пов’язані як із соціальним оточенням, так і з внутрішніми 

характеристиками молоді. До них належать внутрішні настанови особистості, когнітивна та 

емоційна оцінка нової ситуації, емоції, мотиви особистості, соціальна ситуація, сім’я, 

можливості батьків, власні бажання, вплив друзів та інше.   

Опитування за анкетою «Задоволеність умовами навчання у закладі вищої освіти» 

показало, що для переважної кількості студентів домінуючою причиною вибору даного 

закладу вищої освіти було наявною обрана ними спеціальність, за якою готуються спеціалісти 

їхнього профілю. Організація навчального процесу у даному закладі вищої освіти та обрана 

спеціальність відповідає їхнім уявленням. Також студенти зазначили, що їхній рівень 

загальноосвітньої підготовки не зовсім відповідає вимогам закладу вищої освіти. Більшість 

студентів у своїй академічній групі морально-психологічний клімат оцінили 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) з’ясовано, що в цілому тільки 17 (22%) студентів-першокурсників є 

адаптованими до навчальної групи. В їхній навчальній групі їм комфортно, легко спілкуються 

з однокурсниками, дотримуються групових норм та правил. Якщо потребують допомоги, то  

звертаються до однокурсників. 13 (16,8%) студентів-першокурсників не адаптовані до 
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навчальної групи. Мають труднощі у спілкуванні з однокурсниками, стримані у відносинах, 

важко знаходять спільну мову з однокурсниками. Не приймають групові норми і правила. А 

також не можуть звернутися до одногрупників за допомогою. Інші досліджувані мають 

середній рівень адаптованості до навчальної групи, що за успішної систематичної роботи 

педагогічного колективу, психологічної служби та самих студентів дозволить їм успішно 

адаптуватися.  

Якщо адаптованість до навчальної групи є більш менш нормальною, то  результати 

дослідження адаптації до навчальної діяльності вказали нам на значні труднощі. Тільки 14 

(18,2%) студентів-першокурсників показали високий рівень адаптованості до навчальної 

діяльності. Засвоєння навчальних предметів для них не є проблемою, успішно і вчасно 

виконують навчальні завдання. В разі потреби можуть звернутися за допомогою до викладача, 

вільно висловлюють свої думки, можуть проявити свою індивідуальність і здібності на 

заняттях. Значна частина, а саме 31 (40,2%) студент-першокурсник має низький рівень 

адаптованості до навчальної діяльності. Вони  важко засвоюють навчальний матеріал і 

виконують навчальні завдання; їм важко виступати на заняттях, висловлювати свої думки. А 

це фактично підтверджує дані, що визначено в результаті анкетування, в частині, де 

першокурсники зазначили про недостатній рівень у них загальноосвітньої підготовки в школі.  

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 п’ятої студентів є адаптованими до навчальної 

групи та навчальної діяльності. Не великий відсоток (16,8%) студентів, що проявляють 

низький рівень адаптованості до навчальної групи. Значно більше студентів-першокурсників 

(40,2%) не є адаптованими до навчальної діяльності на даному етапі. А це свідчить про те, що 

дані студенти потребують комплексної допомоги психологів, кураторів, викладачів.  

Адаптація до навчальної діяльності та групи, успішність навчання студентів на першому 

курсі багато в чому визначається їхніми мотиваційними настановами. Як показали нам 

результати анкетування більшість вчорашніх абітурієнтів обрала професію за бажанням, 

свідомо. Отримання професійних знань та умінь починається з навчальної діяльності, в якій 

більшість першокурсників безпосередньо керується навчальними мотивами.  

За методикою «Вивчення мотивації навчання у виші» (Т.І. Ільїна) визначено 26 (33,8%) 

студентів першого курсу, які спрямовані у своїй мотивації до отримання обраної спеціальності 

на отримання знань, тобто навчальна діяльність у них є основною. 15 (19,5%) студентів-

першокурсників у своїх навчальних мотивах спрямовані на оволодіння професією, тобто 
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майбутня професія для них є цікавою і вони хочуть отримати ті знання, які їм допоможуть у 

майбутньому працювати. А також значна частина студентів першого курсу спрямована на 

отримання диплому – таких студентів нами виділено 36 (46,7%) осіб. Тобто їх не цікавить сам 

процес навчання, накопичення знань, отримання практичних навичок, а тільки самий 

результат (диплом), який вони отримають в кінці навчання.  

Аналіз середніх значень показав, що найбільше на оволодіння знаннями спрямована та 

група студентів, що має низький рівень адаптованості до групи. Дані відмінності нами 

визначено на рівні статистичної значущості (p = 0,036). Щодо шкал «оволодіння професією» 

та «отримання диплому», то відмінностей у студентів з різним рівнем адаптованості не 

виявлено.  

Таким чином, найбільша кількість студентів-першокурсників спрямовані на отримання 

диплому, менша кількість на набуття знань та найменше – на оволодіння професії.  

З метою уточнення навчальної мотивації студентам було запропоновано перелік мотивів 

навчальної діяльності (методика «Мотивація навчальної діяльності» А.О. Реана, 

В.А. Якуніна). Вони їх розмістили за ступенем зменшення впливу на успішність навчальної 

діяльності. Опитування показало, що переважна більшість студентів-першокурсників 

найважливішими мотивами вважають: 1) стати висококваліфікованим спеціалістом, 2) 

забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності, 3) набути глибоких та міцних 

знань, 4) успішно навчатися, 5) складати іспити на «добре» і «відмінно», 6) отримати диплом, 

7) досягти поваги викладачів, 8) досягти схвалення батьків та оточуючих, 9) постійно 

отримувати стипендію. Тобто значущою для студентів-першокурсників є зовнішня мотивація. 

Необхідні внутрішні мотиви для успішної системної навчальної діяльності мотиви 

розташувалися на останніх місцях: 10) успішно продовжити навчання на наступних курсах, 

11) не запускати вивчення навчальних предметів, 12) отримати інтелектуальне задоволення, 

13) бути постійно готовим до наступного заняття, 14) виконувати вимоги викладачів.  

У процесі адаптації до навчання у закладах вищої освіти студенти-першокурсники часто 

переживають тривогу. Це може бути і як особистісна тривожність як особистісна риса, а також 

і ситуаційна тривожність як реакція на ті події, які відбуваються в оточуючому середовищі.  

За методикою дослідження оцінки рівня реактивної та особистісної тривожності 

Ч.Д. Спілбергера та Ю.Л. Ханіна визначено, що прояв тривожності залежить від рівня 

адаптованості студентів-першокурсників до навчальної групи.  

У студентів високого рівня прояву адаптованості до навчальної групи особистісна 

тривожність середнього рівня (М = 38,06; σ = 5,31), реактивна тривожність також середнього 

рівня (М = 39,76; σ = 6,07). Із середнім рівнем прояву адаптованості тривожність більш 
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інтенсивніше проявляється: особистісна тривожність є середнього рівня, але майже на межі 

високого рівня (М = 44,36; σ = 6,89); реактивна тривожність знаходиться в межах високого 

рівня (М = 46,70; σ = 7,16). У студентів-першокурсників з низьким рівнем прояву адаптованості 

проявляється середній рівень особистісної тривожності (М = 43,46; σ = 5,52) та високий рівень 

реактивної тривожності (М = 47,85; σ = 7,64).  

Таким чином, у дослідженій студентській групі спостерігається середній та високий 

рівень прояву як особистісної, так і реактивної тривожності. Однак реактивна тривожність 

більше проявляється у студентів першого курсу, що може бути пов’язано із переживанням 

адаптаційних процесів ними. Отже, на адаптацію студентів-першокурсників впливає 

тривожність як особистісна, так і реактивна.  

Як показують результати вивчення адаптації студентів, деякі з них потребують 

психологічної допомоги щодо зниження ситуативної тривожності. Тривожність  

першокурсників пов’язана з переживанням соціального стресу, ситуаціями загрози престижу 

індивіда, самооцінці, самоповазі, фрустрацією потреби в досягненні успіху, проблемами та 

страхом у взаєминах із однолітками та викладачами. Тривожність і невпевненість студентів 

сприяє появі стресових станів та депресії. Підвищена тривожність студента призводить до 

розвитку синдрому психологічного виснаження, що на фізіологічному рівні виявляється у 

зниженні опору організму, загостренні хронічних захворювань, а це призводить до збільшення 

кількості пропусків занять через хворобу та до зниження успішності. Підвищена тривожність 

впливає на загальний психологічний клімат у групі, розвиток конфліктних ситуацій з 

однолітками, викладачами та батьками. Отже, в період адаптації першокурсники потребують 

кваліфікованої психологічної підтримки, особливої уваги з боку викладачів та батьків.  

Висновки та перспективи подальших досліджень.  

Таким чином, отримані результати свідчать, що очікування щодо навчання у даному 

закладі вищої освіти у минулих абітурієнтів справдилися, вони отримують підтримку в 

процесі студентського життя.  

Студенти першого курсу в цілому легше адаптуються до навчальної групи, ніж до 

навчальної діяльності у закладі вищої освіти.  

Мотивація до навчальної діяльності визначається далекою перспективою – отримання 

майбутнього диплому, в меншій мірі набуттям знань та оволодінням професії.  

Більш значущою для студентів-першокурсників є зовнішня мотивація. А внутрішні 

мотиви, що необхідні для успішної системної навчальної діяльності і які у майбутньому 

давали б кращий результат не є настільки значними для них.   
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Виявлений середній та високий рівень прояву як особистісної, так і реактивної 

тривожності у студентів є можливою перепоною для їхньої успішної адаптації як до 

навчальної групи, так і до навчальної діяльності. 

Отримані результати визначають перспективи нашого дослідження, які ми вбачаємо у 

вироблені програм психологічного супроводу першокурсників з адаптації до закладу вищої 

освіти.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме адаптации студентов первого курса в заведение высшего 
образования. Раскрыто отдельные теоретические основы понимания адаптации студентов к обучению в 

заведении высшего образования. Представлены результаты эмпирического исследования адаптированности 

студентов первого курса к учебной группе и учебной деятельности. Описаны полученные данные анкетирования 

по удовлетворенности условиями обучения в заведении высшего образования. Проанализировано мотивацию, 

которой руководствуются в обучении студенты первого курса (получение диплома, приобретение знаний, 

овладение профессией). Определены взаимозависимость между проявлениями адаптированности в заведении 

высшего образования и проявлением личностной и ситуативной тревожности. Определены перспективы 

дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: адаптация к обучению, адаптация к учебной группе, мотивация к обучению, личностная 

тревожность, ситуативная тревожность. 

 
Summary. Entering to higher educational establishment is a significant and important step for modern youth in 

getting preciuos and desirable profession. In the process of adaptation to learning, they experience both positive 

emotions, expectations and negative emotions, disappointments and difficulties. The success of the adaptation of the first 

year students is influenced by a number of external and internal factors. 

The article is devoted to the problem of adaptation of first year students to higher educational establishment. 

Theoretical bases of understanding adaptation and disadaptation of students to studying at a higher educational 

institution have been revealed. 

The results of the empirical study of adaptation of first year students to the study group and educational activities 

have been presented. The results of the questionnaire on satisfaction with the conditions of study at the higher educational 

establishment have been described. They live up to the expectations invested in studying at this higher educational 

establishment and receive support in the process of student’s life. 
Students who are adapted to the training group and educational activities and those who have a low level, ie, are 

not completely adapted, have been selected. It is noted that students with an average level of adaptability for the 
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systematic and integrated work of the teaching staff and psychological service will be able to successfully adapt and have 

no difficulty in the process of learning, communication and cooperation in the student’s group. 

The motivation, which guides first year students in studying (obtaining a diploma, acquiring knowledge, mastering 

a profession) has been analyzed. Motivation for educational activity is determined by a distant prospect - getting a future 

diploma, to a lesser extent, by acquiring knowledge and mastering the profession. More important for freshmen students 

is external motivation. And the internal motives that are necessary for a successful systemic learning activity and which 
in the future would give a better result are not so significant for them. 

The interdependence between the manifestations of adaptability in the higher educational establishment and the 

manifestation of personal and situational anxiety has been determined. The average and high level of manifestation of 

both personal and reactive anxiety among freshmen students is a possible barrier for their successful adaptation both to 

the training group and to the educational activity. 

The results obtained determine the prospects of study, which we consider in the developed programs of 

psychological support of the first year students in adapting to the higher educational establishment.  

Key words: adaptability to study, adaptation to the study group, motivation for learning, personal anxiety, 

situational anxiety. 
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РОЛЬ КРЕАТИВНОСТI ТА САМОАКТУАЛIЗАЦIЇ ОСОБИСТОСТI В ПРОЦЕСI 

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦIАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

IНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 
Анотацiя. В статтi розглядається особливостi процесу формування творчого потенцiалу особистостi 

в умовах закладу вищої освіти. Розкрито актуальнiсть даної теми на прикладi навчання майбутнiх вчителiв 

iноземної мови. Проведений теоретичний аналіз дозволив нам визначити, що творчiсть є провiдною 

характеристикою самоактуалiзованої особистостi, а також стає метою i способом її iснування. Також 

проаналiзовано емпiричнi данi проведеного нами дослiдження соцiальної креативностi та самоактуалiзацiї як 

базових компонентiв творчого потенцiалу особистостi. В статті ми видiлили 4 блоки, якi лежать в основi 

професiйної творчої дiяльностi вчителiв-iноземцiв. Та вбачаємо перспективу подальших досліджень у розробцi 

тренiнгової програми щодо розвитку таких якостей, як креативнiсть та само актуалізація. 

Ключовi слова: творчий потенцiал, самоактуалiзацiя, креативнiсть особистостi, нова школа. 

 
Процес навчання у закладі вищої освіти, як промiжна ланка у системi неперервної освiти 

посiдає центральну позицiю. Використання у навчаннi iнновацiйних методiв та форм роботи 

набуває подвiйного значення: по-перше, творчий стиль роботи вчителiв практичних мовних 

дисциплiн значно активiзує розумову активнiсть студентiв та учнiв, розвиває у майбутнiх 

викладачiв особливостi творчої особистостi, поглиблює мотивацiю їхнього опанування 

iноземною мовою; по-друге, викладачевi, який сам вiдчув на собi та пройшов процес творчого 

навчання, бiльш легко сприйняти та усвiдомити творчий стиль професiйної дiяльностi, 

успiшно реалiзовувати його в подальшiй викладацькiй практицi. 

Нова парадигма освiти потребує якiсно вищої професiйно-методичної пiдготовки 

«вчителя-мислячого», учителя-дослiдника, того, хто сам «продукує», здатного до 

самовдосконалення, самоосвiти та проектування шляхiв розвитку сучасної освiти, що 

передбачає вибiр стратегiй i прийомiв засвоєння iноземної мови та культури для школярiв. 

Проблема розвитку творчого потенцiалу особистостi знаходить своє вiдображення в 

роботах В. Андреєва, I. Волощука, В. Дружинiна та iнших науковцiв. Необхiднiсть пiдготовки 

творчої особистостi майбутнього вчителя пiдкреслюється, зокрема, в роботах В. Бiм,  

Н. Мартинович, Д. Мацька [1; 3]. 

Проведений теоретичний аналiз наукової роботи з фахової пiдготовки майбутнiх 

учителiв англiйської мови засвiдчив, що дослiдження ролi саме соцiальної креативностi та 

самоактуалiзацiї особистостi в процесi формування творчого потенцiалу майбутнього вчителя 
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iноземної мови є недостатньо вивченим на сучасному етапi розвитку освiти i науки, що i стало 

метою нашого дослiдження. 

Творчий потенцiал iснує в кожному, i це вiдкриває потенцiйнi можливостi для його 

розвитку. Вчений А.В. Брушлинський не видiляє креативнiсть як особливе психiчне 

утворення. Вiн вважає її основною ознакою будь-якого мислення. Тому мисленню, що 

обумовлене предметною дiяльнiстю, вчений вiдводить домiнуючу роль в творчому процесi. 

В такому випадку, потрiбно дотримуватися думки, що будь-яке мислення, є процесом 

пошуку i вiдкриття нового, i тому цей процес є творчим, кiнцевим результатом якого є зовсiм 

новий продукт [2]. 

Творчiсть є провiдною характеристикою само-актуалiзованої особистостi, а також стає 

метою i способом її iснування. Навчальний процес у ЗВО створює можливостi для формування 

самоактуалiзацiї особи студентiв, якi, ставши у свою чергу вчителями, матимуть змогу 

формувати аналогiчну потребу в учнiв. Лише факт самоактуалiзацiї учня є умовою 

самоактуалiзацiї вчителя [4]. 

Творчiсть має рiзнi рiвнi:  

 використання вже iснуючих знань i розширення областi їх застосування; 

 створення абсолютно нового пiдходу, що змiнює звичний погляд на об'єкт або область 

знань. 

Рiвнi педагогiчної творчостi: 

Перший рiвень творчостi – це рiвень елементарного взаємодiї з групою вихованцiв. 

Педагог вже використовує зворотний зв'язок, коригує свої дiї за її результатами. Але вiн дiє за 

шаблоном, за досвiдом iнших педагогiв. 

Другий рiвень – це рiвень оптимiзацiї дiяльностi, починаючи з його планування. 

Творчiсть тут полягає в умiлому виборi i доцiльному поєднаннi вже вiдомого педагогiв змiсту, 

методiв i форм навчання. 

Третiй рiвень – евристичний. Педагог використовує i творчi можливостi живого 

спiлкування з дiтьми. Найвищий рiвень творчостi педагога характеризується його повною 

самостiйнiстю. Вiн може використовувати вже готовi прийоми, але вкладати в них своє 

особистiсне начало [4]. 

Педагогiчна творчiсть – це завжди пошук i знаходження нового. 

Таким чином, метою нашого дослiдження стало – експериментальне дослiдження ролi 

самоактуалiзацiї та креативностi особистостi в процесi формування творчого потенцiалу 

майбутнього вчителя iноземної мови. 
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В ходi експериментального дослiдження ролi самоактуалiзацiї та креативностi 

особистостi майбутнього вчителя iноземної мови ми використали такi психодiагностичнi 

методики, як: методика виявлення соцiальної креативностi та методика визначення рiвня само 

актуалiзацiї особистостi вчителiв iноземної мови. 

Аналiзуючи отриманi результати за методикою «Соцiальна креативнiсть» можемо 

прослiдкувати, що найбiльш вираженою шкалою в студентiв за даною методикою є шкала 

«допитливiсть» середнє значення якої 8,06. Що означає, що опитуванi студенти цiкавляться 

навколишнiм середовищем, прагнуть до нового та мають широке коло iнтересiв. Хочуть 

пiзнавати рiзнi галузi наукового знання, та вдосконалювати вмiння та навички своєї 

професiйної дiяльностi. 

Для кращого сприйняття результатiв данi дослiдження представленi в табл. 1. 

Табл. 1 

Результати дослiдження за методикою виявлення соцiальної креативностi  

(4 курс «Англiйська фiлологiя») 
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Середнє 

значення 
7,14 8,06 7,38 8,04 5,78 6,76 6,40 7,50 

Стандартне 

вiдхилення 
0,86 0,82 1,47 1,07 1,54 1,57 1,64 1,69 

 

Студенти в яких прослiдковується тенденцiя до вираження даної шкали на парах активнi, 

задають додатковi питання, цiкавляться всiм, що пов’язане з їх навчально-професiйною 

дiяльнiстю. Допитливiсть як особистiсна характеристика впливає на творчий потенцiал, 

оскiльки, чим бiльше студент дiзнається нового тим бiльше вiн може моделювати нових, 

ранiше не змодельованих рiшень наукової проблематики. Також проаналiзувавши отриманi 

данi, можемо сказати, що така шкала як «iнтуїцiя» має незначне вираження в студентiв 

четвертого курсу – тiльки 5,78. З цього ми можемо зробити такi висновки, що студенти не 

спроможнi робити прогнози своєї майбутньої професiйної дiяльностi, даний феномен є 

негативним явищем. 

Проiнтерпретувавши отриманi данi за методикою  «Визначення рiвня самоактуалiзацiї 

особистостi» ми отримали наступний результат. Помiтне значне вираження шкали 
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«креативнiсть» середнє значення, якої 10,2. Це дає нам змогу стверджувати, що у студентiв 

даної групи креативнiсть, як характеристика особистостi виражена на високому рiвнi. Дане 

явище означає те, що студенти здiйснюють творчий пiдхiд до навчально-виховного процесу. 

Використовують рiзнi творчi засоби та методи для досягнення навчально-професiйних цiлей. 

Оскiльки цi студенти є на випускному курсi, це є позитивним явищем у їх розвитку, тому що 

вони зможуть використати креативнiсть у своїй приближеній професiйнiй дiяльностi, тобто у 

викладаннi iноземної мови у навчальних закладах. 

Дана характеристика характеризує студентiв як професiоналiв, якi готовi до створення 

принципово нових iдей, якi вiдхиляються вiд традицiйних або прийнятих схем мислення. 

Студенти в яких переважає дана характеристика здатнi творити незвичайнi iдеї, вiдхилятися 

вiд традицiйних схем мислення, швидко розв’язувати проблемнi ситуацiї. 

Для збiльшення наочностi хочемо представити отриманi данi на рис. 1. 

 

Рис.1. Результати дослiдження за методикою САМОАЛ (4 курс «Англiйська фiлологiя»)  

 

Слiд звернути увагу на негативну тенденцiю вираження шкали «орiєнтацiя в часi» - 6,2. 

Низький результат за цим показником означає, що студенти, невротично заглибленi в минулi 

переживання, мають завищенi прагнення до досягнень, пiдозрiлi i невпевненi у собi. На це слiд 

звернути увагу психологу ЗВО та надати потрiбну допомогу студентам-фiлологам. 

Слiд звернути увагу на недостатню вираженiсть шкали «контактнiсть». В опитувальнику 

САМОАЛ контактнiсть розумiється не як рiвень комунiкативних здiбностей особи або як 

навички ефективного спiлкування, а як загальна схильнiсть до взаємно корисних i приємних 

контактiв з iншими людьми. Отже, можемо стверджувати, що студенти даної вибiрки не 
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схильнi до мiжособистiсних контактiв. Це також дає психологовi базу для корекцiї даного 

явища. 

Таким чином, всi дослiдженi властивостi особистостi майбутнiх вчителiв iноземної мови 

можна класифiкувати у 4 блоки, якi лежать в основi творчого потенцiалу особистостi 

майбутнього вчителя iноземної мови: 

1 блок – творчий, до нього ми вiдносимо такi характеристики особистостi як творче 

мислення, оригiнальнiсть, творче ставлення до професiї, креативнiсть, уява, гнучкiсть та 

спонтаннiсть. Цей блок характеризує здатнiсть особистостi майбутнього вчителя iноземної 

мови до налаштування себе на досягнення кiнцевої мети творчої дiяльностi, вимогливiсть до 

результатiв власної творчостi. Знаходження нових, нестандартних та ефективних виходiв iз 

проблемних ситуацiй. 

2 блок – інтелектуальний, в ньому проявляються такi дослiджуванi властивостi 

особистостi як допитливiсть, iнтуїцiя, пiзнання, почуття гумору. Цей блок якостей забезпечує 

вмiння майбутнього фахiвця працювати з текстами, смисловими одиницями, забезпечує 

вмiння узагальнювати iнформацiю. Розвиватися в галузi обраної науки та здатностi до рiзних 

когнiтивних процесiв. 

3 блок – емоційно-мотивацiйний, до нього вiдноситься емоцiйнiсть, цiнностi, погляди на 

природу, контактнiсть та орiєнтацiя в часi. Даний блок характеризує емоцiйний супровiд 

творчостi, емоцiйне налаштування на творчий процес, що висвiтлює емоцiйно-образнi 

характеристики психiки вчителя-iноземця. Також виражає своєрiднiсть iнтересiв особистостi, 

її орiєнтацiю на творчу активнiсть; при цьому головну роль вiдiграє пiзнавальна мотивацiя 

викладача. 

4 блок – особистісний (iндивiдуальний), в ньому ми скоординували такi властивостi 

особистостi, як автономнiсть, саморозумiння та аутосимпатiя. Цей блок якостей забезпечує 

адекватне сприймання особистiстю самої себе, розвиток самостiйностi та здатностi до 

самоаналiзу в процесi навчально-професiйної дiяльностi. 

Таким чином нами визначено, що розвиток таких якостей, як креативнiсть та 

самоактуалiзацiя в процесi формування творчого потенцiалу вчителя iноземної мови, 

призводить до вiдчутного пiдвищення якостi навчання й виховання, тобто до зростання 

професiйної майстерностi – основне з основних завдань системи пiслядипломної освiти. 

Творчий потенцiал визначається, як динамiчно-iнтегративна якiсть особистостi вчителя 

iноземної мови, яку можна визначити, як здатнiсть вiдхилятися вiд стереотипiв та iнерцiї 

мислення в педагогiчнiй дiяльностi, створювати креативнi продукти; потреба i готовнiсть до 
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творчої  та професiйної самореалiзацiї; нестандартне ставлення до себе, навколишнього свiту, 

до будь-яких життєвих явищ. 

Особлива увага повинна придiлятися фаховому становленню вчителя iноземної мови в 

системi пiслядипломної освiти. Покращення професiйностi молодого вчителя та пiдвищення 

його квалiфiкацiї потрiбно здiйснювати на основi сучасних технологiй, методик, використання 

набутого вiтчизняного i зарубiжного досвiду. 

Перспективу подальшого дослiдження вбачаємо у розробцi тренiнгової програми щодо 

розвитку таких якостей, як креативнiсть та самоактуалiзацiя. Оскiльки саме цi якостi лежать в 

основi творчого потенцiалу вчителя iноземної мови. 
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Аннотация. В статье рассматривается особенности процесса формирования творческого потенциала 

личности в условиях учреждения высшего образования. Раскрыто актуальность данной темы на примере 

обучения будущих учителей иностранного языка. Проведенный теоретический анализ позволил нам определить, 

что творчество является ведущим характеристикой самоактуалiзованои личности, а также становится 

целью i способом ее существования. Также проанализированы эмпирические данные проведенного нами 
исследования социальной креативности и самоактуалiзацiи как базовых компонентов творческого потенциала 

личности. В статье мы выделили 4 блока, которые лежат в основе профессиональной творческой 

деятельности учителей-иностранцев. И видим перспективу дальнейших исследований в разработке тренiнговий 

программы по развитию таких качеств, как креативность и же актуализация. 

Ключевые слова: творческий потенциал, самоактуалiзацiя, креативность личности, новая школа. 

 

Summary. The article considers the peculiarities of the process of forming the creative potential of the individual 

in the conditions of higher educational establishment. The relevance of this topic on the example of future teachers of the 

foreign language  training has been revealed. The conducted theoretical analysis allowed us to determine that creativity 

is a leading characteristic of self-accustomed personality, and also becomes an objective and a way of its existence. The 

empirical data of the conducted research of social creativity and self-actualization as the basic components of the creative 
potential of the personality have been analyzed. 

Сreative potential as a dynamically and integrative quality of the teacher of  foreign language personality, which 

can be defined as the ability to refuse stereotypes and  inertia of thinking in pedagogical activity, to create creative 

products; the demand and readiness for creative and professional self-realization; non-standard attitude towards oneself, 

surrounding world and any life events have been identified. The necessity of paying special attention to the professional 

formation of the teacher of foreign language in the system of postgraduate education has been considered. Improving the 

professionalism of a young teacher and improving his/her qualification should be based on modern technologies, 

techniques, use of acquired native and foreign experience. The article highlights 4 blocks, which form the basis of the 

professional creative activity of future teachers of foreign language. 

Key words: creative potential, self-actualization, person creativity, new school. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ДИСТАНТНОЇ СІМ’Ї 

 
Анотація. У статті висвітлено основні причини виникнення та проблеми сучасної дистантної сім’ї. 

Означено особливості міграції та внесок вітчизняних та зарубіжних вчених у її дослідження. Розкрито підходи 

до вивчення сім’ї, її функції та структуру. Зазначено, що сучасна українська сім’я не належно реалізовує свій 

потенціал внаслідок трудової міграції. Розкрито поняття «дистантна сім’я», «трудова міграція». Здійснено 

аналіз становища дистантної сім’ї в Україні. Розглянуто зміни традиційних соціальних ролей у дистантних 
сім’ях. 

Ключові слова: сім’я, трудова міграція, дистантна сім’я. соціальні ролі, виховання дітей. 

 

У контексті сучасних освітніх і виховних пріоритетів все більше зростає стурбованість і 

увагу до проблеми існування нового соціального явища в нашій країні: дистантних сімей 

трудових мігрантів, соціального і психічного розвитку дітей в цих сім'ях. Сімейне середовище 

посідає найпершу та найважливішу позицію у процесі виховання дитини. В колі батьків та 

рідних формується особистість дитини. Проте цей важливий етап в дорослішанні дитини, 

страждає через негативні тенденції, які супроводжують структурні трансформації  економіки 

сучасної України: падіння рівня життя населення, зростання рівня безробіття, неповної 

зайнятості. 

Відсутність одного з батьків або виїзд обох батьків, негативно впливає на відносини в 

сім’ї та виховання дітей. За даними Міжнародної організації праці, на початку ХХІ сторіччя 

глобальна трудова міграція становить близько 120 млн. осіб, тобто 2,3% світового населення. 

Термін «міграція населення» (від лат. migration – переселення) позначає процес переселення 

(переміщення) людей, що перетинають межі тих чи інших територій зі зміною місця 

проживання назавжди чи на тривалий термін. В основі сучасної міграції з України лежать 

виїзди громадян України з метою працевлаштування за кордон. За неофіційними даними 

сьогодні за межами України перебувають близько семи мільйонів заробітчан. Сім’ю, яка 

характеризується особливими умовами життя, пов’язаного з перебуванням одного (чи обох) 

батьків за межами країни, ми розглядаємо як дистантну. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам сімейних відносин приділяли 

увагу А. Горячьов, О. Карабанова, С. Ковальов, О. Шаграєва, А. Сергеєва. Серед українських 

вчених, що досліджували психологічну проблематику сім’ї: О. Балакірєва, В. Бочарова, 

О. Бондарчук, М. Голубенко, Т. Гончаренко, І. Гребеннікова, В. Заслуженюк, Л. Карамушка, 

З. Кісарчук, Т. Кравченко, О. Ліщинська, О. Максимович, Р. Овчарова, О. Петрунько, 
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Л. Повалій, В. Постовий, В. Семиченко, С. Собкова, Т. Титаренко, Г. Федоришин, 

О. Федоренко та ін. Сьогодні можна побачити, що автори описують нові форми шлюбу та 

сімейних відносин: від традиційного шлюбу до гостьового, з’явились такі поняття як 

«студентська сім’я» та «дистантний шлюб» (В. Целуйко, Н. Соловйов, В. Торохтій). Окремим 

аспектам даної проблеми присвячені роботи О. Пенішкевич (запропоновано типологію 

дистантних сімей); Н. Гордієнко, Н. Куб’як (розглянуто дистантну сім’ю як об’єкт соціально-

педагогічної роботи); Т. Дорошок, Л. Ковальчук (проаналізовано зміни у поведінці дітей із 

сімей трудових мігрантів); О. Двіжони (досліджено вплив дистантних сімей на емоційно-

почуттєву сферу молодших школярів). Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми 

трудових мігрантів висвітлюється у працях  А. Ізотової, І. Стародубцевої, І. Трубавіної [6;7]. 

Метою статті є дослідження особливостей дистантних сім’ях як різновиду сучасної сім’ї. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сім'я – це мала соціальна група, заснована 

на шлюбі та кровній спорідненості. Члени сім'ї об'єднані емоційними зв'язками, спільністю 

побуту, моральною відповідальністю, взаємодопомогою. 

Батьківство ми розглядаємо як складний, багатогранний, поліфункціональний феномен, 

який інтегрує переконання, погляди, налаштування, очікування подружніх партнерів щодо 

виховання дітей. 

Типологія сімей розроблена на основі особливостей спілкування і внутрішньо сімейних 

стосунків, що зумовлюють взаємодію членів родинної групи і являється способом впливу 

подружжя один на одного і на дітей:  

1) За ступенем включення членів родини в сімейні стосунки, їх емоційної духовної 

єдності – згуртовані (інтегровані) і роз'єднані (дезінтегровані) сім'ї.   

2) За характером психологічної й ціннісно-орієнтаційної єдності розрізняються 

гармонійні і дисгармонійні сім'ї.  

3) За ознакою комунікативних установок членів родини розрізнюються корпоративні 

(прагматичні) і альтруїстичні сім’ї.   

4) За кількістю і характером комунікативних зв'язків розрізнюються відкриті і закриті 

сім'ї.  

5) Залежно від адаптивних ресурсів сім'ї, і здатності пристосовуватися до мінливості 

умов життя виділяють гнучкі й інертні (консервативні) сім'ї.  

6) За характером розподілу влади виділяють сім'ї єдиновладні (авторитарні) і 

демократичні. 

Діяльнісний підхід досліджує функції сім’ї, як особливі форми життєдіяльності, 

пов’язані із задоволенням потреб, саме в неналежному виконанні цих функцій ми можемо 
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прослідкувати порушення родинних взаємин в дистантних сім’ях: економічна – забезпечення 

матеріальних, господарсько-побутових потреб; регулятивна – регулювання стосунків між 

членами сім’ї на основі моральних норм через первинний соціальний контроль, реалізацію 

особистого авторитету і влади; репродуктивна – спрямована на народження дітей і 

продовження людського роду; сексуальна –  передбачає реалізацію сексуальних стосунків 

подружжя, досягнення ними сексуального задоволення; виховна – реалізовується як первинна 

соціалізація дитини, постійний вплив дітей на їхніх батьків, а також систематичний виховний 

вплив сімейної групи на кожного свого члена; комунікативна – задовольняє потреби членів 

сім’ї у спілкуванні і взаємодії один з одним і соціумом, багато в чому визначаючи характер 

сприйняття останнього; рекреативна – передбачає організацію дозвілля і відпочинок; 

психотерапевтична – ласка й увага один до одного; емоційна функція – задоволення базових 

психологічних потреб (потреба у визнанні, повазі, симпатії, емоційній підтримці; функція 

духовного спілкування – спільне проведення дозвілля, взаємне духовне збагачення і розвиток 

людини [6].  

Часто буває так, що в сім'ї, однин із батьків, не може виконувати  або реалізовуватися в 

повному обсязі перераховані функції. Існує ряд проблем, які стосуються дистантних  сімей, до 

яких відносяться соціально-економічні, культурні, педагогічні і психологічні. 

Важливим елементом функціонування сім’ї  є сімейні підсистеми – це диференційована 

сукупність сімейних ролей, що передбачає вибіркове виконання сімейних функцій. Сімейна 

роль – це модель поведінки, що об’єктивно сформована позицією особистості на базі її 

соціальних уявлень про родинні взаємостосунки і активується в системі відносин між 

подружжям та дітьми [7]. 

Підсистема передбачає правила виконання функції членами сім’ї: зовнішні (сімейні) та 

внутрішні (індивідуальні). У рольовій структурі сім’ї виділяють міжособові (відносини та 

досвід сімейного спілкування) та конвенційні ролі. Конвенційні ролі (визначаються 

соціокультурним середовищем [1]. 

Прийняття ролі здійснюється завдяки відповідальності за виконання ролі, 

компетентності, мотивації і відсутності суперечностей у свідомості людини, щодо її 

поведінкових моделей, позитивної трансформації при утворенні батьківської сім’ї з появою 

дитини [8; с. 54]. Дослідник І. Гребеніков, пропонує виділити три типи розподілення сімейних 

ролей: централістичний (авторитарний), де головним є один із подружжя; автономний, 

розподілення ролей між членами сім’ї, та невтручання в рольову структуру іншого учасника; 

демократичний, рівномірно розподілені ролі [2]. 
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Проблемою дистантних сімей є порушення реалізації, ігнорування або неналежне 

виконання функцій підсистем – своїх ролей батьками і дітьми.  

Сучасні дослідники виділяють такі види дистантних сімей: 

1. За проживанням (спільним, роздільним): а) сім’ї, у яких один із батьків перебуває на 

заробітках за межами України протягом тривалого часу (більше1-3 років); б) сім’ї, у яких 

батьки (обидва) перебувають на заробітках за межами України протягом тривалого часу 

(більше 1-3 років); в) сім’ї, де батьки працюють за вахтовим методом (нафтовики, газовики та 

ін.); г) сім’ї, у яких батьки періодично певний час відсутні (військові, моряки, артисти, 

спортсмени та ін.); д) сім’ї, у яких діти народжені поза шлюбом та батьки ніколи разом не 

проживали; е) сім’ї з громадян різних держав, у якій дитина проживає періодично з одним із 

батьків; є) розлучені сім’ї, у яких дитина постійно проживає з одним із батьків. 

2. За якістю сімейних стосунків: а) благополучні та неблагополучні; б) конфліктна, 

безконфліктна; 

3. За проживанням у ступені родинності: а) сім’ї, у яких дитина проживає з одним із 

батьків; б) сім’ї, у яких дитина проживає з родичами; в) прийомна сім’я; г) опікунська сім’я. 

Розглянувши види дистантних сімей слід зауважити, що особливої уваги за сучасних 

трансформаційних умов економічного розвитку нашої країни заслуговують сім’ї трудових 

мігрантів. 

Сім’ї трудових мігрантів (дистанційні сім’ї) – сім’ї, де обоє батьків (у випадку неповної 

сім’ї – батько чи мати) виїхали за межі України для працевлаштування і відсутні більше 6-ти 

місяців. Являється одним із видів дистантних сімей, що несе найбільш значимі наслідки для 

розвитку особистості дитини. 

Проблеми, що провокують виїзд батьків за кордон: заробіток задля покращення 

житлових умов, задоволення поточних життєвих потреб, придбання товарів повсякденного 

вжитку, накопичення коштів для оплати навчання дітей у вищих навчальних закладах, для 

стартового капіталу, створення власного бізнесу або розвитку своєї справи, питання 

нематеріального характеру [3]. 

Одним із найголовніших мотивів виїзду за кордон у пошуках роботи є майбутнє дітей. 

Проте розлука з батьками  створює для дітей складні соціальні, психологічні, моральні умови, 

що в подальшому створюють сприятливе підґрунтя для формування й проявів девіантних 

елементів у поведінці дитини.  

В дослідженні проведеному О. Яровою, діти, через постійну розлуку з матір’ю,  

перебувають в стані емоційного дискомфорту, в результаті – нестача материнської любові та 



Психологія: теорія і практика. Випуск 1 (1)ʼ 2018  

_______________________________________________________________________________________ 

38 
 

схвалення формують негативний психічний стан у дітей, створюють додаткові труднощі для 

виховання батьком дитини. 

Дистантна сім’я – це один із типів неповної сім’ї, в якій юридично наявні відносини двох 

батьків, але один із них через різні причини (заробітчанство, розлади в сім’ї тощо) досить 

тривалий час відсутній і здійснює спілкування на відстані (у листах, по телефону, під час 

короткочасних зустрічей тощо) [4]. Подружжя у дистантних сім’ях мають дефіцит прояву 

позитивних почуттів – як один до одного, так і щодо себе (ніжності, лагідності, любові тощо). 

У сучасній науковій літературі дистантну сім’ю фахівці розглядають як сім’ю, члени якої 

упродовж тривалого часу із різних причин проживають окремо один від одного. Зокрема, до 

таких сімей належать сім’ї моряків, артистів, полярників, геологів, спортсменів, космонавтів, 

трудових мігрантів тощо. Здебільшого як соціологи, так і психологи, вважають такі сім’ї 

нестійкими, однак не заперечують, що трапляється і навпаки [8].  

Психологічні ознаки дистантної сім’ї, в тому числі сім’ї «трудових мігрантів». 

1) Порушується функціонування, або відсутній певний компонент  в системі сімейних 

взаємин: мети (мета дорослих членів сім’ї не відповідає функціям сімейної системи); 

послідовності функціонування (дезорганізація сімейних стосунків, в результаті відсутності 

адекватного розподілу сімейних ролей, неузгодженості цілей та правил у функціонуванні сім’ї 

як цілісної системи); енергетики системи (брак активності, спрямованої на задоволення потреб 

інших членів родини, відсутність спрямованості на розвиток сім’ї і відповідно неготовність до 

змін у житті кожного окремого члена родини, так і сім’ї в цілому; 

2) Низький рівень та неналежна якість функціонування родини та нездатность 

виконувати сімейні обов’язки, відповідно, незадоволення основних потреб членів родини. 

Відповідно до робіт Є. Ейдеміллер, В. Юстицкіс, В. Целуйко, встановлено, що функції 

духовного (культурного) спілкування, гедоністична, первинного соціального контролю та 

емоційна в дистантній сім’ї не задовольняється [1]. 

«Трудові мігранти» під час тривалої відсутності у зв’язку із заробітками,  призводить до 

порушення системи сімейних взаємин, неправильних ролей подружжя у сім’ї, низької якості 

виконання сімейних обов’язків, виникають розлади, конфлікти. Найвагомішою є проблема 

дефіциту реального спілкування в сім’ї. 

Дослідниця Я. Раєвська стверджує, що соціальні відносини, в яких особистість відчуває 

себе нерівною з іншими, завжди характеризується протестуючою поведінкою. Однією з 

причин утворення дистантних сімей є соціально-економічна: необхідність фінансового 

забезпечення функціонування сім’ї, створення умов для належної освіти, надання з боку 

батьків переваги платним послугам, з одного боку, та неможливість забезпечити сімейні 
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потреби в країні – з другого, вимагають від батьків пошуку роботи з належною оплатою за 

межами країни. Наступною причиною утворення дистантних сімей є соціально-психологічна, 

яка детермінується міжособистісними відносинами в сім’ї, в тому числі конфліктами в сім’ях, 

між родичами і знайомими [4]. 

Ф. Мустаєва визначає дистантну сім’ю такою, в якій життєдіяльність кожного члена 

подружжя через специфіку їхньої професії переважно проходить окремо. До таких сімей вона 

відносить сім’ї борт провідників, моряків, артистів, космонавтів, геологів, військових, 

спортсменів, і вважає, що в середньому таких сімей є 4–6% від загальної кількості. І. Трубавіна 

дистантною називає сім’ю, члени якої з різних причин перебувають на відстані один від 

одного – професія, ув’язнення, лікування, неспроможність утримувати сім’ю і передача дітей 

тимчасово в інтернат. Автор схиляється до зарахування її до неблагополучної  сім’ї. В. 

Торохтій класифікує сім’ю як дистантну за особливими умовами її життя (це сім’я з 

недостатньою турботою, з непостійним батьківством). Д. Пенішкевич відносить до 

дистантних сімей заробітчан за кордоном [7]. 

Аналізуючи їхню життєдіяльність, вона пропонує таку класифікацію, умовно 

розділяючи їх на декілька категорій: 1) сім’ї, де існує взаєморозуміння (кожен з батьків 

виконує відведену йому роль, а один із них заробляє гроші на навчання дітей, будівництво 

житла, відкриття власного бізнесу тощо; такі сім’ї не можна назвати неблагополучними, 

соціальний захист зводиться до надання їм соціально-педагогічної допомоги інформативного 

характеру); 2) неблагополучні дистантні сім’ї (з дітьми вдома залишається один із батьків, 

частіше – чоловік; неможливість поєднання в таких умовах виконання ролі матері й батька; 

виникнення в членів сім’ї спочатку стресу, а з часом і депресії; втрати нерідко роботи через 

необхідність догляду за дитиною; вирішення потреби в матеріальних коштах за рахунок 

заробітку мігранта; зловживання алкоголем та бездоглядність дитини); 3) обоє батьків 

тривалий час перебувають на заробітках за кордоном (дитина, як правило, залишається під 

опікою бабусі, дідуся, далеких родичів, сусідів, друзів тощо; наслідок цього – дезадаптація та 

соціальна незахищеність дитини).  

Класифікація за причинами утворення дистантної сім’ї: внаслідок довготривалого 

тюремного ув’язнення одного з батьків; утворена після виїзду на заробітки одного з батьків у 

далеке зарубіжжя; утворена після виїзду одного з батьків у близьке зарубіжжя (постійне 

перебування на сезонних роботах); утворена внаслідок фактичного розпаду сім’ї (чоловік / 

дружина проживають від сім’ї окремо тривалий час). 

Особливостями дистантної сім’ї є: 1) роздільне проживання членів сім’ї; 2) 

відокремлення місця праці від домівки; 2) зміни ціннісних орієнтацій; порушення сімейної 
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рівноваги; 3) розпад сімейних зв’язків; 4) надання переваги одній із сімейних функцій 

(економічній). 

Подружжя у дистантній сім’ї має дефіцит прояву позитивних почуттів, низький рівень 

відчуття ніжності, тепла й любові, пріоритет надається економічним взаємовідносинам, шлюб 

стає формальністю. Також, відсутність безпосереднього спілкування (тільки за допомогою 

інтернет-зв’язку) впливає на емоційних стан. 

Безсумнівно, дистантні сім’ї потребують соціально-психологічної допомоги. Де варто 

приділити увагу проблемам дітей. Виховання особистості має базуватися на свідомості,  

самосвідомості, повазі до духовних і культурних цінностей народу і сім’ї. 

Процеси міграції населення в сучасних умовах не сприяють засвоєнню моральних і 

етичних цінностей сім’ї, а відокремлення батьків від родини веде до втрати кращих традицій, 

досвіду виховання дітей батьками. 
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Аннотация. В статье представлены основные причины возникновения и проблемы современной 

дистантного семьи. Отмечено особенности миграции и вклад отечественных и зарубежных ученых в ее 

исследования. Раскрыто подходы к изучению семьи, ее функции и структуру. Отмечено, что современная 

украинская семья должным образом не реализует свой потенциал в результате трудовой миграции. Раскрыто 

понятие «дистантная семья», «трудовая миграция». Осуществлен анализ положения дистантной семьи в 

Украине. Рассмотрены изменения традиционных социальных ролей в дистантных семьях. 
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Ключевые слова: семья, трудовая миграция, дистантного семья. социальные роли, воспитание детей. 

 

Summary. The article is devoted to the main reasons of the appearance and the problems of modern distant family. 

The peculiarities of migration have been defined as well as the contribution of national and foreign scientists in its study 

has been analysed. Approaches to the investigation of the family, its functions and structure have been revealed. It has 

been noted that the modern Ukrainian family does not properly realize its potential as a result of labour migration. It has 
been substantiated that the family as the main institution and the primary basis of the social environment should become 

the main link in the upbringing of the child as a conscious citizen. The concepts of "distant family" and "labour migration" 

have been revealed. The analysis concerning the state of affairs of a distant family in Ukraine has been carried out. 

Psychological features of a distant family have been analyzed. Changes of traditional social roles in distant families have 

been explored. 

The conclusion can be made that distant families need social and psychological assistance, where the special 

attention, without a doubt, should be paid to the problems of children. The upbringing of the personality should be based 

on consciousness, self-awareness, respectful attitude to the spiritual and cultural values of the people and the family. 

The migration processes of the population in modern conditions do not contribute to the acquisition of moral and 

ethical values of the family, and the separation of parents from the family leads to the loss of the best traditions as well 

as parents’ loss of upbringing experience of their children. 
Key words: family, labour migration, distant family. social roles, upbringing of children. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУПРОВОДУ ВТОРИННОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГА В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 
Анотація. У статті обґрунтовано основні суспільні тенденції, що зумовлюють необхідність вторинної 

соціалізації в сучасному суспільстві, визначено вимоги до педагога сучасної школи, які зумовлюють збільшення 

загального психологічного навантаження на нього. Окреслено основні завдання та проблеми, з якими 

стикається педагог в умовах розбудови нової української школи. Проаналізовано особливості психологічного 

супроводу вторинної соціалізації педагога в освітньому просторі. Визначено пріоритети підготовки 
практичного психолога освітнього закладу до роботи з педагогами. Розкрито умови, які ускладнюють взаємодію 

психолога з педагогами та здійснення психологічного супроводу його діяльності. 

Ключові слова: соціалізація, вторинна соціалізація, особистість, освітня взаємодія, нова українська 

школа, психологічний супровід, професійна діяльність, практичний психолог. 

 

Вступ. Нова українська школа сьогодні вибудовується відповідно до принципово нових 

тенденцій розвитку суспільства, зумовлених значними технологічними досягненнями у різних 

сферах життя. Аналітики, науковці та практики активно прогнозують нові зміни, на які ми 

маємо очікувати найближчим часом, що, у свою чергу, дає змогу визначити, формування яких 

нових здатностей і компетентностей необхідно починати вже сьогодні. Європейський 

парламент та рада визначають вісім основних компетенцій сучасності: спілкування рідною 

мовою; спілкування іноземними мовами; знання математики та загальні знання у сфері науки 

і техніки; навички роботи з цифровими носіями; навчання заради здобуття знань; соціальні й 

громадянські навички; ініціативність та практичність; обізнаність і самовираження у сфері 

культури [8].  

П. Лукша, директор Global Education Futures EdCrunch, з-поміж основних типів 

грамотності й базових навичок ХХІ ст. називає такі: управління концентрацією та увагою; 

готовність до співпраці; критичне, проблемно-орієнтоване й системне мислення; творчість; 

робота у міждисциплінарних середовищах; розуміння глобальних змін; управління собою і 

власним здоров’ям; сформованість навичок у сфері ІКТ, інформаційна гігієна; гнучкість та 

адаптивність; готовність до навчання протягом життя; відповідальність [5].  

Серед необхідних умінь уже близького 2020 р. фахівці називають такі: комплексне 

багаторівневе вирішення проблем; критичне мислення; креативність у широкому значенні; 

уміння управляти людьми; взаємодія з людьми; емоційний інтелект; формування власної 

думки й прийняття рішень; орієнтованість на клієнта; уміння вести перемовини; гнучкість 

розуму [6].  
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При цьому слід зауважити, що з-поміж наведених варіантів певні здатності й уміння не 

є новими, оскільки необхідність їх формування та розвитку педагоги й психологи здавна 

відзначали як базову умову ефективної життєдіяльності особистості, однак сьогодні більшість 

із визначених пріоритетних компетентностей є життєво необхідною.  

Постановка проблеми. Наразі вивчення проблем вторинної соціалізації актуалізується 

паралельно з прискоренням темпів соціальної динаміки, появою нових вимог до соціальної й 

професійної мобільності, а також зі змінами соціальних цінностей і пріоритетів. У сучасному 

світі доросла людина стикається з проблемою не лише необхідності усвідомлення цих змін, а 

й перегляду усталених принципів і смислів, трансформації існуючих соціальних уявлень, 

стереотипів і моделей поведінки, формування готовності до переосмислення існуючих норм і 

цінностей відповідно до стрімких змін суспільства. Тобто вона має докладати значних зусиль 

для адекватного сприйняття соціальних процесів, що відбуваються навколо неї. Відтак, 

питання якісної вторинної соціалізації дорослих на сьогодні набуває важливого практичного 

значення. Значною мірою це стосується освітнього простору, який вимагає дій на крок уперед, 

урахування прогнозів, а також нових форматів взаємодії з принципово «новим дитинством». 

Отже, необхідність вивчення особливостей, завдань та проблем вторинної соціалізації, яка 

актуалізує здійснення відповідних трансформацій щодо діяльності, поведінки, соціального 

мислення у сфері освіти, й зумовлює актуальність теми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження вторинної соціалізації має 

певну історію й традицію. Теоретико-методологічні дослідження цієї проблеми спрямовані на 

визначення змісту поняття «соціалізація» та її основних форм – первинної соціалізації, 

вторинної соціалізації – за певними теоретичними підходами, а також виокремлення 

характеристик розмежування понять «вторинна соціалізація»,«ресоціалізація» тощо. 

Прикладні дослідження присвячені вивченню окремих сфер соціалізації особистості 

(гендерна, політична, економічна, професійна та ін.), що розглядаються як складові 

соціалізації особистості протягом життя. 

Вивченню феномену соціалізації в психології, соціальній психології та соціології 

присвячені праці Б.Г. Ананьєва, О.Г. Асмолова, О.І. Власової, І.С. Кона, Д.О. Леонтьєва, 

В.В. Москаленко, А.В. Мудрика, Б.Д. Паригіна, Т.О. Рєпіної, В.О. Татенка, Т.М. Титаренко, 

Д.Й. Фельдштейна, Ю.М. Швалба та ін. Різноманіття визначень феномену «соціалізація» 

поєднує розуміння його як процесу становлення особистості, тобто особливих людських 

якостей індивіда. 

Традиційно більшу увагу дослідники приділяють аналізу особливостей первинної 

соціалізації. Соціалізація дорослої людини зазвичай розглядається в контексті вікових змін, 
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професійних криз, кардинальної перебудови життєдіяльності людини тощо. Однак слід 

відзначити, що більшість відомих теорій соціалізації виникли й досліджували процеси набуття 

соціального досвіду за умов стабільного прогнозованого поступового розвитку суспільства [7; 

10–12]. 

Соціалізація дорослої людини розглядається найчастіше в контексті ресоціалізації, тобто 

як процес освоєння принципово нових соціальних норм і культурних цінностей шляхом 

руйнування тих, які вже існують. Оскільки ресоціалізації передує процес руйнування, то слід 

говорити про цілеспрямовану вторинну соціалізацію, адже для нормального функціонування 

особистості в суспільстві може бути затребуваний наявний досвід людини, який дасть змогу 

опанувати нові знання, уміння, навички. Саме це актуалізує процеси вторинної соціалізації 

дорослої людини [9]. 

Проблемі вивчення психологічного супроводу присвячені праці таких дослідників, як 

М.Р. Бітянова, Е.Ф. Зеєр, Н.А. Лабунська, Л.І. Міщик, Р.В. Овчарова, Ю.М. Швалб, 

Т.Г. Янічева та ін. Відзначимо, що специфіку супроводу значно зумовлює сфера 

життєдіяльності людини, у якій вона стикається з певними труднощами, з якими не в змозі 

впоратися самостійно.  

Мета статті – визначити особливості супроводу вторинної соціалізації педагога в 

освітньому просторі нової української школи. 

Результати дослідження. Проведений нами аналіз особливостей діяльності 

практичного психолога в освітній установі з погляду соціально-психологічного супроводу 

соціалізації вчителя в умовах реформування освіти дає змогу відзначити, що середовище 

освітнього закладу впорядковується, розвивається й виявляється завдяки ефективній, свідомій 

та якісній діяльності педагогічного колективу як ядра освітнього простору певного 

навчального закладу. Саме цілеспрямована робота психологічної служби з педагогічним 

колективом має зумовити свідоме, а не інтуїтивне розуміння всіх процесів, що відбуваються в 

освітньому просторі, та механізмів, що забезпечують їх ефективність, створить умови для 

досягнення загальної мети сучасної освіти – розвиток особистості зі сформованою здатністю 

свідомого вибору принципів життєдіяльності, яка ґрунтується на моральності й освіченості 

людини [4]. Відтак, сьогодення нагально вимагає цілеспрямованої роботи практичного 

психолога з погляду допомоги, підтримки й супроводу особистісних і професійних змін 

педагога відповідно до нових тенденцій соціального життя, тобто ефективного здійснення 

вторинної соціалізації. 

Протягом останнього десятиліття інтерес до особливостей та механізмів процесу 

вторинної соціалізації значно збільшився. Причому основну проблему, стосовно якої немає 
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єдності думок,становить визначення того,де закінчується первинна соціалізація й починається 

вторинна. 

Сучасні підходи дають змогу стверджувати, що вторинна соціалізація є специфічним 

процесом, який зумовлений саморозвитком дорослого і спрямований на перегляд освоєного 

раніше (у дитинстві) соціального досвіду, норм поведінки, заданих суспільними системами 

зразків і установок. Це відбувається завдяки розширенню й ускладненню соціальних систем, 

до яких долучається людина. Завдяки цьому здійснюється розширення арсеналу соціальних 

ролей, які шляхом інтеріоризації включаються до внутрішнього світу людини та відповідним 

чином регулюють її поведінку. 

Отже, на відміну від первинної соціалізації дитини, яка здійснюється шляхом мало 

усвідомленого привласнення зовнішньої дії та її інтерналізації, соціалізація дорослого 

спрямована на самопізнання й самоусвідомлення себе та власного досвіду. Вторинна 

соціалізація будується на базі первинних інтерналізацій завдяки послідовному 

переосмисленню соціального досвіду, здобутого в минулому [1]. Саме вона задає власну 

траєкторію соціального розвитку особистості дорослої людини. 

Сучасна професійна діяльність педагога пов’язана з цілою низкою змін, що відбуваються 

в суспільстві. Вони прямо або опосередковано впливають на ефективність дій педагога в 

освітньому просторі, що сьогодні будується. Тут важливим є усвідомлення ним змін загальних 

тенденцій соціалізації особистості. Ф.П. Власенко відзначає [2], що сьогодні спостерігається 

таке: 

1) значні зміни умов первинної соціалізації: зменшення впливу сімейних відносин і 

збільшенням впливу більш рухомих соціальних структур (ЗМІ, неформальні об’єднання, 

організації, віртуальні спільноти тощо); 

2) розширення масштабів і збільшення ролі вторинної соціалізації: здобута освіта є лише 

основою професійної кар’єри, а висока динаміка суспільного життя вимагає постійного 

перенавчання і перекваліфікації (навчання протягом життя); 

3) зростання ролі особистісної ініціативи: відповідальність за напрям та ефективність 

процесу соціалізації несе сама людина, яка вибирає пропоновані їй соціальною ситуацією 

альтернативи; 

4) активні процеси міжнародної інтеграції надають певної стихійності соціалізаційним 

процесам, суперечать принципу єдиної соціалізаційної норми. 

Така ситуація потребує від педагога сучасної школи: готовності до самостійного 

мислення, здатності переосмислювати наявні знання та форми й методи їх презентації, 

розвитку гнучкості та широти поглядів, активного освоєння нових цінностей та умов 
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соціальної взаємодії. Це зумовлює збільшення загального психологічного навантаження щодо 

опанування нового соціального змісту, який має бути привласненим, освоєним, адекватно 

трансльованим й відтвореним у внутрішніх та зовнішніх планах життєтворчості й 

життєздійснення педагога як особистості, як професіонала. Усе це може бути якісно 

реалізувати завдяки організації послідовної роботи психолога з педагогами за умов, що ця 

робота здійснюватимуся в зустрічних напрямах їхньої взаємодії. З одного боку, педагог має 

усвідомити необхідність психологічної допомоги та не сприймати психолога як загрозу, а з 

іншого боку, психолог має бути готовим до формування довірливих відносин з педагогом та 

враховувати специфіку цих відносин в просторі освітнього закладу. 

За таких умов практичний психолог освітнього закладу має свідомо розгортати програму 

психологічно супроводу професійної діяльності педагога. Відзначимо, що в прикладних 

психолого-педагогічних дослідженнях найчастіше застосовують поняття «психологічний 

супровід» або «психологічне забезпечення» (часто як синонімічний ряд), коли мова йде про 

необхідність психологізації певного простору життєдіяльності людини.  

Проведений нами аналіз застосування поняття психологічного супроводу дає змогу 

відзначити, що найбільш активно проблематика супроводу вивчається у психолого-

педагогічному контексті [3]. Він досліджується стосовно становлення й розвитку дитини 

(учня), особливостей супроводу професійної діяльності вчителя (викладача) та роботи з 

батьками. Більшість підходів пов’язано зі спрямованістю на позитивність (успішність, 

самореалізацію, самостійність), а також з діяльністю щодо створення умов, сприяння або 

допомоги: «професійна діяльність створення умов», «предметна діяльність створення умов», 

«система моніторингу для надання допомоги», «метод створення умов забезпечення 

можливостей», «система заходів зі створення умов», «забезпечення умов сприяння 

діяльності», «взаємодія забезпечення», «форма виховання створення можливості», «напрям 

роботи зі здійснення заходів збереження та підвищення», «форма роботи задля допомоги». 

Відтак, при всьому різноманітті підходів усі сходяться на тому, що супровід пов’язаний 

з діяльністю фахівців соціономічних професій, яка є додатковою в просторі активності людини 

і спрямована на оптимізацію життєдіяльності. Отже, ми вважаємо, що психологічний супровід 

– це форма психологічної практики, що реалізується як додаткова (допоміжна) дія з боку 

спеціально підготовлених фахівців (психологів, соціальних працівників), яка зумовлюється 

необхідністю забезпечення відповідності простору внутрішньої й зовнішньої активності 

особистості нормативно-ціннісному й ціннісно-смисловому наповненню середовища, що її 

оточує. Основною метою забезпечення такої відповідності є створення умов для ефективної 
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самореалізації та життєдіяльності особистості, яка спирається на внутрішній потенціал 

людини, на її право самостійно здійснювати вибір і нести за нього відповідальність. 

Ми вважаємо, що в контексті психологічного супроводу практичний психолог 

освітнього закладу має актуалізувати необхідність свідомих змін ставлення педагога:  

● до власної професійної діяльності;  

● до власного педагогічного досвіду;  

● до стереотипів і традицій, що сформовані роками.  

Задля здійснення такої роботи практичний психолог має пройти цілеспрямовану 

підготовку у вищих закладах освіти або під час підвищення кваліфікації. Тут недостатньо 

обмежитися наданням інформації щодо специфіки професійної діяльності учителя та 

обговоренням особливостей його проблем. Важливою складовою такої підготовки має бути 

опанування активних методів психологічної роботи з вчителем, що спрямована на розвиток 

нових соціальних здібностей, готовності до життєдіяльності в умовах швидких соціальних 

змін. Сьогодні активно розробляються тренінгові програми, проводяться тренінг-семінари, 

проектні ігри тощо. Ми пропонуємо організовувати роботу в цьому напрямі шляхом 

організації роботи з вирішення проблемних задач, котрі спрямовані на побудову ефективної 

взаємодії психолога з педагогом, підвищення соціальної активності щодо нових форм 

комунікації. Специфіка розробки проблемної задачі вимагає чіткого й докладного 

формулювання проблемної ситуації таким чином, щоб ті, хто навчаються, у груповій та 

індивідуальній роботі мали можливість не просто ознайомитися з певною проблематикою 

взаємодії та здійснити аналіз проблеми, а в заданому контексті сформулювати певні завдання 

(кроки) щодо послідовності дій вирішення означеної проблеми, обґрунтувати їх, визначити 

очікуваний результат. Потенційним джерелом розробки проблемних задач є самі педагоги, які, 

спираючись на власний досвід, можуть досить якісно покращити їх зміст. Цікаво, що під час 

обговорення певних проблем та їх детального опису в самих педагогів, з якими ми працювали, 

формувалася потреба щонайменше у психологічному коментарі ситуації, яку вони описували. 

Важливим моментом роботи з проблемними задачами є забезпечення розуміння й 

співвідношення рольових і статусних позицій психолога та педагога, тобто уникнення 

«переходу» психолога на позицію педагога. Такий формат має надати практичному психологу 

реальний робочий інструмент, зрозуміти специфіку педагогічної діяльності, усвідомити 

власну роль щодо необхідності актуалізувати співпрацю з педагогами для вирішення їх 

професійних і соціально-психологічних проблем. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, психологічний супровід 

вторинної соціалізації педагога в освітньому просторі нової української школи має 

забезпечити: 

– готовність до системної перебудови власного соціального й професійного 

(педагогічного) мислення;  

– розуміння необхідності опанування новими формами й змістами взаємодії;  

– формування свідомої позиції прийняття наявних і прогнозованих змін, що 

відбуваються в сучасному дитинстві;  

– активну й творчу позицію щодо створення й освоєння новітніх умов реалізації 

власної професійної діяльності відповідно до розвитку технологій і нових методів 

навчання. 

Якісна підготовка практичного психолога до роботи з педагогом має здійснюватися з 

урахуванням особливостей їх взаємодії в освітньому просторі. Ефективна співпраця психолога 

й педагога ускладнюється: 

– відсутністю чіткого визначення позиції психолога стосовно простору професійної 

діяльності педагога; 

– недовірою до здатності як психолога, так і педагога конструктивно й спільно 

вирішувати проблеми; 

– взаємною неготовністю до співпраці один з одним, яка останнім часом повільно 

починає формуватися. 

Перспективними кроками дослідження супроводу вторинної соціалізації є аналіз 

проблематики змін, що мають відбуватися в професійній діяльності практичного психолога у 

закладах освіти, подолання застарілих моделей його поведінки і діяльності. 
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Аннотация. В статье обоснованны основные общественные тенденции, обуславливающие 

необходимость вторичной социализации в современном обществе, определены требования к педагогу 
современной школы, которые приводят к увеличению общей психологической нагрузки на него. Очерчены 
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основные задачи и проблемы, с которыми сталкивается педагог в условиях развития новой украинской школы. 

Проанализированы особенности психологического сопровождения вторичной социализации педагога в 

образовательном пространстве. Определены приоритеты подготовки практического психолога 

образовательного учреждения к работе с педагогами. Раскрыты условия, затрудняющие взаимодействие 

психолога с педагогами и психологическое сопровождение его деятельности. 

Ключевые слова: социализация, вторичная социализация, личность, образовательное взаимодействие, 
новая украинская школа, психологическое сопровождение, профессиональная деятельность, практический 

психолог. 

 

 Summary. The article is devoted to the analysis of tasks and features of the accompaniment of secondary 

socialization of a teacher in the educational space of a new Ukrainian school. 

We have determined that the purposeful work of the psychological service with the pedagogical staff should lead 

to a conscious understanding of the processes taking place in the educational space and mechanisms that ensure their 

effectiveness, will create conditions for the achievement of the general goal of modern education in relation to the 

development of the individual with the ability to choose the principles of life. Under current conditions, the teacher needs 

help and support for the implementation of personal and professional changes in accordance with the new trends in social 

life, that is, the effective implementation of secondary socialization. Secondary socialization is built on the basis of 
primary internalization, thanks to a consistent rethinking of social experience gained in the past. For this, a practical 

psychologist of an educational institution must deliberately deploy a program psychologically supporting the professional 

activities of the teacher. 

It is noted that psychological support is a form of psychological practice that is implemented as complementary 

action on the part of specially trained specialists (psychologists, social workers), which is conditioned by the need to 

ensure that the space of internal and external activity of the individual corresponds to the normative-value and value-

semantic content of the environment her environment. In the context of psychological support, the practical psychologist 

of an educational institution needs to update the need for conscious changes in the attitude of the teacher towards his/her 

own professional activity; to own pedagogical experience; to the stereotypes and traditions that have been formed over 

the years. In order to do such work, a practical psychologist must undergo a purposeful training on mastering active 

methods of psychological work with a teacher, aimed at developing readiness for life in conditions of rapid social change. 

We propose to organize work in this direction by organizing work on solving problems, which are aimed at building an 
effective interaction between a psychologist and a teacher, and increasing social activity in relation to new forms of 

communication. 

Key words: socialization, secondary socialization, personality, educational interaction, new Ukrainian school, 

psychological support, professional activity, practical psychologist. 
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ФЕНОМЕНОЛОГІЯ  ЗАКЛАДОВОЇ ДЕПРИВАЦІЇ: РЕВІТАЛІЗАЦІЙНИЙ 

РАКУРС 

 
Анотація. У статті висвітлено основні підходи до розуміння змістово-функціональної суті феномену 

закладової (інституційної) депривації. Відзначено негативну й гальмівну роль деприваційних обмежень на 

загальноособистісний розвиток дітей, позбавлених сімейної опіки. Наголошено, що якраз різнотипна психічна 

депривація, яка культивується і навчально-виховних закладах закритого типу, чи не найбільшою мірою 

сповільнює перебіг особистісної психогенези, забарвлюючи її дискомфортними й девіантними сегментами.  

Ключові слова: депривація, закладова/інституційна депривація, діти, позбавлені сімейної опіки, освітній 

заклад інтернатного типу, ревіталізація. 

  
Постановка наукової проблеми та її значення. Цивілізаційні спроби вирішення на 

державному рівні проблеми депривації, дитячого сирітства через інститути прийомних сімей, 

дитячих будинків сімейного типу, завдяки інкультурації прогресивних компенсаційно-

виховних урбаністичних технологій (дитячі містечка, SOS-Kinderdorf) наражаються через 

соціально-економічні негаразди нашої господарки воєнного часу на об’єктивну 

неспроможність розвивати надалі такі корисні й результативні підходи до ревіталізації. 

Типовою моделлю обирається закладова, інституційна форма навчання і виховання дітей, 

позбавлених сімейної опіки, яка, крім ретардаційного забарвлення, має ще й чітко помітну 

деприваційну сімейно-сурогатну складову. По суті, через об’єктивне збільшення кількості 

вихованців дитячих будинків і шкіл-інтернатів, батьки яких загинули або пропали в умовах 

воєнного лихоліття чи перебувають в трудовій міграції за кордоном, відбувається своєрідне 

повернення на щабель минулого, коли інтернатна система була ледь не єдиною альтернативою 

сімейному вихованню. 

Мета і завдання статті полягають в аналітичному розкритті негативного впливу 

закладової депривації на психогенезу  дитини та виокремленні   ревіталізації як її відновлення, 

оживлення, відтворення та поновної соціалізації в рецептивному довкіллі.  

Аналіз останніх досліджень. Теоретико-емпіричні результати наукових розвідок у 

царині депривації, зокрема її закладових, інтитуціалізованих форм, засвідчують, що розвиток 

дітей в навчально-виховних установах закритого типу відбувається ускладнено і нетипово, 

оскільки сам принцип «інтернатної установи» як режимного й обмежувального суб’єктивний 

потенціал дитини  виховного середовища є кардинально неправильним  «антидеприваційним» 

шляхом [1; 2; 3]. Майже в усіх випадках однозначно приводяться численні аргументи щодо 
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несприятливості концептуальних форм «закладового виховання» насамперед тому, що 

визначальною ознакою дитячої навчально-виховної установи закритого типу є феномен 

депривації. Первинна депривованість дітей унаслідок відсутності сімейної опіки (сирітство, 

«підкинутість», девіантна сім’я тощо) примножується виховним режимом дитячого закритого 

закладу, який побудований за принципом обмежень і покарань, та набуває усталених ознак 

вторинної депривації. Закріпившись на рівні раннього депривування, значне порушення  

психоструктури дитини упродовж онтогенезу лише посилюється закладовими формами 

обмежень і може перерости в усталені поведінкові тактики і стратегії. Вельми актуальною в 

плані практичної реалізації є психолого-педагогічна проблема оптимізації відносин 

депривованих дітей із соціумом, розгляд особистості  вихованця закритого освітнього закладу 

в розвивальному соціальному середовищі як активного суб’єкта діяльності та спілкування. 

Цілком аргументовано стверджується, що в умовах виховання дітей у будинках  маляти і в 

дитячих будинках  і в наш час усе ще зберігаються підстави для згладжених, м’яких форм 

госпіталізму. Методом контрастуючого порівняння (закриті дитячі заклади і класи масової 

школи) можна зауважити разючі диспропорції та суттєві відмінності у соціально-

психологічному розвитку дітей з нуклеарних сімей та вихованців, що переживають режим 

різновидової закладової депривації [2].  

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. 

Ми вважаємо, що просторове співіснування на обмеженій території закладу закритого типу, у 

певних і незмінних просторових межах (приміщення інтернатної чи пенітенціарної установи) 

прищеплює депривованим дітям, яким судилося соціалізуватися в одноманітних умовах, певні 

ідентифікаційні стандарти і хронотопи (наш клас, наша спальна кімната, наша їдальня тощо). 

Однак відсутність в ієрархії конкретних персоналізованих місць власного житла – 

персонального простору (мої квартира-будинок-подвір’я-вулиця-місто) можуть вносити 

розлад і в ширший ідентифікаційний рівень (мала батьківщина-Батьківщина), що пояснюється 

насамперед домінуванням принципу реального обмеження можливостей для приватності та 

персонального контролю з боку суб’єкта за власним просторово-часовим життєіснуванням. 

Водночас це може спричинити появу комуналістських субкультурних зв’язків та утворення 

нових територіальних внутрішньозакладових спільнот (за місцем колишнього проживання 

(«земляки»), національно-мовленнєвою ознакою, віковими, статевими, статусно-досвідними 

та іншими параметрами) [2; 3]. Відносна ізоляція як ключова детермінанта закладової 

депривації спричиняє конфліктність самоусвідомлення дітей, впливає на адекватність-

неадекватність їхніх поведінкових реакцій, пронизуючи їх емоційною неврівноваженістю, 

жорстокістю, байдужістю й агресивністю. Деприваційна система екзистенції знедоленої 
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дитини в навчальному закладі закритого типу, брак реального сімейного духовного й 

матеріального комфорту («синдром казарми») впливають на  гармонійність багатьох її 

життєво важливих циклів, що може проявлятися у негативно-нівелюючому ракурсі на рівні 

незадоволення вихованців інтернатної установи своїм побутом та у невмінні керувати собою, 

власними почуттями, поведінкою,  невпевненістю й тривожністю в процесі самоаналізу, 

зневірі в своїх силах і навіть незадоволенні власною зовнішністю, іменем та прізвищем. Такі 

симптоми закладового депривування суттєво впливають на процеси ревіталізації, вносячи 

перепади й дефекти упродовж задіяння психореабілітаційних технологій у роботі з дітьми, 

позбавленими батьківської опіки. Вирішення проблем інституційної депривації  можливе 

завдяки ревіталізації як багатогранному поняттю, яке враховує функціональну семантику 

таких дефініцій, як «ресоціалізація» (в найширшому розумінні цього слова), «рекреація»,  

«реабілітація», «реінтеграція» та ін. (І. Брецко, В. Кривуша, Ю. Лобков, І. Мудрак,  П. Фрейре, 

Z. Bartkowicz, М. Kalinowski, О. Lipkowski, Cz. Czapow та ін.). Базовою сутнісною ознакою 

ревіталізації є стимулювання процесів відтворення, відновлення та пожвавлення функцій 

певного утворення, зумовлених амортизацією часом і умовами (наприклад, омолодження тіла 

людини як біосоціального організму, «зношеного» віком, хворобами та іншими патогенними 

чинниками). Ми запроваджуємо поняття «ревіталізація» у функціональне тло психологічної 

роботи з депривованими  особами [1], неповносправними дітьми з особливими 

психофізичними потребами [3] та іншими категоріями людей широкої «групи ризику». 

Висновки і перспективи подальших досліджень. У сучасних  соціально-економічних 

умовах за низького рівня матеріальної забезпеченості й моральної культури суспільства дитячі 

будинки, притулки й інтернати, в які постійно надходять нові й нові діти, постають 

найочевиднішою та найпростішою формою піклування держави про знедолених. З 

психогенних проблем інституційної депривації акценти мимоволі зміщуються у напрямку 

фінансово-матеріального забезпечення та побутового облаштування дітей, позбавлених 

сімейної опіки. Тому рутинна система інтернатного виховання, базована на культивуванні 

різноманітних форм депривації серед вихованців повинна бути змінена інноваційними 

ревіталізаційними підходами і формами, які вже пройшли вдалу апробацію в інших країнах.  

У ревіталізаційному підході до феноменології депривації нами постулюється принцип 

усвідомлення депривованою дитиною власних можливостей не схибити з просоціального 

життєвого шляху за допомогою запропонованих генетично-психологічних медіально-

рефлексійних технологій, зокрема через засвоєння базового механізму ампліфікації як 

особистісного самопідсилення.  
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Перспективи вбачаємо в розширенні наукологічного охоплення деприваційно-

ревіталізаційної тематики, зокрема завдяки проведенню розгалужених різновекторних крос-

культурних досліджень. 
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Аннотация. В статье отражены основные подходы к пониманию содержательно-функциональной сути 

феномена закладовои (институциональной) депривации. Отмечено негативную и тормозную роль 

депривационного ограничений на загальноособистисний развитие детей, лишенных семейной опеки. Отмечено, 

что именно разнотипных психическая депривация, которая культивируется и учебно-воспитательных 

заведениях закрытого типа, не в наибольшей степени замедляет ход личностной психогенеза, окрашивая ее 
дискомфортными и девиантным сегментами. 

Ключевые слова: депривация, закладова / институциональная депривация, дети, лишенные семейной 

опеки, образовательное учреждение интернатного типа, ревитализация. 

 

Summary. he main approaches to understanding the content and functional essence of the phenomenon of 

institutional deprivation have been highlighted in the article. The negative and inhibitory role of deprivation limits on 

general personality development of  deprived children has been noted. The different types of mental deprivation, which 

is cultivated at educational establishments of closed type, to the most extent retards of personal psychogenesis progress, 

staining it by discomfortable and deviant segments has been emphasized. It has been outlined that institutional deprivation 

is social and existential fact of the utmost importance, because acquires features of permanent personal crisis and 

dysfunction and, in fact, is always challenge for normal evolution and ontogenesis of human as psychosocial being. It has 

been noted, that by its depth and power, institutional deprivation threatens the entire development at all levels, leading 
to specific involution - social outsider. It has been stated, that as result of deprivation syndrome experience in children 

of boarding school, decrease in general vital stability and level of psychosocial balance of pupil is happening, and the 

process of its formation is characterized by narrowing of communicative activity, psycho emotional fragmentation and 

tendencies to social autism, asthenia, depression etc.  

Кeywords: deprivation, institutional deprivation, deprived children, boarding type of educational institution, 

revitalization. 
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СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ МІКРОСОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК 
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Анотація. У статті розглянуто проблему зміни ролі мікросоціального середовища у 

сучасному життєвому просторі. Визначено категорії мікросоціального середовища, 

повсякденності, синегретики. Розглянуто характеристики неврівноваженого соціального 

середовища. Проаналізовано причини соціальної нестійкості та роль екзистенційних проблем 

у життєвому просторі особистості. Актуалізовано розгляд процесів маргіналізації 

суспільства як наслідку процесів індивідуалізації.  

Ключові слова: індивідуалізація, маргіналізація, мікросоціальне середовище, життєвий 

простір, синергетика. 
 

Постановка проблеми. Соціальний простір можна сміливо вважати зовнішнім 

осередком стратегічного життєвого простору особистості у суспільстві. З ростом 

індивідуалізації суспільства, становлення унікальності, самобутності кожного, змінюється 

вже давно стала соціальна структура. Але за її межами, продовжується розвиток соціального 

простору з власними унікальними структурними елементами. Коли зникають цілі соціальної 

організації, інституції та групи, людиною втрачаються власні близькі соціальні зв’язки і 

контакти. Проте, особистість не стає повністю відокремленою від соціуму, в неї все ж 

залишиться власне соціальне оточення менше за розміром, чи певна мікросоціальна сфера, 

котра буде відрізнятися новим форматом ХХІ століття. 

Тож, мікросоціальне середовище є одним з найважливіших елементів при структуризації 

життєвого простору кожної особистості котре вміщує усі соціальні інститути та несистемні 

соціальні формації, у яких людина знаходиться відповідно до етапу життя та віку у різних 

видах комбінацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Середовищем (від франц. «milieu») прийнято 

вважати цілу низку, комплекс умов, процесів, явищ, які впливають на певний, досліджуваний 

об’єкт. Це поняття про навколишній світ було введено до філософії та соціальних наук 

французьким ученим І.А. Теном. Вчений, у власній філософії історії та мистецтва, велику 

увагу приділяв як значущості расової приналежності, розвитку історичних умов, так і 

оточенню – середовищу на психічному, культурному, духовному, соціальному рівнях [12, с. 

435]. Проте, багато субкультур та різних середовищ (особливо за часів постіндустріалізму) 

спричинили появу великої різноманітності стилів та образів життя людей, що було певним 

чином викликано тим, що у німецькій науці середовищем вважалася певна група, товариство 
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людей-однодумців, що мають схожу «картину світу» з подібними реакціями на зовнішні 

умови життя. 

Іншим філософом Уекскюлем було, дано визначення кількісного та якісного відношення 

середовища, що відіграє велику роль під час становлення «milieu», так званого середовища 

особистості. Теорія Уекскюля ґрунтується на взаємних зв’язках внутрішнього (Innerwelt) та 

зовнішнього (Umwelt) світів [14].  

Саме категорія повсякденності, може повністю розкрити поняття мікросоціального 

середовища. Отже, сучасні науковці відносять її до об’єкту міждисциплінарних досліджень. 

Існує багато спроб та дефініцій цього поняття, які об’єднуються у терміні «феномен 

повсякденності» та «повсякденна дія». Різні спроби надати дефініцію цьому поняттю суттєво 

різняться. Наприклад, Н. Еліас через повсякденність описує буденні дії. Можливо, що 

«повсякденність» – поняття, що позначає напруження соціальних дій та природних процесів 

для суспільства, які постійно зазнають репродукції та легко впізнаються [11]. 

Н.Ф. Наумова, розглядала повсякденний світ через феноменологічний сенс. Науковець 

розрізняла окремі часові виміри: 

1. Соціальний час, що пов’язаний зі спільним сьогоденням; 

2. Індивідуальний час, що «протікає» з минулого до майбутнього [5, с. 173].  

Метою статті є теоретичне дослідження аспектів мікросоціального середовища як 

компонента життєвого простору особистості  

Результати дослідження. Категорія «мікросоціальне середовище» формується за 

холістичним принципом, може допускати уявлення про оригінальність змісту й  використання 

класичних і некласичних підходів у вивченні цього явища соціальної реальності. В цілому, 

незамкнена відкрита система, що має зв’язки з іншими складовими соціальної реальності [4]. 

Вивчення цього незбалансованого соціального стану мікросоціального середовища, 

потрібно робити з позицій синергетики та теорій самоорганізації. В той час як головним 

об’єктом вивчення синергетики є динаміка явищ, взаємозв’язок частин певної системи та 

новоутворень структур простору та часу вони є складними системами нелінійного типу, в яких 

через самоорганізацію триває формування нових збалансованих структур, що здатні до 

майбутнього розвитку. Про виникнення процесу самоорганізації слід говорити лише у 

незбалансованій системі (чим і є мікросоціальне середовище), в якому чільне місце посідають 

параметри переходу з одного до іншого становища (тобто процеси фази, виникнення точок 

біфуркації, що впливають на появу нетипової, нової поведінки тощо). У базове поле 

синергетики входять поняття та принципи: 



Психологія: теорія і практика. Випуск 1 (1)ʼ 2018  

_______________________________________________________________________________________ 

59 
 

- нелінійна пульсація, крайніми точками якої є біфуркаційна та еволюційна моделі 

розвитку; 

- підтримка внутрішньої незбалансованості, яка є ключовою умовою при збереженні 

специфіки якості; 

- саморозвиток системи; 

- залежність головних шляхів, траєкторій для подальшого розвитку залежно від її 

зовнішніх та внутрішніх атракторів; 

- необоротність і незбалансованість. 

Переводячи дослідження станів в сферу вивчення динамічних змін, використання 

підходів синергетики дозволяє звернутися до інформаційно-енергетичних основ станів, що 

розглядаються у феноменологічній і результативній формі.  

Отже, відкривається можливість виокремлення етапів зміни станів і взаємопереходів, що 

дуже важливо для аналізу неврівноважених станів у мікросоціальному середовищі.  

Стани можуть бути недосконалі за виглядом та за енергетичною шкалою, в наслідок 

безперервної активації. Усі стани характеризуються неоднаковим енергетичним рівнем, що 

відображується в соціальній діяльності суб'єкта та у своєрідності актуалізованих станів. 

Пунктами відліку можуть бути порівняно рівноважні стани, що характеризуються 

передбачуваністю та подібністю, а також довготривалими соціальними зв'язками. Це стани 

спокою, стани з високою, а також зі зниженою соціальною активністю, що означає, відповідно, 

більш високий або низький рівень активності відносно умовно середнього рівня. Рівноважні 

стани можуть бути теоретично уявлені як стани умовно оптимальної соціальної діяльності. Усі 

сторони які знаходяться вище або нижче поточного рівня, можуть вивчатися як нерівноважні, 

незбалансовані. Вони з’являються у своєрідних умовах життєдіяльності, у скрутні, напружені 

та складні стадії життя.  

Неврівноважене середовище має визначену кількість енергії (чим більша напруженість 

незбалансованого стану, тим більш потужною вона є), яка розсіюється за допомогою дій, 

вчинків людини, тобто конкретної поведінки, або спричиняє формування нових структур і 

новоутворень особистості. Пізніше, новоутворення закріплюються у подобі властивостей, 

якостей та ін. Наприклад, виникле новоутворення у вигляді нових соціальних взаємозв'язків, 

призводить до згладжування незбалансованості та переходу особистості у відносно 

рівноважний стан. Саме ця вагома особливість неврівноважених станів і обумовлює процес 

появи новоутворень у мікросоціальному середовищі, що пов’язаний з процесом, який 

називають «виникнення порядку через випадкове відхилення від середнього значення» (за 

І. Пригожиним) [9]. У збалансованих станах він послаблюється і пригнічується, у той час як у 
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неврівноважених станах, він навпаки, посилюється й, тим самим, «підриває» попередній 

порядок і ґрунтовану на ньому систему. У результаті цього формується нестійкий стан, 

притому така незбалансованість має місце як у макромасштабі, так і в мікромасштабі. 

З'являється й виняткова позиція переходу (точка роздвоєння) або відгалуження. Цей перехід 

супроводжується розсіюванням (дисипацією) енергії за допомогою змін поведінки системи та 

утворенням нових структур. Дуже часто від випадкових факторів залежить, який з імовірних 

структур і напрямків у певній точці «вибере» система (яке «знання» або узагальнення виникне 

у  людини), яким шляхом піде її наступний розвиток, якому новому узагальненню або новому 

утворенню в системі мікросоціального середовища буде відповідати «нова» поведінка. Нова 

структура або активний режим з належною структурою, який приходить на заміну «старої» 

незбалансованості, характеризується вже зовсім іншою поведінкою [3; 4; 5; 8]. 

Згадані наскрізні тенденції є не що інше, як вектори, що направляють систему від її 

постійної рівноваги. Усі тренди показують деяку асимптоту, але як тільки вони досягли її 

крайніх точок, значиме збільшення показників стає неможливим, а отже, функціонування 

системи не може більше справлятися із завданням відновлення рівноваги. У міру того, як 

система відходить усе далі й далі від стану рівноваги, флуктуації стають усе більш 

хаотичними, і в результаті наступає біфуркація. Для пояснення використовується 

«пригожинська» модель нелінійних процесів, що виражає некумулятивні, недетерміновані 

радикальні трансформації. Концептуальне пояснення впорядкування процесів світового 

універсуму, не пов'язаних з детермінацією, виступає найцікавішим досягненням пізнання в 

галузі природничих наук за останні десятиліття й означає корінний перегляд пануючого 

наукового світогляду, характерного для модерну [2]. 

Розгляд ситуацій, що спричиняють розвиток неврівноважених станів, демонструє, що 

абсолютно усі ситуації  можуть бути розділеними на зворотні й незворотні. В основі зворотних 

(конфлікти, радісні події, образи) є незавершена дія та мікросоціальне середовище, яке в будь-

який момент може повернутися до її завершення або змінити її напрямок.  

У незворотних ситуаціях дія завершена й подію неможливо змінити. До цих подій 

відносять: втрата близької людини, нещасні випадки, інвалідність, наклеп, важка хвороба 

дітей тощо [10]. Існує два типи динаміки: перший – неврівноважений стан у міру вирішення 

зворотної ситуації переходить у рівноважний; другий – інтенсивний нестійкий стан високого 

енергетичного рівня переходить у нестійкий стан низького енергетичного рівня.  

Неврівноважені стани в мікросоціальному середовищі стосуються структури 

соціального буття на рівні повсякденності, проникають у глибинні шари психіки, 

перевертають звичні уявлення про життя будь-якої людини. 
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У фундаменті мікросоціальної нестійкості перебуває, по-перше, сам збір директив 

звичайної свідомості, що включають в себе багато спірних понять, зводячи людину перед 

важливістю вибору тої або іншої «максими» у певному становищі. По-друге, зростаюча 

культурно-побутова динаміка суспільства зумовлює інтенсивну появу нових ситуацій, не 

передбачених вже існуючою життєвою мудрістю. Це дуже властиво для кардинально 

переломних подій, коли старі цінності та культурні становлення розвалюються, формуючи 

нормативно-ціннісний хаос, а нові лише народжуються у таємних глибинах колективної 

свідомості. По-третє, які б не були морально-психологічні виходи, запропоновані 

суспільством індивіду, він не може прийняти їх без особистого проживання та осмислення. 

Мікросоціальні середовища, що перебувають у стані нерівноваги й постійного дрейфу, 

впливають на стратегію життя особистості. Соціальний простір ділиться на особливі, 

автономні «локали», кожний з яких пересувається за своєю власною траєкторією, але «знає» 

про наявність інших «локалів».  

Це, у свою чергу, порушує питання про екзистенцію і буття. Мікросоціальна нестійкість 

є як джерелом таких проблем, так і полем для їхнього розгортання й перебуває в постійній 

залежності від них. Мікросоціальна нестійкість часто ставить людину перед проблемою 

екзистенційного вибору, «бути чи не бути». Дуже часто при цьому виникає стан, за якого люди 

втрачають колишні орієнтири життя й страждають від почуття безглуздості й спустошеності, 

деякі дослідники слідом за В. Франклом, називають його екзистенціальним вакуумом [1; 13]. 

Екзистенційні проблеми створюються в процесі звичного життя кожного індивіда, в 

процесі формування індивідуального буття. Звичайний світ, який постійно пропонує індивіду 

більш-менш стійкий набір стандартів поведінки та сприйняття, ніколи не може забезпечити 

повної безконфліктності розвитку осмислення, не формує захисного футляра, у який можна 

впакуватися, оберігши себе тим самим від суперечок та ударів. Життя так побудоване, що нам 

потрібно переходити з однієї соціальної групи в іншу, або змінювати стан цих груп, і невміння 

пристосовуватися в новій групі часто загрожує різними труднощами, а згодом стресами і 

неврозами. 

Все це створює повністю нову, сучасну модель світосприйняття, яку називають 

екзистенційною. Головні принципи положення екзистенційного світосприйняття доволі 

широко викладені В. Франклом. У центрі уваги  цього світосприйняття  знаходиться питання 

про сенс людського життя. В. Франкл визначив особистісне існування людини, і наділив його 

такими ознаками, як сенс і цінності, воля й доля, борг і відповідальність, смерть та  життя. 

Світ, звільнений від законів, що правильно і пропорційно розуміються; чітких майбутніх 

перспектив, постає утопічним, таким, що лякає, викликає певну тривогу. Про нього нічого не 
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можна говорити  наперед, нічого вигадати чи передбачити; у ньому дуже важко орієнтуватися 

та сподіватися на що-небудь. Доля, завтрашній день постають як небачена повна несподіванка. 

Звичайно, це можуть бути й хороші несподіванки: успіх в кар'єрі, заможність, любов, про яку 

людина не могла навіть думати і мріяти. Але частіше несподіване загрожує крахом: 

руйнуванням, каліцтвом, зрадою, а то й ранньою смертю, яка безжалісно може обірвати 

життєвий шлях [13]. 

Світ починає здаватись ненадійним, характер реальності стає іншим: виникає відчуття 

того, що людина починає почувати себе у світі дуже незатишно, а рівневі ознаки 

психологічних якостей особистості, що потрапила в гострий стан мікросоціальної 

нерівноваги, формують новий тип особистості, яку Р. Парк визначив як маргінальну 

особистість. Саме Роберт Парк заклав основи дослідження маргінальності, зокрема 

культурологічний підхід в її поясненні. Р. Парк визначив сутність маргінальності у такий 

спосіб: особистість постійно формується в конкретному культурному середовищі й 

соціальному оточенні, де вона отримує знання про саму себе. «Я-концепція» особистості 

завжди нерозривно пов'язана зі статусом, який вона займає в близькій «ми-групі», і, 

відповідним чином, з роллю, яку вона виконує. Роль – це «маска», яка повільно «приростає» 

до особистості й стає її другою натурою, іноді навіть більш реальною, ніж її соціальна 

природа. Коли людина вибуває з близької їй «ми-групи» вона стає чужинцем, її попередні ролі, 

що закріпилися на рівні звичок, виявляються порівняно недійовими, а її поведінка 

незрозумілою для навколишніх, тобто людина виявляється ніби проживаючою водночас у 

двох світах [7, с. 101-113].  

Нажаль, процеси індивідуалізації сучасного соціуму, відривають людей далеко від своїх 

місцевих традицій і внаслідок цього люди потрапляють в невизначений стан між різними 

культурними світами, до яких вони цілком не відносні. Своєрідність індивідуалізації полягає 

в тому, що доволі часто особистість потрапляє в простір заповнений іншими світами, де 

кожний з них –  окрема особистість. Інша особливість маргіналізації полягає в тому, що 

особистість потрапляє в світ, в якому особистий простір може бути розвинений до величезних 

масштабів. 

Узагальнюючи, можна зробити висновок, що процес індивідуалізації призводить до 

виходу особистості із звичних соціальних структур; особистість усе активніше стає 

творцем соціального процесу, одним з яких є мікросоціальне середовище. Мікросоціальне 

середовище дає дозвіл особистості не тільки жити в індивідуалізованому суспільстві, але й 

реалізувати свою стратегію життя.  
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Особливість соціального середовища полягає в тому, що воно не може бути зрозуміле 

безвідносно до певного суб'єкта. Середовище – це соціальне коло особистості в 

індивідуалізованому суспільстві. У своєму організаційному плані соціальне середовище являє 

собою сукупність людей зв’язаних соціально-економічними, політико-ідеологічними та 

побутовими умовами. Теорія середовища розглядала людину залежною від навколишнього 

світу, а тому морально невідповідальною. В цей час середовище розглядають як один з 

полюсів динамічної системи за допомогою якого особистість може укладати собі шлях або 

реалізовувати стратегію життя. Нинішня соціальна філософія тільки наближається до 

розв'язку завдань такого класу, а одним з варіантів є ідея мережного співтовариства. Нестійкі 

мікросоціальні співдії в контексті соціальної мережі можуть мати безмежну довжину й 

конфігурацію.  Загалом, явище мережі різновидом структурних інновацій відноситься до ряду 

найважливіших новоутворень сьогоденного світового суспільства, тому опанування 

особистістю певним мережевим сегментом може зробити успішнішим весь її біодромальний 

шлях. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема изменения роли микросоциальной среды в современном 
жизненном пространстве. Определены категории микросоциальной среды, повседневности, синергетики. 

Рассмотрены характеристики неуравновешенного состояния социальной среды. Проанализированы причины 

социальной неустойчивости и роль экзистенциальных проблем в жизненном пространстве личности. 

Актуализировано рассмотрение процессов маргинализации общества как последствия процессов 

индивидуализации. 

Ключевые слова: индивидуализация, маргинализация, микросоциальная среда, жизненное пространство, 

синергетика. 

 
Summary. The article deals with the problem of changing the role of the microsocial environment in the modern 

living space. The study of the unbalanced social state of the microsocial environment is carried out from the standpoint 

of synergetic and self-organization theories. It has been proved that the object of synergetic is the dynamics of phenomena, 

the interrelation of parts in a certain system and neogenesis of space and time structures, which are complex systems of 

nonlinear type, in which the formation of new balanced structures capable of future development proceeds through self-

organization. 

A distinction between the stages of state changes and interconversions has been made. It is very important for the 

analysis of unbalanced states in the microsocial environment. It has been determined that the unbalanced environment 

has got a certain amount of energy that dissipates through activity, actions of a person, that is  a concrete human behavior, 

and contributes to the new structure formation and genesis of a personality. Micro-social environments that are in a state 

of equilibrium and constant drift affect the person’s life-strategy.  

The emergence of the self-organization process should be discussed only within the unbalanced system, the 
microsocial environment, in which the parameters of transition from one position to another have an important role e.g. 

the processes and the phases of the bifurcation influence the appearance of the atypical, new behavior etc. The categories 

of microsocial environment, everyday life, synergetic have been determined. The characteristics of the unbalanced social 

environment have been considered. The reasons of social instability and the role of existential problems in the living 

space of a personality have been analyzed. The review of society marginalization processes as a consequence of the 

individualization processes has been actualized 

.Key words: individualization, marginalization, microsocial environment, living space, synergetics. 
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ПОКАЗНИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Анотація. У статті висвітлюється психологічна готовність як центральна ланка серед інших видів 

готовності, яка виражається в єдності професійно важливих якостей та направленості студента на 

майбутню діяльність, а також  результати емпіричного дослідження, встановлено зв'язок індивідуально-

психологічних особистісних характеристик суб’єктів з вибором певних копінг-стратегій та спрямованістю 

особистості.  
Ключові слова: психологічна готовність, професійне становлення, онтогенез, студенти-магістри, 

особистість. 

 

Актуальність дослідження. Професійне становлення молодого учителя в процесі його 

підготовки в вищій школі передбачає не тільки оволодіння окремими елементами знань, вмінь 

і навичок, але і його особистісне самовдосконалення, активізацію життєвої позиції, виховання 

у нього таких якостей, як комунікабельність, тактовність, критичність, скромність і т.д. Тому 

формування професійних якостей майбутнього педагога – основне завдання вузівського 

навчання, і при його вирішенні важливим є розуміння психологічного процесу розвитку 

особистості на різних етапах її онтогенезу.  

Розгляд особливостей розвитку та формування психологічної готовності студентів-

магістрів до проведення навчальних занять є надзвичайно актуальною проблемою, оскільки в 

період професійної підготовки засвоюються основні ціннісні уявлення, що характеризують 

професійну спільноту, знання, вміння, навички, важливі для майбутньої професійної 

діяльності та для успішного «професійного старту». У період навчання у закладі вищої освіти 

в людини формуються та розвиваються професійно важливі якості особистості, починає 

формуватися професійна самосвідомість, що досить часто виявляється і в успішності 

навчальної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень. У психологічних дослідженнях значну увагу приділено 

конкретним проявам та видам готовності: установці (Д.М. Узнадзе), передстартовому стану 

перед змаганням (А.Ц. Пуні, О.А. Чернікорва, В.А. Алатворцев, А.Д. Ганюшін та ін.), 

готовності до виконання бойового завдання (М.І. Дьяченко, А.М. Столяренко та інші), 

мобілізаційній готовності у спорті (Ф. Генов та ін.), стану уважності оператора (Л.С. Нерсеян, 

В.Н. Пушкін та інші) тощо. Разом з тим більшість авторів схильні до думки, що готовність 

передусім — це особливий психічний стан.  
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Низка психологічних досліджень зробили вагомий внесок для ширшого розкриття змісту 

поняття готовності до професійної діяльності, велике значення серед яких мають 

професіограмні дослідження (І.Н. Шпільрейн, С.Г. Геллерштейн та ін.), дослідження 

профпридатності до діяльності (К.М. Гуревич, Г.М. Зараковський та ін.), а також дослідження 

професійного самовизначення (Є.А. Клімов, П.Р. Атутов, Є.А. Шумілін, М.І. Крилов, 

В.В. Чебишева та ін.). 

Мета дослідження. З огляду на актуальність і недостатню розробленість проблеми, 

метою статті є емпіричне дослідження особливостей психологічної готовності студентів-

магістрів до проведення навчальних занять.  

Виклад основного матеріалу. Психологічна готовність – це вирішальна умова швидкої 

адаптації до умов праці і подальшого вдосконалення кваліфікації майбутнього спеціаліста. За 

своєю суттю, готовність – це поєднання стійких і ситуативних установок на активні і 

цілеспрямовані дії (як під час навчання, так на старті професійної кар’єри). Значною мірою 

стан психічної готовності зумовлений стійкими психологічними особливостями, властивими 

конкретній людині. На стан психологічної готовності мають значний вплив і ті конкретні 

умови, в яких відбувається діяльність. Слід зазначити, що до внутрішніх і зовнішніх умов, що 

зумовлюють психологічну готовність, поряд зі складністю завдань діяльності, її новизною, 

прикладом оточуючих, особливостями стимулювання дій і результатів, необхідно віднести і 

самооцінку власної підготовленості, нервово-психічний стан, стан фізичного і психічного 

здоров’я.  

Психологічна готовність включає в себе з однієї сторони запас професійних знань, умінь 

і навичок; з іншої – риси особистості: переконання, педагогічні здібності, інтереси, професійна 

пам'ять, мислення, увага, педагогічна спрямованість думки, працездатність, емоційність, 

моральний потенціал особистості, що забезпечать успішне виконання професійних 

функцій. Ядро готовності становлять психічні процеси  і властивості. Вони є фундаментом 

якостей особистості. Якості і психологічні властивості особистості, психічні особливості і 

моральні якості, що є основою установки майбутнього вчителя на усвідомлення функцій 

педагогічної праці, професійної позиції, оптимальних способів діяльності, співвіднесення 

своїх здібностей з можливостями – характеристики психологічної готовності. Суть 

психологічної готовності: моральні та психологічні якості і можливості особистості; 

відношення свідомості і поведінки, суб'єктивності і об'єктивності свідомості. Зміст 

психологічної готовності складають інтегральні характеристики особистості, що включають в 

себе інтелектуальні, емоційні і вольові властивості, професійно-моральні переконання, 

потреби, звички, знання, вміння і навички, педагогічні здібності.  
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В структурі психологічної готовності до педагогічної діяльності виділяють такі 

компоненти: 

 мотиваційний; 

 орієнтаційний; 

 пізнавально-оперативний; 

 емоційно-вольовий; 

 психофізіологічний; 

 оцінюючий. 

У період навчання здійснюється процес формування життєвих цінностей, які надалі 

слугують основними регуляторами навчальної і професійної діяльності, життя. Психологічна 

готовність до самореалізації – це системне явище, що проявляються у вигляді єдності 

психічних станів і властивостей [1]. Приєднуючись до численного загону учених, що 

працюють в області психології особистості, підкреслюємо, що успішна діяльність, залежить 

від відносно стійких якостей, від психічних станів. «Кожна психічна подія відбувається на тлі 

певного психічного стану людини, який обумовлюється його перебігом, а згодом і його 

зміною» – так писав С.Л. Рубінштейн.  

Дослідження багатьох науковців показали, що творчі можливості, які відкриває обрана 

професія, фахівці вбачають лише як можливість нестандартного підходу до учнів у процесі 

навчання та виховання; можливість індивідуального підходу до дітей; можливість формування 

особистості; використання великої кількості методів, прийомів та засобів навчання та 

виховання; удосконалення методики навчання; можливість щодо запровадження інновацій та 

нових відкриттів у власній роботі [2].  

Багатогранність проблеми визначення психологічної готовності студентів до 

професійної діяльності, і зокрема до проведення навчальних занять, зумовило необхідність 

ґрунтовного аналізу цього питання, який показав його недостатню розробленість, що 

спонукало нас до підбору методик, спрямованих на виявлення різних компонентів 

психологічної готовності.  

Результати дослідження. Емпіричне дослідження було проведено з метою визначення 

психологічної готовності студентів-магістрів до проведення навчальних занять. Дослідження 

охопило 30 осіб, які й складають категорію студентів як суб'єктів навчального процесу.  

За результатами методики ЮКШ (адаптований опитувальник - ACS-Adolescent Coping 

Scale (Юнацька копінг-шкала) показники дещо нижчі за нормативні (Хнорм=16,23) по шкалі 

«пошук соціальної підтримки» Хсер=15,85 (σ=3,0). Це може свідчити про те, що досліджувані 

не готові до прийняття чи надання соціальної підтримки. Та слід зазначити, що частіше 
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соціальний стиль копінга трактують як такий, що відноситься до продуктивного, але тим не 

менш виділяють і окремий стиль в зв’язку з неоднозначною природою соціальної підтримки, 

яка лежить в його основі. Постійне звертання до інших як зовнішнім ресурсам говорить про 

соціальну залежність суб’єкта опанування. Порівняння емпірично отриманих даних з 

нормативними подані на рис. 1. 

 

Рис.1. Результати дослідження за опитувальником ЮКШ (Юнацька копінг- шкала) 

В результаті аналізу 16-факторного тесту Кеттела були отримані наступні результати: 

47,5% досліджуваних є замкнутими, скептично налаштованими по відношенню до оточуючих, 

люблять бути на самоті, не мають близьких друзів, з якими можна було б бути відвертими. Це 

не сприяє вибору продуктивних стратегій поведінки, зокрема в професійній діяльності та під 

час підготовки до проведення навчальних занять. Отримані результати представлено на рис. 

2. 

 

Рис. 2. Результати дослідження за тестом Кеттела.  
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Як бачимо, виявлені якості свідчать про досить низьку готовність студентів-магістрів до 

проведення навчальних занять, а це, в свою чергу, потребує корекції.  

Наступна методика, яку ми використали з метою визначення виду спрямованості 

особистості, була методика діагностики професійної спрямованості особистості Б. Басса. 

Використання даної методики є доцільним тому, що психологічна готовність людини до 

певного виду діяльності випливає з її особистісної спрямованості. Спрямованість виступає як 

системоутворююча якість особистості, яка визначає її психологічний склад. Саме в 

спрямованості виражаються цілі, в ім'я яких діє особистість, її мотиви, суб'єктивні ставлення 

до різних сторін дійсності. 

У методиці представлені  три шкали, які дають можливість визначити вид спрямованості 

особистості: 

- Спрямованість на себе (Я)  

- Спрямованість на спілкування (С) 

- Спрямованість на справу, дію (Д) 

Аналіз результатів даної методики показано в табл. 1. 

Табл. 1 

Показники видів професійної спрямованості особистості 

№ Вид спрямованості 
Кількість осіб, та їх відсоткові показники 

ПО-1м, ПО-2м % 

1. Спрямованість на себе (Я) 6 30 % 

2. Спрямованість на спілкування (С) 9 33 % 

 

З наведеної таблиці можна спостерігати, що домінуючим видом професійної 

спрямованості особистості у даній вибірці, яка складає 30 досліджуваних, є спрямованість на 

справу, дію. Цей вид спрямованості є наявним у 37 % досліджуваних.  

Тенденція до даної шкали, говорить про те що у студентів переважає зацікавленість у 

вирішенні ділових проблем, виконанні роботи якнайкраще, орієнтація на ділову співпрацю, 

здатність відстоювати в інтересах справи власну думку, корисну для досягнення загальної 

мети. Найменші показники  були виявлені в такому виді спрямованості як спрямованість на 

себе (Я) – 30 %. Це явище обумовлене тим, що студенти навчаються спеціальністю «Початкова 

освіта», а даний вид професії вимагає від людини спілкування в професійній діяльності та 

відсутність таких якостей як агресивність, тривога, інтравертованість, роздратованість, 

прагнення до влади і т.д., що ми і підтвердили аналізуючи отримані дані емпіричного 

дослідження.  Також, ми отримали дані про те, що в студентів досить високі показники по 
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шкалі «Спрямованість на спілкування» – 33 %,  що говорить про їх прагнення підтримувати 

стосунки з людьми, орієнтація на спільну діяльність, орієнтація на соціальне схвалення, 

потреба в емоційних стосунках.  

Дехто хоче вирішувати проблеми ділового характеру, інші бажають бути постійно 

задіяні у спілкуванні з людьми та, на жаль, немала частина опитуваних егоїстично орієнтована 

лише на себе. Причини такого розподілу можуть бути досить різноманітні: виховання в сім’ї, 

стосунки між рідними та вплив друзів (знайомих).  

З метою вивчення взаємозв’язку між шкалами був проведений кореляційний аналіз.  

Шкала «друзі» корелює зі шкалою «приналежність» (r=0,505), тобто відчуваючи 

належність до певної соціальної групи, респонденти часто у стресовій ситуації розраховують 

на підтримку друзів, колег, а також їх включення у вирішення проблемної для себе ситуації, 

яка може виникнути при проведенні навчальних занять.  

Шкала «неопанування» корелює зі шкалою «відхід у себе» (r=0,499). Це прямо 

характеризує неконструктивний стиль поведінки, коли у важкій ситуації, досліджувані 

закриваються у собі, стають мовчазними, майже не взаємодіють з іншими. Цим самим 

унеможливлюють успішне опанування ситуацією при виконанні професійної діяльності. 

Шкала «духовність» корелює і шкалою «експресивність» (r=0,554). Відвідуючи церкву, 

промовляючи молитви, особистість відчуває певні позитивні емоції, в неї підкріплюється віра 

у те, що в силу певних обставин, ситуація зміниться на краще. Це може як негативно, так і 

позитивно впливати на вибір стратегій під час проведення занять. 

Шкала «відволікання» корелює із фактором «І» (r=0,409). Люди, які є самовпевненими, 

практичними, впевненими у своїх силах, часто не надають великого значення ситуації, що 

склалася і займаються справами непов’язаними із вирішенням проблеми. 

Шкала «неопанування» корелює із фактором «О» (r=0,419). Даним студентам 

притаманна невпевненість у собі, досліджувані стримані,  намагаються уникнути важку 

ситуацію, не застосовувати ніяких активних дій, спрямованих на її вирішення. Це також 

свідчить про низьку готовність студентів-магістрів до проведення навчальних занять. 

Як бачимо з отриманих результатів дослідження, студенти-магістри мають досить 

низьку психологічну готовність до професійної діяльності загалом, і до проведення 

навчальних занять, зокрема. Тому, в подальшому для них потрібно розробити тренінгову 

програму, яка включатиме корекційно-розвивальні заняття щодо покращення структурних 

компонентів психологічної готовності до професійної діяльності. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Поняття «психологічна готовність до 

професійної діяльності», як новоутворення в структурі особистості студента, складається з 
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певної кількості компонентів, які взаємодіють, розвиваються і піддаються цілеспрямованому 

формуванню. Звичайно, що цей вид готовності є необхідним компонентом більш широкого 

поняття – готовності студента до майбутньої педагогічної діяльності. 

Здійснивши емпіричне дослідження, ми виявили, що при проведенні навчальних занять, 

студенти можуть боятись приймати самостійні рішення і в більшій мірі сподіватись на 

підтримку колег. Отримані дані можуть свідчити, про те що у не контролюючих або 

недостатньо контролюючих ситуаціях досліджувані не можуть використати  активні, 

проблемно-орієнтовні стратегії у проведенні навчальних занять. 

47,5% досліджуваних є замкнутими, скептично налаштованими по відношенню до 

оточуючих, люблять бути на самоті, не мають близьких друзів, з якими можна було б бути 

відвертими. Це не сприяє вибору продуктивних стратегій поведінки, зокрема в професійній 

діяльності та під час підготовки до проведення навчальних занять. 

77,5% досліджуваних характеризується обережністю, розсудливістю. Їм властива 

схильність все ускладнювати, спостерігається песимістичність у сприйнятті дійсності. 

Наявність таких якостей негативно впливає на готовність студентів до якісної професійної 

діяльності.  
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Аннотация. В статье освещается психологическая готовность как центральное звено среди других 

видов готовности, которая выражается в единстве профессионально важных качеств и направленности 

студента на будущую деятельность, а также результаты эмпирического исследования, установлена связь 
индивидуально-психологических личностных характеристик субъектов с выбором определенных копинг-

стратегий и направленностью личности. 

Ключевые слова: психологическая готовность, профессиональное становление, онтогенез, студенты-

магистры, личность. 

 
Summary. Purpose. In view of the urgency and lack of the problem development, the purpose of the article is an 

empirical study of the peculiarities of the master degree student’s psychological readiness to conduct classes.   
Methods. In order to achieve the goal and to solve the problems, the general and theoretical, empirical and 

statistical methods have been applied. The statement experiment has been used to set of psych diagnostic techniques. The 

correlation analysis (by Kendal) has been done. 

Results. An empirical study has been conducted to determine the psychological readiness of master degree students 

for conducting training classes. The survey has covered 30 people who constitute the student category as subjects of the 

educational process. According to the results of the YCS method (adapted questionnaire - ACS-Adolescent Coping Scale), 

the indicators are somewhat lower than the normative ones (norms = 16.23) on the "social support search" scale, Xav = 

15.85 (σ = 3.0). As a result of the analysis of the R. Cattell 16-factor test, the following results have been obtained: 47.5% 

of the subjects are closed, sceptical towards others, they like to be alone and do not have close friends with whom it would 

be possible to be frank. It does not contribute to the choice of productive behaviour strategies, in particular in the 

professional activity and in the preparation for conducting training classes. According to the results of the methodology 
of diagnosing the professional orientation of the personality (B. Bass), we see that the dominant kind of the person 

professional orientation is focused on action. This type of focus is available in 37% of subjects. The smallest indicators 

have been found in this kind of orientation as the focus on themselves (I) - 30%. We also have received data showing that 

students had a high level (33%) on the "Focus on Communication" scale, indicating their desire to support people's 

striations, focusing on joint activities and social acceptance, the need in emotional relationships. 

Originality. The young teacher professional formation in the process of his training in higher education involves 

not only mastering the individual elements of knowledge, skills and abilities, but also his personal self-improvement, life 

position activation, education of his qualities such as communicability, tact, criticality, modesty. Therefore, the formation 

of the future teacher professional qualities is the main task of university education. According to the results of the 

research, it is important to understand the psychological process of personality development at different ontogenesis 

stages. 
Conclusion. Having done the empirical study, we have found that while conducting training classes, the students 

may be afraid of making independent decisions and more in the hope of supporting colleagues. The obtained data may 

indicate that in the non-controlling or insufficiently controlling situations, the study population cannot use active, 

problem-oriented strategies in conducting training classes. Consequently, from the study results, master degree students 

have a rather low psychological readiness for professional activity in general, and to conducting training classes, in 

particular. Therefore, in the future it is necessary for them to develop a training program that will include corrective and 

developmental lessons to improve the structural components of psychological readiness for professional activity. 

Key words: psychological readiness, professional development, ontogenesis, master degree students, personality. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В 

РЕАЛЬНИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 
Анотація. У статті розглядається питання ціннісних орієнтацій особистості. Проаналізовано зміст 

основних підходів у психології щодо його дослідження. Висвітлено актуальність процесу ціннісного 

самовизначення та становлення системи ціннісних орієнтацій у студентської молоді. Підкреслено важливість 

проблеми психологічної діагностики ціннісних орієнтацій сучасної молоді. Розглянуто роль ціннісних орієнтацій 

у формуванні особистості юнацького віку. Здійснено дослідження та проаналізовано реалізація ціннісних 
орієнтацій особистості у реальних умовах життєдіяльності, описані пріоритети та ступені значущості 

ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді.  

Ключові слова: розвиток особистості, ціннісні орієнтації, ціннісне самовизначення, професійна 

діяльність, студентська молодь. 

 

Вступ. Інтерес до ціннісних основ окремої особистості і суспільства в цілому завжди 

зростав на межі епох, в кризові, переломні моменти історії людства, необхідність осмислення 

яких закономірно вимагала звернення до проблеми етичних цінностей. Кардинальна зміна 

суспільної системи, що відбулися за останнє десятиліття зміни в українському суспільстві 

зажадали переоцінки значущості багатьох фундаментальних цінностей.  

У зв'язку з цим особливого значення набуває процес ціннісного самовизначення у 

студентської молоді, становлення системи ціннісних орієнтацій, яка особливо необхідна для 

успішної реалізації майбутньої професійної діяльності в системі «людина-людина». 

Постановка проблеми. Розвиток та формування особистості – дуже складний 

поетапний процес, що протікає під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. Ціннісна 

орієнтація – вибіркове ставлення людини до матеріальних і духовних цінностей, система 

установок, переконань людини, що виражається в її поведінці. Питання формування та 

динаміки ціннісної орієнтації особистості необхідно розглядати цілісно з поведінковою 

діяльністю, оскільки саме поведінка є похідною від наявної структури цінностей індивіда. 

Крім того, формування ціннісних орієнтацій сприяє процесу розвитку особистості в цілому. 

Як один з елементів структури особистості, вони відіграють вирішальну роль не лише у 

регуляції поведінки, а й у формуванні переконань, світогляду, життєвого шляху, особливо на 

етапі становлення професійної трудової діяльності в юнацькому віці [3; 4; 5].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цінності і ціннісні орієнтації людини завжди 

були одним із найбільш важливих об'єктів дослідження філософії, етики, соціології та 

психології на всіх етапах їх становлення і розвитку як окремих галузей знання.  
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Питання цінностей і моралі розглядалося ще за часів античності, наприклад, Сократом і 

Арістотелем. Пізніше дослідженням цінностей займались Т. Гоббс, Р.Г. Лотце, І. Кант, 

М.О. Лоський, В.П. Тугаринов, О.Г. Дробницький та інші.  

В психології питання цінностей та ціннісної сфери особистості почали розглядатися 

концепціях Х. Ереньфельса, К. Левіна,  Е. Толмена, З. Фройда. 

Загальновідомими роботами по даній тематиці серед сучасних психологів є праці 

Б.Г.Анан’єва, Є.М. Бєлової, М.Й.Боришевського, Г.Є. Залеського, А.Г. Здравомислова, 

В.  Б. Ольшанського, М.І.Пірен, Є.Л. Руднєвої, Т.М. Семенкова, Т.М.Титаренко, Л.Л. Шпака, 

В.А. Ядова, М.С. Яницького та ін..  

В працях Б.С. Братуся, Б.Ф.Ломова, Г.Є. Залеського, Е.І. Головахи, Г.Л. Будинайте і 

Т.В. Корнілової, Н.І. Непомнящей, С.С. Бубнової та ряду інших особистісні цінності 

розглядаються як складна ієрархічна система, яка займає місце на перетині мотиваційно-

потребової сфери особистості і світоглядних структур свідомості, виконуючи функції 

регулятора активності людини. 

Важливий вклад у вивчення цінностей особистості внесли М. Рокич, Ш. Шварц, У. 

Білскі, що представили цінності особистості як ієрархії її переконань та описали їх формальні 

ознаки [6; 7]. 

Згодом С.С. Бубнова, на підставі концепції М. Рокича, запропонувала трирівневу 

ієрархічну модель системи ціннісних орієнтацій: 

 цінності-ідеали, що є найбільш загальними, абстрактними (духовні –пізнавательні, 

естетичні, гуманістичні і соціальні – поваги, досягненя, соціальної активності); 

 цінності-властивості, що закріплюються в життєдіяльності і проявляються як 

властивості особистості (товариськість, допитливість, активність, домінантність, тощо); 

 цінності-способи поведінки, найбільш характерні засоби реалізації і закріплення 

цінностей-властивостей [1]. 

Метою нашої роботи є дослідження цільового аспекту смисложиттєвих орієнтацій, що 

передбачає вивчення системи життєвих цілей особистості, їх ієрархії та співвіднесення з 

різними сферами самореалізації студентської молоді.  

Результати дослідження. Як один з елементів структури особистості, ціннісні орієнтації 

відіграють вирішальну роль не лише у регуляції поведінки, а й у формуванні переконань, 

світогляду, життєвого шляху, особливо в юнацькому віці на етапі становлення професійної 

трудової діяльності в студентські роки [4].  

У цьому зв'язку становить інтерес концепція С.С. Бубнової, яка поряд з принципом 

ієрархічності виділяє принцип нелінійності системи ціннісних орієнтацій. За її словами, 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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«…надзвичайно важливою властивістю системи особистісних цінностей є її багатомірність, 

яка полягає в тому, що критерій їх ієрархії – особистісна значимість – включає в себе різні 

змістовні аспекти, зумовлені впливом різних типів і форм соціальних відносин» [1].  

Структурний характер системи ціннісних орієнтації особистості, її багаторівневість і 

багатомірність визначають можливість реалізації нею цілої низки різнопланових функцій. 

Система ціннісних орієнтації особистості, займаючи проміжне положення між внутрішніми 

установками та нормами соціального середовища, між мотиваційно-потребової сферою і 

системою особистісних смислів, забезпечує взаємодію цих елементів більш загальної системи 

«людина».  

Існує багато інструментів вивчення індивідуальних цінностей особистості. Дослідження 

цільового аспекту смисложиттєвих орієнтацій передбачає вивчення системи життєвих цілей 

особистості, їх ієрархії та співвіднесення з різними сферами самореалізації. Складність 

дослідження життєвих цілей зумовлена тим, що ціннісні орієнтації є конструктами, які 

визначають загальні орієнтири. 

З метою дослідження цільового аспекту смисложиттєвих орієнтацій сучасного 

студентства нами була обрана методика «Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій 

особистості» С.С. Бубнової. Перевагою даної методики є спрямованість змісту опитувальника 

на вивчення реалізації ціннісних орієнтацій особистості у реальних умовах життєдіяльності. 

Опитувальник «Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій» С.С. Бубнової дає 

можливість дослідити такі параметри як:  

 приємне проведення часу, відпочинку;  

 високе матеріальне благополуччя;  

 пошук і насолода прекрасним;  

 допомога і милосердя до інших людей; любов;  

 пізнання нового в світі, в природі, людині; високий соціальний статус і управління 

людьми;  

 визнання і повага людей, та управління людьми;  

 соціальна активність для досягнення позитивних змін в суспільстві; спілкування;  

 здоров’я. 

Для реалізації мети дослідження нами було сформовано вибірку у кількості 100 студентів 

3-го курсу  гуманітарного та педагогічного факультетів спеціальностей «Психологія» та 

«Дошкільна освіта» Мукачівського державного університету. Особливістю вибірки є те, що 

вона складається на 100% з осіб жіночої статі. 
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Для більш наочного представлення отриманих результатів дослідження вони наведені в 

табл. 1.  

Табл. 1 

Середні показники проявів ціннісних орієнтацій за методикою  

«Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій» С.С. Бубнової 

 

Шкала 

Респонденти 

Студенти-

психологи 

Студенти-педагоги 

(Дошкільна освіта) 

Приємне проведення часу, відпочинку 3,2 3,48 

Високий матеріальний добробут 2,48 3,4 

Пошук і насолода прекрасним 3,3 3,3 

Допомога і милосердя до інших 4,46 4,04 

Любов 3,7 4,76 

Пізнання нового  3,84 3,84 

Високий соціальний статус і правління людьми 3,64 3,88 

Визнання і повага людей, вплив на оточуючих 3,52 3,94 

Соціальна активність 3,16 3,48 

Спілкування 4,36 3,46 

Здоров"я 3,36 3,5 

 

 

Рис. 1. Порівняльні результати, отримані за методикою «Діагностика реальної структури 

ціннісних орієнтацій»  С.С.Бубнової 

Аналізуючи данні проведеного дослідження, можна констатувати, що отримані 

результати дещо відрізняються у студентів різних груп. Так, для студентів-психологів 
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найвищий показник  був виявлений по такому параметру як «Допомога і милосердя до інших» 

(Хсер. = 4,46), «Спілкування» (Хсер. = 4,36) та «Пізнання нового» (Хсер. = 3,84).  

Зважаючи на такий результат, можна охарактеризувати групу студентів-психологів, як 

таких, що спрямовані на взаємодію, спілкування, їм характерне прагнення пізнавати нове, 

отримувати естетичні почуття, насолоджуватися навколишнім світом, їм притаманні 

альтруїстичні риси. Цей факт можна охарактеризувати як позитивний. Адже, процес 

спілкування є однією з основних потреб та виступає важливою діяльністю людини. Термін та 

поняття «спілкування» вживається в психологічній літературі в різних значеннях: як 

обмін думками, почуттями, переживаннями, як один з видів діяльності, як взаємодія, стосунки 

між суб'єктами, що мають діалогічний характер тощо, іноді уособлює зміст діяльності (робота 

вчителя, бесіда друзів), може супроводжувати діяльність (граючись, діти спілкуються між 

собою) [2]. 

Крім взаємної спрямованості дій людей під час спілкування, найважливішою його 

характеристикою є те, що кожна особа у взаємодії однаковою мірою постає як суб'єкт, як 

особистість. В ході спілкування люди звертаються одне до одного, розраховуючи отримати 

розуміння, підтримку, відгук. 

Оскільки, одна група досліджуваних є студентами-психологами, і саме процес 

спілкування для них виступає невід’ємною частиною та необхідною умовою їх майбутньої 

професійної діяльності. При цьому, інші притаманні для них властивості, зокрема, пізнання 

нового та допомога іншим, зазвичай безкорислива, також тісно пов’язані із категорією 

спілкування. Як бачимо, дана група наших респондентів схильні до прояву такої поведінки як 

альтруїзм. Так, альтруїзм – це один із типів соціальної поведінки, при цьому він є один із 

самих давніх. Зачатки альтруїстичної поведінки можна шукати ще у тваринному світі.  

Альтруїзм часто супроводжується почуттям жалю, співпереживання, співчуття. Частіше 

всього альтруїстична поведінка спостерігається серед людей, які пережили подібну ситуацію. 

Наприклад, діти які вирослі в неповних сім’ях чи взагалі є сиротами, частіше, вже будучи 

дорослими, допомагають сиротам, дитячим будинкам, багатодітним сім’ям, тощо. Дана якість, 

також, є важливою в професії психолога, але варто до неї ставитися обережно, адже вона може 

завдати шкоди самій людині.  

Цікавим фактом виявленим в нашому дослідженні є те, що найнижчі показники 

студенти-психологи показали по такій шкалі як «Високий матеріальний добробут» (Хсер. = 

2,48) та «Соціальна активність» (Хсер. = 3,16). Це свідчить про те, що для даної групи 

респондентів не є важливим наявність хорошого матеріального положення, а також вони 

пасивні при проявах соціальної активності.  Такий результат може бути пов’язаний з тим, що 
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студенти ще вчаться, багато уваги приділяють навчанню і не задумуються серйозно про те, що 

їх чекає в майбутньому, а живуть безтурботним студентським життям.  

Загальновідомо, що соціальна активність особистості – це системна соціальна якість, в 

якій виявляється та реалізується рівень її соціальності, тобто глибина та повнота зв’язків 

особистості із соціумом, рівень перетворення особистості на суб’єкта суспільних відносин. 

Соціальна активність є вихідною соціальною якістю, що відображає цілісне, стале активне 

ставлення до суспільства, проблем його розвитку та визначає якісні особливості свідомості, 

діяльності і становища особистості. І сучасний світ вимагає від людини, громадянина 

прогресивної і високої активної позиції. 

Аналіз результатів дослідження студентів-педагогів спеціальності «Дошкільна освіта» 

показав, у них  більш вираженими є показники за шкалами: «Допомога і милосердя до інших» 

(Хсер. = 4,04), «Любов» (Хсер. = 4,76), «Визнання і повага людей, вплив на оточуючих» (Хсер. 

= 3,94). Як і студенти-психологи, вони прагнуть допомагати іншим, що, ймовірно, може бути 

пов’язано також з майбутніми професійними якостями.  

Так, високий показник значення та прояву любові, свідчить про те, що вони проявляють 

почуття до всього, що їх стосується. Ця здатність є надзвичайно важливою, адже справжнім 

вихователем може бути людина, яка вміє любити і любить дітей. Адже, тільки любляча 

людина буде хорошим педагогом, буде із  задоволенням та якісно виконувати свої професійні 

обов’язки, ефективно працювати, тим самим досягати висот в професії і успіхів в житті. При 

цьому для респондентів-педагогів є особливо важливим визнання та повага, вони прагнуть 

впливати на інших, адже їм подобається бути авторитетними, значимими людьми, і посідати 

певне місце в суспільстві. Найменш виразно проявляються у студентів-педагогів показники за 

шкалою «Пошук і насолода прекрасним» (Хсер. = 3,3). Як бачимо, вони не схильні до пошуків 

в оточуючому світі прекрасного, що може свідчити про їх більш практичну спрямованість. 

Важливим для нас було проведення порівняння між двома групами нашої вибірки. Так, 

при порівнянні результатів груп студентів-психологів і студентів-педагогів є очевидним 

існування між ними значимих відмінностей. Отже, найбільш важливим для студентів-

психологів є пізнання нового, допомога іншим (альтруїстична спрямованість) та  процес 

спілкування. В той час як для групи студентів-педагогів майбутніх вихователів ДНЗ найбільш 

значимими є прояви любові, прагнення до визнання та управління іншими.  

Спільним для всіх учасників дослідження є те, що всі вони спрямовані на допомогу та 

милосердя до інших, високо цінують здоров’я і прагнуть дотримуватися здорового способу 

життя. Цей факт є надзвичайно позитивним та прямо пов'язаний з майбутньою професійною 
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діяльністю студентів, оскільки така спрямованість особливо необхідна для успішної реалізації 

майбутньої професійної діяльності в системі «людина-людина».  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Систему ціннісних орієнтації 

особистості, можна розглядати як підсистему більш широкої системи, що описується різними 

авторами як «життєвий світ людини», «образ світу», тощо, що має, в свою чергу, складний і 

багаторівневий характер, який формується під впливом пануючої в суспільстві системи 

цінностей і може змінюватися з розвитком історії.  

Проведене нами дослідження цільового аспекту смисложиттєвих орієнтацій, що 

передбачає вивчення системи життєвих цілей особистості, їх ієрархії та співвіднесення з 

різними сферами самореалізації студентської молоді дозволяє розглядати найбільш значимі 

ціннісні орієнтації сучасного студентства у зв’язку зі специфікою їх майбутньої професійної 

діяльності в системі «людина-людина». 

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про необхідність цілеспрямованого 

розвитку та актуалізації ціннісних орієнтацій як компоненту професійної стратегії ще на етапі 

професійного навчання в університеті. 

Питання розвитку, формування та становлення особистості, зокрема її ціннісної сфери 

становлять інтерес широкого кола людей, і тому перспективи подальших досліджень вбачаємо 

у вивчення динаміки ціннісних орієнтацій студентів різних курсів та молодих фахівців.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос ценностных ориентаций личности. Проанализировано 
содержание основных подходов в психологии относительно его исследования. Освещается актуальность 

процесса ценностного самоопределения и становления системы ценностных ориентаций у студенческой 

молодежи. Подчеркнута важность проблемы психологической диагностики ценностных ориентаций 

современной молодежи. Рассмотрена роль ценностных ориентаций в формировании личности юношеского 

возраста. Осуществлено исследование и проанализировано реализация ценностных ориентаций личности в 

реальных условиях жизнедеятельности, описываются приоритеты и степени значимости ценностных 

ориентаций современной студенческой молодежи. 

Ключевые слова: развитие личности, ценностные ориентации, ценностное самоопределение, 

профессиональная деятельность, студенческая молодежь. 

 
Summary. The presented article deals with the problematics of the individual’s value orientations. 

It has been noted that the fundamental changes which have taken place in the last decade in Ukrainian society 

require a reassessment of basic fundamental values. Under these conditions, value self-determination process among 
student youth, the formation of a value orientation system, which demonstrates an urgent need for the successful 

realization of future professional activity in the "human-human" patterns, requires special attention. 

Human values and value orientation have always been one of the most important objects of study in Philosophy, 

Ethics, Sociology and Psychology, at all stages of their formation and development, as a separate branches of knowledge.  

Being one of the elements of personality structure, value orientations play a decisive role not only in the regulation 

of behavior, but also in the formation of beliefs, world outlook, life path, especially during adolescence at the stage of the 

professional work activities’ formation, in student years.  

In order to study the target aspects of modern student emotional life orientations, we have selected the so-called 

method of "Diagnostics of the individual’s real value orientation structure" by S.S. Bubnova. The advantage of this 

method is embodied in the direction of the questionnaire content to study the realization of value orientations of 

individuals in real life. 

Under study purpose, there has been formed a group of 100 3rd year students, of the Humanities and Pedagogical 
faculties, by specialties "Psychology" and "Preschool education" at Mukachevo State University.  
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When comparing the results between students-psychologists and students-pedagogues, it has become obvious that 

there are significant differences. The most important study prerogative for students-psychologists is knowledge of new, 

help to others (altruistic orientation) and process of communication. While for the group of future preschool education 

pedagogues the most significant are the manifestation of love, desire to influence development and direct others.  

The common trait of all study participants is their wish to help and compassion for others, high value of health; 

strive to adhere to a healthy lifestyle. This fact is extremely positive and directly related to the future professional activity 

of students, since such orientation is especially necessary for a successful realization of future professional activities in 

the "human-human" social pattern. 

The conducted analysis allows us to conclude that the purposeful development and actualization of value 
orientations, as a component of professional strategy, is of great importance at stage of university professional training. 

The development, formation and realization of personality and value sphere in particular, is of great interest for 

a number of people. Therefore, we consider the prospects of further research in studying the dynamics of students’ value 

orientation in different years, including young specialists.  

Key words: personality development, value orientations, value self-determination, professional activity, student 

youth. 
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ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ  ІНОЗЕМНОЇ МОВИ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО 

ВІКУ ІЗ «СИНДРОМОМ ДЕФІЦИТУ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ» 

 
Анотація. У статті досліджено теоретичні аспекти сутності навчання іноземної мови учнів молодшого 

віку із синдромом «дефіциту уваги і гіперактивності» (СДУГ). Проаналізовано сутність ролі вчителя при 

використанні різних методик, де вчитель є консультантом, помічником, спостерігачем, джерелом інформації 
та координатором в залежності від етапу роботи. Розкрито специфіку технології, яка допомагає вирішити 

проблему шкільної адаптації та навчання учнів молодшого віку, створити позитивний настрій для вивчення 

англійської мови та умови для розкриття потенційних можливостей кожної дитини. Зазначено, що  раціональна 

організація навчання є одним із найбільш ефективних засобів реалізації компетентнісно орієнтованого підходу у 

навчанні англійської мови, яка спрямована на розвиток учнів із окресленими проблемами.  

Ключові слова: компетентісно-орієнтований підхід, іноземна мова, навчально-мовленнєва ситуація, 

функціональна одиниця усного монологічного мовлення, СДУГ- синдром дефіциту уваги та гіперактивності.  

 

Постановка проблеми. У сучасних реаліях все більша кількість учнів молодшого 

шкільного віку підпадає під ознаки синдрому «дефіциту уваги і гіперактивності» (СДУГ). 

Зокрема, цей «синдром» зустрічається приблизно у 5% дітей (при цьому у міських - частіше, 

ніж у сільських, а у хлопчиків - у 4-5 рази частіше, ніж у дівчаток) [37]. В Україні, за 

попередніми даними, у кожному класі з 30 осіб навчається в середньому 9-10 таких учнів 

(фактично, це 28% учнів, і такий % зростає з року в рік). 

Окреслене явище привернуло увагу педагогів, психологів та ряду медичних спеціалістів, 

у зв’язку із певними проблемами шкільної адаптації та навчання учнів з «синдромом дефіциту 

уваги та гіперактивності». Зокрема, як доводить досвід, окреслені учні не тільки надзвичайно 

рухливі, балакучі, метушливі, у них додатково можуть спостерігатися проблеми з 

концентрацією уваги і зосередженістю. Фактично, учні з синдромом приковують до себе увагу 

вчителя, якому постійно необхідно слідкувати, щоб вони сиділи спокійно, виконували 

завдання, не заважали однокласникам. Ці школярі на уроці постійно зайняті своїми справами, 

їх важко утримати на місці, змусити вислухати завдання і, тим більше, виконати його до кінця 

Учні фактично «не чують» вчителя (в силу своєї надмірної активності й імпульсивності), все 

втрачають, все забувають.  

Відтак, звична (апробована роками) методика навчання англійської мови при цьому не 

ефективна, а якість її засвоєння учнями молодшого шкільного віку із синдромом дефіциту 

уваги та гіперактивністю є досить низькою. Як правило «переростаючи» синдром (ознаки 
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якого у середній школі залишаються у 20% таких учнів, а у старшій лише у 7% учнів)  

наздогнати програму школярам не вдається. За всіх існуючих проблем поведінки 

інтелектуальні функції учня з «синдромом дефіциту уваги та гіперактивності» не порушені, і 

вони можуть успішно засвоювати шкільну програму з англійської мови, але за умови 

відповідності вимог шкільного середовища можливостям таких учнів. Відтак,  розуміючи 

важливість вивчення англійської мови досить актуальним є питання окреслення 

трансформаційних особливостей методики навчання англійської мови у молодшому 

шкільному віці для учнів з окресленими проблемами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що анонсована проблема знаходила 

відображення у наукових розвідках багатьох сучасних дослідників. Мовні науковці 

знаходяться в безперервному пошуку нових передових методів навчання іноземним мовам. 

Базові проблеми вивчення англійської мови учня з «синдромом дефіциту уваги та 

гіперактивності» розглядаються у працях Чмутової Ю.С., Семина М.В., Чинчикова А.І. Разом 

з тим, базова увага у дослідженнях приділена виключно опису проблем таких учнів з відчуттям 

часу. Крім того лише зазначається, що сама система навчання на перших етапах в школі, є 

психотравмуючою для такого учня і приводить до виникнення дезадаптивних станів, 

дисграфії, діслексії а також відмови від навчання у школі. 

У цілому проблеми учнів молодшого шкільного віку з «синдромом дефіциту уваги та 

гіперактивності» розглядаються у працях Тржесоглава З., Tао К., Кучми В.Р., Платонова 

А.Г. Ноговіцина О.Р. Левітіна Е.В., Рассела А. Барклі, Кристина М. Бентона та ін. При цьому 

досліджується розповсюдженість синдрому у молодшій школі, фактори ризику (зокрема, що 

спричиняють появу синдрому) та вказується на окреслену проблему, як на легку дисфункцію 

мозку у дитячому віці. Серед новітніх експериментальних методик їх існує велика безліч.  

 Мета статті. Головною метою цієї роботи є довести, що формування  єдиного підходу 

до методики навчання англійської мови  учнів молодшого шкільного віку із «синдромом 

дефіциту уваги та гіперактивності» може бути продуктивно використаною в практиці 

навчання іноземним мовам. Саме осмислення і реалізація цього методу в новій соціально-

культурній ситуації у світлі вимог до освіти на сучасному щаблі суспільного розвитку 

дозволяє говорити про методику навчання англійської мови  учнів молодшого шкільного віку 

із «синдромом дефіциту уваги та гіперактивності» як про таку, яка дозволяє ефективно 

вирішувати завдання особистісно-зорієнтованого підходу в навчанні. 

Виклад основного матеріалу. Однією з основних задач сучасної школи є забезпечення 

таких результатів навчально-виховного процесу, які допоможуть людині зайняти гідне місце 

в нашому суспільстві та реалізувати себе як особистість. Для цього необхідно створити умови 

для навчання, які допоможуть дитині отримати якісну освіту. Констатуємо, що ще у 2000-2005 
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рр. в початкових класах учнів із «синдромом дефіциту уваги та гіперактивності» було по не 

багато, а зараз в цю групу потрапляє вже близько 20-30% учнів (і % постійно зростає) [17]. 

Відтак, в останні роки проблема ефективності навчання учнів шкільного віку із такою 

проблемою стає все більш актуальною для педагогів. Особливо, враховуючи те, що при всіх 

існуючих проблемах поведінки інтелектуальні функції такої дитини не порушені і вона може 

успішно освоювати шкільну програму але за умови відповідності вимог шкільного 

середовища можливостям учнів шкільного віку із «синдрому дефіциту уваги та 

гіперактивності» [13]. В іншому випадку система навчання на перших етапах в школі є 

психотравмуючою і приводить до виникнення дезадаптивних станів [5; 21; 23]. Так, думку 

фахівців, існує ряд основних проблем, з якими стикаються учнів шкільного віку з СДУГ в 

процесі навчання англійській мови. 

По-перше, стандартизована тривалість уроку англійській мови в звичайній школі є 

занадто великою для дитини з СДУГ (зокрема, вона може концентрувати свою увагу лише 10-

15 хвилин, а після цього хвилин втрачається працездатність). У дітей, що додатково 

страждають гіперактивністю також послаблені такі характеристики уваги як переключення, 

розподіл і стійкість [53].  

Прояв уваги пов'язаний як з сенсорними, так і з інтелектуальними процесами, а також з 

практичними діями і з цілями і завданнями діяльності [8]. У зв'язку з цим у даної категорії 

дітей прогнозується дефіцит уваги в наступних видах: сенсорному, інтелектуальному, 

моторному, справжній і уявній увазі [7; 8]. Подібні негативні тенденції різко знижують 

ефективність навчальної діяльності. Зокрема, характеристика окресленої проблеми, що 

переставлена у табл. 1. 

Проблеми в концентрації і дефіциту уваги в значній мірі ускладнюють навчання і 

затуманюють функціонування дитини в класі [5]. Невдачі в школі знижують самооцінку учня 

молодшого шкільного віку, позбавляють мотивації і нерідко призводять до отримання 

низького рівня освіти щодо наявних інтелектуальних можливостей [7]. Школа стає джерелом 

невдач, безлічі негативних відгуків для дитини.  
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Табл. 1 

Проблеми, що виникають у зв’язку з тим, що стандартизована тривалість уроку англійській мови 

в звичайній школі є занадто великою для дитини з СДУГ* 

Конкретизація 

проблеми  

Характеристика проблеми  Стандартні профілактичні  

методичні прийоми 

дитина не в силах 

сконцентруватися,  а 

помилки в завданнях 

обумовлені по більшій 

мірі саме 

легковажністю і 

неуважністю [5] 

коли молодший школяр 

виконує поставлене завдання, 

йому важко довго 

утримувати увагу на той чи 

інший предмет; складається 

враження, що дитина 

«абсолютно не чує, про що 

йому говорять» [5]. 

В якості профілактичних 

методичних прийомів учителя 

застосовують на уроках малі 

форми фізичного відпочинку, 

що забезпечують зміну видів 

діяльності учнів [5]. 

порушення уваги 

проявляється у 

виникненні проблем з 

утриманням уваги на 

одному предметі та 

проблемах з часом [5] 

молодший школяр не може 

концентруватися на завданні, 

має проблеми з самостійною 

підготовкою до уроку 

англійської мови та 

організацією діяльності, 

проблеми виконання 

індивідуальних доручень на 

уроці, ігнорує звернення 

вчителя [5] 

У дітей з СДУГ є проблеми з 

відчуттям часу. Відтак, вони не 

можуть планувати свою 

діяльність  (та стосовно себе 

передбачати до чого це 

призведе). Учні з СДУГ мають 

«вікно часу» приблизно 10 

хвилин [80]. Відтак, вони 

живуть виключно цим 

моментом, вони не уявляють 

наслідків. Тому, якщо в 

результаті їх дій відбувається 

«щось не те», це не їх вибір, 

вони цих наслідків не хотіли. 

Примітка. 

* розроблено на основі [5]  

 

Слід зазначити, що стандартні профілактичні методичні прийоми (зокрема, фізкультурні 

хвилинки, зокрема малі форми активного відпочинку на уроці (фізкультурні хвилинки, 

динамічні паузи) допомагають запобігти розумовій втомі (пов'язаній із активною розумовою 

діяльністю та тривалим нерухомим сидінням) учнів молодшого шкільного віку, разом з тим 

такі прийоми малоефективні для учнів з СДУГ. Це підтверджується дослідженнями 

Президента Всесвітньої асоціації психіатрії Ахмед Окаша (видані у 2014 р.) та відділення 

розвитку дитини навчально-методичним центром «Джерело» які проводили дослідження 

рівня розумової втомі учнів молодшого шкільного віку на уроках іноземної мови із 

використанням малих форм активного відпочинку (МФАВ) (рис. 1.). 
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Групи, що приймали участь у 

дослідженні 

Кількіст

ь осіб у 

групі 

Кількість 

спостереже

нь  

Рівень розумової втоми у кінці уроку (за шкалою від 1 до 5)* 

мала форма активного 
відпочинку на уроці – 

стандартна фізкультхвилинка 

мала форма активного 
відпочинку на уроці – 
динамічна пауза 

1 раз на 

урок 

2 рази на 

урок  

З рази на 

урок  

1 раз на 

урок 

2 рази на 

урок  

З рази на 

урок  

учні молодшого шкільного 10 1300 3 2 1 2 2 1 

учні молодшого шкільного з СДУГ 10 5 5 5 5 5 4 

Примітка 
* 1 – дитина повністю повернула  втомлену  працездатність та увагу, зняла м'язове, розумове напруження, відновила 

порушену поставу; 2 - дитина повернула  втомлену  працездатність та увагу, зняла м'язове, розумове напруження; 3 - дитина 
повернула  втомлену  працездатність та увагу, частково зняла м'язове; 4 - дитина частково 
повернула  втомлену  працездатність, однак має розосереджену увагу, м'язове та  розумове напруження; 5 - дитина втомлена, 
має розосереджену увагу, м'язове та  розумове напруження. 

**малі форми активного відпочинку на уроці: фізкультурні хвилинки (1); динамічні паузи (2). 

 

Рис. 1. Результати дослідження розумової втомі учнів молодшого шкільного віку на уроках 

іноземної мови із використанням МФАВ* 

примітка 

* (сформовано автором на основі [5]) 

 

При цьому при оцінці використовувалася шкала оцінки розумової втоми учні у кінці 

уроку за шкалою від 1 до 5. Так, короткочасні фізичні вправи та ігри в процесі уроків іноземної 

мови у цілому не сприяють підтриманню активної уваги і працездатності на заняттях у учнів 

молодшого шкільного віку з СДУГ. Разом з тим, Саферн С.А. пропонує практикувати у якості 

альтернативи м'язове розслаблення, що досягається при аутогенному тренуванні, яке впливає 

на функції центральної і периферичної нервової системи, стимулює резервні можливості кори 

мозку, підвищує рівень довільної регуляції різних систем організму дитини [21]. 

Другою проблемою є невміння учнів молодшого шкільного віку з СДУГ співпрацювати 

на уроках з однолітками. Так, учням даної категорії важко встановити повноцінний емоційний 

контакт, зазвичай їх не люблять однолітки [11-13]. Іноді причина у схильності до агресії, 
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тривожності у зв'язку з клінічно констатованими порушеннями емоційно-вольової сфери [7]. 

Так, учню з синдромом дефіциту уваги [10]:  

1) складно дотримуватися встановлених в групі правил або інструкцій, у зв’язку із рядом 

чинників, що наведені у табл. 2. 

Табл. 2 

Чинники, що призводять до проблем учнів молодшого шкільного віку з СДУГ із 

дотриманням дотримуватися встановлених в групі правил або інструкцій* 
Конкретизація 
проблеми 

Чинник, що інтегрує 
прояв проблеми  

Специфіка прояву чинника Стандартні 
профілактичні  

методичні 

прийоми/ методи 

навчання 

складно 

дотримуватися 

встановлених в 

групі правил або 

інструкцій 

у дитини з СДУГ 

нерідко 

спостерігаються 

складнощі у 

взаєминах не тільки з 

однолітками, а й з 

дорослими.  

поведінка таких дітей часто 

характеризується імпульсивністю, 

нав'язливістю, надмірністю, 

дезорганізованості, агресивністю, 

вразливістю і емоційністю [71]. Таким 

чином, дитина з СДУГ нерідко є 

порушником спокійного перебігу 

соціальних взаємин, взаємодії та співпраці 

[71-73]. 

Бесіда, пояснення, 

дискусія  

емоційний розвиток 
дитини, як правило, 

запізнюється 

це проявляється неврівноваженістю, 
запальністю, нетерпимістю до невдач. 

Іноді кажуть, що емоційно-вольова сфера 

дитини з СДУГ знаходиться в 

співвідношенні 0,3 с його біологічним 

віком (наприклад, дитина 12 років 

поводиться як восьмирічний) [80]. 

Бесіда, пояснення, 
дискусія 

Примітка 

*розроблено на основі [71-73; 80] 

Так, дотримуватися встановлених в групі правил або інструкцій учням молодшого 

шкільного віку допомагає бесіда, разом з тим для учнів із СДУГ цього не достатньо. Надмірна 

імпульсивність і гіперактивність негативно впливають на оцінку поведінки дитини вчителями 

(його сприймають як неслухняного, а неслухняні - отримує клеймо "важкого учня"). Пошук 

схвалення і визнання в очах однолітків призводить до появи ризикованих форм поведінки, 

прогулів, насильства і т.д.  

2) для підвищення комфорту життя дитини з СДУГ, адекватного використання його 

інтелектуальних здібностей, а також для того, щоб уникнути дорогих соціальних ускладнень 

важлива вміла підтримка в подоланні шкільних труднощів. 

За результатами дослідженнями Президента Всесвітньої асоціації психіатрії Ахмед 

Окаша (видані у 2013 р.), дитина і вчителі, які її навчають, повинні знати про СДУГ та основну 

специфіку прояву такого синдрому. Бажано, щоб шкільне оточення такої дитини було 

пристосоване до неї. Такі заходи можуть допомогти підвищити успішність і вдосконалити 

соціальні навички учня, ще у молодшій школі, що проілюстровано за даними табл. 3. 
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Табл. 3 

Результати дослідження корекції поведінки учня молодшого шкільного 

віку відповідно до встановлених правил або інструкцій**  

Групи, що 

приймали 

участь у 

дослідженні 

Кількість 

осіб у групі 

Кількість 

спостере

жень  

 Корекція поведінки учня молодшого шкільного 

віку відповідно до встановлених правил або 

інструкцій (за шкалою від 1 до 5)* 

Стандартні 

методи 

навчання – 

бесіда 

 

Стандартні 

методи 

навчання – 

пояснення, 

дискусія  

Стандартні 

методи навчання у 

поєднанні із 

корекцією 

оточення дитини з 

СДУГ Разова  Періо

дична  

учні 

молодшого 

шкільного 

10 1300 2 4 5 Не передбачено 

учні 

молодшого 

шкільного з 

СДУГ 

10 1 2 2 4 

Примітка 

* 5 – поведінка учня стає передбачуваною, організованою, контрольованою (знижується агресивність), нормалізується  емоційний стан. 

Дитина перестає бути порушником спокійного перебігу соціальних взаємин, взаємодії та співпраці; 4 - поведінка учня стає передбачуваною, 

організованою, контрольованою (знижується агресивність), знижується  емоційна збудливість. Дитина розуміє, що саме в її поведінці 

причиняє порушення спокійного перебігу соціальних взаємин, взаємодії та співпраці та намагається скоригувати свою поведінку та 

налагодити співпрацю із вчителем; 3 - поведінка учня стає більш передбачуваною, організованою, контрольованою. Дитина розуміє, що саме 

в її поведінці причиняє порушення спокійного перебігу соціальних взаємин та намагається скоригувати свою поведінку ; 2 - поведінка учня 

стає більш передбачуваною і організованою, проте іноді є агресивною. Дитина намагається зрозуміти, що саме в її поведінці причиняє 

порушення спокійного перебігу соціальних взаємин; 1 -  результату не має. 

**(дослідження проведено Президентом Всесвітньої асоціації психіатрії Ахмедом Окаша) 

Крім того доцільною є співпраця викладача з психологом, оскільки необхідна організація 

психолого-педагогічних колекційних заходів для дітей з СДУГ, що повинна:  

1) здійснюватися у поза навчальний час;  

2) проводитися в мікрогрупах, що включають дітей з СДУГ і дітей вікової норми (без 

акцентування уваги на їх психолого-медичному статусі).  

Така комплектація груп створить для їх учасників оптимальні умови для успішної 

соціалізації (зокрема, діти з СДУГ отримають від однолітків еталон поведінки і діяльності, а 

також психологічну підтримку у вирішенні групових завдань (на уроках англійської мови). 

Решта учасників групи розширять сформовані комунікативні навички, стимулюють 

соціальний інтелект). 

2) важко раціонально організувати доручену роботу та займатися видами робіт, що 

вимагають тривалого розумового напруження або посидючості у зв’язку із рядом чинників, 

що наведені у табл. 4. 

Таким чином учні з СДУГ має навчальні проблеми, оскільки не може повністю можуть 

обробити певні види інформації (одні гірше розуміють те, що вони бачать, а інші-то, що вони 
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чують). Наприклад, навіть якщо вчитель дає чіткі усні вказівки, це повідомлення не 

реєструється в мозку дитини [20]. 

 В результаті у дитини можуть виникнути труднощі у вивченні одного або більше 

шкільних предметів. Базовими проблемами (за даними табл.. 2) можуть стати наступні:  

- дислексія — нездатність оволодіти навичками читання текстів. В людини, яка страждає 

на дислексію, переважно присутня і дисграфія. Ці недуги абсолютно не пов'язані з 

інтелектуальним потенціалом учня.  

Табл. 4 

Чинники, що обумовлюють проблеми учнів молодшого шкільного віку з СДУГ із 

раціональною організацією роботи та виконанням робіт, що вимагають тривалого 

розумового напруження або посидючості* 
Конкретизація 

проблеми 

Чинник, що інтегрує 

прояв проблеми  

Специфіка прояву чинника Стандартні 

профілактичні  

методичні прийоми 

/ методи навчання  

важко 
раціонально 

організувати 

доручену 

роботу 

Парціальні затримки 
розвитку, в тому 

числі шкільних 

навичок, відомі як 

невідповідність між 

реальною 

успішністю і тієї, яку 

можна очікувати, 

виходячи з IQ 

дитини [71].  

Зокрема, нерідкі труднощі з читанням, 
письмом, рахунком (дислексія, дисграфія, 

дискалькулия), психомовним розвитком 

(зокрема, розмовляє занадто швидко, 

«ковтаючи» закінчення або занадто 

повільно, розтягуючи слова, не вимовляє 

окремі звуки) [71; 72].  

Багато дітей з СДУГ в шкільному віці мають 

об'єктивні труднощі в розумінні певних 

звуків або слів і / або труднощі в вираженні 

своєї думки словами [72]. 

навчання за 
джерелом знань: 

розповідь, 

пояснення, бесіда, 

дискусія, лекція, 

робота з книгою. 

важко 

займатися 
видами робіт, 

що вимагають 

тривалого 

найбільш гостро постає проблема навчання 

вимові на початковому етапі вивчення 
англійської мови [30]. Навчання правильній 

англійській вимові учнів молодшого 

шкільного віку з СДУГ надзвичайно складна 

справа. Без правильно поставленої вимови 

неможливий прояв комунікативної 

розумового 

напруження або 

посидючості 

 функції мови [34]. На початковому етапі 

необхідно навчити дітей вимовляти звуки 

так, як це роблять носії англійської мови, але 

таким дітям важко займатися видами робіт, 

що вимагають тривалого розумового 

напруження або посидючості  таким учням 

властива нестійка працездатність, що є 

причиною наростання великої кількості 
помилок при відповідях і виконанні 

письмових завдань при настанні стану 

втоми. [71; 72] 

 

Примітка 

*розроблено на основі [30; 34; 71; 72] 

 

До дислектиків належали такі розумово розвинені особи як Ганс Крістіан Андерсен, 

Вінстон Черчіль, Людвіг ван Бетховен, Вольфґанґ Амадей Моцарт, Томас Едісон, Джон 

Леннон, Оззі Озборн, Пабло Пікассо. За проявом вирізняють різні види дислексії учнів 

молодшого шкільного віку (рис. 2), зокрема: фонематична, семантична, аграматична, оптична, 

мнестична. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B3_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D2%91%D0%B0%D0%BD%D2%91_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%95%D0%B4%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B7%D1%96_%D0%9E%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD
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Рис. 2. Характеристика видів дисле́ксії учнів молодшого шкільного віку з СДУГ (сформовано 

автором) 

- дисграфія — нездатність оволодіти письмом та навчитись читати за нормального 

розвитку інтелекту. Найчастіше присутнє в учнів молодшого шкільного віку, які страждають 

на дислексію. Розглядається також, як симптом при алалії (відсутність або недорозвиток 

мовлення, спричинений органічним ураженням мовленнєвих зон кори головного мозку 

внутрішньо утробно чи в ранньому віці), різних формах афазій (розлад мовлення, який може 

виникнути внаслідок локального ураження кори головного мозку, що асоціюється з 

відповідною мовною діяльністю), або при недорозвиненні мови. Основою дисграфії звичайно 

виступає неповноцінність фонематичного слуху й утруднення у вимові, які перешкоджають 

оволодінню фонематичним складом слова. 

Для учнів молодшого шкільного віку з СДУГ проблема може бути скоректована при 

організації спеціальних вправ у читанні й письмі. Разом з тим, навіть при тяжких формах 

СДУГ симптоми аграфії (що ідентифікують повну нездатність читати та писати) не 

проявлялися; 

- дискалькулія – нездатність до вивчення арифметики. Часто є самостійним недугом, а не 

побічним наслідком СДУГ, разом з тим може бути і симптомом СДУГ учнів молодшого 

шкільного або інших неврологічних і психологічних проблем. В основі дискалькулії лежить 

нездатність оцінювати кількість об'єктів з першого погляду (тобто без перерахунку). За цю 

функцію в мозку відповідає внутрішньо тім’яна борозна тім'яної частки, відтак у дітей, які 

страждають таким недугом, дана ділянка мозку працює із запізненням (недостатньо активна). 

Такі діти часто можуть страждати і дислексією. Даний синдром проявляється в наступних 

симптомах: нездатність до швидкого розпізнавання кількості предметів в поле зору 

(наприклад, учень не зможе зрозуміти, яка це кількість 3 книги на столі, поки не порахує їх по 

одній); присутність високих складнощів при обчисленні за допомогою цифр (наприклад, 

Дислексія учнів молодшого 

шкільного віку 

Фонематична дислексія - 

труднощі з вимовою фонем. 

Людина читає побуквенно 

Семантична дислексія — 

кожне слово при читанні 

сприймається окремо і не 

зв'язується з іншими словами, 

тому прочитаний текст 

неправильно розуміється. 

 

Аграматична дислексія - читанням 

із граматичними помилками: 

порушення в закінченнях, 

неправильне відмінювання слів, 

зміна у відмінкових закінченнях, 

роді, числі, часу. 

 

Оптична дислексія — 

порушення у сприйнятті 

подібних літер, зокрема 

плутаються Г-Т, Б-Ь та інші 

літери. 

 

Мнестична дислексія -

порушення засвоєння 

відповідності букв та звуків. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0


Психологія: теорія і практика. Випуск 1 (1)ʼ 2018  

_______________________________________________________________________________________ 

92 
 

дитина, що страждає на дискалькулію, не зможе зрозуміти, чому 3 + 3 = 6); наявність 

складнощів з абстрактним рахунком часу (наприклад, діти молодшого шкільного віку з СДУГ 

завжди спізнюються до школи, на уроки та не можуть організувати свою роботу); відсутність 

поняття інтуїтивного обчислення пройденої відстані; наявність складнощів з координацією 

рухів. Так чи інакше, це не є показником інтелекту. Таким чином, діти, що мають синдром 

дискалькулії, можуть стати поетами, художниками, скульпторами, оскільки, не мають 

проблем у вивченні мов або писання. Крім того за останніми дослідженнями дискалькулія у 

молодшому шкільному віці піддається корекції, зокрема недуг мінімізують спеціальні 

навчальні комп'ютерні програми, розроблені на основі нейробіологічних даних (Група 

"Суламот" (Ізраїль) пропонує учням з окресленою проблемою індивідуальний корекційний 

програмний курс за методикою P. Дейвіса). Крім того, причиною дискалькулії учнів 

молодшого шкільного віку з СДУГ може бути звичайна математична фобія, зокрема, якщо 

навчальне середовище не пристосоване до потреб учня він неминуче має негативний досвід 

навчання в минулому, через який у нього з'являється невпевненість в собі і страхи перед 

математичними прикладами. 

Крім того, раціональна організація дорученої роботи та у т.ч. виконання домашніх 

завдань є особливо важким для учнів молодшого шкільного віку з СДУГ, так як вимагає умінь, 

які у них дефіцитні, наприклад, підтримання уваги, планування роботи, дисципліни. Дитині 

набагато легше сконцентруватися на тому, що для нього є приємним і привабливим (тому, 

дуже важливо забезпечити сприятливі умови, які допомогли б полегшити виконання домашніх 

завдань). 

Таким чином, психолого-педагогічна організація освітнього процесу для учня 

молодшого шкільного віку з СДУГ має створювати умови для зниження проявів основного 

симптомокомплексу цього симптому і оптимізувати його шкільну та особистісну успішність. 

В Україні більшість вчителів не хочуть «підстроюватися» під потреби таких учнів, а це 

призводить до того, що вони успішно вчаться лише вдома.  

Разом з тим, як в Україні, так і в інших країнах вже існують спеціальні школи для учня 

молодшого шкільного віку з СДУГ. Так, у 1907 році в Римі був утворений дитячий сад доктора 

Монтессорі. Після цього Монтессорі стала школою, причому були відкриті філії цієї школи в 

різних країнах які разом сформували сильну міжнародну освітню систему Монтессорі. Методи 

навчання, які розроблені в школах Монтессорі, просто створені для дітей з СДУГ, зокрема: 1) 

до кожної дитини застосовується спеціальний підхід; 2) кожен учень сприймається, як 

особистість і самостійна людина; 3) діти не підлаштовуються під програму навчання (сама 

програма будуватися виходячи з індивідуальних потреб і можливостей кожного учня). Метою 

навчання школи є допомога дітям розкрити свій потенціал у всіх сферах життя, а також 
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прищепити дітям навички спілкування, розвинути їх емоційно, сприяти поліпшенню 

координації рухів і прагненню до пізнання. 

Крім школи Монтессорі існує школа Рудольфа Штайнера, що з'явилася в Німеччині в 

1919 році. Сьогодні, це 550 шкіл в понад 30 державах світу (зокрема, в Австрії, Швейцарії, 

Нідерландах, Великій Британії, в Скандинавських країнах, в Америці). Школа Рудольфа 

Штайнера пропонує освіту метою якої є виховання незалежних, вільних, морально 

розвинених, щасливих людей. Принципи навчання наступні: 1) багато учнів школи мають 

СДУГ, тому тут немає місця для комп'ютерів, телевізорів, іспитів, класам; 2) до 6 класу працює 

«жетонна» система оцінювання. Так, за виконання вправ, домашньої роботі і відповіді учень 

отримує нагороди у вигляді жетонів, які потім обмінює на щось. Так він постійно бачить 

результат своїх дій, розуміє, що його можливості з кожним разом і з кожною справою 

збільшуються. Звичайно, освіта в школах Монтессорі або в школах Рудольфа Штайнера 

коштує не дешево, а так як діти з СДУГ часто народжуються у не дуже забезпечених батьків, 

то шлях в ці освітні установи їм закритий.  

Відтак СДУГ можна розглядати, як поліморфний клінічний синдром, головними 

проявами якого є порушення здатності учня контролювати та регулювати свою поведінку, що 

проявляється моторною гіперактивністю, порушенням уваги та імпульсивністю. Цей розлад 

поліморфний тому, що немає двох однакових дітей з окресленою  проблемою (яка має багато 

облич та широкий спектр можливих проявів). Окреслена специфіка ускладнює розробку  

рекомендацій для вчителів загальноосвітніх шкіл, щодо  навчання таких дітей (адже для їх 

адаптації потрібні широкомасштабні зміни у системі освіти). На даний момент розробкою 

рекомендацій для вчителів, щодо навчання учнів з синдромом СДУГ займається відділення 

розвитку дитини навчально-реабілітаційного центра «Джерело» м. Львів. 

Підбиваючи підсумки  аналізу засобів навчання учнів молодшого шкільного віку з СДУГ 

виявлено, необхідно зазначити,  що навчання такого учня стає ефективним в тому випадку, 

якщо матеріальні та ідеальні засоби навчання взаємопов'язані і доповнюють один одного. Стан 

уваги учнів - це найважливіша умова продуктивності мовних методів при навчанні англійській 

мові. Для управління увагою учнів із СДУГ вчитель сам повинен бути поглинений змістом 

уроку. Необхідно також вміти розподіляти увагу між викладеним матеріалом і наглядом за 

учнями. Початківець учитель відчуває в зв'язку з цим значні труднощі, але у досвідченого 

вчителя виклад матеріалу вимагає вже меншого контролю свідомості, знижується ступінь 

емоційного навантаження під час уроку, увагу легше концентрується на діяльності учнів. 

 Висновки і перспективи подальших досліджень. Вивчення етимології «синдрому 

дефіциту уваги та гіперактивності» у дітей молодшого шкільного віку дозволило нам 

констатувати що більшістю медичних працівників він розглядається як неврологічні-
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поведінковий розлад розвитку, що починається в дитячому віці, симптомами якого є: труднощі 

концентрації уваги; гіперактивність; погано керована імпульсивність. Визначені наступні 

проблеми навчання учнів шкільного віку із «синдрому дефіциту уваги та гіперактивності»: 

неможливість сконцентруватися (зокрема, помилки в завданнях обумовлені по більшій мірі 

саме легковажністю і неуважністю); проблеми з утриманням уваги на одному предметі; 

проблеми з часом; складність дотримання встановлених в групі правил або інструкцій.  

Крім того, фіксована (стандартна) система оцінювання знань, умінь і навичок (прийнята 

в сучасній школі) виконує не стільки функцію регулювання, скільки санкціонування для учня. 

Так,  у зв'язку із втомою, збільшується кількість помилок, а це призводить до збільшення 

зауважень і негативних оцінок з боку вчителя. Таке становище сприймається дитиною як 

негативне оцінювання себе в цілому, а не як оцінка своєї роботи. 

 Визначення цілей навчальної дисципліни «Англійська мова» учнів молодшого 

шкільного віку з «синдромом дефіциту уваги та гіперактивності» дозволило ідентифікувати їх 

спрямованість на: формування вміння спілкуватися іноземною мовою на елементарному рівні 

з урахуванням мовних можливостей і потреб таких школярів в усній і письмовій формах. 

Навчання англійській мові учнів молодшого шкільного віку із СДУГ сприяє більш 

високим показникам розвитку абстрактного мислення; розвиток мотивації до подальшого 

оволодіння іноземною мовою, за допомогою арсеналу ігрових методик; виховання і різнобічний 

розвиток учня молодшого шкільного віку з СДУГ засобами іноземної мови. Зокрема, знання 

іноземної мови людиною з дефіцитом уваги дозволяє їх краще адаптуватися у сучасному світі.  

Беручи до уваги все вищезазначене, можна зробити такі висновки: 

1) в процесі навчання дисципліні «Англійська мова» метод виступає як упорядкований 

спосіб взаємопов'язаної діяльності вчителя та учнів молодшого шкільного віку з СДУГ, щодо 

досягнення навчально-виховних цілей. Враховуючи при цьому, що навчання – це діяльність 

спільна, то стосовно до педагога доречно говорити про методи викладання, а по відношенню 

до учня з СДУГ – про методах навчання (які є ефективні з урахуванням специфіки його 

розвитку). у центрі навчального процесу є учень, його пізнавальна та творча діяльність; 

2) роль учителя під час навчання учнів з СДУГ дуже відповідальна, але вона 

відрізняється від його ролі під час традиційного навчання;  

3) встановлено, що у системі навчання і виховання англійської мови учня молодшого 

шкільного віку з СДУ мають активно використовуються дидактичні (навчальні) ігри, які 

відповідно до існуючої логічної характеристика такого методу ефективно розвивають 

спостережливість, уяву, пам'ять, мислення, мовлення, сенсорні орієнтації дітей у розмірах, 

формах, кольорах, максимально завіюють інтелектуальний потенціал у пізнанні світу і себе. 

При цьому, урок іноземної мови розглядається як соціальне явище, де класна аудиторія - це 
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певне соціальне середовище, в якій учитель і учні вступають в певні соціальні відносини один 

з одним, де навчальний процес - це взаємодія всіх присутніх. Успіх в навчанні учнів з СДУГ - 

це результат колективного використання всіх можливостей для навчання. підвищується рівень 

відповідальності учнів за результат та успіх навчальної діяльності; 

4) виділена специфіка застосування мовних методів навчання англійської мови у класах 

де є учні з СДУГ, ускладненим затримкою психомовного розвитку від вікової норми (це 

можуть бути у т.ч. проблеми з дикцією). 

Отже, аналіз видів мовленнєвої діяльності на уроках англійської мови, що передбачають 

присутність учнів з «синдромом дефіциту уваги та гіперактивності» має забезпечувати:  

1) при аудіванні - уявлення про тему повідомлення, діалогу і т.д. на рідній мов та 

достатній загальний словниковий запас і володіти основною лексикою за запропонованою 

темою. Учні з СДУГ мають сконцентруватися на слуханні (не відволікатися на сторонні шуми 

і звуки) та брати участь у тренувальних методиках на розуміння англійської мови;  

2) при діалогічній форми спілкування -  попереджати формування в учня з СДУГ такої 

форми поведінки, як «робити/говорити щось заради зовнішнього результату»; спиратися на 

розуміння сутності мовних стимулів (доцільно спиратися на розуміння сутності мовних 

стимулів та мовних відповідей, замість опори на механічне запам'ятовування); попереджати 

випадки коли учень починає відповідати, не дослухавши і не зрозумівши питання або 

відволікання уваги (оскільки учень з СДУГ легко відволіктися і може перестати слухати мовця 

в середині діалогу, навіть не усвідомлюючи це); практикувати вправи для навчання 

сприйняттю діалогічної мови «з боку»; 

3) при говорінні: матеріал подавати візуально та за допомогою тактильних стимулів. 

Іноді цей тип учнів краще засвоює говоріння, коли у них є можливість помацати предмет, що 

підлягає опису; робити повідомлення по темі (для учнів з СДУГ це має бути те, що цікаво саме 

цій, конкретній дитині); дозволяти учням висловлював емоції. (учень з СДУГ може думати 

одночасно про кілька речей - їх мислення ніби народжене для інновацій і винаходів. Такі діти 

майже завжди киплять енергією і ентузіазмом). Тому педагогам, які спробують реалізувати 

описаний досвід, необхідно пам'ятати: якщо є бажання змінювати сучасні реалії, необхідно 

використовувати інноваційні педагогічні технології. 
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Аннотация. В статье исследованы теоретические аспекты сущности обучения иностранному языку 

детей младшего возраста с синдромом «дефицита внимания и гиперактивности» (СДВГ). Проанализированы 

сущность роли учителя при использовании различных методик, где учитель является консультантом, 

помощником, наблюдателем, источником информации и координатором в зависимости от этапа работы. 

Раскрыта специфика технологии, которая помогает решить проблему школьной адаптации и обучения детей 

младшего возраста, создать позитивный настрой для изучения английского языка и условия для раскрытия 

потенциальных возможностей каждого ребенка. Отмечено, что рациональная организация обучения является 

одним из самых эффективных средств реализации компетентностного ориентированного подхода в обучении 

английскому языку, которая направлена на развитие учащихся с очерченными проблемами. 
Ключевые слова: компетентностный-ориентированный подход, иностранный язык, учебно-речевая 

ситуация, функцио-нальная единица устной монологической речи, СДУГ- синдром дефицита внимания и 

гиперактивности.   

 

Summary. The article deals with theoretical aspects of the essence of foreign language teaching of younger 

children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) syndrome. The essence of the role of the teacher is analyzed 

with the use of different techniques, where the teacher is a consultant, assistant, observer, source of information and 

coordinator, depending on the stage of work. The peculiarities of technology that helps to solve the problem of school 

adaptation and training of younger students, the creation of a positive mood for studying English and the conditions for 

the disclosure of potential opportunities for each child are revealed. It is noted that rational organization of training is 

one of the most effective means of implementing a competency-oriented approach in the teaching of English, which is 

aimed at developing students with the above-mentioned problems. 
Key words: competence-oriented approach, foreign language, educational-speech situation, functional unit of oral 

monologue speech, ADHD-attention deficit disorder syndrome and hyperactivity. 
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Анотація. У статті розглядається проблема формування інклюзивного освітнього середовища в 

загальноосвітніх навчальних закладах. Наводяться аргументи на користь перебування усіх учнів в інклюзивному 
освітньому середовищі. 

Висвітлено теоретико-методологічні основи навчання молоді в інтегрованому освітньому середовищі. 

Визначено філософські, педагогічні та психологічні основи викладання у вищій школі та готовності майбутніх 

учителів до взаємодії з учнями інклюзивної форми навчання. Розкрито специфіку ролі вчителя при інтеграції 

дітей з особливими освітніми потребами  і виховання їх в умовах загальноосвітніх навчальних закладів. 

Зазначено, що  головною метою соціального розвитку сучасного суспільства є повага до людського розмаїття, 

встановлення принципів солідарності та безпеки, що забезпечує захист та повну інтеграцію у соціум усіх верств 

населення, в тому числі й осіб з обмеженими можливостями здоров’я. Раціональна організація навчання є одним 

із найбільш ефективних засобів реалізації  навчання та  розвиток учнів із окресленими проблемами.  

Ключові слова: інклюзія, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивне освітнє середовище, 

інтегроване освітнє середовище, креативність, професійна адаптація, розвивальне навчання, реабілітаційна 

педагогіка. 

 

Постановка проблеми. Українське суспільство досягло такого рівня соціального 

розвитку, коли не може собі дозволити втратити жодну підростаючу людину, а визнання 

Конвенції ООН про права дитини та Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, 

захист і розвиток дітей посилило увагу батьків, держави і громадськості до їхніх проблем з 

народження і до повноліття та відповідальності за розвиток, навчання і виховання. Безумовно, 

діти з особливими освітніми потребами теж не повинні залишатися без належної уваги. Адже 

історично так склалося, що вони були позбавлені можливостей отримувати освіту поруч зі 

своїми однолітками з нормальним розвитком, їм відмовляли у доступі до загальноосвітньої 

навчальної програми і навчали у спеціальних закладах. 

Тому на сьогодні одним із найважливіших явищ у сучасній спеціальній освіті є рух за 

інклюзивну освіту. Інклюзія справляє значний вплив на політику, науково-пошукову та 

практичну роботу і має багато значень, що охоплюють діапазон від простого зарахування 

учнів з особливими  освітніми потребами в звичайні класи до трансформації філософії, 

цінностей і практичних підходів цілих освітніх систем. Інклюзія потрібна нашій державі як 

засіб досягнення соціальної справедливості в інтересах учнів з особливими освітніми 

потребами. 

Ученими обговорюються проблеми інтеграції дітей з особливими освітніми потребами і 

активно розробляються підходи до навчання і виховання їх в умовах загальноосвітніх 

навчальних закладів. Вивчення особливостей створення комфортного інклюзивного 
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освітнього середовища має важливе значення для успішного виховання та соціалізації не 

тільки дітей з порушеннями психофізичного розвитку а й інших учнів. 

Успішне запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами, 

потребує вирішення завдань на державному рівні, а саме: формування нової філософії 

державної політики щодо дітей з особливими освітніми потребами, удосконалення 

нормативно-правової бази у відповідності до міжнародних договорів у сфері прав людини, 

реалізації та поширення моделі інклюзивного навчання дітей у дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах, тому інклюзивне навчанння привернуло увагу педагогів, психологів та 

ряду медичних спеціалістів, у зв’язку із певними проблемами шкільної адаптації та навчання 

учнів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що анонсована проблема знаходила 

відображення у наукових розвідках багатьох сучасних дослідників,зокрема В. Бондар, І. 

Дичківська, А. Колупаєва, І. Білозерська, С. Гецко досліджували питання навчання дітей з 

особливими потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, їх адаптацію та соціалізацію 

у суспільстві. Такі психологи, як Л. Виготський, Г. Костюк, О. Венгер, С. Максименко та інші 

присвячували свої праці розвитку психічних процесів у дітей різного віку, ролі корекційного 

виховання у підготовці до навчання. 

Інклюзія ґрунтується на визнанні та повазі індивідуальних людських відмінностей і 

передбачає збереження відносної автономії кожної суспільно-соціальної групи. 

Основоположним в інклюзивних підходах є те, що не особистість має прилаштовуватися до 

суспільних, соціальних, економічних стосунків, а навпаки – суспільство має створити умови 

для задоволення особливих потреб кожної особистості. 

Сьогодні найкращі зразки інклюзивної освіти ми можемо спостерігати у більшості 

країнах світу. Зокрема, у Великій Британії освітня політика регулюється програмою ECM – 

«Every Child Matters» («Кожна дитина важлива»). Метою цієї програми є рання допомога дітям 

в галузі освіти, що дозволить кожній дитині повністю розкрити свій потенціал. А ґрунтується 

вона на п’ятьох найголовніших принципах інклюзії: здоров’я, безпека, самоактуалізація та 

реалізація особистого потенціалу, вміння бути корисним членом суспільства, економічне 

благополуччя. У Франції процес включення осіб з особливими потребами у загальноосвітній 

процес здійснюється у чотирьох варіантах за окремими програмами, а в Італії на сьогоднішній 

день 99% людей з особливими потребами навчаються загальноосвітніх закладах. 

В Сполучених Штатах діє Закон «Про освіту людей з інвалідністю», що передбачає 

необхідне фінансування спеціальної освіти в системі місцевих шкіл і який встановлює 

індивідуальний підхід до визначення освітньої програми.  
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Згідно з ним навчання дітей-інвалідів може проходити у загальноосвітніх школах з 

наданням в міру необхідності додаткової допомоги, а не в спеціальних установах. Цей Закон 

поклав початок чинної програми США «Inclusion». 

Цікавий досвід у практичному застосуванні програм з інклюзивної освіти сьогодні 

пропонує Азербайджан. У рамках ініціативи «Баку без перепон», бакинський Університет 

ADA надає можливості навчання за його програмами студентам з обмеженими можливостями 

здоров'я.  

Крім того, прогресують і дослідження у галузі інклюзивної освіти. Ендрю Брейтон у 

ґрунтовній праці «Єфективна інклюзія» дуже детально розглядає концепції інклюзивної 

практики. Дослідники Гері Бранч та Енжело Валео у роботі «Вплив спеціальної та інклюзивної 

освіти на установки однолітків: практичне і теоретичне дослідження» наводять порівняльний 

аналіз впливу спеціальної освіти та інклюзії на стосунки між учнями. 

А спільні дослідження Портлендського університету (Орегон, США) та Університету 

Торонто (Канада) у праці «Інклюзія як професійний розвиток» Паули Становіч та Енн 

Джордан звертають увагу саме на той бік інклюзивної освіти, за якої вона забезпечує 

вдосконалення педагогічного процесу. 

Мета статті. З огляду на вищезазначене ставимо за мету цієї роботи  довести, що система 

інклюзивної освіти діє: вона здатна розширити особистісні можливості дітей з вадами 

здоров’я, розкрити їх потенціал та забезпечити соціально здорове майбутнє з улюбленою 

професією та всебічним спілкуванням; здоровим дітям ще змалечку допомагає прищепити, 

виробити такі загальнолюдські якості як гуманність та толерантність, готовність допомогти; 

розвивати професійне зростання спеціалістів педагогічної сфери. 

Виклад основного матеріалу. Сучасне демократичне суспільство, до якого сьогодні 

прагнуть майже усі країни світу, передбачає, перш за все, розширення прав людини. 

Гуманізація в усіх сферах життя у цьому випадку відіграє чи не найважливішу роль. Умови, 

за яких люди з фізичними чи психічними вадами не обмежуються в правах, за яких 

«інвалідність» для людей не є вироком мають стати першочерговим пріоритетом 

демократичного гуманізованого соціуму.  

Саме для створення таких умов суспільство виробило систему, ім’я якій інклюзія. 

Термінологічний словник корекційної освіти поняття інклюзії визначає наступним чином: 

«Інклюзія – це політика та процес, який передбачає отримання більших можливостей у 

навчанні та соціальному житті для всіх дітей, включаючи дітей з особливими потребами». У 

широкому філософському розумінні інклюзія – це така форма буття, яка передбачає спільне 

життя звичайних людей і людей з обмеженими можливостями, інвалідів. Тобто це процес 
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реального включення людей з вадами здоров’я в активне суспільне життя, у взаємодію із 

суспільством та його підсистемами, насамперед інститутом освіти. 

У широкому розумінні цього слова інклюзія охоплює не лише сферу освіти, але і усю 

палітру суспільних взаємовідносин: працю, розваги, спілкування тощо. Проте найголовнішим 

і найбільшим пластом поняття інклюзії завжди була і залишається інклюзивна освіта. 

«Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення 

основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає 

навчання дитини з особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями 

психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу». 

Інклюзивна освіта у своїй розробці та реалізації має особливий підхід. Він передбачає 

створення умов, коли усі бажаючі мають однаковий доступ до освітнього процесу, коли 

заклади, які прийняли умови інклюзивної освіти, адаптують середовище, навчальні програми, 

методи та форми навчання так, щоб разом зі звичайними дітьми мали змогу навчатися і такі, 

що мають особливі потреби. У сучасному суспільстві слово «інвалід» має в переважній 

більшості лише свою юридичну та медичну форму: його ми зустрічаємо в законах, у висновках 

експертів тощо. Моральна ж форма цього слова несе в собі, як правило, відтінок неповаги до 

людини з вадами. Застосовуючи цей термін у повсякденному житті як звертання, можна 

образити, зачепити. 

Інклюзивний підхід виник як данина поступовій заміні юридичної та медичної моделі 

розуміння інвалідності на соціальну. У рамках першої інвалідність визначається як «міра 

втрати здоров’я», а «інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, що при 

взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності». 

Натомість соціальна модель стверджує, що причиною інвалідності є не саме захворювання як 

таке, а ті суспільні бар’єри, що виникають у процесі стосунків людей здорових та людей з 

вадами. Ці бар’єри можуть поставати у вигляді стереотипів, упередженого ставлення тощо. І 

якщо вони існують, людина з вадами автоматично не має змоги видужати. Якщо ж вона живе 

у соціально здоровому середовищі, яке і пропонує інклюзія, то теоретично поступово може 

позбутися інвалідності. Даний соціальний підхід до розуміння інвалідності, від якого 

відштовхуються усі основні принципи інклюзії, закріплений у Конвенції про права інвалідів, 

де зазначено, що «інвалідність є результатом взаємодії, яка відбувається між людьми, які 

мають порушення здоров'я, і відносницькими та середовищними бар'єрами і яка заважає їхній 

повній та ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими». 

Інклюзивна освіта засуджує недовершеність сучасної системи освіти, яка не має 

можливості забезпечити різні потреби усіх осіб,що навчаються. В ідеалі, інклюзивна освіта 

пропонує навчання здорових людей із людьми з вадами, забезпечуючи при цьому особливі 
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потреби других і не обмежуючи потреби перших. За таких умов особи-інваліди зможуть 

навчатися в соціально здоровому середовищі, оминаючи бар’єри взаємодії із соціумом. 

Окрім допомоги у сфері отримання знань і досвіду людям з вадами здоров’я, інклюзивна 

освіта має також інші переваги. Насамперед це освітня реформа на усіх її рівнях: від 

дошкільної до вищої. Інклюзія допомагає вдосконалити систему освіти, трансформувати її 

таким чином, щоб переваги мали не лише ті, хто навчаються, але й педагоги. Різниця між 

учнями або студентами за умов інклюзивної освіти – це не перешкоди та бар’єри. Це ті 

ресурси, що допомагають вдосконалити педагогічний процес, покращити методи викладання, 

збагатити досвід педагога та підвищити його кваліфікаційний рівень. Сьогодні заклади освіти 

виконують не лише освітню функцію. Вони є однією з основних сфер життєдіяльності.  

Тому сучасна інклюзивна освіта визнана світовою спільнотою як найбільш гуманна 

система не лише освіти людей з вадами здоров’я, але і здорових людей, а також як ефективна 

система професійного педагогічного розвитку. 

При визначенні сутності інклюзії, важливо звернути увагу на чотири елементи, які 

ілюструють її характерні особливості. 

 Інклюзія – це процес. Важливо зазначити, що інклюзія має розглядатись, як постійний 

пошук ефективніших шляхів задоволення індивідуальних потреб усіх дітей. У цьому випадку 

відмінності розглядаються як позитивне явище, яке стимулює навчання дітей та дорослих. 

 Інклюзія пов’язана з визначенням перешкод та їх подоланням. Відповідно, вона 

включає проведення комплексної оцінки, збір інформації з різноманітних джерел для розробки 

індивідуального плану розвитку та реалізації його на практиці. 

 Інклюзія передбачає присутність, участь та досягнення. «Присутність» в цьому 

контексті розглядається як надання можливості навчатися в загальноосвітньому навчальному 

закладі та пристосування, необхідні для цього; «участь» розглядається як позитивний досвід, 

який набуває учень у процесі навчання, та врахування ставлення учня до самого себе в цьому 

процесі; «досягнення» розглядається як комплексний результат навчання упродовж 

навчального року, а не лише результати тестів та екзаменів. 

 Інклюзія передбачає певний наголос на ті групи учнів, які підлягають «ризику» 

виключення або обмеження в навчанні. Це визначає моральну відповідальність перед такими 

«групами ризику» та  гарантування їм можливості участі в освітньому процесі. 

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію 

дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для 

дітей з особливими потребами. 

Основний принцип інклюзивної освіти полягає в тому, що: 
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Всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, не 

зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними. 

Навчальні заклади мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх учнів 

шляхом узгодження різних видів і темпів навчання.  

Забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних навчальних планів, 

прийняття організаційних заходів, розробки стратегії викладання, використання ресурсів та 

партнерських зв'язків зі своїми громадами.  

Діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку додаткову 

допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення успішності процесу навчання. Вони є 

найбільш ефективним засобом, який гарантує солідарність, співучасть, взаємоповагу, 

розуміння між дітьми з особливими потребами та їхніми ровесниками. 

Інклюзивний підхід – це створення таких умов, за яких усі учасники навчально-

виховного процесу мають однаковий доступ до освіти, у тому числі діти з особливими 

освітніми потребами, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх школах.  

Переваги інклюзивної освіти: 

для дітей з особливими освітніми потребами: 

 Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, 

моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей. 

 Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами. 

 Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально. 

 Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей. 

 У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками 

й участі у громадському житті. 

для інших дітей: 

 Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей. 

 Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які 

відрізняються від них. 

 Діти вчаться співробітництву. 

 Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим. 

для педагогів та фахівців: 

 Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів. 

 Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм змогу 

ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності. 

 Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) починають 

сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей. 
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Незважаючи на ряд переваг, можна виявити і недоліки  вітчизняної системи освіти, що 

заважають інтеграції дітей з особливими освітніми потребами до загального освітнього 

процесу, є: 

 недосконалість законодавства у галузі освіти, що зумовлює відсутність механізмів 

розвитку та фінансування системи інклюзивного навчання; 

 недостатнє матеріально-технічне та кадрове забезпечення загальноосвітніх навчальних 

закладів (відсутність спеціального допоміжного навчального обладнання, спеціально 

розроблених навчальних методик та програм інклюзивного навчання, недостатня чисельність 

спеціально підготовлених фахівців для роботи з інвалідами); 

 непристосованість будівель загальноосвітніх навчальних закладів (у т.ч. всередині) для 

безперешкодного доступу до них учнів із різними нозологіями захворювання; 

 недостатня психологічна готовність учнів та педагогів до спільного навчання із 

особами з інвалідністю [4]. 

Крім зазначеного, слід додати негативне ставлення батьків до того, що їх здорові діти 

мають навчатися з дітьми із порушеннями психофізичного розвитку, вважаючи, що таким 

чином, орієнтація на дітей з вадами затримує розвиток навчання інших дітей. Проте, 

індивідуальний навчальний план (ІНП), розроблений відповідно до потреб такої дитини має 

реалізовуватись в умовах звичайного навчального процесу, не зупиняючи і не гальмуючи темп 

просування навчання інших дітей. 

Результати дослідження. Отже, готовність до навчання у звичайних українських 

навчальних закладах дітей з особливими освітніми потребами ще доволі незначна, пов’язано 

це, насамперед, з непоінформованістю населення щодо суті інклюзивної освіти, її переваг. Її 

корисність у тому, що учні з вадами розвитку звикають жити в середовищі своїх здорових чи 

то відносно здорових однолітків, беруть участь у шкільному й позашкільному житті 

навчального закладу, привчаючись таким чином до активного життя в соціумі. Їхні ж 

однокласники звикають толерантно сприймати людей з особливими потребами і ставитися до 

них як до рівних.  

Не зважаючи на те, що інклюзія має як переваги, так і недоліки, її впровадження у будь-

якій країні вважається виявом гуманізації та демократизації. Та окрім загальнодержавного 

прояву важливою та актуальною залишається інклюзія у підготовці висококваліфікованих 

кадрів у сфері педагогіки, їх професійного росту, у формуванні здорового клімату в сім’є, де 

виховується дитина з обмеженими можливостями та, нарешті, у соціалізації самих дітей з 

особливими потребами. Останнє і є основним поштовхом для впровадження інклюзії на усіх 

її рівнях, включаючи і освітній. Адже кожен, якими б особливостями він не був наділений, має 

усі права, якими держава забезпечує своїх громадян. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Аргументи на користь перебування 

учнів в інклюзивному освітньому середовищі незаперечні. Тому супротивне твердження про 

те, що решта дітей отримують менш якісну освіту в інклюзивному середовищі чи опиняються 

у менш сприятливих соціальних умовах, важко назвати аргументованим. У багатьох 

відношеннях решта дітей від перебування в інклюзивному середовищі отримують стільки ж 

користі, стільки й діти з особливими  освітніми потребами. Присутність дітей з відмінними 

здібностями в класі ніяк не заважає успішності інших учнів, які не мають обмежень. 

Діти без обмежених можливостей можуть підвищувати самооцінку та закріплювати 

знання навчального змісту, виступаючи наставниками для інших. Також вони мають нагоду 

опанувати додаткові вміння, наприклад, навчитися читати шрифт Брайля чи спілкуватися 

мовою глухонімих. Навчання цих умінь може відбуватися у ситуації, коли всі учасники 

процесу усвідомлюють їхню важливість і можуть застосовувати на практиці. Крім того, 

володіння ними надає можливість для особистісного зростання, якої часто позбавлені діти, що 

не мали нагоди навчатися поруч з тими, хто має відмінні здібності. 

Усі діти, перебуваючи в інклюзивному середовищі, можуть навчитися цінувати й 

поважати дітей з відмінними здібностями. Вони навчаються бачити людину, а не передусім її 

ваду чи обдарованість, та не помічати пов’язаних із ними соціальних ярликів. 

Беручи до уваги все вищезазначене, можна зробити такі висновки, що Україна – одна із 

тих країн, де система інклюзивної освіти не лише прийнята на формальному законодавчому 

рівні, але й має ґрунтовні підстави для подальшого розвитку на рівні практичному, що вже за 

останні роки проявилося у конкретних формах.  

І якщо ця система розвиватиметься і надалі, це явище стане одним із ключових у 

формуванні свідомого демократичного українського суспільства. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования инклюзивного образовательного 

обучения в общеобразовательных учебных заведениях. Приводятся аргументы в пользу пребывания всех учеников 

в инклюзивной образовательной среде. 

Освещены теоретико-методологические основы обучения молодежи в интегрированной 

образовательной среде. Определены философские, педагогические и психологические основы преподавания в 

высшей школе и готовности будущих учителей к взаимодействию с учениками инклюзивной формы обучения. 

Раскрыта специфика роли учителя при интеграции детей с особыми образовательными потребностями и 
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воспитания их в условиях общеобразовательных учебных заведений. Отмечено, что главной целью социального 

развития современного общества является уважение к человеческому разнообразия, установления принципов 

солидарности и безопасности, обеспечивающей защиту и полную интеграцию в социум всех слоев населения, в 

том числе и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Рациональная организация обучения является одним 

из самых эффективных средств реализации обучения и развития учащихся с очерченными проблемами. 

Ключевые слова: инклюзия, дети с особыми образовательными потребностями, инклюзивная 

образовательная среда,интегрированная общеобразовательная среда,креативность,профессиональная 

адаптация, развивающее обучение, реабилитационная педагогика. 

 
 Summary. The article deals with the problem of formation of an inclusive educational environment in general 

educational institutions. Arguments in favor of staying all the students in the inclusive educational environment are 

provided. 

The theoretical and methodological bases of youth education in the integrated educational environment are 

covered. The philosophical, pedagogical and psychological foundations of teaching in higher education and the readiness 

of future teachers to interact with students of an inclusive form of education have been determined. The specifics of the 

role of the teacher in the integration of children with special educational needs and their education in general educational 

establishments have been revealed. It has been noted that the main goal of social development of modern society is respect 

for human diversity, establishment of principles of solidarity and security, which ensures protection and full integration 

into the society of all members of the population, including people with disabilities. Rational organization of training is 

one of the most effective means of realizing education and developing students with the identified problems. 

Key words: іnclusion, children with special educational needs, inclusive educational environment, integrated 
educational environment, creativity, professional adaptation, developmental education, rehabilitation pedagogy. 
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СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 

ОСОБИСТОСТІ, ЩО ПЕРЕЖИЛА ТРАВМУ 

  
Анотація. Психологічне благополуччя визначено як готовність особистості до життєтворення, 

самоздійснення у непередбачуваних умовах. Розглянуто особистісні чинники досягнення благополуччя: 

комунікативний, просоціальний та інтернальний. З’ясовано базовий спосіб досягнення психологічного 
благополуччя (формування полівалентного ставлення до травми) та  допоміжні  способи його підтримання у 

складних умовах (здатність  інтегрувати травматичний досвід; досягати балансу між внутрішньою 

автономією і навичками взаємодії з оточенням; підвищувати самоефективність). 

Ключові слова: Психологічне благополуччя, особистість, життєтворення, ставлення до травми, 

травматичний досвід. 

 

Вступ. На тлі багаторічної воєнної травматизації тематика психологічного благополуччя 

може здаватися недоречною. І все ж, незважаючи на непрості життєві обставини, а інколи і 

всупереч ним, кожна людина прагне підвищення рівня наявного психологічного 

благополуччя. У наших складних умовах може здаватися, що ключовою детермінантою 

посилення психологічного благополуччя має стати зменшення хронічної травматизації, що 

передбачає закінчення війни з усіма її негативними наслідками. Водночас екстремальна 

ситуація, у якій ми всі перебуваємо вже кілька років, є не лише джерелом тотальної 

травматизації, а й стимулятором громадянської активності, формування політично зрілої нації, 

екстреного особистісного дозрівання багатьох людей. 

Постановка проблеми. Найкоротшим шляхом до благополуччя пересічні люди 

вважають економічний, фінансовий добробут. Чи так це є у контексті психології особистості? 

Психологи, що сповідують евдемоністичний підхід, розуміють під суб’єктивним 

благополуччям добре самопочуття і задоволеність власним життям. Якщо це так, то яким 

чином пережиті травми впливають на перспективи досягнення благополуччя? 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед зовнішніх чинників психологічного 

благополуччя найчастіше виділяють матеріальні. Питання «Чи можна за гроші купити щастя?» 

є одним із найфундаментальніших в економіці та соціальних науках узагалі, слушно зауважує 

Ґ. Кепорел із співавторами [5]. Численні дослідження, що  інтенсивно проводяться в межах 

економічної психології, свідчать, що однозначного причинного зв’язку між рівнем доходу і 

суб’єктивним благополуччям немає. Цей факт вперше був підтверджений американським 

професором Ричардом Істерліном, який провів широкомасштабне дослідження у багатьох 

країнах з дуже різними культурними традиціями. Він чітко довів неоднозначність зв’язку між 
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суб’єктивним благополуччям і економічними обставинами. Коли суспільство тільки починає 

ставати на ноги, поступово переходячи від скрути до матеріальної забезпеченості, 

благополуччя зростає пропорційно доланню бідності. Але після досягнення певного 

економічного порога цей чинник перестає діяти, і зростання рівня задоволеності життям 

практично зупиняється [7]. І. Дінер та його колеги показали, що зв’язок між прибутком і 

благополуччям найбільш яскраво виявляється у тих респондентів, які перебувають за межею 

бідності. Саме ця частина населення має вкрай низький рівень задоволеності життям [6]. 

Щастя аж ніяк не є товаром і не купується за гроші, хоч інколи здається, що люди 

використовують гроші, щоб купувати собі щастя [11]. 

Безумовним чинником психологічного благополуччя є задоволеність людини власним 

здоров’ям. За результатами проведених досліджень можна констатувати залежність між тим, 

що саме кожне конкретне суспільство вважає нормою здоров’я чи благополуччя, й 

індивідуальними оцінками задоволеності життям [8]. Неабияку роль відіграє знання людини 

про доступність і якість медичної допомоги [11]. 

Мета статті: визначити особистісні чинники психологічного благополуччя та 

запропонувати способи його підвищення у людей, що переживають тривалу травматизацію. 

Результати дослідження. Психологічне благополуччя будемо розуміти як переживання 

здатності відповідально змінювати, щоденно творити власне життя, набуваючи досвід у сфері 

непередбачуваного, неочікуваного, непрогнозованого. Адже коли особистість втрачає смак до 

творення нового, апробації незнайомого і живе у режимі автоматичного повторення звичного, 

вона вже не відчуває справжнього задоволення від щоденного існування. Важливою є і 

готовність покидати зону комфорту, гнучкість у ставленні до власних планів, здатність 

модифікувати життєві проекти відповідно до викликів соціуму [4]. 

Контекст життєтворення передбачає, що задоволена власним життям особистість має 

адекватно імпровізувати на тему, яку задає життєва подія з усією її раптовістю. Готовність 

імпровізувати з власним життям так, щоб ці імпровізації не призвели до деструктивних 

наслідків, є неабияким мистецтвом, що передбачає високий рівень особистісної зрілості [2]. 

Дещо подібне розуміння психологічного благополуччя знаходимо у відомій концепції 

К. Рифф, в якій психологічне благополуччя не зводиться до гедоністичних задоволень і 

сатисфакцій, а пов’язане насамперед з розвитком і самореалізацією особистості [14]. Крім 

того, спираємося на ідеї Н. Талеба, який доводить, що життя визначається кумулятивним 

ефектом низки значних потрясінь, подій, які неможливо прогнозувати. На думку Талеба, якщо 

людина вранці хоч із якоюсь мірою точності знає, як складеться її день, то вона  трішечки 

мертва, і що точнішим є це знання, то вона мертвіша [3, c.599].   
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Дійсно, особистість живе і рухається вперед стрибками, від кризи до кризи, від однієї 

непрогнозованої, небезпечної ситуації до іншої. І сьогодні, коли ніким не очікувана війна з 

сусідньою державою призвела до анексії частини країни, тривалих бойових дій в іншій її 

частині, численних втрат, ми всі опинилися у болісному і небезпечному стані стрибка, майже 

забувши про передбачуваність  і поступовість.  

За даними К. Рифф та її послідовників, наявність високих рівнів цілепокладання, 

особистісного зростання, якісних зв’язків з іншими, автономії забезпечує благополуччя людей 

навіть у разі постання небезпечних викликів з боку середовища [14, с. 31]. Пережиті травми 

можуть слугувати каталізатором позитивних зрушень, зміцнення і поглиблення відносин, 

зміни життєвої позиції, виявлення сильних сторін власної особистості [9]. 

Психологічне  благополуччя  прямо не залежать від економічних чинників і визначається 

насамперед позитивними стосунками в значущих спільнотах, ступенем цілісності, 

самореалізованості. Внутрішньо благополучні люди більш автономні, самостійні, 

відповідальні, доброзичливі. Вони спрямовані на особистісне зростання і прагнуть 

налагоджувати й підтримувати позитивні стосунки з іншими людьми. 

Серед особистісних чинників задоволеності людини власним життям, за нашими 

даними, чи не найбільше значення має комунікативний. Спілкування, почуття спільності, 

причетності до певної групи, наявність взаєморозуміння з товаришами, колегами, членами 

родини підвищують рівень психологічного благополуччя. Слід зауважити, що йдеться зовсім 

не про кількість контактів в реальному чи віртуальному житті, а про їхню цінність, глибину, 

значущість для особистості.  

Наступним чинником є схильність до просоціальних практик: підтримки, 

взаємовиручки, безкорисливої допомоги. Вагомість такої активності для підвищення 

задоволеності власним життям підтверджено експериментально. Людина, зорієнтована 

передусім на особисту вигоду, власні інтереси без урахування інших, ніколи не досягає 

високого рівня психологічного благополуччя, хоча і може мати матеріальні успіхи, кар’єрне 

зростання, визнання тощо. І все одно вона буде незадоволена власним життям, бо відчуватиме 

конкуренцію, переживатиме заздрість до тих, хто досяг більшого.  Ці твердження базуються 

не лише на психотерапевтичному досвіді. Наявність сильного зв’язку між позитивними 

емоціями внаслідок надання допомоги іншим, з одного боку, і благополуччям, здоров’ям та 

довголіттям, з іншого, є цілком доведеною [13].  

Ще один внутрішній чинник досягнення психологічного благополуччя базується на 

інтернальному локусі контролю, що передбачає посилення відповідальності за власне життя. 

Коли людина не перекладає відповідальність за все, що з нею трапилося, на зовнішні 

несприятливі умови, на погану підтримку з боку оточення, її здатність наповнювати життя 
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сенсом зростає. Як констатують Т. Кассер і Р. Райан, щастя і задоволеності можна досягти, 

лише дбаючи про внутрішні цілі [11]. 

Тепер щодо способів  досягнення психологічного благополуччя  у наших складних 

умовах, коли протягом тривалого часу тривають воєнні дії. На перший погляд здається, що 

вплив негативних зовнішніх чинників на якість життя, переживання внутрішнього 

задоволення перекриває всі конструктивні можливості самої людини. Але насправді внутрішні 

чинники, про які йшлося вище, у часи випробувань аж ніяк не втрачають свою силу. Радше 

навпаки.  І психологи мають зробити свій вагомий внесок у розвінчання розповсюджуваного 

журналістами міфу про несумісність травм і психологічного благополуччя.  

Кількість досліджень посттравматичного зростання сьогодні у всьому світі стрімко 

зростає. І тут ми сміливо можемо спиратися не лише на власні багаторічні спостереження і 

емпіричні дослідження кризових життєвих ситуацій. Навіть учасники  бойових дій, яких  у 

США вивчають з початку 90-х років ХХ століття, фіксують наступні позитивні наслідки 

воєнного досвіду: освоєння більш високих рівнів копінгу, підвищення самоконтролю, 

самодисципліни, зростання незалежності, розширення планів на майбутнє. І таких ветеранів 

від 60 до 70%. Люди відчувають впевненість, що вони дійсно здатні впоратися з 

найскладнішою екстремальною ситуацією, подолати будь-які негаразди. Вони говорять про 

розвиток навичок співпраці, взаємодії з товаришами, про те, що в умовах воєнного часу 

навчилися  більше цінувати життя, бути вдячним за нього.  

Ті, хто пережив особливо тяжкі бої, відчувають, що стали більш наполегливими і 

стійкими порівняно з ветеранами, що мали незначний досвід бойових дій. Через багато років 

ветерани оцінюють війну як знаковий поворотний момент їхнього життя, що сприяв швидкому 

особистісному дорослішанню, появі більшої самостійності, соціальної незалежності, 

поліпшенню стосунків молодих людей з батьками, розкриттю можливостей отримання вищої 

освіти тощо. Ізраїльські ветерани також говорять про зростання особистісної зрілості, 

самовпевненості, гідності, формування позитивнішого погляду на життя, більшу 

задоволеність своєю родиною, розвиток здатності відділяти головне від тривіального  [1, с. 65-

70]. 

Отже, базовим способом підвищення рівня психологічного благополуччя  є зміна 

ставлення до травматизації. Людина має знати, що зовсім не обов’язково відчувати себе 

жертвою життєвих випробувань, що далеко не кожний стрес і зовсім не у всіх викликає 

посттравматичні розлади. До стресу можна навчитися ставитися не тільки як до підступного 

удару, що викликає шок, біль, страждання, ступор, а й як до несподіваного ресурсу, що 

розкриває наші приховані сили, показує, на що ми і наше оточення справді здатні. Саме таке 
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полівалентне ставлення до пережитого сприяє посиленню імунітету до руйнівної 

травматизації і підштовхує особистість до посттравматичного зростання. 

Важливою складовою полівалентного ставлення до травматизації є якомога більш 

органічне включення пережитого у загальний життєвий досвід.  Головне – не розривати 

минуле, теперішнє і майбутнє, не витісняти пережите, не старатися забути все, що трапилося. 

З плином часу пережите має бути інакше оціненим, переосмисленим. Завдяки новій 

інтерпретації травматичних подій відбувається їх інтеграція до життєвого шляху особистості 

і, відповідно, її автобіографічного наративу.  

Наступною складовою полівалентного ставлення до травматизації, що водночас є 

способом досягнення психологічного благополуччя, є достатній рівень внутрішньої автономії, 

який врівноважується покращенням комунікації з оточенням. Вдало проходячи випробування, 

людина вчиться приймати життєві рішення все більш самостійно і відповідально, 

прислуховуючись до себе, намагаючись бути вірною власним життєвим орієнтирам. 

Одночасне зростання комунікативної компетентності передбачає розвиток здатності цінувати 

підтримку оточення і вміння самостійно її надавати іншим. 

Наступний спосіб підвищення благополуччя особистості полягає в пошуку шляхів більш 

повної і реалістичної самореалізації. Люди, які пережили травму, вже не хочуть просто мати 

роботу, робити кар’єру, отримувати зарплатню, хоча до війни багатьох це влаштовувало. 

Тепер набагато важливіше знайти себе, розвинути власні здібності, зробити у житті те, що 

здається важливим, до чого відчуваєш схильність. Отримавши травматичний досвід, людина 

навчається більш тверезо дивитися на себе, приймати власне минуле і теперішнє, відмовлятися 

від ілюзорних прогнозів щодо майбутнього, від неадекватних домагань. Саме творче 

ставлення до власних потенцій і здібностей задає реальні горизонти самозмін.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Психологічне благополуччя 

визначається готовністю особистості до варіативності, змінюваності, здатності до 

відповідального життєтворення. Вплив внутрішніх, особистісних чинників на досягнення 

психологічного благополуччя є більш вираженим, ніж вплив чинників зовнішніх.  

Серед особистісних чинників досягнення психологічного благополуччя слід виділити 

комунікативний. Підвищення благополуччя навряд чи можливе без значущого спілкування, 

без почуття спільності, причетності до груп однодумців. Другий чинник – просоціальний – 

передбачає засвоєння людиною відповідних практик незаздрісної уваги до іншої людини, 

підтримки того, кому це конче потрібно, здатності не рахуючись з власними інтересами 

приходити на допомогу іншому. І третій чинник  можна назвати інтернальним, оскільки 

йдеться про підвищення відповідальності особистості на все, що з нею відбувається. Розвиток 
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внутрішнього локусу контролю сприяє пошуку і знаходженню нових сенсів, постановці 

перспективних життєвих завдань. 

Базовим способом підвищення психологічного благополуччя у складних життєвих 

умовах є  зміна ставлення до травматизації з простого, негативного на складне, полівалентне, 

що передбачає високу ймовірність посттравматичного зростання.  

Серед додаткових, допоміжних способів підвищення психологічного благополуччя, 

зростання суб’єктивного задоволення власним життям слід назвати здатність особистості  1) 

інтегрувати травматичний досвід, включати його в автонаратив; 2) досягати балансу між 

внутрішньою автономією і навичками ефективної взаємодії з оточенням; 3) підвищувати 

самоефективність завдяки активізації відповідальності за власне майбутнє, за подальшу 

розбудову власного життя. 

Перспективи дослідження полягають у пошуку можливостей ефективного соціально-

психологічного супроводу постраждалих від воєнних дій у період переходу до умов мирного 

життя. Планується дослідити типи соціально-психологічного супроводу відповідно до умов і 

характеру травматизації, виокремити ефективні стратегії сприяння конструктивним 

особистісним трансформаціям. 
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Аннотация. Психологическое благополучие определено как готовность личности к жизнетворчеству, 

самоосуществлению в непредсказуемых условиях. Рассмотрены личностные факторы достижения 

благополучия: коммуникативный, просоциальный и интернальный. Определены базовый способ достижения 

психологического благополучия (формирование поливалентного отношения к травме) и вспомогательные 
способы его поддержки в сложных условиях (способность интегрировать травматический опыт; достигать 

баланса между внутренней автономией и навыками взаимодействия с окружением; повышать 

самоэффективность). 

Ключевые слова: психологическое благополучне, личность, жизнетворчество, отношение к травме, 

травматический опыт. 

 

Summary. Psychological well-being has been defined as the readiness of the individual to variety, variability, 

ability to lead responsible life-formation in the result of the study. Significance of the ability to leave the zone of comfort, 

flexibility in relation to own plans, ability to modify life projects in accordance with the challenges of society has been 

shown. The context of life-creation implies that a person who is satisfied with its own life must adequately improvise on 

the topic that the vital event of life asks from all its suddenness. The external and internal factors of achievement of 
psychological well-being have been analyzed and it has been shown that the influence of internal, personal factors is 

more pronounced. Among the personal factors of the psychological well-being achievement, a communicative one has 

been identified as which involves achieving the necessary level of meaningful communication, forming a sense of 

community, involvement in groups of like-minded people. It has been shown that the second factor - prosocial - implies 

the assimilation of human practices of unchecked attention to another person, the ability to come to the aid of another. 

The third factor is called internally, since it is about the development of an internal control locus, increasing personal 

responsibility, finding new meanings, setting promising vital tasks. The theoretical significance of the work is to develop 

and test the basic method for improving psychological well-being in difficult living conditions: stimulating a change in 

attitudes to traumatism from simple, negative to complex, polyvalent, which implies a high probability of posttraumatic 

growth. The practical value of the study is provided by consideration of additional, auxiliary ways of increasing the 

subjective satisfaction of one's own life. Namely the ability of the individual to integrate the traumatic experience, to 

include it in the autonarate; to achieve a balance between the internal autonomy and skills of effective interaction with 
the environment; to increase self-efficacy by activating responsibility for their own future, for further development of 

their own lives. 

Keywords: рsychological well-being, personality, life-creating, attitude to injury, traumatic experience. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АБ’ЮЗУ В ЛЕСБІЙСЬКИХ СТОСУНКАХ  

 
Анотація. Стаття присвячена аб’юзу як соціально-психологічному феномену насильницьких дій різного 

характеру, які чинить аб’юзер (кривдник) щодо своєї жертви. В роботі проаналізовані сутність феномену, його 

наслідки для жертви, особливості поведінки аб’юзера, різні види аб’юзу: психологічний, сексуальний, фінансовий, 

фізичний, вербальний. Виокремлена специфіка аб’юзу в лесбійських стосунках. Представлено результати 

пілотажного дослідження, яке показало, що найбільш розповсюдженим видом насильства у лесбійських 

стосунках є психологічне, яке проявляється у ревнощах, звинуваченнях у стосунках з іншими, формуванні 

почуття провини, вербальному насильстві. Фінансовий, фізичний та сексуальний аб’юз спостерігаються лише 

в окремих випадках.   

Ключові слова: аб’юз, лесбійські стосунки, психологічне насильство, фізичне насильство, фінансове 
насильство.  

 

Постановка проблеми. Аб’юз є маловивченою в психології проблемою, особливо у 

сфері гомосексуальних (лесбійських) стосунків. Але цей вид насильства потребує детального 

розгляду, оскільки, як психологічний феномен є небезпечним в основному тим, що згодом у 

людини, яка піддавалася такому насильству, розвивається тривожність, посттравматичний 

стресовий розлад і депресія. Також за жертвами насильства іноді спостерігається така захисна 

реакція психіки, як формування Стокгольмського синдрому, який полягає у виникненні 

прихильності і теплих почуттів до свого кривдника. Особливо небезпека аб’юзу криється у 

тому, що насильство за своєю природою – багатолике. Легко зрозуміти, що партнер 

жорстокий, коли він б'є. Але фізичне насильство – це далеко не єдина ознака аб’юзу і в цьому 

полягає головна небезпека – жертва довгий час просто не може ідентифікувати те, що з нею 

відбувається, як «жорстоке поводження». Стаючи жертвою маніпуляцій, вона просто не 

розуміє, чому її партнерка зовсім раптом починає проявляти роздратування або невдоволення, 

і не здогадується, що ж вона робить не так. 

Потрібно знати, що початок стосунків  з аб’юзером – це, як правило, просто ідеальні 

стосунки. Такий період може тривати кілька місяців, а іноді навіть роки. Цього достатньо, щоб 

у жертви сформувалася стійка емоційна залежність від партнера або партнерки, і вона 

повністю довірилася. Вже згодом починають з'являтися конфліктні ситуації. Поступово у 

жертви деструктивних стосунків руйнується самооцінка і їй все важче і важче побачити, що 

корінь проблеми укладений не в ній. Новоутворений травматичний зв'язок між жертвою і 

аб’юзером дуже міцний, і чим довше тривають стосунки, тим важче його розірвати. До того 
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ж, одного разу почавшись, жорстоке поводження має тенденцію поступово набувати все більш 

серйозних форм. Саме тому так важливо знати індикатори, які можуть попередити про те, що 

людина має схильність до жорстокого поводження. 

Небезпека також криється у специфічності аб’юзу в лесбійських парах:  в закритості або 

невидимості подібних стосунків, в наслідок чого виникають міфи на суспільному  рівні про 

відсутність насильства в гомосексуальних стосунках і надалі призводить до не можливості 

виходу з аб’юзивних стосунків. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі проблеми аб’юзу як психологічного 

феномену розглядали в своїх роботах О. Гольцберг, І. Клецина, Р. Коннелл, Г. Макміллан, Д. 

Оліфф, Г. Сприг, Т. Ховард, О. Юркова. 

Але зазвичай тема домашнього насильства над жінками, зокрема в лесбійських 

стосунках підіймається журналістами та правозахисниками: М. Дехтяр, Т. Касьян, Т. 

Кульбабкою, М. Левицькою, Д. Савчук, У. Хатко, О. Хомей, та ін. Отже, можна стверджувати, 

що наукових досліджень означеної проблеми майже немає. Це відкриває широке поле для 

емпіричного вивчення проблеми, теоретичного обґрунтування та узагальнення результатів і 

подальшої розробки заходів профілактики такого насильства та психологічної допомоги 

жертвам аб’юзу. 

Мета статті – проаналізувати наявні теоретичні відомості, статистику з аб’юзу у 

лесбійських стосунках, представити результати пілотажного емпіричного дослідження 

проблеми. 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів. 

Аб’юз в психології визначається як насильство, насильницькі дії різного характеру, які чинить 

аб’юзер (кривдник) щодо своєї жертви. В результаті жертва аб’юзу стає тривожною, 

депресивною, переживає посттравматичний стресовий розлад. Під аб’юзером в психології 

розуміється людина, яка має завищену потребу у владі, має певні індивідуально-психологічні 

особливості, травматичний досвід, який призвів до формування такого типу особистості. 

Загалом, як зазначає О. Гольцберг, психологічне насильство – це насильство, що полягає 

у впливі на психіку людини шляхом залякування, погроз, з тим щоб зломити волю потерпілого 

до опору, до відстоювання своїх прав і інтересів. Крім терміна «психологічне насильство» в 

науковій літературі, присвяченій цій проблемі, можна зустріти ще такі близькі за змістом 

поняття, як «психологічна агресія» і «емоційне насильство» [2].  

Існує декілька видів аб’юзу: психологічний, фізичний, сексуальний, фінансовий та інші 

[5; 11]. Психологічне насильство виражається в погрозах, шантажі, ігноруванні, образах, 

приниженні і навіть навіюванню партнеру, що він ненормальний, божеволіє. Даний вид 

насильства може бути як прихованим, так і відкритим. При прихованому, аб’юзер поводиться 
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ідеально, любляче на людях, а наодинці зі своєю жертвою починає проявляти гнів. При 

відкритому, аб’юзер не соромиться суспільства оточуючих. 

Сексуальне насильство – примус без бажання, без врахування інтересів і смаків партнера. 

Аб’юзер сприймає кохану людину як річ, яка потрібна для його сексуального задоволення. Її 

бажання, задоволення, фізичні відчуття і стан не враховуються.  

Економічне насильство: аб’юзер намагається взяти контроль над грошовими коштами 

своєї жертви. Фізичне насильство: тут мова йде про поширене явище, як насильство в сім'ї. 

Побиття, удари, ляпаси і інші фізичні побої входять сюди. Аб’юзер використовує силу, щоб 

підпорядкувати собі партнера.  

О. Тюнєєва виділяє такі види  емоційного насильства: газлайтінг (психологічна 

маніпуляція, спрямована на те, щоб змусити людину сумніватися в тому, що відбувається); 

вісхолдінг (співрозмовник робить вигляд, що не чує вас, розмова виходить деструктивною); 

неглект (латентна агресія, часто спрямована на знищення жертви прихованими та 

завуальованими способами); емоційний шантаж; критика зовнішності, особистості, характеру; 

контроль, неадекватна ревнощі [9]. Часто аб’юз проявляється в маніпулюванні, бойкотах, 

мовчанні, відмові в сексі або приготуванні їжі, побитті, насильстві, постійному звинуваченні, 

погрозах і шантажу.  

У більшості випадків такого насильства можна простежити, як агресор спершу вдається 

до непрямої психологічної агресії, потім до прямої психологічної агресії, потім до контролю, 

ізоляції, залякування і до фізичної агресії – в цьому порядку. Різні види насильства 

(психологічне, фізичне) –призводять до характерних «психічних пошкоджень» у жертви. 

Можна говорити про три головних психологічних наслідка аб’юзу: депресії, пост-травматичні 

стресові розлади і Стокгольмський синдром. 

Крім форми і інтенсивності аб’юзу, які залежать від особистості агресора, на 

психологічні наслідки, від яких страждає жінка, впливає її тип особистості і соціоекономічна 

ситуація її життя. Якщо жінка раніше піддалася віктимізації в батьківській родині або в 

попередніх стосунках, її здатність реагувати на аб’юз буде сильно знижена, вона буде більш 

вразливою, крім того, на неї буде впливати попереднє навчення підпорядкування і залежності, 

які ще більше ускладнять розрив відносин з аб’юзером. Якщо жінка має професію,  може бути 

незалежною фінансово і жити самостійно, їй буде значно легше вийти зі стосунків, в яких вона 

зазнає насильства. 

В особистості аб’юзера Т. Кульбабка виокремлює такі риси: схильність до ревнощів; 

низький рівень самоконтролю; висока підозрілість; недовіра; різкі зміни настрою; підвищена 

схильність до брехні; виправдання насильства; аб’юзер завжди знайде винних в оточенні або 

пояснить свою поведінку неправильними вчинками чи словами жертви [5].  



Психологія: теорія і практика. Випуск 1 (1)ʼ 2018  

_______________________________________________________________________________________ 

123 
 

Щоб гарантувати мовчання, аб’юзер повинен придушити в жертві звичні механізми 

захисту, замінивши їх на віктимну поведінку, вважає М. Левицька. Для цього, наприклад, 

можна розвивати в партнері недовіру до людей або посилювати власну значимість в очах 

партнера постійним знеціненням його власної думки, а також думки значущих для нього 

людей [6]. 

Аб’юз є не станом, а процесом. Виокремлюють такі його стадії: 1) стадія збільшення 

напруги: з’являються незначні інциденти, на кшталт крику або кидання речей. Жертва, яка 

розуміє, що має статись, може спробувати продовжити цей період, «тримаючись подалі від 

проблем», тобто відступаючи і поступаючись кожен раз, або намагаючись заспокоїти; 2) стадія 

застосування сили: акти насильства, які є частими або постійними. Жертва намагається 

приховати сліди наруги, може брехати заради цього, а може спробувати шукати допомоги в 

поліції, у друзів або в спеціальних службах по насильству в сім'ї; 3) стадія медового місяця: 

Стосунки повертаються до самого початку – до «медового місяця». Аб’юзер сповнений каяття 

і обіцяє, що «таке більше не повториться». Жертва отримує увагу, ласку і турботу від винного. 

Жертва часто думає, що акт насильства – це одноразова випадковість, і в підсумку вирішує 

пробачити свого партнера [11]. 

Аналізуючи специфіку аб’юзу саме в лесбійських стосунках, У. Хатко виокремлює 

наступні чинники домашнього насильства в таких парах: гетеросексизм і гомофобію, емоційну 

ізоляцію, брак зв’язків у співтоваристві і повторну віктимізацію жінок, які раніше страждали 

від аб’юзу [10]. 

Д. Савчук зазначає щодо насильства в лейсбійських стосунках, що найбільш виразно 

виглядає насильство в одностатевих стосунках в офіційній статистиці Департаменту 

правосуддя США, де порівнюється частка людей, що зазнають насилля від інтимного 

партнера, серед лесбійок, одружених жінок, геїв та одружених чоловіків. Частка насильства у 

гомосексуальних стосунках чоловіків складає 15.4%, у гомосексуальних жінок – у 11.4% [7].  

Нами було здійснене пілотажне емпіричне дослідження психологічних особливостей 

аб’юзу в лесбійських стосунках за допомогою опитувальника «Ваші стосунки насильницькі чи 

добровільні?» («BSR CACVT») [8]. 

Вибірка склала 28 респонденток віком від 22 до 38 років. Серед них 27 жінок за 

гендерною ідентичністю – цисгендерні та лесбійською орієнтацією та 1 трансгендерна жінка 

із бісексуальною орієнтацією (знаходиться у лесбійських стосунках). Тривалість стосунків 

респонденток з партнерками складає у середньому 2 роки. 

Проаналізуємо результати нашого дослідження відповідно до блоків питань щодо різних 

видів насильства.  
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Аналіз результатів рівня психологічного насильства в лесбійських стосунках показав, що  

частіше за все цей тип проявляється у ревнощах, звинуваченні у стосунках з іншими – 42%, 

приховуванні інформації – 42%, звинуваченнях, формуванні почуття провини – 32%, 

спотворенні слів – 32%, брехні, відмові вислухати, ігноруванні – 26%, невиконанні обіцяного 

– 26%, глузування – 26%. Більш жорсткі прояви психологічного насильства зустрічаються не 

так часто: публічні образи (16%), партнерка вважає жертву своєю власністю – 16%, вимагає 

звітування за кожну хвилину відсутності – 16%, доводить до думок про самогубство – 16%. 

Середній показник за всіма критеріями та проявами психологічного насильства складає 

23.5% – отже, чверть респонденток перебуває у ситуаціях психологічного насильства з боку 

партнерки.  Цей вид аб’юзу зустрічається частіше за інші. Отже, у лесбійських стосунках 

психологічна складова насильницьких дій переважає над іншими типами. На жаль, немає 

можливості порівняти ці дані з даними за типами аб’юзу у гетеросексуальних стосунках, які 

зібрані відповідним методом – що може бути подальшими завданнями нашого дослідження.  

З блоку питань про фінансове насильство найчастіше зустрічається відсутність 

обговорення, як витрачати гроші – 21%, також жертва змушена приховувати свої доходи – 

11%, просити гроші, заробляти їх у ліжку – 5%, отримувати подачки – 5%. Інші категорії 

фінансового насильства не виявлені (у респонденток не забирають гроші, вони не змушені 

звітувати за кожну копійку, у них н забирають гроші, які вони заробили). Відповіді 

респондентів свідчать, що фінансовий аб’юз в окремих випадках спостерігається, але в 

основному майже відсутній.  

Отримані результати за блоком сексуального насильства свідчать, що цей тип аб’юзу 

відсутній у нашій вибірці. Зустрічаються поодинокі випадки гвалтування партнеркою (5%) та 

злості на відмову від сексу (5%).  Примушування до маструбації, групового сексу, сексу з 

іншими, використання порнографії без згоди, виконання сексуальних дій без згоди – не 

виявлено. Отже, у лесбійських стосунках сексуальність та сексуальна взаємодія не є формою 

насильства, що може бути обумовлено нормами сексуальної взаємодії серед жінок та між 

жінками,  сексуальними сценаріями [8], які використовують партнерки, наповненістю 

сексуальної складової ідентичності.  

Фізичне насильство також зустрічається в поодиноких випадках. Жертву б’ють ногам у 

11% ситуацій. Інші прояви не перевищують 5%: штовхають, збивають з ніг, тягають за 

волосся, б’ють по голові, намагаються задушити, палять або рвуть ваші речі, партнеркою 

здійснюється насильство над рідними, друзями, тваринами. Інші прояви фізичного насильства 

не діагностовані.  Отже, у нашій вибірці фізичне насильство не є формою аб’юзу партнерки. 

В той час як у гетеросексуальних стосунках такий вид аб’юзу зустрічається набагато частіше. 
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Припускаємо, що причиною є те, що обидві партнерки – жінки, які менш схильні до фізичного 

насильства, а більше до психологічного. 

З блоку питань про інші види насильства частіше зустрічається обговорення сексуальної 

орієнтації жертви  з іншими – 21%, скоєння вчинків, які принижують жертву – 21%, 

переконання у своєму каятті за допомогою подарунків – 21%.  Лихословлять або кричать в 

обличчя – 16%, ламають, псують майно – 11%, перепиняють шлях, не дають вийти з кімнати 

– 11%. Такі вчинки орієнтовані на прив’язування жертви до аб’юзера та психологічне та 

фізичне її приниження. В цих інших видах насильства по суті зустрічаються типи 

насильницької поведінки з попередніх груп та додається вербальна агресія як насильство та 

обговорення сексуальної орієнтації, яке може принижувати жертву і цей показник 

зустрічається у майже чверті випадків стосунків. 

Висновки і перспективи подальшого дослідження. Отже, аб’юз є соціально-

психологічним феноменом, сутність якого полягає у насильницьких діях різного характеру, 

які чинить аб’юзер (кривдник) щодо своєї жертви. Розрізняють декілька видів аб’юзу: 

психологічний, сексуальний, фінансовий, фізичний, вербальний. Аб’юзери вдаються також до 

газлайтінгу, вісхолдінгу, неглекту, емоційного шантажу та інших форм насильства. Емпіричне 

дослідження показало, що найбільш росповсюдженим видом насильства у лесбійських 

стосунках є психологічне, яке проявляється у ревнощах, звинуваченнях у стосунках з іншими, 

формуванні почуття провини, вербальному насильстві. Чверть респонденток перебуває у 

ситуаціях психологічного насильства з боку партнерки. Фінансовий аб’юз в окремих випадках 

спостерігається (щодо відсутності обговорення, як витрачати гроші), але в основному майже 

відсутній. Сексуальний аб’юз у стосунках також зустрічається у вкрай поодиноких випадках, 

так само як  і фізичний. 

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у вивченні психологічних чинників та 

детермінант аб’юзу, особистості жертви та аб’юзера, здійсненні емпіричного дослідження із 

залученням більшої кількості респондентів та психодіагностичних методів.  
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Аннотация. Статья посвящена абьюзу как социально-психологическому феномену насильственных 

действий различного характера, которые оказывает абьюзер (обидчик) по своей жертвы. В работе 
проанализированы сущность феномена, его последствия для жертвы, особенности поведения абьюзера, 

различные виды абьюзу: психологический, сексуальный, финансовый, физический, вербальный. Выделена 

специфика абьюзу в лесбийских отношениях. Представлены результаты пилотажного исследования, которое 

показало, что наиболее распространенным видом насилия в лесбийских отношениях является психологическое, 

которое проявляется в ревности, обвинениях в отношениях с другими, формировании чувства вины, вербальном 

насилии.  

Ключевые слова: абьюз, лесбийские отношения, психологическое насилие, физическое насилие, 

финансовое насилие. 

 

Summary. The abuse is a social and psychological phenomenon, the essence of which consists in violent actions 

of various character, which the abuser (offender) makes to his/her victim. There are several types of abuse: psychological, 
sexual, financial, physical, verbal. The abusers also use gaslighting, visholding, neglect, emotional blackmail and other 

forms of violence. An empirical study has shown, that the most common form of violence in lesbian affairs is 

psychological, which manifests itself in jealousy, allegations of relationships with others, the formation of feelings of 

guilt, verbal violence. A quarter of respondents are in the situations of psychological violence. The financial abuse has 

been observed in some cases (in the absence of discussion about how to spend money), but basically almost absent. Sexual 

abuse in relationships has been also found in very rare cases, as well as physical ones. The prospects for further research 

are seen in the study of the psychological factors and determinants of the abuse, the personality of the victim and the 

abuser, and an empirical study, which involving more respondents and psycho-diagnostic methods. 

Keywords: abuse, lesbian relations, psychological violence, physical violence, financial violence. 
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Анотація. В статті йде мова про психічне здоров’я студентської молоді як складову здоров’я, 

розглядаються причини його порушення. Аналізуються погляди представників різних теоретичних підходів на 

проблему психічного здоров’я; розкривається зміст поняття культури здоров’я, підкреслюється її значення як 

умови підтримання психічного здоров’я особистості. Перелічені критерії психічного здоров’я, особливої уваги 

серед яких заслуговує критерій психічної рівноваги. Подані результати власних досліджень та  їх інтерпретація. 

Ключові слова: психічне здоров’я, психологічне здоров’я особистості,  культура здоров’я, критерії 

психічного здоров’я,  здоровий спосіб життя. 

 

Вступ. Сучасний етап розвитку суспільства пов’язаний з демографічною кризою, 

зниженням тривалості життя, погіршенням психічного стану і зниженням рівня здоров’я 

населення країни, що викликає стурбованість багатьох учених і фахівців. Враховуючи 

традиційну спрямованість системи охорони здоров’я на виявлення, визначення й «усунення» 

хвороби, що посилюється у зв’язку з прогресуючою деструкцією суспільства, стає зрозумілим, 

що медицина сьогоднішнього дня й недалекого майбутнього не може суттєво впливати на 

збереження стану здоров’я. Цей факт обумовлює необхідність пошуку ефективніших способів 

збереження, зміцнення і розвитку здоров’я людини. 

Зростання психофізіологічних порушень в розвитку людини з немовлячого віку й в усі 

наступні роки життя спонукає психологів, педагогів, лікарів, батьків до пошуку причин 

відхилень і факторів, що забезпечують створення сприятливих умов для формування 

здорового способу життя. Спосіб життя – найважливіший фактор детермінації процесу 

формування особистості, розвитку її фізичних, психологічних і духовних якостей.  

Постановка проблеми. Аналіз даного поняття у філософсько – психологічній літературі 

дозволяє виділити три основні складові його змісту: насамперед – це історично обумовлені 

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 та ін.) і 

по-третє, індивідуальна система поглядів, норм, ціннісних орієнтацій, мотивів й 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 вирішення життєвих проблем (Ф.Є. 

Василюк, В.П. Зінченко та ін.) [1]. 

Уявлення про здоровий спосіб життя лише в небагатьох дослідженнях пов’язуються з 

поняттям здоров’я в його інтегральному розумінні, що включає фізичне, психічне і 

психологічне здоров’я. Психологічне здоров’я пов’язане зі світоглядом людини, який визначає 
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певні цілі і цінності; з системою цінностей і смислів, а також багато в чому визначається 

позитивною спрямованістю мислення й емоцій (Б.С. Братусь, І.В. Дубровіна, 

В.І. Слободчиков, А. Маслоу, К. Роджерс, Е. Еріксон, Р. Мей та ін.) [5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема здоров’я особистості привертає 

увагу багатьох дослідників. Так, серед українських та російських дослідників питання, 

пов’язані із різними аспектами психічного здоров’я, розглядали: О.В. Алексєєв (настрій і 

здоров’я); М.Й. Боришевський (психологія самоактивності та суб'єктного розвитку 

особистості як саморегульованої соціально-психологічної системи); Б.С. Братусь (аномалії 

особистості); І.В. Дубровіна (психологічне здоров’я учасників освітнього процесу); 

Л.Д. Дьоміна, І.О. Ральникова (психічне здоров’я та захисні механізми особистості); 

Г.В. Ложкін, М.І. Мушкевич, О.В. Наскова, І.В. Толкунова (психологія здоров’я людини); 

С.Д. Максименко (генетична психологія); Г.С. Никифоров (психологія здоров’я); 

В.М. Панкратов (саморегуляція психічного здоров’я); Д.Д. Федотов (збереження психічного 

здоров’я); О.В. Хухлаєва (особливості психічного здоров’я студентів); О.Я. Чебикін 

(проблема емоційної стійкості) та інші. Серед цілого ряду авторських позицій переважають 

наукові погляди, згідно з якими психологічне здоров’я розуміється як здатність особистості 

до самореалізації, самоактуалізації, адекватного самоприйняття себе та світу: В. Франкл, 

А. Маслоу (психологічне здоров’я як здатність особистості до самореалізації, 

самоактуалізації); А. Адлер, Е. Фромм (міжособистісні стосунки як важливий критерій 

психічного та психологічного здоров’я); а також дослідження С. Московичі, К. Ерзміш у яких 

проблема хвороби та здоров’я розглядається в руслі теорії соціальних уявлень та інші. 

Рівень здоров’я людини визначається умовами життєдіяльності: навчання, праці та 

побуту, добробутом та гігієнічною культурою, а найбільше - способом життя. Спосіб життя 

включає в себе такі категорії, як рівень життя, якість його та стиль. Урахування важливості 

способу життя, поведінки у сфері здоров’я, як найважливіших детермінант здоров’я, не 

викликає сумніву. Питання, пов’язані із дослідженням якості життя, способу життя, стилю 

життя, здорового способу життя та його формування, розглядаються в різноманітних 

соціологічних, педагогічних та соціально-психологічних дослідженнях як закордонних, так і 

вітчизняних дослідників. 

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 
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все ж належить самій людині, її способу життя, її цінностям, установкам, ступеню гармонізації 

її внутрішнього світу і відносин з оточенням. 

Сучасні концепції формування здорового способу життя містять три основні 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. Більшість названих умов стосується забезпечення 

тілесного життя і фізичного здоров’я, однак, мова 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.  

Доведено, що навчальна діяльність студентів проходить на тлі високої нервово-

емоційної перенапруги, якої практично неможливо уникнути. Крім цього, прискорення 

соціально-економічного прогресу вимагає інтенсифікації професійної підготовки. У роботах 

багатьох дослідників (Р.І. Айзман, Г.Л. Апанасенко, С.Є. Борисов, І.І. Брехман, Е.М. Вайнер, 

В.В. Вальцев) [5], у яких так чи інакше порушується досліджувана нами проблема, показує, 

що формування культури здорового способу життя студентства починається з першого курсу 

й забезпечується низкою психолого-педагогічних умов, а саме: поєднанням навчального 

процесу з практичною діяльністю студентів у даному напрямі; 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. 

Тому найважливішим завданням закладу вищої освіти є не тільки включення студентів в 

активний процес пізнання навколишнього світу, але й пізнання себе як особистості, 

формування в них культури здорового способу життя. 

Результати дослідження. Аналіз доступної нам зарубіжної й вітчизняної наукової 

літератури дає змогу констатувати, що автори використовують різні терміни для позначення 

поняття: «психічне здоров’я», «душевне здоров’я», «психологічне здоров’я», «особистісне 

здоров’я». Вживають його в лапках або замінюють іншими поняттями: «повноцінне 

функціонування», психологічне «благополуччя» тощо. Когнітивна психотерапевтична 

традиція трактує психічне здоров’я як «процес адекватної інтерпретації й оцінки власного 

досвіду», що акцентує спосіб відновлення тієї самої цілісності. Прихильники біхевіористської 

психотерапевтичної традиції, на відміну від гуманістичної, навпаки, формують «цілісність» 

(адаптованість) індивіда шляхом розв’язання протиріччя між вродженим і набутим на користь 

останнього, тому психічне здоров’я в їхньому розумінні - оволодіння новою поведінкою з 

метою адаптації до середовища. Такі психічні хвороби, як депресія, біполярні розлади, 

шизофренія нерідко мають соматичні (фізичні) підстави, які можуть спричиняти генетична 
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схильність до хвороби, порушення мозкових структур чи біохімічних процесів. Ці хвороби 

розглядаються як психічні, а не як фізичні, тому що їхні симптоми пов´язані з мисленням, 

мотивацією та емоціями людини.  

Автор відомої праці «Аномалії особистості» B.C. Братусь [2] вводить поняття 

«особистісне здоров’я», розкриваючи його як відповідальність індивіда за вироблення 

необхідних орієнтацій, визначення загального змісту й призначення свого життя, ставлення до 

інших людей і до себе. Послідовники цих поглядів визнають відносно пізню появу цього 

психічного феномена. Вони правомірно вважають рівень особистісного здоров´я вищим щодо 

психофізіологічного й індивідуально-психологічного. 

До критеріїв психічного здоров’я, визначених ВООЗ, належать:  

– усвідомлення та відчуття безперервності, постійності та ідентичності свого фізичного 

та психічного «Я»;  

– відчуття постійності та ідентичності переживань в однотипних ситуаціях;  

– критичність до себе та своєї власної психічної діяльності і її результатів;  

– відповідність психічних реакцій (адекватність) силі та частоті впливів середовища, 

соціальним обставинам та ситуаціям; 

 – здатність самокерування поведінкою відповідно до соціальних норм, правил, законів;  

– здатність планувати власну життєдіяльність та реалізовувати заплановане;  

– здатність змінювати спосіб поведінки залежно від зміни життєвих ситуацій та обставин 

[4].  

Особливої уваги серед вищезазначених критеріїв психічного здоров’я заслуговує 

критерій психічної рівноваги. Вона є необхідною для соціальної адаптації особистості, для 

збереження психологічної стійкості та при переживанні стресу. До складових психологічної 

стійкості належать: здатність до особистіcного зростання з можливістю розв’язання 

внутрішньо-особистісних конфліктів (ціннісних, мотиваційних, рольових); відносна 

(неабсолютна) стабільність емоційного стану; розвинене вольове регулювання.  

Також серед чинників впливу на психічне здоров’я важливо виділити найбільш 

узагальнений, до якого належить стрес. Патогенез психічних розладів обґрунтовано 

пов’язують з концепцією стресу Г. Сельє, введеної в медицину і у фізіологію в 30-х роках XX 

століття, яка розглядає стрес як неспецифічну реакцію людського організму, що виникає у 

відповідь на підвищені вимоги середовища, так званий «адаптаційний синдром». Наслідком 

тривалої дії стресора може бути дезінтеграція психічної цілісності людини, на тлі якої 

розвиваються різноманітні психосоматичні захворювання, психоневрози, психози. 

 На сьогодні більшість психологів вважають, що душевне здоров’я людини залежить не 

стільки від подій, що відбуваються в її житті (навіть найсприятливіших), скільки від її реакції 
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на них. Тож стійкість у подоланні труднощів, збереження віри в себе, упевненості в собі, своїх 

можливостях, досконалість психічного саморегулювання, постійний досить високий рівень 

настрою − це невід’ємні складові психічного здоров’я. Варто також зазначити, що психічне 

здоров’я підривається багатьма чинниками наукового прогресу, глобалізації, інформатизації, 

матеріалізації, політичного й соціально-економічного характеру тощо.  

Студентська молодь є надзвичайно чутливою верствою суспільства до негативного 

впливу соціальних чинників на здоров’я. Патологічні 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 [1]. Однак, основною причиною погіршення стану здоров’я студентів 

є відсутність усвідомлення важливості дотримання здорового образу життя як запоруки 

міцного здоров’я. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене нами дослідження 

самооцінки стану фізичного та психологічного здоров’я серед студентів нашого навчального 

закладу показало, що значна кількість студентів – 42,1% оцінює своє психологічне здоров’я як 

незадовільне. В той же час за методикою оцінки здорового способу життя  низький рівень 

здоров’я не визначив для себе жоден студент, майже половина – 48, 4% респондентів – 

оцінюють свій стан як посередній, 33, 9% – як задовільний. Всього 14,5% студентів вважають, 

що стан їх здоров’я добрий, і ніхто не вважає його ідеальним [3]. Можна припустити, що 

оцінюючи свій стан здоров’я студенти думають переважно про здоров’я фізичне, не 

усвідомлюючи в повній мірі значення здоров’я психологічного. Високий рівень 

психологічного здоров’я оцінили в себе лише 15,8% студентів, а середній і низький 

представлений порівну – по 42,1%. Високий відсоток низької самооцінки свого 

психологічного здоров’я потребує уваги психологічної служби закладу й водночас підкреслює 

необхідність забезпечення й дотримання психолого – педагогічних умов формування культури 

здоров’я студентів та її психологічної складової. 

Важливість дослідження такого роду важко переоцінити, оскільки досвід здорового 

життя, набутий в період професійної підготовки, а також когнітивні, емоційні і морально-

духовні надбання в цій сфері, можуть бути використані у подальшій професійній діяльності 
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фахівця по вихованню здорового способу життя підростаючого покоління, підтримання і 

збереження психічного здоров’я. 
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Аннотация. В статье идет речь о психическом здоровье студенческой молодежи как составляющую 

здоровья, рассматриваются причины его нарушения. Анализируются взгляды представителей различных 
теоретических подходов на проблему психического здоровья; раскрывается содержание понятия культуры 

здоровья, подчеркивается ее значение как условия поддержания психического здоровья личности. Перечисленные 

критерии психического здоровья, особого внимания среди которых заслуживает критерий психического 

равновесия. Представлены результаты собственных исследований и их интерпретация.  
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Ключевые слова: психическое здоровье, психологическое здоровье личности, культура здоровья, критерии 

психического здоровья, здоровый образ жизни. 

 

Summary. Formulation of the problem. Mental health is associated with the outlook of a person who defines 

certain goals and values; with a system of values and meanings, and also largely determined by the positive direction of 

thinking and emotions. Consequently, shaping the values and orientation of students, one can influence the formation of 

the mental health of their personality. 

Research analysis. Analysis of the concept of mental health in philosophical and psychological literature allows 

you to distinguish three main components of its content: first of all - it is historically determined ways of organizing social 
relations; secondly, methods and social mechanisms of consolidation and transfer of experience to other generations 

(L.S. Vygotsky, O.M. Leontiev, B.F.Porshnev and others), and thirdly, the individual system of views, norms, values 

orientations, motives and assessments, self-consciousness of the personality and I - concepts, as well as a certain way of 

experiencing life situations, overcoming human difficulties and solving life problems (F. E. Vasilyuk, V.P.Zinchenko etc.). 

Contemporary concepts for the formation of a healthy lifestyle contain three main ideas: 

 - exclusion of causes (circumstances, motives) of destructive behavior; 

 - creation of environmental factors for the upbringing and manifestation of spiritual, psychological qualities of 

the individual; 

- creation of conditions for development, improvement of creative possibilities of a person. 

Goal. To study the level of assessment of the state of own physical and mental health by students of a higher 

educational institution and to analyze the causes of this attitude. 

Research results. The study of self-assessment of the state of physical and psychological health among students of 
our educational institution showed that no one was diagnosed with a low level of health, almost half - 48, 4% - assess 

their condition as mediocre, 33, 9% as satisfactory. Only 14,5% of students believe that their health is good, and nobody 

thinks it is perfect. 42,1% of students consider their mental health to be unsatisfactory. We assume that when assessing 

their state of health, students think primarily about physical health, without fully realizing the importance of mental 

health. A high level of mental health was estimated by only 15,8% of students, and the average and low presented equally 

- by 42,1%.  

Conclusions. Low self-esteem by students of their mental health needs attention of the psychological service of the 

educational institution. The prospect of research is to abidance and ensure the psychological and pedagogical conditions 

for the formation of the health culture of students and their psychological component. 

Key words: mental health, psychological health, special culture, health culture, health criteria, health and lifestyle. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВАЖКОВИХОВУВАНОСТІ В 

ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

 
Анотація. В статті розглядається проблеми протиправної, асоціальної поведінки підростаючого 

покоління, зокрема важковиховуваних підлітків. 

Серед головних причин асоціальності дітей підліткового віку називають найрізноманітніші: від  нестачі 

виховання у соціально-девіантних сім’ях до акцентуацій характеру чи інших індивідуально-психологічних 
особливостей. 

Ізольовані в колективі важковиховувані, педагогічно занедбані недисципліновані учні в більшості випадків 

конфліктують з педагогами, батьками, ровесниками, і тому до них ставляться з особливою обережністю і 

недовір'ям. Отже, важковиховуваний учень заздалегідь уже знає про те, які слова скаже педагог, за що буде 

звинувачувати його, чим буде йому погрожувати. Такі уявлення породжують прагнення учнів відгородити себе 

від "втручання", створити психологічні бар'єри, які перешкоджають педагогічному впливові, вихованець ніби 

відмовляється розуміти звернуті до нього слова. 

Отже для продуктивної діяльності у сфері попередження і подолання відхилень у поведінці й 

особистісному розвитку учнів суттєве значення мають адекватні мотиви професійно-педагогічної діяльності, 

які визначають ставлення педагога до важковиховуваних учнів, суттєво впливають на позицію вихователя, 

роблячи її практично перетворюючою. Важливим компонентом адекватної мотивації педагогічної діяльності є 
співвідношення гуманістичних і ділових мотивів, "внутрішня" досягаюча мотивація. 

Вкрай важливою є проблема  поваги педагога до психічного світу дитини, знання і врахування її психічних 

станів, насамперед агресивності та соціальної фрустрованості, які активно впливають на прояви „важкими” 

підлітками асоціальної поведінки. 

Ключові слова: важковиховуваність, асоціальна поведінка, агресивність, соціальна фрустрованість, 

важковиховуваний учень, мотивація педагогічної діяльності. 

 

Постановка проблеми. Науково-психологічний аналіз сучасного українського 

суспільства свідчить про загострення соціально-психологічної проблематики у 

повсякденному житті українських громадян. На одне з чільних місць висуваються проблеми 

протиправної, асоціальної та антисоціальної поведінки підростаючого покоління.  

Окремого наукового статусу набувають питання асоціальної поведінки 

важковиховуваних підлітків, які постійно перебувають у зоні суспільного ризику і потребують 

кваліфікованої допомоги з боку практикуючих психологів і соціальних педагогів. Серед 

головних причин асоціальності дітей підліткового віку називають найрізноманітніші: від 

нестачі виховання у соціально-девіантних сім’ях до акцентуацій характеру чи інших 

індивідуально-психологічних особливостей. 

Важковиховувані підлітки – проблема кожного трансформаційного суспільства, то ж і в 

нашому середовищі вона потребує нагального вирішення. 

Недостатня розробленість проблеми важковиховуваності у вітчизняній психолого-

педагогічній науці якраз і зумовили актуальність теми дослідження.  
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Мета дослідження – встановити психологічну специфіку важковиховуваних підлітків і 

головні причини їхньої асоціальної поведінки, зокрема  агресивність. 

Результати дослідження. Серед численних проблем сучасної психологічної науки 

одними з найважливіших є ті, що зорієнтовані на вивчення дітей з ускладненою поведінкою, 

тобто трактуються як важковиховувані, „важкі” в плані здійснення навчально-виховних 

впливів. 

Характерними рисами підліткового покоління є прагнення до самоствердження, до 

дорослості, підвищена емоційність, так званий юнацький максималізм, намагання виявити 

самостійність у різних галузях суспільного життя, заявити про себе, виділитися, показати свою 

неоднозначність, знайти своє місце в суспільстві. Якщо ці прагнення, потреби, запити, 

помилки не задовольняються у суспільному житті, вони атрофуються або спрямовуються у 

негативне річище. 

Важковиховуваність – у широкому розумінні – це поняття, що пояснює складні випадки, 

з якими зустрічається педагог під час організації та здійснення виховного процесу. У вузькому 

розумінні термін «важковиховуваність» використовується для позначення максимально 

наближеного до норми рівня відхилень у поведінці дитини (на відміну від правопорушності 

чи патології діяльності), який потребує відповідної уваги і зусиль вихователя для його 

подолання. 

Важковиховуваність часто зумовлена певними психофізіологічними особливостями 

дитини, а саме: надмірною подразливістю, збудливістю нервової системи або навпаки: 

високим рівнем загальмованої реакції, недостатньою віковою розвинутістю мотиваційно-

вольової сфери, психологічних процесів сприймання, уваги, пам'яті, уяви, мислення тощо), 

соціально-психологічних особливостей вад розвитку її особистості, заниженої здатності до 

вольової адаптації, неадекватної самооцінки і рівня домагань, нерозвиненості здібностей до 

спільної, колективної діяльності, низьким ступенем соціалізованості тощо. 

Важковиховуваність є здебільшого наслідком негативного психологічного впливу 

найближчого оточення на підростаючу особистість, вад її виховання. Забезпечення здорового 

психологічного мікроклімату, психологічно конкретне застосування методів виховання і 

перевиховання є необхідною передумовою попередження і профілактиктики 

важковиховуваності. 

Майже у кожному класі є один-два, а то й більше так званих «важких» або педагогічно 

занедбаних підлітків. «Важкі» учні найчастіше перебувають в ізоляції від колективу, 

позбавлені товариської підтримки. До них часом ставляться із зневагою. Такі підлітки свій 

«важкий» шлях здебільшого розпочинають ще в дитинстві. Розлад у сім'ї, атмосфера 

байдужості, бездоглядність калічать їхні душі. Позбавлені друзів, вони почувають себе в класі 
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самотніми. Спільну мову знаходять лише з такими, як самі. Є й інші причини, що породжують 

«важких» підлітків: неправильне ставлення до дитини в школі, училищі, ігнорування того 

факту, що нервова система кожної людини має спадкові і вроджені властивості тощо. 

Важковиховуваність також може спричинятися до різних нескладних розладів нервової 

системи, різних видів акцентуацій, тимчасових незначних затримок психічного розвитку 

тощо. 

Соціально-економічні проблеми сьогодення, низька культура організації дозвілля молоді 

призвели до того, що підлітки здебільшого реалізують свої захоплення технікою, музикою, 

історією, політикою у процесі неформального спілкування, об'єднуються в різноманітні групи 

поза школою, поза будинками школярів. У неформальній групі підліток шукає визнання своєї 

особистості, поваги до себе. У таких групах здійснюється інтенсивний обмін інформацією, 

обговорюються питання, які хвилюють її членів, тут шукають відповідей, порад, підтримки. У 

ставленні до ровесників реалізуються можливості взаємодії з іншими, спроможність на рівних 

відшліфувати свої комунікативні навички й уміння, брати участь у боротьбі за лідерство і 

оволодіння наукою взаємовпливу та самовизначення у колективі і взагалі серед навколишніх 

відчувати свою приналежність. Для 15-16-річної людини неформальні об'єднання – не гра, а 

необхідність. 

За даними досліджень І. Токарєвої, на першому місці серед цінностей, якими 

мотивуються підлітки у неформальних об'єднаннях, є група мотивів, основою якої є потреба в 

самостійності, незалежності, свободі прийняття рішень, намагання бути вільним від опіки. 

Саме цього часто не вистачає в організованих формальних групах. Значне місце посідає і 

прагнення довести свою «дорослість». Помітне місце займають мотиви, які відображають 

прагнення підлітків до активного дозвілля. Це підтверджує гіпотези про те, що в умовах 

урбанізації, зростання психологічних навантажень виникає потреба у розвагах, які знімають 

фізичні і психологічні напруження. Серед цінностей, якими мотивується підлітком цінність 

групи, є і загальні інтереси, і вільне спілкування з ровесниками. 

Вивчаючи мотиви поведінки та участь підлітків і юнаків у неформальних об'єднаннях, І. 

Токарєва прийшла до висновку, що дуже важливо врахувати психологічні особливості цього 

віку, почуття дорослості, соціальні запити та інформативність, міру розвитку інтелектуальної 

сфери. Дуже важливо знайти такий ступінь самостійності і міру відповідальності підлітків, які 

б відповідали його можливостям і суспільним вимогам, але при цьому дозволяли б дорослому 

впливати на дітей, активно взаємодіяти з ними на суб'єкт-суб'єктивному рівні. 

Тільки співробітництво, засноване на взаємній повазі, довір'ї і допомозі, дозволить 

дорослому вивести підлітка у новий статус – свого помічника і товариша. Потрібно створити 
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сприятливі умови для максимального самоутвердження, самовираження і самореалізації 

підлітком своїх потреб, запитів, інтересів і можливостей. 

Проблема неформальних об'єднань ставить перед психологічною наукою завдання 

пошуку шляхів цілеспрямованої організації роботи з підлітками. 

Для педагогічно занедбаних підлітків характерні такі особливості спілкування: 

1. Підвищення питомої ваги ізоляції в учнівському колективі у 

порівнянні зі спілкуванням; 

2. Ненормованість стосунків і певна залежність в процесі 

спілкування від товаришів, що послаблює і без того досить хитку соціальну 

позицію «важкого» підлітка в колективі; 

3. Досить мала інтенсивність формального і вільного спілкування з педагогом, 

працівниками і представниками адміністрації; 

4. Відносно великий вплив на інтенсивність формального і вільного спілкування з 

педагогом особистісних недоліків, а саме: скутості, несміливості, обмеженості словникового 

запасу, мізерності інформації тощо; 

5. Несформованість і нестійкість моральних норм і уявлень, що ускладнює спілкування 

підлітка з однолітками й особливо із старшими (батьками, вчителями). 

Вільне спілкування «важких» підлітків повинно стати предметом вивчення ще й тому, 

що саме в процесі такого спілкування підлітка з однолітками проявляються всі особисті 

властивості його характеру. 

У вільному спілкуванні проявляються найбільш типові, в тому числі і позитивні риси 

особистості і міжособистісні стосунки підлітків. 

Ізольовані в колективі важковиховувані, педагогічне занедбані недисципліновані учні в 

більшості випадків конфліктують з педагогами, батьками, ровесниками, і тому до них 

ставляться з особливою обережністю і недовір'ям. Отже, важковиховуваний учень заздалегідь 

уже знає про те, які слова скаже педагог, за що буде звинувачувати його, чим буде йому 

погрожувати. Такі уявлення породжують прагнення учнів відгородити себе від «втручання», 

створити психологічні бар'єри, які перешкоджають педагогічному впливові, вихованець ніби 

відмовляється розуміти звернуті до нього слова. 

Як висновок з вищесказаного, зазначимо: для продуктивної діяльності у сфері 

попередження і подолання відхилень у поведінці й особистісному розвитку учнів суттєве 

значення мають адекватні мотиви професійно-педагогічної діяльності, які визначають 

ставлення педагога до важковиховуваних учнів, суттєво впливають на позицію вихователя, 

роблячи її практично перетворюючою. Важливим компонентом адекватної мотивації 
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педагогічної діяльності є співвідношення гуманістичних і ділових мотивів, «внутрішня» 

досягаюча мотивація. 

Вкрай важливою є проблема  поваги педагога до психічного світу дитини, знання і 

врахування її психічних станів, насамперед агресивності та соціальної фрустрованості, які 

активно впливають на прояви «важкими» підлітками асоціальної поведінки. 

Висновок. Результати дослідження дали підстави для  висновків про основні 

психологічні особливості агресивності «важких» підлітків як одного з головних симптомів 

асоціальної поведінки.   

Здійснений нами теоретичний аналіз проблеми прояву агресивної поведінки  у 

важковиховуваних підлітків  базувався на теоретичному розгляді проблеми  агресії та 

агресивної поведінки.   

Агресивна поведінка важковиховуваних підлітків полягає насамперед в особистісному 

самозахисті та особистісному самоствердженні. 

Агресивну поведінку як варіант асоціальної поведінки та соціально-психологічної 

неадаптованості важковиховуваних підлітків можна розглядати як особливий мотив, 

спрямовуючий розвиток особистості до несприйнятливих дій. Тому, положення наявності 

тісного взаємозв’язку між проявом агресивності та змістом соціально-психологічної адаптації 

особистості  «важкого» підлітка виступає основним у нашому дослідженні. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблемы противоправного, асоциального поведения 

подрастающего поколения, в частности трудновоспитуемых подростков. 

Среди главных причин асоциальности детей подросткового возраста называют самые разные: от 
недостатка воспитания в социально-девиантных семьях до акцентуации характера или других индивидуально-

психологических особенностей.  
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Изолированные в коллективе трудновоспитуемые, педагогически запущенные недисциплинированные 

ученики в большинстве случаев конфликтуют с педагогами, родителями, сверстниками, и поэтому к ним 

относятся с особой осторожностью и недоверием. Итак, трудновоспитуемых ученик заранее уже знает о 

том, какие слова скажет педагог, за что будет обвинять его, чем будет ему угрожать. Такие представления 

порождают стремление учеников оградить себя от "вмешательства", создать психологические барьеры, 

которые препятствуют педагогическому влиянию, воспитанник будто отказывается понимать обращенные к 

нему слова. 

Так что для продуктивной деятельности в сфере предупреждения и преодоления отклонений в поведении 

и личностном развитии учащихся существенное значение имеют адекватные мотивы профессионально-
педагогической деятельности, которые определяют отношение педагога к трудновоспитуемым учащимся, 

существенно влияют на позицию воспитателя, делая ее практически преобразующей. Важным компонентом 

адекватной мотивации педагогической деятельности является соотношение гуманистических и деловых 

мотивов, "внутренняя" достигающая мотивация.  

Крайне важной является проблема уважения педагога к психическому миру ребенка, знание и учет ее 

психических состояний, прежде всего агрессивности и социальной фрустрированности, которые активно 

влияют на проявления "трудными" подростками асоциального поведения. 

Ключевые слова: трудновоспитуемость, асоциальное поведение, агрессивность, социальная 

фрустрированность, трудновоспитуемый ученик, мотивация педагогической деятельности. 

 

Summary. The article deals with the problems of unlawful and asocial behavior of the younger generation, in 

particular, difficult-to-reach adolescents. 
Among the main causes of the asociality of adolescent children are called the most diverse: the lack of education 

in socially-deviant families to accentuations of the nature or other individual psychological characteristics. 

In difficult cases, pedagogically neglected, disciplined students isolated in a collective conflict in most cases with 

teachers, parents, and peers, and therefore they are treated with special caution and distrust. Consequently, a difficult 

pupil already knows in advance what the teacher will say, what will accuse him of what he will be threatened with. Such 

representations give rise to the desire of students to protect themselves from "interference", to create psychological 

barriers that impede pedagogical influences, the pupil seems to refuse to understand the words addressed to him. 

Therefore, for the productive activity in the field of prevention and overcoming of deviations in the behavior and 

personal development of students, adequate motives of vocational and pedagogical activity that determine the teacher's 

attitude to the difficult learners are essential, significantly affect the position of the educator, making it practically 

transformative. An important component of adequate motivation for pedagogical activity is the correlation of humanistic 
and business motives, "internal" achievable motivation. 

Of particular importance is the teacher's respect for the child's mental world, knowledge and consideration of her 

mental states, first of all, aggressiveness and social frustration, which actively influence the manifestations of "heavy" 

adolescents of social behavior. 

Key words: difficulty, asocial behavior, aggressiveness, social frustration, difficult learner, motivation of 

pedagogical activity. 
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УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ У ШКОЛІ 

 
Анотація. Стаття присвячена дослідженню змісту психологічної підготовки менеджерів освіти, 

вчителів щодо управління конфліктамиу школі. Розкрито теоретичні основи розуміння психологічної підготовки 

кадрів до управління конфліктами у професійній діяльності. Описано алгоритм дій психолого-педагогічних 

кадрів при вирішенні конфліктів. Проаналізовано виховні та адміністративні способи вирішення конфліктів.  

Представлено рекомендації психолого-педагогічним кадрам з конструктивного вирішення конфліктів у школі. 

Ключові  слова: конфлікт, підготовка психолого-педагогічних кадрів, структура психологічної 

готовності,чинники,які грають у конструктивному вирішенні конфліктів. 

 

Постановка проблеми. Постійний ріст напруги у сучасному суспільстві викликає 

збільшення непорозумінь між людьми, що приводить до конфліктів, які можуть виконувати 

позитивні (конструктивні) і негативні (деструктивні) функції. Позитивним у конфлікті є те, що 

він не дає окостеніти, штовхає до змін і розвитку, відкриває дорогу інноваціям, сприяє 

об’єднанню колективів, стимулює активність людей, за умови його вирішення знімає 

приховану напруженість, дискомфорт і хронічні непорозуміння, дає їм вихід. 

Негативними функціями конфліктів є: погіршення психологічного клімату в колективах 

і руйнування міжособистісних відносин; зниження привабливості праці, навчання; 

виникнення неадекватних психологічних захистів, що супроводжуються суттєвими і 

глибокими переживаннями, які призводять до розвитку невротичних реакцій, адиктивної та 

суїцидальної поведінки тощо.  

Негативне ставлення до конфліктів і прагнення їх уникнути однозначно вважається 

неефективними. Головна ідея сучасного підходу до вивчення конфліктів зводиться до того, що 

конфлікт може бути керованим таким чином, що його завершення буде мати конструктивний 

характер. Саме дослідження в сфері практики управління конфліктами та їх вирішення і 

складають основний зміст сучасної психології конфлікту. Сутністю управління є процес 

впливу на систему для переведення її в новий стан або підтримки її в певному режимі. 

Знання причин, структури, динаміки  та психотехнологій управління конфліктами 

дозволяє розробити комплекс методів, спрямованих на їх психодіагностику і прогнозування, 

попередження і профілактику, регулювання та вирішення конфліктів.  

Ефективність управління конфліктами значною мірою залежить від сформованості у 

особистості певних психологічних якостей, теоретичних знань, умінь і навичок. Які ж знання 

необхідні психолого-педагогічним кадрам (ППК – менеджеру освіти, директору  школи, його 

заступникам, класному керівнику, вчителю, шкільному психологу, вихователю) для 



Психологія: теорія і практика. Випуск 1 (1)ʼ 2018  

_______________________________________________________________________________________ 

143 
 

управління конфліктами? Насамперед – це психологічні знання. Як показують дослідження 

Д. І. Дзвінчука, Л. М. Карамушки, Н. Л. Коломінського [1; 2; 3; 4; 5] та інших, сьогодні у 

вітчизняних інститутах підвищення кваліфікації та інститутах післядипломної освіти 

педагогічних кадрів лише відбувається становлення системи психологічної підготовки 

менеджерів освіти та підготовки практичних психологів, вчителів до психологічного 

забезпечення процесу управління колективами, групами взагалі та управління конфліктами 

зокрема. При цьому досить часто  ППК користуються неточними й неповними 

психологічними знаннями – переважно на рівні досвіду, «життєйських», а не наукових понять. 

Ефективність управління конфліктами ППК потребує глибокої та детальної розробки змісту 

їх психологічної підготовки, пошуку нових організаційних форм такої підготовки, створення 

системи методів та форм навчання, які забезпечують формування психолого-управлінської 

культури фахівців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема конфліктів  приваблювала 

дослідників і розроблялася представниками різних психологічних напрямків як у зарубіжній, 

так і у вітчизняній психології. Зокрема, у зарубіжній психології вона представлена роботами 

представників різних підходів: психоаналітичного (З. Фройд, К.-Г. Юнг та А. Адлер); 

соціотропного (У. Мак-Дауголл, С. Сігеле); етологічного К. Лоренц, Н. Тінберген); теорії 

групової динаміки (К. Левін, Д. Креч); фрустраційно-агресивного (Д. Доллард, Н. Міллер); 

поведінкового (А. Басс, А. Бандура); соціометричного (Дж. Морено, Г. Гурвіч); 

інтеракціоністського (Т. Шибутані, Д. Шпігель). Завдяки цим роботам у психологічній науці 

було започатковано систематичне вивчення конфлікту як самостійного соціально-

психологічного феномену. У середині ХХ століття перед дослідниками постала проблема не 

лише розробки теоретичних підходів до різноманітних конфліктів, а і визначення шляхів та 

способів їх попередження і подолання. Це обумовило появу таких напрямків дослідження як 

мотиваційний (М. Дойч, С. Шикман), теорії організаційних систем (Р. Блейк, К. Томас) та 

теорії і практики переговорного процесу (Р. Фішер, Д. Прюітт).  Серед радянських та 

російських досліджень з проблематики конфліктів варто відзначити роботи В.С. Агєєва, 

В.І. Андрєєва, О.Я Анцупова,  В.К. Васильєва, Н.В. Гришиної, Т.В. Драгунової, С.І. Єріної, 

Е.І. Кіршбаум, М.М. Коряк, Н.В. Крогіус, А.Н. Лєбєдєва, М.О. Новікова, В.П. Левкович, 

О.Е. Зуськової, В.А. Нужного, О.В. Первишевої, Л.А. Петровської, Т.А. Полозової, 

В.А.  Смєхова, А.І. Тащєвої, Н.І. Фригіної, О.І. Шипілова.  

В Україні проблему конфліктів успішно розробляють А.М. Бандурко, І.В. Ващенко, 

Г.В.  Гребеньков, В.О. Джелали, Л.В. Долинська, Т.В. Дуткевич, С.М. Калаур, Г.В. Ложкін, 

М.І. Пірен, Н.І. Пов’якель, І.І. Русинка, Л.І. Скібіцька. У віковому аспекті проблему конфліктів 

вивчали Я.Л. Коломінський, Б.П. Жизнєвський, М.І. Коцко, В.М. Коміссарик, М.І Тютюнник 
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(конфлікти дітей дошкільного віку), Л.І. Божович, Т.В. Драгунова, В.І. Ілійчук, 

О.В. Первишева (конфлікти у підлітковому віці), А.І. Бузнік, І.С. Кон та В.Г. Ласькова 

(конфлікти у юнацькому віці).  

Все розмаїття теоретичних  та практичних методів дослідження конфлікту мусить собі 

на мету не лише всебічного пізнання цього складного соціально-психологічного феномену, 

виявлення умов, шляхів, змісту успішного управління конфліктами, а й розробки 

психологічних умов, змісту і засобів психологічної підготовки ППК для управління 

конфліктами у закладах освіти. 

Мета статті – визначити зміст психологічної підготовки ППК до управління 

конфліктами та дати рекомендації  по конструктивному вирішенню конфліктів у школі. 

Результати дослідження. З точки зору особистісного підходу психологічну підготовку 

ППК розглядають як формування психологічної готовності до практичної педагогічної 

діяльності в умовах сучасних реаліях. Відповідно до цього підходу, готовність розуміється як 

стійке, багатоаспектне та ієрархієзоване утворення особистості, яке включає ряд компонентів 

(мотиваційний, когнітивний, операційний  та особистісний), адекватних вимогам, змісту та 

умовам діяльності.  Цей підхід відображений у роботах Д.І. Дзвінчук, К.М. Дурай-Навакової, 

М.І. Дьяченко, Л.М. Кандибович, Л.М. Карамушки, Н.Л. Коломінський, М.С. Корольчука, 

В.О. Молако, В.А. Сластеніна, А.А. Смірнова  та ін [1; 2; 3; 4; 5]. 

Мотиваційний компонент психологічної готовності ППК до управління – це сукупність 

мотивів, адекватним цілям та завданням управління. З точки зору управління конфліктами 

мотиваційний компонент психологічної готовності є  сукупністю мотивів по психодіагностики 

і прогнозуванню конфліктів, їх попередженню й профілактики та регулюванню і вирішенню. 

Виділяють три основні групи управлінських мотивів, які входять до структури 

мотиваційного компоненту психологічної готовності до управління : соціальні, управлінські 

та особистісного розвитку. 

До соціальних мотивів відносять : 

- причетність до однієї із найвідповідальніших і престижних видів діяльності в 

суспільстві (навчання і виховання підростаючих поколінь);   

- можливість впливати на формування свідомості учнів, учителів, батьків як громадян 

України, сприяти становленню їх національної свідомості та інші. 

До другої групи належать управлінські мотиви, які стосуються безпосередньо 

управління освітніми організаціями, класами, групами,  зокрема конфліктами. Ці мотиви 

можна розподілити на дві підгрупи: власне управлінські та педагогічні. 

До підгрупи власне управлінських мотивів входять таки : 

 - відповідність здібностей ППК змісту управлінської діяльності по вирішенню 
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конфліктів; 

 - різноманітність і самостійність постановки та вирішення  проблем у педагогічній 

взаємодії;  

 - мобілізація педагогічного колективу, учнів для попередження, регулювання та 

вирішення конфліктів; 

 - можливість реально впливати на організацію вирішення конфліктів; 

Підгрупу педагогічних мотивів складають таки види : 

 - потреба займатися педагогічною діяльністю (викладати улюблений предмет); 

- потреба взаємодіяти з дітьми та їхніми батьками з подоланням конфліктогенів 

спілкування;  

- можливість створювати умови обмеження негативних, руйнуючих функцій конфлікту 

і формування, максимальне використання позитивних функцій конфлікту; 

- можливість спостерігати за розвитком дитини, бачити результати своєї праці; 

- можливість сприяти гуманізації навчання і виховання дітей та інші. 

До третьої групи належать мотиви особистісного розвитку. Вони стосуються особистості 

та діяльності самого керівника, вчителя, шкільного психолога і пов’язані з його самопізнанням 

та самоаналізом, саморегуляцією та саморозвитком. Ця  група  включає таки види мотівів :  

- необхідність постійного самопізнання та самоаналізу своєї діяльності; 

- необхідність володіти собою в конфліктній ситуації; 

- необхідність переборювання труднощів, пов’язаних із роботою, та вдосконалення себе; 

- можливість реалізувати свій творчий потенціал в процесі управління конфліктами. 

Окрім мотиваційного, важливу роль у структурі психологічної готовності ППК до 

управління конфліктами відіграє когнітивний компонент. Когнітивний компонент 

психологічної готовності ППК до управління конфліктами – це система знань, які необхідні 

для здійснення успішного управління конфліктами. Оскільки обсяг таких знань достатньо 

великий, то можна обмежитись лише переліком тих дисциплін, які варто знати ППК. 

Групу загально управлінських знань складають такі блоки дисциплін : 

-  організаторсько-управлінські,  школознавство, теорія управління); 

-  економіко-правові (економіка, право); 

-  методико-педагогічні ( методика, педагогіка); 

-  предмет, який викладає директор, вчитель, шкільний психолог; 

-  українознавчі ( історія України, українська мова). 

Основою психологічних знань успішного управління конфліктами є знання дисципліни 

«Психологія конфлікту», зміст якої включає загальні засади , принципи та методи  ослідження 

конфліктів,  структура, динаміка, причини та види конфліктів, сутність, умови, зміст 
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управління конфліктами, технології психодіагностики, прогнозування, попередження, 

профілактики та вирішення конфліктів. Також корисні знання таких дисциплін як: психологія 

управління (психологічні аспекти управлінських рішень, психологія ділового спілкування); 

загальної психології (особливості психічних процесів, станів, індивідуально-психологічних 

характеристик); психології особистості (характеристика особистості здібностей, характеру, 

темпераменту учнів, батьків,вчителів); педагогічної психологія (психологічні закономірності 

навчання та виховання); вікової психології( вікові особливості розвитку особистості).  

Когнітивний компонент психологічної готовності тісно пов’язаний з операційним 

компонентом. Операційний компонент психологічної готовності ППК до управління 

конфліктами – це комплекс умінь та навичок, які забезпечують успішність здійснення 

управління конфліктами: 

 - володіти методиками психодіагностики  і  прогнозування конфліктів;  

 -  володіти технологіями попередження і профілактики конфліктів; 

 - уміти використовувати технології безконфліктного спілкування,  

 створювати сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі; 

 - володіти стилями поведінки як умовою і засобом вирішення конфліктів; 

 - використовувати виховні й адміністративні способи вирішення конфліктів; 

- володіти технологіями посередництва та ведення переговорів при вирішенні  

конфліктів; 

- вести індивідуальну роботу з учасниками конфлікту. 

 Поряд із уміннями та навичками ефективного управління конфліктами, група 

психолого-управлінських умінь включає ще уміння та навички, які «спрямовані» на самого 

керівника, вчителя, шкільного психолога. Це таки уміння та навички : 

 -  критично аналізувати свою діяльність; 

 -  володіти собою в будь-якій ситуації; 

 - забезпечувати розвиток власної особистості, створювати умови для постійного 

професійного вдосконалення. 

І завершує структуру психологічної готовності ППК щодо управління конфліктами 

особистісний компонент. Особистісний компонент психологічної готовності ППК – це 

система особистісних характеристик директора школи, вчителя, шкільного психолога, які 

впливають на результативність управління конфліктами. Всі характеристики, які входять до 

особистісного компоненту  Л. М. Карамушка об’єднає в п’ять основних груп, які пов’яані зі 

ставленням ППК до [3, с. 54] : 

1. Предмету управлінської діяльності. 

2. Виконання управлінської діяльності. 
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3. Інших учасників конфлікту. 

4. Керівника, вчителя, шкільного психолога до самого себе. 

5. Держави.  

До характеристик, які пов’язані із ставленням до предмету управлінської діяльності, 

належать: компетентність, високий інтелектуальний рівень, творчий потенціал, 

організаторські здібності. 

Група характеристик, які відображають ставлення до виконання управлінської 

діяльності, включає: відповідальність, відданість роботі, єдність слова та діла, вимогливість 

(до інших). 

Ставлення до учасників конфлікту представлено такими характеристиками: любов до 

дітей, порядність, справедливість, демократизм, гумананність. 

До характеристик, які відображають ставлення ППК до самого себе, належать такі: 

самокритичність, вимогливість (до себе), здатність володіти собою в будь-якій ситуації 

(самовладання), орієнтація на особистісний розвиток, професійне вдосконалення. 

Група характеристик, які пов’язані  із ставленням   до   держави,  включає  : громадянську 

позицію, національну свідомість 

Основними засобами формування психологічної готовності щодо управління 

конфліктами можна запропонувати : 

- розробка змісту навчальних курсів ( програм, посібників) з психології конфлікту;  

- використання активних методів та форм навчання для формування головних 

компонентів психологічної готовності (проблемні лекції, психологічні практикуми, 

навчально-рольові ігри, тренінги, вивчення й систематизація алгоритма дій керівника по 

попередженню і вирішенню конфліктів, проведення індивідуальних консультацій тощо).   

Важливим чинником попередження і вирішення конфліктів поряд з психологічною 

підготовкою  є авторитет директора школи, класного керівника, вчителя, шкільного 

психолога, котрі повинні бути завжди компетентними, принциповими, чесними, 

справедливими, вимогливими, чутливими, жити загальною справою, а не особистими 

прагненнями за будь що зберегти свій престиж, свій статус і владу. В тих колективах, де ППК 

вдалося цього досягти, конфлікти, як правило, не дуже часто виникають і швидко 

завершуються або розв’язуються на діловій і конструктивній основі. 

У конструктивному вирішенні конфліктів ППК суттєву роль грають наступні чинники : 

1. Адекватність відображення конфлікту. Помилки людей містяться найчастіше в тому, 

що вони нерідко невірно і неадекватно сприймають власні наміри, позиції та дії.  

2. Відкритість та ефективність спілкування конфліктуючих сторін. Так, для того щоб 

мало місце конструктивного вирішення конфлікту, доцільно використовувати : 
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висловлювання, що  передають зміст і прагнення отримати зворотний зв’язок про це 

розуміння; відкриті і особистісні висловлювання  з приводу ваших почуттів і намірів; 

інформація, що містить зворотний зв’язок про сприйняття висловлювань опонента; відмова 

від того, що ви не сприймаєте опонента як особистість, не дивлячись на його критику і 

протидію. 

3. Створення клімату взаємної довіри і співробітництва. 

4. Визначення сутності конфлікту, який може виникнути чи вже виникає. 

Успішну апробацію пройшла така розгорнута поетапна діяльність керівника при 

вирішенні конфлікту [5; 6]:   

1. Визначення учасників конфлікту та обмеження їх числа: безпосередніх і тих, які 

підтримують опонентів або «втягнуті» у конфлікт. Особливістю конфліктів у навчально-

виховних  закладах є використання конфліктуючими таких  «засобів», як учні, їхні батьки 

тощо. Тому чітке визначення всіх, хто має причетність до конфлікту, є необхідною умовою 

ефективного його подолання.  

2. Вивчення причин виникнення конфлікту за допомогою психодіагностики. 

Формулювання проблеми, тобто основної суперечності, що є базою конфлікту.  

3. Вивчення та визначення мотивів опонентів. Виявлення мотивів поведінки людини є 

дуже складним питанням. Його розв’язання потребує застосування методик психодіагностики, 

спостереження, бесіди, аналізу продуктів діяльності тощо.  

4. Вирішення конфлікту виховними або адміністративними способами. До виховних 

способів відносять: бесіда, прохання, переконання, принципові переговори, психотренінг, 

психотерапія, врахування психології учасників. Адміністративні способи поділяють на 

організаційно-структурні (чітке формулювання вимог, принцип єдиноначальності, постановка 

спільних цілей, завдань, система заохочення на основі продуманих критеріїв ефективності) та 

адміністративно-силове вирішення конфлікту (придушення інтересів конфліктуючих, перехід 

на іншу роботу, інший колектив, роз’єднання конфліктуючих адміністративними заходами, 

подолання конфлікту на основі наказу керівника або рішення суду). Для вирішення конфліктів 

у школі більш притаманним демократичному стилю керівництва є педагогічний шлях з 

використанням виховних засобів.  

 5. Аналіз та оцінка ефективності вирішення конфлікту. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, психологічну 

підготовку ППК по конструктивному вирішенню конфліктів дозволяє розглядати її як 

складову системи психологічної підготовки менеджерів освіти, практичних психологів, 

вчителів до психологічного забезпечення процесу управління колективами, групами взагалі та 

управління конфліктами зокрема. Проведенний теоретичний аналіз не вичерпує усіх аспектів 
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підготовки ППК щодо управління конфліктами. Подальшу роботу ми вбачаємо у дослідженні 

соціально-психологічних чинників виникнення  конфліктів на різних вікових етапах, розробці 

програм навчання ППК по попередженню та наданню ефективної психологічної допомоги 

щодо вирішенню конфліктів.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию содержания психологической подготовки менеджеров 

образования, учителей по управлению конфликтамиу школе. Раскрыты теоретические основы понимания 

психологической подготовки кадров к управлению конфликтами в профессиональной деятельности. Описан 
алгоритм действий психолого-педагогических кадров при разрешении конфликтов. Проанализированы 

педагогические и административные способы разрешения конфликтов. Представлены рекомендации психолого-

педагогическим кадрам из конструктивного разрешения конфликтов в школе.   
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Ключевые слова : конфликт, подготовка психолого-педагогических кадров, структура психологической  

готовности, факторы,  которые играют решающую роль в разрешении конфликтов.   

 

Summary. The article is devoted to the study of the content of psychological training of educational training of 

managers, teachers of conflict management, and gives recommendations for their constructive resolution. 

The effectiveness of conflict management in the control panel requires a deep and detailed elaboration of the 

content of its psychological training, the search for new organizational forms of such training, the creation of a system 

of methods and forms of training that ensure the formation of a psychological and managerial culture of specialists. From 

the standpoint of a personal approach, the psychological training of the PPC is viewed as forming psychological 
readiness for practical pedagogical activity in the conditions of modern realities. According to this approach, readiness 

is understood as a stable, multidimensional and hierarchical formation of the individual, which includes a number of 

components (motivational, cognitive, operational and personal) that are adequate to the requirements, content and 

conditions of the activity. Conflict management is the direction of the conflict in the rational direction of human activity, 

the conscious influence on the conflicting behavior of subjects in order to achieve the desired results and the restriction 

of confrontation within the framework of constructive influence on the social process. 

The algorithm of the PPC's action of resolving conflicts includes: studying the causes of the conflict; determination 

and limitation of the parties to the conflict; studying and defining the motives of the opponents; resolving conflicts by 

educational or administrative means. Educational methods of resolving conflicts are: taking psychological peculiarities 

into account; conversation; request; belief; principled negotiations; psychotraining; psychotherapy Administrative 

methods are organizational and structured (strict formulation of requirements, the principle of united command, the 

formulation of common goals, tasks, the system of encouragement); administrative and forceful solution of the conflict 
(suppression of conflicting interests, transition to another job, separation of conflicting administrative measures, 

overcoming the conflict on based order of the school principal or a court decision.) 

Key words: conflict, preparation of psychological and pedagogical personnel, structure of psychological 

readiness, factors that play a decisive role in resolving conflicts. 
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