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Section 9  
Professional competence:  

problems, solutions 
УДК 37.016: [33 + 658] 

 
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ ЯК НЕОБХІДНА ВИМОГА ЧАСУ 
 
Бурлаєнко Т. І. 
К.п.н., доцент кафедри економіки 
 та управління персоналом 
 Інституту менеджменту та психології 
ДВНЗ УМО НАПН України 

 
У статті розглядаються проблеми та сучасний зміст і 

структура економічної компетентності майбутніх менеджерів 
освіти на сучасному етапі розвитку даного напрямку освіти у вищих 
навчальних закладах. Сьогодні вища освіта покликана дати системні 
знання про професійну сферу діяльності, її специфіку, має формувати 
особистісні якості спеціаліста. Майбутній менеджер повинен володіти 
міцними та глибокими знаннями, професійним мисленням, мати власну 
професійно-особистісну позицію, економічну компетентність,яка є 
ознакою сучасної професійної освіти. 

Ключові слова: менеджер, освіта, професійна підготовка, 
ефективність, економічна компетентність, аналіз. 

Постановка проблеми 
Розвиток ринкових відносин в Україні, її інтеграція до Євросоюзу 

та орієнтація на європейський освітній простір, швидкі зміни 
інформаційних технологій вплинули на зміну інфраструктури ринку праці  
та зростання вимог до підготовки компетентних фахівців. Як 
зазначають західні експерти, креативна освіта – перспектива 
майбутнього, а модель спеціаліста – не кваліфікаційна, а 
компетентнісна Для сучасного економічного розвитку держави вкрай 
необхідні енергійні, ініціативні, економічно підготовлені, налаштовані на 
творчий пошук  менеджери, які володіють навичками ефективного 
управління виробничим і технологічним процесами, комунікативних 
зв’язків у колективі тощо.  

У нашій державі питання підготовки економічно компетентних 
менеджерів і менеджерів освіти зокрема, особливо актуальне у зв’язку з 
тим, що сьогодні більшість керівних посад обіймають люди, які не мають 
спеціальної управлінської підготовки. Це пояснюється тим, що 
професійних управлінців почали готувати у вузах України, бізнес-ліцеях, 
школах лише на початку 90-х років. Однак, до цього часу чітко 
продуманої, відлагодженої системи професійної орієнтації та відбору 
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студентів, визначення змісту і форм навчання, ефективного 
використання менеджерів на вітчизняному ринку праці ще не створено.  

Аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковане 
розв’язання даної проблеми. У «Новому словнику української мови» 
зазначені терміни мають таке пояснення: «Компетентний. – 1. Який 
має достатні знання в якій-небудь галузі; який з чимось добре 
обізнаний, тямущий; який ґрунтується на знанні; кваліфікований. 2. 
Який має певні повноваження; повноправний, повновладний. 
Компетенція – це добра обізнаність із чим-небудь, коло повноважень 
якої-небудь організації, установи або особи» [1, с. 305].  

Здійснивши аналіз зазначених термінів у словниках (іншомовних 
слів (1951 р.) [2, с.329], Ожегова С.І. [3, с.288], Оксфордському [4, 
с.725], педагогічному [5, с.18], сучасному словнику іншомовних слів [6, 
с. 295]) ми визначили, що поняття «компетентність» визначається як 
авторитетність, обізнаність, поінформованість, адекватна кваліфікація, 
достатні вміння, якість, стан; «компетентний» як здібний до вирішення 
справи, досвідчений у певній галузі, колі питань, а «компетенція» – це 
коло повноважень, питань, обов’язків у якому посадова особа володіє 
знаннями, вміннями, досвідом.  

Розглянемо значення вище зазначених термінів у психолого-
педагогічних працях зарубіжних і вітчизняних науковців.  

Д.Равен у праці «Компетентність у сучасному суспільстві» (1984 
р.) вперше дав розгорнуте пояснення поняттю «компетентність», 
зазначивши, що воно включає в себе велику кількість незалежних один 
від одного компонентів. Одні компоненти він відносить до когнітивної 
сфери, а інші – до емоційної. Д.Равен вважає, що окремі компоненти 
тієї чи іншої сфери можуть заміняти один одного як складові 
ефективної поведінки. Тому науковець розрізняє види компетентності, 
вважаючи їх суттю мотивованих здібностей [7].  

Поняття «компетентність» експерти державних і недержавних 
освітніх організацій Швейцарії, США та Канади DESECO з різних 
галузей (здоров’я, освіти, бізнесу) визначають, як здатність 
забезпечити індивідуальні та соціальні потреби, виконувати поставлені 
завдання. Вони вважають, що компетентність ґрунтується на поєднанні 
цінностей, емоцій, ставлень і практичних навичок, поведінкових 
компонентів, знань і вмінь, всього того, що мобілізує до активної дії. 
Експерти також вказують на провідне значення ключових 
компетентностей. Серед них найбільш значимими вони виділяють 
автономну діяльність, уміння функціонувати в соціальних гетерогенних 
групах, інтерактивне використання засобів [13, с. 8].  

Російські науковці дають наступне трактування вище зазначеним 
поняттям. Зокрема,  С.М. Вишнякова визначає: «компетентність (від 
лат. competens – належний, здібний) – 1) міра відповідності знань, 
умінь і досвіду осіб певного соціально-професійного статусу 
реальному рівню складності виконуваних ними задач і вирішуваних 

8



INTERNATIONAL  SCIENTIFIC-PRACTICAL  CONGRESS  OF  PEDAGOGUES  AND  PSYCHOLOGISTS 

 

проблем. На відміну від терміну «кваліфікація», включає поміж сугубо 
професійних знань і вмінь, що характеризують кваліфікацію, такі 
якості, як ініціатива, співробітництво, здатність працювати у групі, 
комунікативні здібності, уміння вчитись, оцінювати, логічно думати, 
відбирати і використовувати інформацію; 2) коло повноважень 
керуючого органу, посадової особи; питання, у межах яких мають 
право прийняття рішення. Територія повноважень тих чи інших органів 
і осіб установлюється законами, іншими нормативними актами, 
положеннями, інструкціями, статутами;  

– компетенція: (від лат. competentia – належність по праву) – 1) 
коло повноважень, прав і обов’язків конкретного державного органу; 2) 
коло питань, у якому ця посадова особа володіє знаннями, досвідом» 
[8, с. 130-131].  

С.Є.Шишов і В.А.Кальней вважають, що на противагу ЗУНам 
(знання, уміння, навички), які передбачають дію за зразком, аналогією 
«компетентність» необхідно розуміти як самостійну діяльність, 
здатність і уміння діяти на основі набутих знань. Науковці зазначають, 
що важливо відмовитись від отримання знань «про всяк випадок», а 
розуміти, що є «знання як такі». «Компетенцію» вони розуміють як 
інтегративне поняття, яке включає готовність до: цілепокладання,  дії, 
оцінювання і рефлексії [9].  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті 
полягає у визначенні змісту і структури економічної компетентності 
майбутніх менеджерів освіти у вищих навчальних закладах України та 
визначенні нових підходів до підготовки управлінських кадрів нового 
типу.  

Виклад основного матеріалу 
Сучасні умови розвитку ринку потребують від менеджерів 

інноваційних методів управління та відмову від принципів максимізації 
результатів будь-якою ціною. Особливо це стосується галузі освіти. 
Бізнес будь-якої  організації, щоб бути успішними та прибутковими, 
повинен розвиватися у середовищі економічної культури, враховувати 
громадську думку та піклуватися про власний імідж. Адже, порушення 
принципів економічної культури веде до значних затрат, зростанню 
корупції та економічного свавілля і, як результат, перетворення країни із 
заможної в бідну, призупинення її інноваційного та економічного 
розвитку. 

Економічна культура – ціннісно-мотиваційна система, проекція 
культури (глобальної, національної та регіональної)  на сферу соціально-
економічних відносин. Вона включає цінності, установки, моделі та 
норми поведінки, що виникають у результаті господарської діяльності, 
освіти і простого спілкування між людьми. Підґрунтям формування 
економічної культури є економічна компетентність. Тому економічна 
культура, економічна освіта, економічна компетентність є важливими 
складовими підготовки майбутніх менеджерів освіти. Саме соціально-
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економічні перетворення, які відбуваються в державі, актуалізують 
проблему формування економічної компетентності майбутніх 
менеджерів освіти.  

Сучасний менеджер освіти – це професійно підготовлений 
спеціаліст, який має достатню економічну підготовку і розвинуте 
економічне мислення, здатний виявляти проблеми, приймати 
управлінські рішення і нести відповідальність за їх реалізацію, продукує 
ідеї та аргументовано відстоює свою точку зору, проявляє ініціативу та 
має підприємницький хист, досягає позитивних результатів у роботі. У 
зв’язку з цим виникає потреба у визначенні поняття «економічна 
компетентність менеджера освіти».  

Українські науковці постійно проводять дослідження проблем 
використання компетентнісного підходу в освіті. Зокрема, можна 
виділити такі напрями досліджень: 

- компетентнісний підхід в освіті (Н.М.Бібік, О.В.Овчарук, 
О.І.Пометун); 

- професійна підготовка на основі стандарту компетентності 
(В.Аніщенко, А.Михайличенко); 

- професійна компетентність керівника загальноосвітнього 
навчального закладу (В.І.Бондар, Г.В.Єльникова, В.І.Маслов); 

- професійна компетентність учителів (М.В.Елькін, 
Н.І.Лісова, В.І.Саюк, В.Ю.Стрельніков, Л.І.Шевчук); 

- окремі види компетентностей: життєтворча компетентність 
(І.Г.Єрмаков, І.Ящук), етична компетентність (Л.Л.Хоружа), економічна 
компетентність (О.Л.Ануфрієва, Г.А.Дмитренко, В.І.Саюк, 
О.Г.Семеньков), соціальна компетентність (В.Ковальчук), цивілізаційна 
компетентність (К.В.Корсак).  

  У праці «Професійна підготовка на основі стандарту 
компетентності» В.Аніщенко та А.Михайличенко розглядають поняття 
«компетентність» ширше ніж поняття «кваліфікація». Вони 
підкреслюють, що компетентність – це реальна здатність досягати 
мети або результату у професійній діяльності, тоді як кваліфікація – 
потенційна здатність професійно виконувати завдання. На думку 
науковців, компетентність включає в себе професійні знання, навички, 
досвід, ставлення до справи та особистісні якості . 

Н.М.Бібік, вважає поняття «компетенція» похідним і вужчим 
порівняно з поняттям «компетентність». Науковець вважає, що 
«компетенція» – це  соціально закріплений освітній результат, а 
«компетентність» – оцінна категорія, яка визначає людину як суб’єкта 
професійної діяльності, її здатність успішно виконувати свої функції 
[10, с. 47-49].  

Під «економічною компетентністю» О.Л.Ануфрієва розуміє 
«сукупність економічних знань та практичних умінь, досвіду, економічної 
культури та мислення, наявність стійкої потреби та інтересу до 
професійної компетентності» [11, с. 87]. 
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В.І.Саюк вважає, що економічна компетентність керівника ЗНЗ – це 
«інтегрована професійно-особистісна характеристика управлінця, яка 
включає ціннісні орієнтації, економічні знання, вміння, навички 
використовувати економічні важелі управління та особистісні якості для 
досягнення ефективного результату діяльності навчального закладу в 
ринкових умовах» [12, с. 512]. 

Узагальнюючи дані визначення та опираючись на власний досвід 
сформулюємо визначення економічної компетентності майбутнього 
менеджера освіти як  здатність результативно здійснювати 
управлінську діяльність у галузі освіти, на основі ґрунтовних 
економічних знань, умінь, навичок і особистісних якостей, для 
ефективного розвитку організації (установи) в умовах ринкової 
конкуренції.  

Здійснюючи управлінську діяльність менеджер освіти виконує різні 
види економічної діяльності: працює з фінансовою документацією, 
займається плануванням, організацією і контролем навчально-виховного 
процесу, керує персоналом,  проводить маркетинговий аналіз, здійснює 
підприємницьку діяльність тощо. Тобто, здійснюючи різні види 
економічної діяльності, він виконує певні функції: кадрову, менеджерську, 
маркетингову, підприємницьку, фінансову. Водночас зазначені види 
економічної діяльності потребують від менеджера освіти відповідних 
знань, умінь, навичок, певної мотивації і особистісних якостей, які 
сприяють досягненню ефективних результатів розвитку організації 
(установи). Це актуалізує значення компетентнісного підходу для нашого 
дослідження. Тому, конкретизувавши ознаки, які визначають специфіку 
економічної компетентності менеджера освіти та його економічні функції, 
ми можемо визначити її структуру та зміст.  

Основу компетентності складають чотири головні компоненти: 
мотиваційний (М), когнітивний (К), операційний (О) і особистісний (Ос). 
Кожен із зазначених компонентів складається із відповідних елементів: 
мотиваційний (мотиви, потреби, ціннісні орієнтації), когнітивний (знання), 
операційний (уміння, навички), особистісний (особистісні якості). 
Схематично структуру економічної компетентності менеджера освіти 
відображено на рис. 1. Розглянемо детальніше зміст складових 
економічної компетентності менеджера освіти.  

Мотиваційний компонент. Виконуючи ту чи іншу економічну 
функцію, менеджеру необхідні певні мотиви, знання, уміння, навички і 
особисті якості, щоб досягти позитивного результату економічної 
діяльності. Своєрідними індикаторами, які дають поштовх до економічної 
діяльності менеджера освіти є мотиви, потреби, ціннісні орієнтації, які 
складають мотиваційний компонент економічної компетентності. Саме 
вони виступають головними стимулами до засвоєння нових економічних 
знань, готовності до економічної діяльності, особистісного та 
професійного розвитку. На думку психологів, мотивація визначає 
поведінку особистості і виступає акумулятором особистісного досвіду. 
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Відомий російський психолог С.Л.Рубінштейн зазначав, що мотиви 
складають ядро особистості. Знаючи особливості людини можна судити 
про її мотиваційну сферу. Вивчаючи мотиваційну сферу, ми тим самим 
вивчаємо і саму особистість.  

 
 
 

 
компоненти     компетентності 

 
 

                                   
 
 
 
 
       
                                   елементи         компетентності 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1.  Структура економічної компетентності менеджера освіти 
У структурі економічної компетентності когнітивний компонент 

розглядатимемо як певні знання, а операційний, як уміння і навички 
кожної функції економічної діяльності менеджера освіти. Знанієвий 
компонент, у нашому дослідженні, включатиме знання з економіки. 
Набуття і застосування економічних знань ефективними стають тоді, 
коли вони вмотивовані індивідуально-особистісними потребами. 
Економічні знання менеджерів освіти перетворюються у професійні у 
тому випадку, коли вони вибудовуються в індивідуальну модель 
практичного розв’язання економічних і соціальних завдань. Підвалинами 
успішного виконання професійних функцій менеджерів освіти в умовах 
конкуренції є глибокі теоретико-методологічні знання з основ економіки, 
освітнього менеджменту, фінансів, маркетингу, підприємницької 
діяльності, а також законодавчо-нормативної бази фінансово-
економічної діяльності, управління персоналом тощо. Забезпечити 

Мотиваційний 
(М) 

Когнітивний  
 (К) 

Операційний 
(О) 

Особистісний 
(Ос) 

мотиви, потреби, 
ціннісні орієнтації

 
знання 

уміння,  
навички

Економічна компетентність 

Економічні функції 

кадрова менеджерська маркетингова підприємницька фінансова 

М, З, О, Ос М, З, О, Ос М, З, О, Ос М, З, О, Ос М, З, О, Ос 

особистісні 
якості 

12



INTERNATIONAL  SCIENTIFIC-PRACTICAL  CONGRESS  OF  PEDAGOGUES  AND  PSYCHOLOGISTS 

 

теоретичний та практичний рівень розвитку економічної компетентності 
майбутніх менеджерів освіти допоможуть такі дисципліни:  

- загальноекономічної підготовки: економічна теорія, 
макроекономіка, мікроекономіка, теорія економічного аналізу; 

- професійно-орієнтованої підготовки: економіка освіти, 
економіка підприємства, фінанси, бухгалтерський облік і аудит, 
підприємницьке право, маркетинг в освіті, менеджмент в освіті, логістика, 
управління установами та закладами освіти, міжнародні економічні 
відносини тощо. 

Формування економічних знань майбутніх менеджерів освіти 
повинно здійснюватися за чітко продуманою системою аудиторних 
(лекції, семінари, практичні) і поза аудиторних (тренінги, ділові ігри, 
форуми, конференції, лекторії, вечори запитань і відповідей на 
економічну тематику) занять. У майбутньому набуті знання з економічних 
дисциплін стануть підгрунттям для проходження виробничої практики і 
самостійної роботи.  

Важливе значення у формуванні економічної компетентності 
керівників навчальних закладів і педагогічних працівників мають не лише 
знання економіки, але й оперування економічними уміннями і навичками.   

Економічні уміння і навички у нашому дослідженні виступають як 
елементи операційного компоненту економічної компетентності 
менеджера освіти. Операційний компонент дає змогу розглядати 
економічну компетентність у межах діяльнісного і функціонального 
підходів. Він охоплює способи дій (засоби, форми, методи, прийоми 
економічного впливу), особистісну поведінку у процесі економічної 
взаємодії, професійний такт, комунікативні здібності, вміння 
безконфліктного вирішення професійних ситуацій тощо. Операційний 
компонент не може існувати автономно, а лише у взаємодії з іншими.  

Для прикладу розглянемо взаємодію когнітивного й операційного 
компонентів економічної компетентності менеджера освіти, залежно від 
виконуваних функцій. Однією з найважливіших управлінських функцій 
менеджера освіти є кадрова. Саме від знань і умінь менеджера освіти 
залежить: формування і розвиток колективу закладу (установи) освіти; 
використання можливостей співробітників для досягнення цілей 
організації; задоволення потреб працівників, що, в свою чергу, сприяє 
підвищенню ефективності діяльності організації тощо. Для цього керівник 
повинен володіти такими знаннями: 

- кадрового менеджменту; 
- наукових підходів до управління персоналом; 
-  інструментів кадрової роботи; 
- культури ділового спілкування  
- здійснювати планування, відбір і розвиток персоналу; 
- мотивувати діяльність колективу; 
- створювати умови для роботи з персоналом; 
- аналізувати та оцінювати діяльність трудового колективу; 
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- організовувати атестацію персоналу тощо. 
Одним із головних завдань менеджера освіти є організація 

навчального процесу. Для цього він повинен знати: 
- основи менеджменту;  
- функції менеджменту;  
- особливості функціонування закладу (установи) освіти; 
- методи і форми управління закладом освіти;  
- менеджмент інновацій тощо 
та володіти відповідними уміннями: 
- розробляти концепції і програми розвитку навчального закладу;  
- аналізувати управлінські ситуації та приймати відповідні 

рішення;  
- організувати діяльність навчального закладу та колективу; 
- контролювати діяльність організації тощо.  
В умовах ринкової конкуренції діяльність менеджера освіти 

спрямовується і на створення попиту та досягнення цілей закладу 
(установи) освіти через максимальне задоволення потреб споживачів. 
Досягти цього можна проводячи маркетингову діяльність. Для цього  
менеджеру освіти  необхідно визначити цілі, розробити маркетингову 
стратегію закладу (установи) освіти, провести аналіз, планування, 
реалізацію планів та контроль за здійсненням заходів, спрямованих на 
встановлення, зміцнення і підтримку освітніх послуг. Досягти 
поставлених цілей менеджер освіти зможе, маючи відповідні знання: 

- зміст та особливості маркетингу в освіті; 
- нормативи надання освітніх послуг; 
- методика проведення маркетингових досліджень; 
- способи реалізації маркетингових процесів тощо 
та уміння: 
-  організувати моніторинг і контроль освітніх послуг; 
-  аналізувати ринок освітніх послуг; 
-  формувати політику освітніх послуг; 
-  організувати систему комунікацій,  
-  створювати імідж організації; 
-  ефективно  розподіляти прибутки організації 
-  аналізувати ринок освітніх послуг тощо. 
Маючи відповідні ресурси (матеріальні, земельні, трудові, грошові), 

ефективні менеджери освіти можуть займатися підприємницькою 
діяльністю.  Для цього вони повинні знати: 

- нормативно-правову базу для здійснення підприємницької 
діяльності; 

- теоретичні основи підприємницької діяльності; 
- механізми організації підприємницької діяльності,  
а також уміти: 
- давати обґрунтовану оцінку підприємницькій діяльності;  
- знаходити нестандартні рішення вирішення проблем;  

14



INTERNATIONAL  SCIENTIFIC-PRACTICAL  CONGRESS  OF  PEDAGOGUES  AND  PSYCHOLOGISTS 

 

- визначати і оцінювати нові комерційні ідеї;  
- оцінювати зовнішні  і внутрішні умови підприємницької 

діяльності;  
- проводити переговори і укладати договори;  
- отримувати зароблене тощо. 
Важливою функцією менеджера освіти є фінансова. Адже, якої б 

форми власності не був навчальний заклад, керівник повинен дбати про 
фінансовий стан закладу (установи) освіти та піклуватися про фінансово-
матеріальне становище своїх співробітників. Вчасне матеріальне 
забезпечення працівників сприятиме професійній відповідальності за 
надання освітніх послуг, поліпшенню якості освіти і ефективності роботи 
закладу (установи) освіти загалом. Тому менеджеру освіти необхідні 
знання з: 

- теорії фінансів; 
- фінансового менеджменту; 
- бухгалтерського обліку;  
- фінансового планування;  
- фінансово-економічного аналізу тощо.  
Водночас менеджер освіти повинен уміти: 
- складати кошторис;  
- вести бухгалтерський облік;  
- аналізувати результати фінансової діяльності;  
- розробляти фінансовий план;  
- укладати договори, контракти;  
- складати фінансовий звіт;  
- раціонально використовувати фінанси тощо. 
Особистісний компонент. Як було зазначено вище, діяльність і 

поведінка менеджера освіти мотивується внутрішніми потребами, 
усвідомленням свого місця у житті суспільства і колективу. Але від того, 
якою буде особистість менеджера освіти, залежить майбутнє нашої 
освіти, навчального закладу, освітньої установи. Тому у структурі 
економічної компетентності ми виділяємо особистісний компонент. Його 
значення розкриватимемо через особистісні якості менеджера освіти.  

Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу ми визначили, 
що професійно-особистісні якості керівника поділяються на: 

- якості, необхідні у практичній діяльності для взаємодії з усіма 
учасниками навчально-виховного процесу; 

- якості, необхідні для професійного і особистісного зростання 
керівника школи, його самовдосконалення; 

- якості, що регулюють вольову поведінку керівника ЗНЗ  
Висновки і перспективи подальшого дослідження 

Переосмислення теорії менеджменту, поява нових функцій у 
менеджерів освіти зумовлює нові вимоги до підготовки управлінських 
кадрів. Враховуючи  сучасні вимоги до професійної компетентності 
менеджерів освіти, найважливішим у їх підготовці є забезпечення 
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належного рівня економічної компетентності, застосування у 
навчальному процесі різних форм інтерактивного навчання, 
проведення виробничої практики з урахуванням функціональної 
діяльності фахівця, особливостей його праці в освітній галузі, 
дослідження чинників конкурентоспроможності закладів і установ 
освіти. Чимало є і загальних характеристик якостей менеджера, про це 
ми зазначали у першому розділі. Однак, важливо визначити саме такі 
особистісні якості менеджера освіти, які впливатимуть на його 
економічну діяльність. Такими якостями є: потяг до знань, 
професіоналізм, новаторство, наполегливість, упевненість у собі, 
відданість своїй справі, нестандартне мислення, винахідливість, 
ініціативність і здатність генерувати ідеї, комунікабельність і відчуття 
успіху, емоційна врівноваженість, стресостійкість, відкритість, гнучкість, 
адаптивність до змін, лідерство, відповідальність за діяльність і 
прийняття рішення, здатність працювати в колективі. 

Отже, розглянувши структуру і зміст економічної компетентності 
менеджера освіти, можна зробити висновок, що вона є інтегрована на 
функціональному рівні система, яка розкриває змістову основу 
економічної діяльності менеджера освіти. Водночас визначена 
структура складає основу для розробки різних методик визначення рівня 
економічної компетентності майбутнього менеджера освіти та вибору 
ефективних технологій її розвитку. 
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TABLE OF CONTENTS AND STRUCTURE OF ECONOMIC 
COMPETENCE 

FUTURE MANAGERS OF EDUCATION AS A NECESSARY 
REQUIREMENT OF TIME 

 
Burlaienko T. I. 
In  the article problems and modern maintenance and structure of 

economic competence of future managers of education are examined on 
the modern stage of development of this direction of education in higher 
educational establishments. Today higher education is called to give 
system knowledge about the professional sphere of activity, her specific, 
must form the personality internalss of specialist. A future manager must 
own strong and deep knowledge, professional thought to have own 
professionally-personality position, economic competence which is the sign 
of modern trade education. 

Keywords: manager, education, professional preparation, efficiency, 
economic competence, analysis. 

 
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ  
БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ ОБРАЗОВАНИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ 

ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 
 

Бурлаенко Т. И. 
В  статье рассматриваются проблемы и современное 

содержание и структура экономической компетентности будущих 
менеджеров образования на современном этапе развития данного 
направления образования в высших учебных заведениях. Сегодня 
высшее образование призвано дать системные знания о 
профессиональной сфере деятельности, ее специфике, должен 
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формировать личностные качества специалиста. Будущий 
менеджер должен владеть крепкими и глубокими знаниями, 
профессиональным мышлением иметь собственную 
профессионально-личностную позицию, экономическую 
компетентность, которая является признаком современного 
профессионального образования. 

Ключевые слова: менеджер, образование, профессиональная 
подготовка, эффективность, экономическая компетентность. 

 
 
 
 
 
ПЕДАГОГІЧНІ  УМОВИ  ВИКОРИСТАННЯ  МУЛЬТИМЕДІЙНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ  ЗАСОБІВ  У  ФОРМУВАННІ  ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ  МАЙБУТНІХ  УЧИТЕЛІВ  МУЗИКИ 
 

Гаврілова  Л. Г. 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музики і хореографії 
ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет” 
(м. Слов’янськ), 
докторант НПУ імені М.П. Драгоманова (м. Київ) 
 

Постановка проблеми. Одним із актуальних завдань сучасної 
професійної освіти є формування особистості, що володіє інноваційними 
технологіями, вільно орієнтується в інформаційному освітньому 
середовищі, має сформовану потребу у професійному розвитку й 
самовдосконаленні. Вирішення цього завдання залежить від оновлення 
засобів навчання, від активного залучення до навчання майбутніх 
фахівців електронних освітніх ресурсів (ЕОР), мультимедійних 
навчальних засобів (МНЗ) тощо. 

Сучасна мистецька освіта не залишається осторонь: наразі 
викладачами вітчизняних вишів у співробітництві з ІТ-фахівцями 
розробляються мультимедійні підручники, посібники, електронні 
навчально-методичні комплекси, інформаційно-довідкові й навчально-
ігрові ресурси, які використовуються у професійній підготовці викладачів 
дисциплін освітньої галузі “Мистецтво” у школі: майбутніх учителів 
музики, образотворчого мистецтва, культурології, інтегрованого курсу 
“Мистецтво”, факультативних та елективних мистецьких курсів. 
Відбувається й наукове обґрунтування процесу інформатизації 
мистецької освіти, її забезпечення якісними мультимедійними 
навчальними засобами, що відповідають сучасним психолого-
педагогічним, фаховим, ергономічним вимогам. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання залучення до 
мистецької, зокрема музично-педагогічної, освіти електронних 
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навчальних засобів активно вивчається як вітчизняними, так і 
зарубіжними науковцями. У музичній педагогіці багатьох країн світу в 
останні десятиліття сформувався самостійний напрямок – музично-
комп’ютерні технології (МКТ) – сучасна освітня програма, яка 
впроваджена у деяких мистецьких та педагогічних вишах і пов’язана з 
навчанням основам електронної та комп’ютерної музики, а також із 
навчанням музики засобами МКТ. Приміром, численні дослідження у 
галузі комп’ютерної музики, її створення, виконання, а також викладання 
ведуться в Інституті координації досліджень акустичної музики (Institut de 
recherche et coordination acoustique/musique – IRCAM) та Центрі 
досліджень музичної математики і автоматики (Centre d’Etudes 
Mathématiques et Automatique Musicales – CEMAMu) у Парижі. Своїми 
експериментами в електронній обробці звуку відомі Центр комп’ютерних 
досліджень в галузі музики та акустики (Center for Computer Research in 
Music and Acoustics – CCRMA) Стенфордського університету 
(Каліфорнія, США), суперкомп’ютерний центр Сан-Дієго (San Diego 
Supercomputer Center – SDSC) Каліфорнійського університету, Інститут 
електроакустики та експериментальної музики (Institute for 
Electroacoustics and Experimental Music) та Університет музики і 
образотворчих мистецтв (University of Music and Performing Arts) у Відені 
(Австрія), Медіа-лабораторія Масачусетського інституту технологій (Me-
dia Lab, Massachussets Institute of Technology, USA), інші мистецькі 
заклади освіти різних країн світу.  

Перспективні розробки музично-комп’ютерних технологій йдуть у 
навчальних закладах Росії. Серед них: 

- науково-дослідний центр музично-комп’ютерних технологій 
Московської державної консерваторії імені П.І. Чайковського, на базі якої 
створено центр електроакустичної музики і мультимедіа “Термен-центр” 
(http://theremin.ru/);  

- навчально-методична лабораторія “Музично-комп’ютерні 
технології” (http://muslab.spb.ru) Російського державного педагогічного 
університету імені О.І. Герцена (Санкт-Петербург), працівники якої на 
чолі з І. Горбуновою займаються питаннями розвитку музичної й 
інформаційно-технологічної освіти, а також соціальними аспектами 
процесу інформатизації освіти загалом; 

- кафедра комп’ютерної музики, акустики та інформатики 
Російської академії музики імені Гнесиних (Москва) (http://www.gnesin-
academy.ru/);  

- лабораторія інноваційних розробок кафедри музичної 
звукорежисури та інформаційних технологій Ростовської державної 
консерваторії (академії) імені С. Рахманінова під проводом 
О. Красноскулова (http://www.rostcons.ru/dep-sdesign.html); 

- комп’ютерна лабораторія (NTONYZ Computer Laboratory: 
http://www.ntonyx.com) і кафедра комп’ютеризації музичної освіти 
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Новосибірської консерваторії імені М. І. Глинки 
(http://www.eugek.com/sites/ngk-music/kkmd.htm) тощо.  

Зазначимо, що російські дослідники (І. Горбунова, А. Камерис та 
інші) вважають музично-комп’ютерні технології новим освітнім 
феноменом – специфічним творчим середовищем, що забезпечує 
використання МКТ на усіх етапах і напрямах професійної підготовки 
майбутніх учителів музики [83, С. 106]. Деякі науковці (І. Красильников [] 
та інш.) навіть засвідчують утворення нової освітньої реальності – 
педагогіки цифрових мистецтв, яка виникла як наслідок інтеграції 
педагогіки мистецтва та цифрових технологій 

Процес наукового усвідомлення інформатизації музично-
педагогічної освіти не обходить і українську науку. Наразі різні педагогічні 
аспекти проблеми використання комп’ютерних, зокрема мультимедійних 
технологій у музичному навчанні вивчають О. Чайковська (Київський 
національний університет культури і мистецтв), Н. Бєлявіна (Державна 
академія керівних кадрів культури і мистецтва), О. Бордюк, Н. Новікова 
(інститут мистецтв НПУ імені М. Драгоманова), Ю. Олійник (Херсонський 
державний університет), Л. Варнавська (Черкаський національний 
університет імені Б. Хмельницького). Коло їхніх наукових інтересів – різні 
аспекти використання комп’ютера, електронних навчальних засобів, 
мультимедійних технологій на уроках музики у загальноосвітній школі. 

Метою даної статті є визначення педагогічних умов використання 
мультимедійних навчальних засобів з музично-історичних та методичних 
дисциплін у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів 
музики. 

Виклад основного матеріалу. Впродовж останніх років 
професійна підготовка майбутніх учителів музики у Донбаському 
державному педагогічному університеті відбувається із залученням 
численних мультимедійних засобів, серед яких: 

1. Мультимедійні підручники й посібники, розроблені викладачами 
вишу: 
- підручник з історії музичного мистецтва “Російська музика: від 

найдавніших часів до початку ХХ ст.” (укл. Л. Гаврілова, В. Сергієнко [1]), 
схвалений до виготовлення з грифом “Рекомендовано МОНМС України” 
(Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за №1/11-
5116 від 13.04.2012 р.); 

- електронний навчальний посібник “Українська духовна 
музика”, створений для забезпечення курсу історії української музики 
(укл. Л. Гаврілова, В. Сипченко, І. Удовенко) [3], схвалений до 
виготовлення з грифом “Рекомендовано МОН України” (Наказ 
Міністерства освіти і науки України за №1/11-14140 від 18.09.2013 р.). 

2. Інформаційно-довідкові мультимедійні ресурси від вітчизняних і 
зарубіжних розробників: 

- мультимедійні енциклопедії “Шедеври музики”, “Музичні 
інструменти”, мультимедійна колекція “Sonata: Світова культура у 
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дзеркалі музичного мистецтва”, “Віртуальний музей музичних 
інструментів “Terra Musicalis” та інш. (від російських виробників); 

- енциклопедія Music Concervatory, мультимедійна програма 
Great Composers: Lives / Music , музично-історичні мультимедійні 
видання History of Music, Art&Music (від європейських та американських 
виробників); 

- мультимедійний проект “Перлини української культури”. 
3. Мультимедійні навчально-ігрові видання, створені для 

навчання музики молодших школярів: “Видатні композитори  світу”, 
“Аліса і Пори року. Граємо з музикою Вівальді”, “Лускунчик. Граємо з 
музикою Чайковського”, “Чарівна флейта. Граємо з музикою Моцарта”, 
“Музичний клас”, Morton Subotnick’s Making Music, Musical World of 
Professor Piccolo та ін. 

4. Тестові програми контролю музичних знань і умінь з 
використанням засобів мультимедіа. 

Крім того, для забезпечення сучасного рівня викладання 
професійно зорієнтованих дисциплін підготовки майбутніх учителів 
музики (“Історія музичного мистецтва”, “Історія української музики”, 
“Мультимедійні технології в мистецькій освіті”, “Інтегроване вивчення 
навчального предмету “Мистецтво” тощо) авторкою статті створений 
освітній веб-сайт “Мультимедійні технології в музичній освіті” (режим 
доступу: http://multimusic.com.ua/index.php/ua/). 

Веб-сайт “Мультимедійні технології в музичній освіті” створений з 
урахуванням сучасних вимог до змісту сайтів (відповідність дидактичним 
принципам науковості, систематичності, наочності, доступності тощо, 
структурованість інформації та наявність гіперпосилань, використання 
засобів мультимедіа, актуальність і сучасність змісту), їх дизайну 
(естетичні вимоги до кольорового й графічного оздоблення сайту, 
динамічність), вимог до технічної реалізації та експлуатації освітніх 
сайтів (функціональність, доступність, високий ступінь інтерактивності, 
можливість оновлення тощо, урахування потреб реальної категорії 
користувачів), визначених у дослідженнях науковців (С. Матвєєвої [6], 
Д. Сугак [9] та ін.). Сайт використовується як певний різновид 
дистанційного навчання, що частково замінює очне (заочне) навчання 
(за класифікацією А. Хуторського, це – окремий тип дистанційного 
навчання, яке інтегрується у традиційне [10, С. 353]), коли студенти 
епізодично звертаються до віддаленого спілкування з педагогом, 
застосовуючи Інтернет-технології. 

Використання мультимедійних навчальних засобів у процесі 
університетської музично-педагогічної освіти має бути забезпеченим 
сформованою інформаційною компетенцією студентів. Для цього у 
практику підготовки майбутніх вчителів музики впроваджено спецкурс 
“Мультимедійні технології в мистецькій освіті”, який надає можливість 
набути знань у галузі мультимедіа, відпрацювати уміння й навички 
застосовувати технології мультимедіа у навчальному процесі й 
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подальшій професійній діяльності. Курс ґрунтується на 
міждисциплінарних знаннях, уміннях і навичках студентів із дидактики, 
психології, методик навчання музики, образотворчого мистецтва, 
інтегрованого курсу “Мистецтво” та нових інформаційних технологій і 
технічних засобів навчання. Викладання курсу забезпечене навчальним 
посібником [2]. 

Практичний досвід використання мультимедійних навчальних 
засобів у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів 
музики дозволив сформулювати педагогічні умови, які забезпечують 
підвищення ефективності навчального процесу. Серед них: 

1. Поєднання сучасних методів навчання музичних дисциплін з 
використанням мультимедійних навчальних засобів та традиційних форм 
музичного навчання.  

Актуальність цієї педагогічної умови пов’язана зі специфікою 
музичної освіти, у якій особистість вчителя, його педагогічні й творчі 
якості мають особливе значення, оскільки у музичному навчанні 
переважають індивідуальні форми роботи (це стосується, передусім, 
предметів музично-виконавської спрямованості: викладання дисциплін 
“Основний музичний інструмент”, “Додатковий музичний інструмент”, 
“Диригування”, “Постановка голосу” та деяких інших ведеться виключно у 
формі індивідуальних занять). За таких умов комп’ютерні, зокрема 
мультимедійні засоби стають додатковим засобом професійного 
розвитку майбутнього вчителя музики. 

2. Надання майбутнім учителям музики необхідного комплексу 
знань, умінь і навичок роботи з мультимедійними програмами і 
навчальними засобами.  

Для забезпечення цієї педагогічної умови автором розроблений та 
впроваджений у практику підготовки майбутніх учителів музики спецкурс 
“Мультимедійні технології в мистецькій освіті”. Викладання спецкурсу 
має відповідне методичне забезпечення (розроблено електронний 
навчально-методичний комплекс, який розташований на персональному 
сайті автора, що використовується як електронний освітній ресурс; 
видано навчально-методичний посібник, у якому наведені тексти лекцій, 
матеріали для практичних занять, творчі завдання для самостійної 
роботи тощо). 

Важливо, щоб майбутні вчителі музики засвоїли необхідний обсяг 
теоретичних знань у галузі інформаційно-комунікаційних, зокрема 
мультимедійних технологій: знання про інформацію, інформаційні 
процеси та технології, про використання мультимедіа у навчальній і 
майбутній професійній діяльності. Для забезпечення ефективної 
професійної діяльності майбутнього вчителя музики мають значення 
уміння й навички роботи в інформаційно-комунікаційному педагогічному 
середовищі, вміння застосовувати мультимедійні навчальні засоби для 
вирішення завдань професійної діяльності (робота з текстовими 
документами; таблицями; малюнками; діаграмами; презентаціями; 
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комп’ютерними графічними об’єктами; Flash-анімацією тощо), вміння 
використовувати контроль знань з допомогою комп’ютера (здійснення 
моніторингу, проміжне діагностування, електронне тестування, 
прогнозування тощо), вміння використовувати готові електронні засоби й 
самостійно розробляти власні мультимедійні навчальні засоби, навички 
Інтернет-комунікації. 

Впровадження спецкурсу “Мультимедійні технології в мистецькій 
освіті” впливає й на розвиток інтересу й позитивного ставлення до 
застосування мультимедійних навчальних засобів у професійно-
педагогічній діяльності, а також безпосередньо забезпечує формування 
інформаційно-комунікаційного компоненту професійної компетентності 
майбутніх учителів музики. 

3. Поєднання репродуктивних і продуктивних методів музичного 
навчання із залученням засобів мультимедіа за умови забезпечення 
пріоритету практичної діяльності з використанням МНЗ. Ця педагогічна 
умова походить від однієї із загально педагогічних умов мистецького 
навчання (за О. Рудницькою [8] та Г. Падалкою [7]), яка полягає у 
переважанні видів і форм практичної творчої діяльності в опануванні 
мистецьких дисциплін. 

4. Уведення до підготовки майбутніх учителів музики елементів 
дистанційного навчання (оволодіння навчальним матеріалом без 
безпосередньої участі викладача, новий тип творчих завдань для 
самостійної роботи, музичні вікторини й тестування on line ). Реалізація 
цієї педагогічної умови відбувається на основі збільшення значущості 
самостійної роботи: саморозвиток та самовдосконалення студентів 
здійснюватиметься при активному використання мультимедійних 
навчальних засобів. Самостійна робота майбутнього вчителя музики 
втілюється у сформованих уміннях діагностувати і прогнозувати якість 
власної музично-педагогічної діяльності; самостійно виконувати 
художньо-педагогічний аналіз (або аналіз-інтерпретацію) музичного 
твору певного жанру, стилю і напрямку з позицій його естетичної цінності 
та доцільності використання в музичному вихованні; навичках слухання 
музики, читання нот з листа, транспозиції мелодій та акомпанементів, 
ескізного опрацювання музичних творів, визначення виконавських 
труднощів та ін. 

Для забезпечення реалізації цієї педагогічної умови були 
розроблені нові форми творчих завдань, які виконуються дистанційно, 
організовано форми Інтернет-комунікації студентів: навчання роботи з 
інформацією, наявною в Інтернет-джерелах (пошук, аналіз, презентація, 
оформлення та ін.), дотримання норм мережного етикету, що сприяє 
самовдосконаленню особистості майбутнього вчителя музики, 
збагаченню його інформаційної та загальної професійної культури. 

Висновки. Формування професійної компетентності майбутніх 
учителів музики на сучасному етапі реформування вищої освіти України 
й розвитку інформаційного суспільства неможливе без залучення 

23



"THE  GENERATION  OF  SCIENTIFIC  IDEAS" 

 

інформаційно-комунікаційних, зокрема мультимедійних, технологій, без 
використання електронних навчальних засобів та впровадження 
елементів дистанційної освіти. Проте введення нових навчальних 
засобів має відбуватися з урахуванням певних педагогічних умов, серед 
яких ми виокремили: 

- поєднання сучасних методів навчання музичних дисциплін з 
використанням мультимедійних навчальних засобів та традиційних форм 
музичного навчання; 

- надання майбутнім учителям музики необхідного комплексу 
знань, умінь і навичок роботи з мультимедійними програмами і 
навчальними засобами;  

- поєднання репродуктивних і продуктивних методів музичного 
навчання із залученням засобів мультимедіа за умови забезпечення 
пріоритету практичної діяльності з використанням МНЗ; 

- впровадження у підготовку майбутніх учителів музики елементів 
дистанційного навчання. 

Уведення мультимедійних навчальних засобів до підготовки 
майбутніх учителів музики сприяє формуванню майже усіх складових 
професійної компетентності музиканта-педагога: 

- мультимедійний підручник “Російська музика: від найдавніших 
часів до початку ХХ століття”, електронний посібник “Українська духовна 
музика”, деякі інші мультимедійні засоби забезпечують отримання 
студентами знань у галузі історії музичного мистецтва, формування 
аналітичних, дослідницько-пошукових умінь,  розвиток музичного слуху 
тощо; 

- веб-сайт “Мультимедійні технології в музичній освіті” як нова 
форма опанування музично-історичних та деяких музично-педагогічних 
дисциплін демонструє певний різновид дистанційного навчання, що 
частково замінює очне (заочне) навчання – дистанційне навчання, яке 
інтегрується у традиційне; він створює умови для оволодіння історією 
музичного мистецтва на сучасному рівні;  

- спеціалізований курс “Мультимедійні технології в мистецькій 
освіті” забезпечує підготовку студентів до користування 
мультимедійними навчальними засобами, створення власних 
мультимедійних ресурсів; вивчення спецкурсу стає основою формування 
інформаційної складової професійної компетентності майбутніх учителів 
музики. 

Впровадження мультимедійних технологій у процес формування 
професійної компетентності майбутніх учителів музики засвідчує 
утворення нового педагогічного простору, названого сучасними 
науковцями новим інформаційно-комунікаційним педагогічним 
середовищем, що цілком відповідає тенденціям інформатизації освіти та 
вимогам сучасного інформаційного суспільства. 
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Анотація: Реформування освіти у вищій школі потребує також зміни 
підходів щодо проведення лекційних і практичних занять при навчанні 
студентів-юристів. Якість надання освітніх послуг залежить від співпраці 
студентів і викладача в аудиторії. Не менш важливим є забезпечення 
можливості студента одержати практичні навики, які допоможуть йому 
при роботі у сфері юриспруденції. Цим аспектам присвячена дана 
наукова стаття. 
Ключові слова: освіта, вища школа, студент, викладач, юриспруденція. 

Зі здобуттям Україною незалежності розпочалося реформування 
суспільних відносин, насамперед у сфері економіки. Хоча на 
загальнонаціональному рівні визначено мету державної політики щодо 
розвитку освіти, яка полягає у створенні умов для розвитку особистості і 
творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні 
покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом 
життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та 
громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, 
незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну 
складову європейської та світової спільноти [1]. Відповідно до п. 15 
Національної доктрини розвитку освіти якість освіти визначається на 
основі державних стандартів освіти та оцінки громадськістю освітніх 
послуг. 

Однак створення національних стандартів освіти не вважалося і не 
вважається нагальним питанням, яке потребує вирішення. Видається за 
необхідне при розробці національних стандартів у сфері вищої освіти 
використати Стандарти й рекомендації для гарантії якості вищої освіти в 
європейському просторі вищої освіти [2], а також Грацьку Декларацію 
2003 року [3]. 

Відповідно до Європейських стандартів для гарантії якості вищої 
освіти навчальні заклади повинні визначити політику і пов’язані з нею 
процедури, які б забезпечували якість і стандарти їхніх навчальних 
програм та дипломів. Вони також мають відкрито заявити про свої наміри 
створити таку атмосферу і практику, які б визнавали важливість якості та 
її забезпечення. Задля досягнення такої мети, навчальні заклади мають 
розробити і втілювати стратегію постійного підвищення якості [4, 14]. 
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Найбільш яскраво освітні проблеми проявляються при викладанні 
юридичних дисциплін. Юридичні факультети випускають 
«нежиттєздатних» юристів. Це стає очевидним з наступного прикладу. 
Випускник не здатен застосувати на практиці одержані знання. Слід 
зазначити, що причин «відірваності» практики від викладання 
теоретичного матеріалу є декілька. 

Насамперед, студенти першого курсу приходять на навчання, не 
маючи уявлення про юриспруденцію. Це пов’язано з тим, що школа не 
дає належних знань, не закладає підвалин для здобуття відповідної 
освіти у вищому навчальному закладі. Для вступу на юридичний 
факультет у системі зовнішнього незалежного оцінювання немає 
екзамену з правознавства, оскільки воно не є базовою шкільною 
дисципліною. Наймати ж репетитора для занять з права занадто дороге і 
непотрібне задоволення. Хоча, як показує практика, з базових шкільних 
дисциплін (математика, українська мова, історія тощо) ситуація не 
краща. 

Абітурієнти не мають уявлення про організацію навчального 
процесу у вузі. Як результат, перший семестр навчання виявляє 
найбільш гострі проблеми, які в подальшому не зникають. Зокрема, 
студенти звикли, що у школі їм дають матеріал «під запис». Тому 
переважно усі чекають, що викладач в аудиторії сам скаже, що 
записувати, а що ні, а також сподіваються, що лектор не пояснюватиме 
матеріал, який не потрібно записувати. 

Однак, у вищій школі не прийнято перетворювати лекцію на 
диктант. Крім цього, викладач презюмує, що студенти першого курсу, 
прийшовши на навчання, вже самі знають, що потрібно записати, а що 
можна просто послухати. Внаслідок такого непорозуміння, студенти не 
мають бажання ходити на лекції, бо записати все вони не встигають, а 
виокремити важливе ще не вміють. 

Таким чином, основним джерелом підготовки студента-юриста 
стають Інтернет-ресурси, інколи дуже сумнівного рівня якості. Більш того, 
навчені гірким досвідом, вони у наступні роки навчання приходять на 
першу лекцію, максимум другу, на їх думку нічого не змінюється, їм не 
цікаво, а механізмів змусити студента ходити на нудні лекції нема. 
Практика ж відпрацьовувати лекції шляхом написання рефератів «від 
руки» на 30-50 сторінок, теж не може вважатися ефективною. Все 
банально зводиться до того, щоб знайти реферат на відповідному сайті 
файлообміннику і переписати самому або з чиєюсь допомогою. 

Крім того, після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавра, продовжуючи навчання на магістерських програмах, студенти 
не намагаються змінити свій підхід до лекцій. Їх не можливо навчити 
працювати на лекції з метою поглиблення базових знань. 

Мабуть, ще гіршою є ситуація з практичними заняттями. По-перше, 
студент-юрист не використовує першоджерела для підготовки для 
практичних занять з базових (фахових) дисциплін. Набагато простіше 
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відкрити підручник або науково-практичний коментар відповідного 
кодексу, аніж текст кодексу або закону, до якого досить часто вносяться 
зміни та доповнення. Крім цього, не кожен студент може використати у 
своїй відповіді або при розв’язанні задачі Постанови Пленуму 
Верховного Суду України, Вищих спеціалізованих судів. Майже ніколи 
при вирішенні задач не використовуються, а, отже, з їх змістом не 
ознайомлюються, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, які до того ж відповідно до ст. 9 
Конституції України є частиною національного законодавства України. 
По-друге, не маючи основи знань з відповідної дисципліни, студент не 
може належно проаналізувати наукову літературу: монографії, статті, 
автореферати дисертацій тощо. По-третє, при підготовці до практичних 
занять студенти витрачають значну частину часу дарма. Йдеться про те, 
що окремі викладачі вимагають виконувати у зошиті не лише задачі, 
завдання і питання для самоконтролю, а також повністю (інколи не менш, 
як на 10 сторінок) писати теоретичні питання, які мали б розглядатися на 
такому занятті. Це виглядає безглуздо, якщо зважити на ту обставину, 
що студент повинен був бути на лекції і записав необхідний матеріал або 
ж запам’ятав. По-четверте, зовсім не приділяється увага навчанню 
студентів практики складання документів юридичного змісту. Перевірити 
ж під час практичного заняття усі зошити не можливо, а, задаючи 
відповідне завдання додому, знову ж таки зіткнемося з ситуацією, коли 
замість студента це завдання виконає пошукова система. 

Ще однією причиною апатичного ставлення студентів-юристів до 
навчання є той факт, що при працевлаштуванні на роботу роботодавці 
обов’язково вимагають стаж роботи у відповідній сфері. Якщо ти студент 
стаціонарної форми навчання, відвідуєш усі заняття, як можна 
паралельно займатися роботою так, щоб це не позначилося на якості її 
виконання і на якості навчання? Тому досить поширеною є ситуація: 
студенту, рівень знань якого не відповідає вимогам майбутньої роботи, 
надається перевага при працевлаштуванні, бо у нього є стаж роботи. У 
такому випадку жодного значення для роботодавця не мають знання, бо 
створюється помилкове враження про фаховість особи. Тому для 
студента основне отримати диплом про вищу освіту, а не знання. 

Звичайно, не можна у всьому звинувачувати лише студентів. 
Викладачі також несуть відповідальність за якість освіти в Україні, 
зокрема юридичної. Лектори не намагаються зробити ефективним 
читання лекції, співпрацювати зі студентами під час викладення 
лекційного матеріалу. Трапляються випадки, коли викладач, йдучи на 
лекцію, сам використовує матеріали реферату, не перевіряючи на 
чинність відповідні нормативно-правові акти. Більшість викладачів 
бояться того, що студенти можуть поставити питання, на яке вони не 
знатимуть відповіді. Крім цього, викладач юридичного факультету 
переконаний, що студент повинен сам усього навчитися, бо для цього 
йому створюються усі можливі і неможливі умови. Самостійна робота, 
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яка є обов’язковою вимогою у будь-якій робочій програмі та програмі 
навчальної дисципліни, повинна ж якось виконуватися. 

В результаті все це знижує рівень підготовки фахових юристів в 
Україні. 

Беззаперечним є факт обрання Україною шляху європейського 
розвитку. Однак, у цьому напрямку у сфері освіти здійснюється лише 
затвердження зразків документів: титульних листків курсових та 
дипломних робіт, робочих програм, програм навчальних дисциплін, 
журналів обліку знань тощо. Проте, зміни в освітній сфері повинні 
відбуватися не лише у законах та інших нормативних документах, такі 
зміни повинні відбуватися у свідомості чиновників, батьків, а, 
насамперед, у свідомості викладачів і студентів. 

Пропоную наступні шляхи вирішення зазначених проблем. 
Необхідно реформувати шкільну освіту. Йдеться про те, що 

викладання правознавства повинно здійснюватися виключно у старших 
класах. При чому, для забезпечення належного рівня подання матеріалу 
повинні залучатися магістри права. Освітні послуги у школі, як і інших 
освітніх закладах, повинні надаватися якісно, а якість, як відомо, не 
надто залежить від збільшення строку навчання, зокрема, у школі до 
дванадцяти років чи більше. 

Зважаючи на те, що студенти першого курсу не набули навиків 
навчання у вищих навчальних закладах, потрібно подавати лекційний 
матеріал так, щоби студент сам з часом зрозумів необхідність 
присутності на лекції. 

Обов’язковою умовою цього є реформування самої лекції. На 
початку викладання базових (фахових) юридичних дисциплін потрібно 
подавати лекційний матеріал «під запис», акцентуючи таким чином увагу 
студента на найбільш важливих моментах. При цьому, потрібно 
пояснювати на конкретних життєвих ситуаціях доцільність застосування 
тієї чи іншої норми права, логіку такого застосування. На першому курсі 
при проведенні лекцій можна використовувати проектор зі слайдами для 
кращого засвоєння та сприйняття студентами відповідних знань. 
Поступово подання лекційного матеріалу повинно змінюватися так, щоби 
студент сам міг розмежувати, які питання потребують додаткової фіксації 
у зошиті, а які можна лише пригадати. 

Зрештою у лекції не допустимо переказувати посібники, підручники 
тощо. Так само, лекційний матеріал не повинен перенавантажуватись 
поданням теоретичних розробок усіх можливих напрямків. Окрім цього, 
лекція не може бути диктантом дайджесту нормативно-правових актів чи 
їх статей. Викладач юридичного факультету повинен викладати право, а 
не закон. 

Не менш важливим є забезпечення можливості співпраці між 
студентами і викладачем (лектором). Така співпраця можлива лише у 
випадку наявності у студентів певних теоретичних уявлень щодо лекції, 
яка є предметом розгляду. Для цього студентам можна надати письмові 
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нотатки, з якими вони повинні ознайомитися до проведення лекції, або 
сказати, які розділи посібника чи нормативно-правові акти необхідно 
прочитати. За цієї умови студенти, отримуючи певну фабулу на лекції, 
можуть спільно з викладачем проаналізувати шляхи вирішення 
теоретичних дискусій, а також можливі шляхи удосконалення чинного 
законодавства. Безперечно, що така робота під час лекції повинна 
оцінюватися, а оцінка враховуватися під час проведення заходів 
контролю з відповідної навчальної дисципліни. 

Під час проведення практичних занять з відповідних юридичних 
дисциплін потрібно враховувати те, що студенти можуть 
використовувати при вирішенні задач розв’язки своїх попередників. Тому 
обов’язковою умовою для одержання позитивної оцінки студентом є 
перевірка його здатності знайти відповідну норму і правильно її 
застосувати. При веденні дискусії викладачу і студентам необхідно 
пам’ятати, що будь-яка висловлена точка зору має бути аргументована 
чинним законодавством України, а також судовою практикою. Лише у 
цьому випадку можна сподіватися на взаємоповагу та ефективність 
проведеного заняття. 

І останнє, викладач повинен навчити студента працювати 
самостійно. Для цього йому необхідно надати перелік питань, задач і 
завдань для опрацювання студентами, а також інформацію про доступні 
джерела підготовки, тому що будь-яке завдання повинно бути реальним 
до виконання. 

При виконанні самостійної роботи студент повинен самостійно 
знаходити нормативно-правові акти, судову практику, навчальну і 
наукову літературу, а не приходити до викладача з проханням, щоб той 
надав йому відповідні джерела, щоб не витрачати час у бібліотеці. Також 
доцільно присвячувати кілька занять протягом навчального року для 
написання під час них договорів, процесуальних та інших документів 
тощо. На наступному занятті необхідно не лише оголосити кожному зі 
студентів їх оцінку, а й проаналізувати недоліки кожної виконаної роботи. 
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В современной образовательной практике высшего образования 
все большее применение находят компьютерные технологии и 
телекоммуникации: мультимедиа, экспертные системы, электронные 
доски, телеконференции и другие возможности. Информационное 
поведение специалиста, с одной стороны, отражает активность личности 
как познающего субъекта, его умение ориентироваться в 
информационном пространстве. С другой стороны, в информационном 
поведении проявляется степень его компетентности: уверенности в 
использовании совокупных информационных ресурсов - тех 
возможности, которые общество предоставляет и предъявляет 
преподавателю, стремящемуся реализоваться как профессионалу и 
личности.  

Важную роль среди направлений развития профессиональной 
компетентности преподавателя вуза в современной системе 
образования играет компьютерная компетентность, которую можно 
рассматривать как совокупность следующих параметров: 

- профессиональный подход к поиску новой информации при 
понимании специалистом того, что устранение информационного 
дефицита всегда связано со значительными психологическими 
трудностями, а часто и ломкой стереотипов. Современный поиск 
предполагает умение проанализировать свои информационные 
потребности, использование формальных и неформальных каналов 
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получения информации, освоение возможностей новых 
информационных технологий и т.д.;  

- культура чтения и восприятия информации, понимание 
особенностей современных текстовых и/или визуальных объектов и 
необходимости анализа всего изучаемого направления;  

- умение перерабатывать большие массивы информации с 
использованием информационных компьютерных технологий;  

- понимание важности межличностного профессионального 
общения для успешности любой трудовой деятельности, стремление к 
повышению уровня коммуникационной компетентности;  

- умение четко и доказательно излагать результаты собственной 
деятельности, в том числе, с учетом уровня подготовленности и настроя 
целевой аудитории;  

- знание норм, регламентирующих использование 
интеллектуальной собственности. 

Перечисленным факторам отвечает уровень компетентности 
далеко не каждого современного преподавателя вуза, не то что 
студента. Большинство современных студентов, будущих 
библиотекарей, считают себя «продвинутыми пользователями» и 
знатоками в сфере компьютерных технологий. Но практика показывает, 
что большинство из них не знает даже базовых основ компьютерной 
компетенции, раскрытых в перечисленных выше факторах. 

Другим важнейшим качеством, которым должен обладать 
современный преподаватель, занимающийся подготовкой специалистов 
библиотечно-информационной сферы, это понимание того, что для 
современного библиотекаря важно не только иметь качественную 
теоретическую подготовку, но и самому уметь  представлять 
информацию при библиотечном обслуживании, проведении массовых 
мероприятий, популяризируя чтение он-лайн.  Поэтому современный 
преподаватель должен сам уметь и требовать от студентов 
использовать презентации для проведения лекций, выступления на 
семинаре или студенческой конференции, защиты курсовой или 
дипломной работы: структурирование текста, его преобразование в 
смарт-объекты (организационные диаграммы), схемы и т.п. 

Современное учреждение высшего образования пронизано 
информационными технологиями, и ТГУ им. Г.Р.Державина – яркий тому 
пример. Каждый преподаватель университета создал электронные 
учебно-методические комплексы по читаемым дисциплинам, подготовил 
системы электронных тестовых заданий. В университете используются 
системы дистанционного обучения eLearning и Moodle, благодаря 
которым возможна реализация индивидуальной компьютерной 
коммуникации «преподаватель-студент» в рамках учебного процесса. 

Стремление к повышению коммуникативной компетентности 
преподавателей вуза выражается в активном использовании в процессе 
подготовки специалистов различных массовых средств интернет-
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коммуникаций: чаты, форумы, скайп. Педагоги ТГУ имени Г.Р.Державина 
в процессе преподавания на направлении подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность» ориентируют студентов на активное 
использование фонда не только реальной библиотеки, но и  сайта 
фундаментальной библиотеки университета, где размещены учебно-
методические комплексы по изучаемым дисциплинам, реализован 
доступ к электронным учебным пособиям и электронным копиям учебно-
методических пособий, электронным библиотечным системам. 
Непосредственно в читальных залах фундаментальной библиотеки ТГУ 
имени Г.Р.Державина реализован доступ к электронным ресурсам 
Российской государственной библиотеки и Президентской библиотеки 
имени Б.Н. Ельцина. 

Говоря об общих подходах к повышению профессиональной 
компетентности преподавателей вуза в сфере информатизации, 
необходимо отметить проблему освоения и использования 
профессиональных программ как непосредственно связанных с 
обучением (программы тестирования, информационные системы, 
обучающие программы), так и являющихся профессиональными для 
современных библиотекарей – автоматизированные библиотечные 
системы, автоматизированные рабочие места, электронные 
библиотечные системы. В этой связи задача преподавателя при 
подготовке современного библиотекаря расширяется – надо не только 
вести свой предмет, но и раскрывать возможности современных 
информационных технологий, программных средств, среды интернета 
как с позиции совершенствования самого процесса преподавания, 
повышения его качества, так и с позиции повышения собственной 
профессиональной компетентности, где преподаватель выступает не 
только как транслятор теоретического материала, но и специалист-
практик, наглядно демонстрирующий достижения информатизации в 
библиотечной сфере. 

Не вызывает сомнения тот факт, что существует общая тенденция 
постепенного расширения использования новых информационных 
технологий в сфере образования на разных уровнях – от дошкольного 
до постдипломного. Библиотечное образование не могло не включиться 
в этот процесс. 

При преподавании дисциплин регулярно используются 
современные телекоммуникационные технологии и создаются такие 
учебные ситуации, в которых использование компьютеров и новых 
информационных технологий становится естественной и неотъемлемой 
частью учебного процесса. Прежде всего, речь идет об использовании 
на лекциях и практических занятиях аудиовизуальных комплексов, 
каковыми являются видеоустройства – телевизор,  видеомагнитофон, 
мультимедийный видеопроектор, интерактивная доска и компьютер. 
Видеоустройства и компьютер являются признанными 
аудиовизуальными концентраторами внимания, позволяющими резко 
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интенсифицировать учебный процесс и повысить его качество. Причем, 
экспериментируя с внедрением информационных технологий в учебный 
процесс, преподаватель должен обладать глубокими знаниями и опытом 
работы с графическими редакторами и другими специальными 
программами, в том числе с инструментом создания мультимедийных 
презентаций. Лекция, разработанная в этом формате, приобретает 
качества мультимедийной (звук + "картинка"), гипертекстовой (быстрая 
навигация по учебному и справочному материалу благодаря системе 
ссылок) и интерактивной (возможность "подстраиваться" и 
видоизменяться под конкретную аудиторию и даже конкретную ситуацию 
на лекции). Наш опыт показывает, что применение современных 
технических средств обучения резко увеличивает объем и качество 
усвоения студентами учебного материала. Изложение лекционного 
материала приобретает невиданную ранее динамичность, 
убедительность, эмоциональность и красочность.  

Решение комплекса практических задач по подготовке 
специалиста-библиотекаря с использованием средств информационных 
и телекоммуникационных технологий подразумевает: формирование 
навыка поиска и обработки профессиональной информации; 
формирование у студентов умений и навыков использования 
прикладного программного обеспечения при проведении учебного, 
научного, организационного исследования (операционной системы, 
текстового редактора, редактора электронных таблиц, редактора 
презентаций, системы управления базами данных, программы–
обозревателя Интернет, программного почтового клиента); 
формирование умения создавать конечный продукт (информационная 
справка, отчет, презентация проекта и т.д.); формирование устойчивых 
знаний по работе в системах электронного документооборота, 
программах обеспечивающих документационное обеспечение 
управления, автоматизированных система, таких как АБИС «Руслан», 
АБИС «Библиотека 3.0», СПС Консультант Плюс, СПС Гарант, АС  
«Дело», «1С:Предприятие 8» конфигурация «Зарплата и управление 
персоналом» и другие. 

Следующее направление связано не непосредственно с 
преподавательской деятельностью, а с ее обеспечением. Это 
разработка электронных учебных пособий и создание теории таких 
пособий – их классификации, методологии и т.д. Исторически 
сложилось, что электронные учебные пособия (или обучающие 
компьютерные программы) изначально создавались стихийно, – 
усилиями энтузиастов из научного или педагогического сообщества. 
Несколько позже появились коммерческие мультимедийные продукты, 
предназначенные прежде всего для самообразования. По мере 
становления и развития данного направления возникало множество 
явных проблем: методическая непроработанность коммерческих 
продуктов, затрудняющая их включение в учебный процесс; их (в 
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некоторых случаях) явная политическая ангажированность; иногда – 
фактические ошибки; низкое качество перевода (в случае с импортными 
программными продуктами) и т.д. 

Постепенно электронные учебные пособия совершенствуются, 
возможно. некоторые из них получат аккредитацию Федерального 
экспертного совета и будут рекомендованы к использованию в учебных 
заведениях разного уровня [2]. 

На кафедре библиотечно-информационных ресурсов ТГУ 
имени Г.Р.Державина ведется большая работа по созданию 
мультимедийных пособий как для обеспечения учебного процесса вуза, 
так и методического обеспечения деятельности библиотек Тамбовской 
области. Данные пособия регистрируются ФГУП НТЦ «Информрегистр». 

Подход преподавателей кафедры библиотечно-информационных 
ресурсов ТГУ имени Г.Р.Державина к использованию новых 
информационных технологий в учебном процессе различается в 
соответствии с этими моделями: новые информационные технологии 
рассматриваются либо как источник информации, либо как средство 
организации учебной деятельности студентов. Второй подход в 
условиях развития идеи непрерывного, в том числе дистанционного, 
образования получает все большее развитие и представляется 
перспективным, так как во многом он обусловливает, в том числе, и 
более качественное достижение целей, соответствующих первому 
подходу. 

Таким образом, просматриваются многие общие черты, 
обусловленные конечной направленностью высшего образования в 
целом на формирование компетентного специалиста в сфере 
библиотечно-информационной деятельности с использованием новых 
информационных технологий – на формирование специалиста, 
способного осуществлять полноценную профессиональную 
деятельность в условиях информационного общества и повсеместного 
распространения новых информационных технологий. 

Результатом успешного решения данной задачи должно стать, с 
одной стороны – повышение компетентности преподавателей вуза, а, с 
другой. формирование информационной компетентности самого 
будущего библиотекаря, который, в свою очередь, будет способен 
оказывать воздействие на формирование новых поколений 
специалистов различных профилей и  специализаций. 

 
Литература: 
1. Значение информационной компетентности пользователя в 

управлении  знаниями /Жуликова О.В., Жуликов С.Е. // Вестник 
ТГУ. Серия : Естественные и технические науки. – Тамбов, 2011, 
Т. 16. Вып. 1. - Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://vestnik.tsutmb.ru/rus/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=
sobi2Details&catid=155&sobi2Id=3660&Itemid= 
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Федеральный государственный образовательный стандарт 

предъявляет высокие требования к результатам, структуре и условиям 
освоения основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования. Существует  объективная  необходимость  
повышения  качества профессионального образования при подготовке 
педагогов профессионального обучения в контексте приоритетных 
направлений модернизации современной высшей и средней 
профессиональной школы, поиска путей  и  средств  подготовки  
функционально-грамотных,  профессионально-компетентных, 
конкурентоспособных  и  мобильных  специалистов.   

Результаты  образования,  выраженные  на  языке  компетенций,  
рассматриваются  в компетентностном  подходе  как  главные  целевые  
установки  в  реализации  ФГОС  ВПО.  Их основанием  является  
компетентностная  парадигма.  Требования  к  выпускнику  или  
результатам освоения основных образовательных программ (ООП) 
задаются в ФГОС ВПО в форме компетенций выпускника  применять  
знания,  умения  и  личностные  качества  для  успешной  деятельности  
в определенной  области.  Образовательные  стандарты,  
разрабатываемые  университетами  с  особым статусом,  в  части  
требований  к  результатам  освоения  основных  образовательных  
программ  и  к условиям  их  реализации  должны  быть  не  ниже  
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требований  соответствующих  ФГОС.  При формулировании 
компетенций выпускника в ОС необходимо понимать, что при 
разработке ОС вузы могут  совершенствовать  формулировки  тех  или  
иных  компетенций,  укрупнять  или перегруппировывать их, делать иную 
систематизацию групп компетенций [1, 74].  

Представление результатов образования в виде компетенций, 
которыми должен овладеть выпускник  вуза,  требует  серьезной  
модернизации  всей  образовательной  системы: образовательной  
среды  вуза,  структуры  и  содержания  образования,  условий  и  
технологии реализации  образовательного  процесса,  системы  
деятельности  преподавателей,  студентов, организаторов образования, 
средств и технологий оценки и аттестации умений и компетенций [4, 
179].  

При  этом  студент  из  объекта  педагогических  воздействий  
превращается  в  субъект познавательной,  будущей  профессиональной  
деятельности,  что  содействует  повышению  его познавательной,  
социальной  и  профессиональной  мобильности,  формирует  у  него  
активно преобразовательное  отношение  к  окружающей  
действительности  и  к  самому  себе [5, 98]. 

Компетентностный подход в профессиональном образовании 
можно рассматривать как один из факторов  активизации  личности  в  
процессе  обучения,  так  как  он  связан,  прежде  всего,  с усилением  
практической  стороны  обучения.   

В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, 
который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию, а также проектирование и конструирование 
развивающей образовательной среды для обучающихся [2, 57]. 
Следовательно, одной из наиболее важных характеристик 
профессиональной компетентности современного учителя является его 
способность к системному проектированию. На курсах повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования специалисты института повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования при 
Кабардино-Балкарском государственном университете 
им.Х.М.Бербекова используется технология проектирования как одно из 
условий повышения качества дополнительного профессионального 
образования [3, 114].    

Таким образом, основной задачей использования технологии 
проектирования в рамках курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки является обучение слушателей 
технологии   проектирования, моделирования, конструирования и 
прогнозирования, планирования с позиции системно-деятельностного 
подхода как основополагающего.  
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Изучением профессиональной компетентности и 

профессиональных компетенций занимаются учёные и практики уже на 
протяжении нескольких десятков лет. Есть несколько основных 
подходов к рассмотрению профессиональной компетентности: субъект-
центрированный, объект-центрированный и деятельностный (субъектно 
– деятельностный).  

Субъект-центрированный подход заложен в трудах D.C. McClelland 
в начале 70-х гг. двадцатого столетия [2]. Данный подход рассматривает 
компетенцию как внутреннюю характеристику субъекта, тем самым, 
приравнивает её к компетентности. Исследователи данного 
направления наиболее важными для эффективности работы считают 
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внутренние характеристики личности. При этом игнорируются 
функциональные требования деятельности и организационное 
окружение. Компетенции изучаются через анализ «человека в работе». 
D.C. McClelland отмечал, что классическое тестирование с 
ограниченными вариантами ответов не подходит для целей изучения 
компетенций. Жизнь – открытая система с неопределёнными 
ситуациями, поэтому важно оценивать человека, когда он сам 
конструирует своё поведение, проявляя спонтанные реакции. При 
сравнительном анализе выборок успешных и неуспешных 
профессионалов выявляются различающие их характеристики. 
Предполагается, что эти характеристики (компетенции) определяют 
профессиональный успех специалиста. В русле субъект-
центрированного  подхода исследователи пытаются определить 
профессиональные способности,  индивидуально - психологические 
особенности, структуру личности успешного профессионала. Однако в 
тоже время они упускают из вида предметную, содержательную сторону 
деятельности, порождая тем самым различного рода теории черт. 

Объект-центрированный подход отдаёт предпочтение внешним 
относительно субъекта факторам – функциональным требованиям к 
выполнению работы, отражённым в квалификационных стандартах. 
Эффективным в данной парадигме считается работник, способный 
осуществлять действия, соответствующие профессиональным 
стандартам. Несмотря на то, что представители объект-
центрированного подхода в основном изучают предметное содержание 
профессиональной деятельности (её параметры и условия 
осуществления), они механически переносят характеристики 
деятельности на личность специалиста, склоняясь, таким образом, как и 
представители субъектного подхода, к теории черт. 

Объединяющим объект-центрированный и субъект-
центрированный подходы параметром является понятие 
«деятельность». Хотя авторы как объектного, так и субъектного 
направлений, оперируют такими деятельностными категориями как 
«объект» и «субъект», всё же данные категории рассматриваются вне 
деятельности, отдельно от неё, «нагружаются самыми разными, но не 
деятельностными смыслами» [1, с. 46].  

С точки зрения объект-центрированного  подхода предполагается, 
что деятельность существует сама по себе, независимо от субъекта. 
Присвоение деятельности индивидом происходит при помощи 
подражания и обучения за счёт приобретения знаний, умений и навыков 
деятельности. В результате, под воздействием деятельности может 
происходить переструктурирование личности, «подгон» её 
характеристик под требования деятельности. При данном подходе 
распространён миф о том, что любую деятельность может освоить 
любой субъект.  
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С точки зрения субъект-центрированного подхода осуществляется 
схема наложения личности на деятельность. В личности человека 
выявляются индивидуально – психологические особенности (в том 
числе и врождённые), которые могут подходить или не подходить 
деятельности. Таким образом, предполагается, что ту или иную 
профессиональную деятельность может освоить лишь лица, 
обладающие определённой структурой личности, релевантной структуре 
данной деятельности.  

Вместе с тем, личность и деятельность не рядоположенные 
явления. Деятельность так устроена, что в результате её освоения 
происходит присвоение индивидом её объектных характеристик и 
становление его в качестве субъекта деятельности: обладателя 
субъектных характеристик деятельности, её полновластного 
распорядителя, способного строить и преобразовывать любые объекты. 
Поэтому целесообразно рассматривать деятельность не относительно 
характеристик её субъекта или объекта, а относительно её структурно-
динамических элементов, которые, с одной стороны, отражают сущность 
деятельности самой по себе, с другой стороны, степень интериоризации 
данных элементов свидетельствует об уровне профессиональной 
компетентности субъекта. 

В субъектно-деятельностной парадигме под профессиональной 
компетентностью понимается совокупность знаний, умений, навыков, 
личностных ресурсов (способностей, профессионально-важных качеств 
и др.) и практического опыта специалиста, позволяющая ему 
эффективно выполнять ключевые действия профессиональной 
деятельности и получать при этом соответствующий продукт. 
Деятельностный подход позволяет системно изучать структуру 
профессиональной компетентности, учитывая как общие способности 
(психологические инварианты профессиональной деятельности), так и 
специальные способности (выполнение ключевых действий 
профессиональной деятельности).  
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  Після конгресу в Бергені в 2005 році Україна стала повноправним 
членом Болонського процесу. Це спонукало Вищі навчальні заклади 
України до реорганізації методів освіти. Цей процес повинен сприяти 
підвищенню якості медичної освіти, полегшити автоматичне визнання  
дипломів, які отримані в українських навчальних закладах та інших 
державах що складають Європейський Простір Вищої Освіти. 
Реорганізація навчального процесу в Українській медичній освіті 
зумовлює нові підходи до викладання [2,15-18].   

Процесс реформування вищої школи орієнтований на покращення 
якості освіти.  Головною вимогою до підготовки спеціаліста і підвищення 
рівня та змісту освіти сьогодні є  компетентнісний підхід, який  акцентує 
увагу на результатах  освіти, причому в якості останнього розглядається 
не сума засвоєної інформації, а готовність спеціаліста діяти в 
професійній ситуації [3,5-6].  Компетенція це  вміння застосовувати 
отримані знання, вміння та особистісні  якості на практиці для успішної 
діяльності в певній області [1,5]. Робота викладача полягає в навчанні та 
розвитку у тих хто навчається набора ключових компетенцій, які 
визначають його успішну адаптацію в суспільстві, таких як: ініціатива, 
співпраця, здатність до роботи в групі, комунікативні можливості, вміння 
вчитися, оцінювати, логічно мислити, відбирати, аналізувати  та 
використовувати отриману інформацію.   

Кожен рік спостерігається підвищення інтересу іноземних громадян 
до навчання в українських медичних навчальних закладах.  Не має 
нічого дивного в цьому  адже для більшості іноземних студентів це 
дешева альтернатива для навчання в своїй країні, або можливість після 
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отримання освіти в Україні переїхати в більш розвинуті країни. Це в 
першу чергу стосується післядипломної освіти.   

На кафедрі ортодонтії післядипломне навчання (в клінічній 
ординатурі та магістратурі) проходять учні  з різних країн.  Якщо 
звернутися до історії то перші клінічні ординатори були з Йорданії, 
Палестини які власні почуття про навчання в академії розповсюджували 
серед своїх земляків.  В подальшому з’явились учні з Сирії, Тунісу, Лівії, 
Китаю. Кафедра досліджує долю своїх ординаторів, спілкуючись з ними і 
інформація отримана про професійні здобутки екс- учнів говорить про те 
що ступінь практичної та теоретичної підготовки останніх відповідає 
світовому рівню. А отже ми можемо говорити про конкурентоспроможне 
навчання.  

Післядипломна професійна освіта лікарів-стоматологів суттєво 
відрізняється від навчання стоматолога-студента, що вносить певні 
відображення на форми навчання та організаційну структуру на-
вчального процесу. Метою цих форм навчання є активізація клінічного 
мислення майбутнього лікаря для набуття навичок самостійної творчої 
роботи, підвищення інтересу до обраної спеціальності, поглиблення 
знань і вмінь, формування здатності до аналізу виявлених факторів і їх 
клінічної інтерпретації. 

Успішність майбутньої професійної діяльності лікаря визначається 
не тільки комплексом набутих і закріплених протягом навчання у вищому 
навчальному закладі знань, умінь і навичок, а й системністю знань, які 
отримав студент. Крім того, важливо володіти такими психологічними 
якостями, як здатність швидко сприймати великі обсяги інформації, 
аналізувати і розділяти засвоювану інформацію, систематизувати її у 
відповідності зі значимістю, формуючи у такий спосіб системні знання. 
Це дозволяє підвищити ефективність використання інформації, 
забезпечуючи тим самим розвиток клінічного мислення і як наслідок 
досягнення адекватного діагностичного та лікувального результату. 

Головна задача освіти- навчити тих хто навчається користуватися 
отриманими знаннями для рішень різних проблем; сформувати ключові 
компетенції; створити базові навички для  того щоб  кожен брав 
відповідальність в прийнятті рішень. Отже орієнтація роботи 
проводиться в напрямку компетентнісного підходу в навчанні. 
Компетентність як правило пов’язують з кваліфікацією спеціаліста, що 
має вичерпні знання в певній професійний області.  

Специфіка компетентнісного навчання полягає в тому, щоб 
засвоювалися не готові знання, кимось запропоновані, а ці знання 
здобувалися, щоб той хто навчається  сам формулював поняття, 
необхідні для розв’язання завдання. Таким етапом в професійному рості 
для іноземців є клінічна ординатура та магістратура. Крім того навчання 
в магістратурі передбачає самостійну науково-дослідну роботу з 
вивчення певної клінічної теми. Це глибокий пошук літератури, аналіз 
отриманих результатів та їх інтерпретація. В цьому контексті отримані 
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вміння та навички самостійної роботи мають велике значення для того 
хто навчається. Доповідь при загально- прилюдному захисті наукової 
роботи має важливе значення для підвищення самооцінки магістранта.  

Клінічна ординатура забезпечує одержання лікарем вищої 
кваліфікації на основі раніше здобутої освіти у вищому медичному 
закладі освіти III–IV рівнів акредитації і закладах післядипломної освіти 
та набутого досвіду практичної роботи лікарем–спеціалістом з певного 
фаху [4,16-20]. За час навчання в клінічній ординатурі лікарі повинні у 
встановлені терміни: оволодіти сучасними методиками профілактики, 
діагностики, лікування захворювань, відповідно до клінічного профілю; 
оволодіти методиками проведення основних науково–практичних 
досліджень; оволодіти необхідними практичними навичками та 
професійною майстерністю з відповідного лікарського фаху. Особи, які 
навчаються в клінічній ординатурі отримують  всі види наукової 
інформації і консультування по всіх питаннях їх лікувально–діагностичної 
роботи. Клінічні ординатори в межах робочого часу під керівництвом 
керівника виконують лікувально–діагностичну роботу в профільних 
відділеннях, на яких базується клініка,  відвідують лекції, клінічні 
розбори, клінічні конференції, засідання наукових товариств, працюють в 
лікарсько–консультативних комісіях.  Клінічні ординатори залучаються до 
науково–дослідної та науково–практичної роботи кафедри, пишуть 
реферати з окремих тем, огляди спеціальної літератури, описують 
окремі випадки з клінічної практики, демонструють хворих на лікарських 
конференціях, засіданнях науково–практичних товариств. От же обсяг 
завдань, які повинен виконувати клінічний ординатор вимагає 
контекстного підходу навчання, що дозволяє створити умови для 
взаємопроникнення учбової і професійної діяльності як способу 
досягнення професійної компетентності.  

Що до магістратури, то головною метою є написання наукової 
роботи на підставі отримання професійних знань, вмінь та 
компетентносних аналітичних навичок. Магістру надається можливість 
самостійно визначитися із власною позицією і темою дослідження; 
викладач не тисне на нього власним авторитетом й не вимагає слідувати 
його точці зору, а лише заохочує до власних оціночних суджень. Отже, 
основними характеристиками контекстного навчання в магістратурі є те, 
що суб’єкт навчання із самого початку ставиться в діяльнісну позицію, 
предмет якої поступово перетворюється із суто навчальної у практичну 
науково- професійну. Спроби підвищення ефективності навчальної 
діяльності пов’язані з використанням різних методик і технологій 
навчання, що спрямовані на самостійну, творчу роботу.  В цьому 
контексті питому вагому має проведення клінічних конференцій як одного 
з методів компетентнісного підходу [5, 128-130].  

Ця ефективна форма організації пізнавального процесу  сприяє 
найбільш глибокому і детальному засвоєнню теоретичного та клінічного 
матеріалу. На клінічних конференціях на розгляд слухачів пропонуються 
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більш складні випадки, пацієнти з аномаліями зубощелепно-лицевої 
системи, що мають спадкову складову або інші чинники та потребують 
глибокого осмислення, нетипового підходу і логічних  прогностичних дій.  
Як правило, після ретельної підготовки та осмислення проводиться 
прилюдне обговорення клінічної ситуації.  Клінічні конференції ми 
проводимо не частіше одного разу на місяць. Кожна доповідь на 
конференції дублюється двома мовами (англійською, українською). До 
того ж процес підготовки до конференції систематично контролює 
керівник з метою корекції тексту доповіді, виправлення помилок та 
недоліків. Текстова доповідь обов'язково підтримується наочно - більш 
прогресивною та інформаційною мультимедійною презентацією - з 
метою використання зорового аналізатора в процесі освоєння 
представленого матеріалу. На клінічні конференції запрошуються усі 
співробітники кафедри, спеціалісти суміжних кафедр, ортодонти та 
дитячі стоматологи практичної охорони здоров'я міста та районів 
області, студенти. Це має певний сенс - по-перше, публічність виступу 
доповідача потребує від нього відповідальності за інформацію, яку він 
пропонує на розгляд, по-друге, наявний елемент навчання для присутніх 
на цій клінічній конференції студентів, представлена інформація не 
залишає їх байдужими, викликає зацікавленість та спонукає до 
подальшого дослідження цієї тематики. 

Під час  науково-практичного дослідження  за темою магістерської 
роботи доцільно провидити: огляд наукових літературних джерел, що 
містять інформацію за тематикою; методики новітніх технологій 
діагностики та лікування аномалій зубощелепно-лицевої ділянки; 
дослідження та аналіз особливостей перебігу окремих аномалій 
зубощелепно-лицевої ділянки; конкретний клінічний випадок з 
представленням результатів діагностичного процесу та їх інтер-
претацією; оцінку безпосередніх і віддалених результатів лікування 
пацієнтів з використанням тих чи інших методів.  

Отже спираючись на відповідні власні напрацювання кафедра 
намагається розвивати при роботі з іноземними громадянами 
компетентнісну модель – це модель майбутньої ефективної роботи, 
соціальної взаємодії та адаптації до багатьох ситуацій, а саме: 

1. Той хто навчається повинен свідомо взяти на себе 
відповідальність за власне навчання і  активно взаємодіяти. Для цього на 
кафедрі проводяться клінічні конференції на яких кожен представляє для 
загального обговорення свої клінічні ситуації. Презентації готуються 
певний термін і кожен може додати власні доробки за темою. Це 
дозволяє ординаторам та магістрам тісно спілкуватися та ділитися 
інформацією.  

 2. Тим, хто навчається, надається можливість вчитися пошуку, 
обробці та використанню наукової інформації. Викладачі намагаються 
відмовитися від трансляції знань.  Для цього кожен з ординаторів 
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отримує певну дослідну тему, вивчає літературу, складає каталог 
інформації, про яку доповідає на семінарських заняттях. 

3. Ті, хто навчаються, мають можливість практикуватися в освоєних 
компетенціях  в   значній кількості реальних та імітаційних контекстів. Всі 
учні ведуть прийом пацієнтів під керівництвом викладача  аналізують 
дані додаткових методів обстеження, планують лікування, ведуть 
курацію пацієнтів і прогнозують отримані результати. 

 4. Індивідуалізація навчання: надання кожному хто навчається 
можливість засвоювати певні компетенції в індивідуальному темпі.  
Рівень підготовки ординаторів та магістрів залежить від того де вони 
отримали освіту, оскільки деякі з них закінчували навчальні заклади в 
іншій країні, і іноді ступінь їх підготовки значно нижче ніж тих хто 
закінчував освіту в Україні. Тому викладачі надають завдання кожному 
учню залежно від ступеня готовності. 

 Показником підвищення рейтингу Української освіти є й той 
факт що сьогодні до інтернатури та магістратури приїжджають учні з 
Європейських держав (Болгарія, Грузія, Росія), а отже перспективи в 
нашої освіти є.  Хоча на наш погляд щоб покращити викладання було б 
доцільно ознайомлення з принципами та методологією педагогічних 
принципів в відповідних країнах. Це дало б можливість адаптувати об’єм 
та плани навчання в клінічній ординатурі та магістратурі до  світових 
зразків.  

Вкрай актуальним є спілкування з викладачами навчальних 
закладів інших держав, обмін досвідом, поліпшення облаштування 
матеріальної бази кафедр.  Оскільки для теоретичної підготовки тих хто 
навчається у професорсько- викладацького складу кафедри є 
багаторічний  досвід та потенціал. Але для рейтингової практичної 
підготовки нам не вистачає тих приладів та приладь які 
використовуються за кордоном і які б в повній мірі дозволяли б 
демонструвати наші власні вміння.   

 Основною одиницею роботи того хто навчається  і викладача в 
контекстному навчанні стає не «порція інформації», а ситуація 
предметної і соціальної  невизначеності і суперечності. Система 
проблемних ситуацій дозволяє розгорнути діалектично суперечливий 
зміст навчання в динаміці і тим самим забезпечити об'єктивні 
передумови формування теоретичного і практичного професійного 
мислення. Змістом контекстного навчання виступає не лише предметна 
сторона майбутньої професійної діяльності, задана за допомогою 
системи учбових завдань, моделей і ситуацій, але і її соціальний бік, 
відтворний різними формами спільної діяльності і спілкування. 
 Таким чином модернізація теорії та практики української освіти, що 
пов’язана із змінами соціально-економічної реальності потребує 
удосконалення форм та змісту освіти в тому числі і медичної.   
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 Спільне обговорення набутого досвіду в навчальному процесі на 
різних його етапах надасть можливість кожному окремому суб’єкту 
підвищити свої якості і створити удосконалену модель навчання. 
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має такі компоненти: фундаментальну (є основою для вивчення 
загально-інженерних та спеціальних дисциплін); загальнопрофесійну 
(має специфіку для різних спеціальностей); інженерно-гуманітарну 
(сприяє гуманізації технічної освіти, розвиває особисті якості інженера); 
спеціальну (набуття професійних знань, умінь, навичок). Всі компоненти 
підготовки повинні мати за мету формування професійної 
компетентності. Інженерна компетентність майбутнього випускника, яка 
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формується під час навчання у ВНЗ, є похідною від професійної 
компетентності фахівця з технічною освітою.  

Якщо врахувати всі підходи до визначення професійної 
компетентності, у тому числі і компетентнісно-орієнтовану парадигму, 
можна скласти систему ключових компетенцій майбутніх фахівців 
технічних (інженерних) спеціальностей такого складу: мотиваційна (для 
успішного набуття професійної спрямованості); особиста (для готовності 
до постійного підвищення освітнього рівня, до потреби в актуалізації й 
реалізації власного потенціалу, здатності до самоосвіти); соціальна (для 
здатності брати на себе  відповідальність, спільно з іншими виробляти і 
приймати рішення, толерантність до різних релігій та етнокультур, 
узгодження особистих інтересів з потребами підприємства і суспільства); 
методична (для вміння самостійно здобувати інформацію, розробляти і 
відшукувати шляхи розв’язання проблем, працювати з документами); 
природничо-наукова (для наявності відомостей про фізичні явища, 
хімічні процеси, виконання розрахунків і застосування математичного 
апарату); гуманітарна (для читання та перекладу іноземної 
документації, знання трудового та правового законодавства, психології 
спілкування); загальнопрофесійна (для засвоєння знань зі 
спеціальності); спеціальна (для знання роботи приладів і спеціального 
обладнання, технологій). 

Отже, перша з ключових компетенцій майбутніх фахівців з вищою 
технічною освітою є мотиваційна.  

Мета статті: розгляд мотиваційної компетентності, як базової 
складової професійної компетентності майбутніх інженерів, її 
формування з перших курсів навчання в технічному ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Уявлення про можливості мотивації 
успішної праці молодих інженерів набули  великих змін у науці й практиці 
управління. Мотивація як стратегія досягнення рівня успішної праці 
основана на багаточасовому впливі на майбутнього фахівця з метою 
зміни за заданими параметрами структури його ціннісних орієнтацій та 
інтересів, формування відповідного мотиваційного ядра і на цьому 
підґрунті розвитку трудової активності.  

Мотиваційна компетенція першокурсника технічного ВНЗ 
розглядається нами як усвідомлення мотивів до якісного здійснення 
професійної діяльності, а отже, для набуття необхідних знань, вмінь, 
навичок, професійно значущих якостей особистості, що забезпечують 
можливість виконання професійних обов'язків певного рівня. 

Умовою формування професійної компетентності майбутніх фахівців 
є вивчення професійної мотивації студентів. Викладачам 
фундаментальних дисциплін у технічному ВНЗ, які першими зустрічають 
колишніх школярів, необхідно враховувати сучасний стан професійної 
орієнтації учнів.  

Професійна орієнтація випускників була і залишається однією з 
важливих завдань школи. Життя показує, що профорієнтаційна робота в 
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Україні проводиться несистемно, випадково, в результаті неграмотної 
профорієнтаційної роботи чи відсутності її взагалі, професійне 
самовизначення випускників шкіл відбувається стихійно. Незнання 
сутності професійної діяльності і, відповідно, незадоволення від 
отриманої спеціальності є однією з причин плинності кадрів, низької 
продуктивності праці, зміни трудової діяльності.  

Абітурієнти часто називають життєвими планами розпливчасті 
орієнтири і мрії, які ніяк не співвідносяться з їх практичною діяльністю. 
Вони намагаються передбачити своє майбутнє, не замислюючись про 
засоби його досягнення. Їх уявлення про майбутнє відрізняється тим, що 
воно орієнтовано на результат, а не на процес розвитку. Одним із 
важливих факторів вибору професії є мотиви, тобто на що орієнтується 
молодь при виборі тієї або іншої професії: суспільно соціальна 
значущість цієї професії, престиж, заробітна плата тощо. Зміни у 
сучасному суспільстві обумовлюють радикальні зміни в мотивах, 
пов'язаних з вибором майбутньої спеціальності. У внутрішньому світі 
сучасної молоді відбуваються глибокі зміни. 

В психолого-педагогічній літературі виявлено багато чинників, що 
обумовлюють розвиток різних аспектів пізнавальної і професійної 
мотивації студентів. Розроблені деякі принципи, шляхи вивчення і 
критерії оцінювання рівня розвитку пізнавальних і професійних мотивів 
як складових частин загальної системи мотивів навчання, описані різні 
підходи  до їх формування. Чинники і умови розвитку цих мотивів 
відображають різні аспекти навчання і особистісні характеристики 
суб’єктів навчального процесу: від специфіки цілей, змісту, умов 
навчання, що використовуються педагогічними технологіями, 
індивідуальних психологічних характеристик студентів до спеціальних 
заходів. У процесі навчання у ВНЗ розвиток пізнавальних і професійних 
мотивів є центральним ланцюгом всього процесу розвитку особистості 
майбутнього фахівця [1]. 

Розвиток пізнавальних і професійних мотивів має бути обумовленим 
динамікою розкриття змісту діяльності студента – навчальної, 
квазіпрофесійної, навчально-професійної, тут має розкриватись головне 
протиріччя між мотиваційної основою, що актуально здійснюється 
навчальною діяльністю студента, і його майбутньою професійною 
діяльністю.  

Якщо процес самовизначення складає головний зміст розвитку особи 
в роки юності, то формування професійної спрямованості складає 
головний зміст самовизначення. Перша необхідна умова формування 
професійної спрямованості полягає у виникненні позитивного ставлення 
особи до професії або до її окремої сторони [2]. 

У визначенні професійної спрямованості можна виділити окремі 
сторони, котрі характеризують її змістові і динамічні напрями. До 
першого відносять повноту та рівень спрямованості, до другого – 
інтенсивність, тривалість та стійкість. Повнота та рівень спрямованості 
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несуть змістовно-особистісну характеристику професійної спрямованості 
й у значній мірі мають її формально-динамічні особливості. Повноту 
професійної спрямованості розуміють як різноманітність мотивів 
віддавати перевагу професії. Вибір професії починається з виникнення 
поодиноких мотивів, які пов’язані з окремими сторонами змісту певної 
діяльності. Професійна спрямованість ґрунтується на широкому колі 
потреб, інтересів, ідеалів особи. Таким чином, одна з форм розвитку 
професійної спрямованості ґрунтується на збагаченні її мотивів. Мотиви, 
що лежать в основі професійної спрямованості, неоднорідні за 
походженням, характером зв’язку з професією. В цьому плані правомірно 
виділяє Вилюнас В. К. групи мотивів, які: 

1)  виявляють потребу у тому, що є основним змістом професії; 
2) пов’язані з відображенням деяких особливостей професії в 

суспільному уявленні (престиж, суспільна значущість професії); 
3) визначають раніше сформовані потреби особи (матеріальні 

потреби, особливості характеру, звички та ін.); 
4) виявляють особливості самоуявлення особи в умовах взаємодії з 

професією (впевненість в особистій придатності, в наявності достатнього 
творчого потенціалу і т. д.); 

5) виявляють зацікавленість особи до зовнішніх, реально не існуючих 
складових професії (часто ці мотиви породжують вибір «романтичних» 
професій) [3, 155]. 

У процесі організації діяльності студента необхідно добиватися того, 
щоб її основний зміст був збуджувальною силою. Наприклад, у випадку, 
коли провідними мотивами є мотиви від другої до п’ятої груп, рівень 
професійної спрямованості знижується.  

Отже, під рівнем професійної спрямованості ми розуміємо ступінь 
відповідності провідного мотиву професії її реальному змісту. Низький 
рівень спрямованості визначається, коли провідний мотив виявляє 
потребу не стільки в діяльності, скільки в різноманітних, пов’язаних з 
нею, обставинах. Основний показник рівня професійної спрямованості – 
зміст і глибина професійного інтересу з урахуванням його положення в 
системі мотивів, що утворюють професійну спрямованість студента. 

У процесі розвитку професійної спрямованості студент проходить 
низку сходинок. Перша – майбутній студент приймає рішення набути 
конкретну професію, маючи емоційний намір, епізодичний, ситуаційний 
інтерес, деякі трудові навички, але не маючи самостійності і не 
проявляючи ініціативи. Друга – майбутній студент має фіксований намір 
щодо професії і більш стійкі інтереси. У першокурсника вже 
проявляються нахили, але більше його цікавить практична сторона 
навчального матеріалу. Сформована ціль задає загальну спрямованість 
навчально-виробничої діяльності, у студента з'являється почуття 
впевненості в собі, самостійність, формується почуття відповідальності. 
Третя – студент має твердий намір на професію, стійкий інтерес і нахил 
до неї, виявляє схильність до практичної і теоретичної сторін 
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навчального матеріалу, отже, йде самоствердження особи через 
професійну працю. Четверта – пристрасне захоплення власною 
професією. Особа і справа поєднуються в єдине ціле, спрямованість 
формується у наявності великих здібностей до обраної професії, яскраво 
виявленого нахилу і покликання. Відзначається висока професійна 
майстерність і наявність професійного ідеалу з твердою впевненістю в 
особистій і суспільній значущості власної професії.  

У випадку виникнення боротьби мотивів можлива переорієнтація, або 
збереже початкового наміру. Нова інформація щодо професії може 
стимулювати і розширювати вже наявну систему оцінок і уявлень а також 
змінювати потреби, інтереси, нахили. Часто лекції і бесіди про професію 
малоефективні, не збуджують інтересу до змісту праці, тому що 
відбуваються без врахування потреб, інтересів, нахилів конкретних 
студентів. 

Організація активної спроби сил у сфері діяльності, на яку ми 
орієнтуємо студента за рахунок ігрових форм навчання, професійно 
спрямованого викладання фундаментальних дисциплін – важлива умова 
підвищення рівня його професійної спрямованості. Реалізація цієї умови 
припускає таку організацію діяльності у процесі навчання,  яка ставить 
перед студентами завдання, котрі розкривають специфіку майбутньої 
діяльності, її творчі сторони [4]. 

В ході наукових досліджень нами виявлені і обґрунтовані принципи 
формування професійної спрямованості студентів. Під принципами 
формування професійної спрямованості ми розуміємо певну систему 
вихідних дидактичних вимог до процесу формування професійної 
спрямованості, виконання яких забезпечує його необхідну ефективність 
[5]. 

Сукупність таких характеристик студентів, як мотивація вибору 
професії, орієнтація в професійному середовищі, уявлення про професію 
і соціальні установки на продовження освіти дозволила виявити типи 
студентів стосовно рівня професійної спрямованості. Перший тип – 
студенти з позитивною професійною спрямованістю, яку вони зберігають 
до кінця навчання (≈67 %). Орієнтація в професійному середовищі 
пов’язана з привабливістю змісту професії, високою громадською 
значимістю. Для них характерний високий рівень активності. Другий тип – 
студенти, для яких вибір професії не має чітко вираженої професійної 
мотивації, у яких немає достатньо повної інформації про професію і 
ставлення до неї до кінця не визначалося (≈19 %). Активність 
характеризується непостійністю, чергуванням підйомів і спадів. Третій 
тип – студенти з негативним ставленням до професії. Мотивація їх 
вибору обумовлена загальною престижністю вищої освіти, вибором на 
вимогу батьків і рівень уявлення про професію низький (≈14 %). 
Показники активності студентів цього типу невисокі і нестійкі. 
(Результати отримані  за допомогою анкетування студентів). 24% 
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студентів 2 та 3 типу позитивно відповіли на пункт анкетування (не 
вистачіло балів по ЗНО для вступу на іншу спеціальність). 

Спосіб майбутньої професійної діяльності в навчальному процесі 
ВНЗ може стати тим стрижнем, навколо якого (додаючи сенсу всім без 
винятку дисциплінам, які вивчаються, насамперед тим, що вивчаються 
на першому курсі) «розгортається» зміст навчального процесу, 
спрямований на самоорганізацію знань студентів. Саме на першому 
курсі необхідно сформувати у студентів ВНЗ уявлення про майбутню 
професію, пов’язуючи при цьому майбутню професійну діяльність із 
предметною системою навчання.  

Розкриття цих закономірностей і умов, засобів і конкретних способів 
діяльності – це завдання безпосередньо психологічне, проте його 
вирішення відводиться правильно організованому навчально-виховному 
процесу, який відповідає вимогам науки й часу. Ефективним рішенням є 
те, яке, перетворюючи теоретичні знання на комплекс критеріїв, що 
збагачують рівень професійної підготовленості майбутнього фахівця, 
прояснює особливості різних форм професійної творчої  діяльності, 
проектує розвиток форми професійного уявлення, тобто формує процес 
«зображення» майбутньої професії. Саме з цієї позиції необхідно 
формувати у студентів зображення майбутньої професійної діяльності, 
виховуючи при цьому необхідні професійно важливі риси сучасного 
фахівця шляхом якісного вивчення всіх дисциплін, передбачених 
навчальним планом. Якщо формування такої якості особистості, як 
досвід, здійснюється у процесі навчання, то для формування 
спрямованості одного навчання недостатньо. Воно має бути доповнено 
зв’язками засвоєного теретичного матеріалу та сформованими 
навичками його застосування з наявними якостями особистості [6].  

Висновок. Отже, формування професійної компетентності студентів 
має відбуватись с перших занять у технічному ВНЗ. Однак ще чітко не 
визначені ті педагогічні умови, в яких забезпечується цілісність і 
системність професійно орієнтованої підготовки майбутнього фахівця 
технічного профілю з урахуванням формування базових професійних 
компетенцій. 
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Section 10  
Parenting  and  home education 

 
СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ  МОДЕЛЬ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ  ПЕРВОГО  ГОДА  ЖИЗНИ 
 

Милькевич О. А. 
К.п.н., доцент, зав.кафедрой педагогики СГПИ (филиал) ПГНИУ 

 
Активизация исследований по проблемам развития младенцев 

оправдана в контексте обеспечения социальной безопасности в целом и 
с позиции содействия оптимальному их развитию  как базису успешной 
социальной адаптации на последующих этапах возрастного развития.  

В справочной литературе социальная безопасность 
рассматривается  в двух значениях: как совокупность мер по защите 
интересов страны и народа в социальной сфере, развитие социальной 
структуры и отношений в обществе, системы жизнеобеспечения и 
социализации людей, образа жизни в соответствии с потребностями 
прогресса нынешних и будущих поколений; как защищенность 
социальной сферы общества и государства от угроз, способных 
разрушить ее или обусловить ее деградацию [2]. Значимыми, с нашей 
точки зрения, объектами социальной безопасности являются люди, их 
законные интересы (потребности) и образ жизни. 

 Реализация идеи обеспечения социальной безопасности в 
отношении детей первого года жизни  обусловлена рядом причин.  

Во-первых, уникальность и неповторимость первого года жизни 
ребенка. В каждом периоде младенчества наибольшую важность 
приобретает развитие ведущих линий, которые «…определяют 
развитие и поведение ребенка в данном возрасте и имеют 
прогрессивное значение для его дальнейшего развития» 
(Н.М.Аксарина). 

Во-вторых, высокая младенческая смертность и 
заболеваемость в России заставляют принимать кардинальные 
государственные меры по социальной защите и поддержке  
материнства и детства.  Анализ общероссийских причин детской 
смертности в последние годы  выявляет смертность по причине 
врожденных аномалий, деформаций и хромосомных нарушений, 
несчастных случаев, отравлений, травм. Кроме того, в структуре 
причин младенческой смертности преобладают состояния, возникающие 
в перинатальный период, т.е. заболевания, тесно связанные со 
здоровьем матери.  

Обозначенные причины свидетельствуют о необходимости 
целенаправленных систематических мер помощи семье в период 
подготовки к рождению ребенка, его внутриутробного развития и 
постнатальный период. Для большинства младенцев  в связи с низким 
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качеством здоровья наиболее распространенной является такая 
ситуация развития, когда в систему отношений «мать - дитя» 
вклинивается специалист медицинского профиля.  Это говорит о 
положительной динамике развития сферы  и качества медицинских 
услуг по содействию развитию младенцев. В то же время, система 
взаимодействия и привязанностей матери и младенца является 
единственно возможным условием его успешного развития.  

На федеральном уровне решение вопроса об обеспечении 
социальной безопасности детей первого года жизни возможно в 
контексте разрабатываемой государственной политики в отношении 
семьи и детства, сохранения жизни и здоровья граждан, возрождения и 
поддержания института семьи, материнства и детства, развития 
социальной инфраструктуры, сети различных служб, призванных помочь 
семье и ребенку. На региональном уровне необходимо обобщение 
имеющегося опыта поддержки институтов семьи, материнства и детства, 
его систематизация и распространение передовой его части; введение 
мер поддержки семьи и детства. Муниципальный уровень решения 
проблемы сохранения жизни и здоровья детей первого года жизни 
предполагает разработку семейно-ориентированной модели реализации 
адресной помощи конкретным категориям детей и семей, пропаганду 
ценности семьи, материнства и детства. В связи с этим 
системообразующим компонентом модели обеспечения социальной  
безопасности  ребенка является ее семейно-ориентированный 
характер, определяющий выбор форм и методов работы. Кроме того, 
профилактический характер взаимодействия семьи и различных 
социальных институтов и служб в контексте обеспечения социальной 
безопасности и успешного развития ребенка первого года жизни 
сближает идеи обеспечения социальной безопасности и социально-
педагогического сопровождения. Социально-педагогическое 
сопровождение семьи рассматривается как механизм обеспечения 
социальной безопасности детей младенческого возраста. 

Таким образом, семейно-ориентированная модель обеспечения 
социальной безопасности ребенка первого года жизни является 
отражением социокультурной ситуации развития институтов детства и 
семьи. Имея содержательное и сущностное сходство с идеей 
социально-педагогического сопровождения, идея обеспечения 
социальной безопасности  ребенка первого года жизни последовательно 
отражается в совокупности компонентов модели. Принципиальным 
отличием идеи обеспечения социальной безопасности детей данной 
возрастной группы является более масштабный (государственный) 
уровень реализуемых мероприятий в сочетании с мерами помощи 
материнству и детству на местах. Эффективное социально-
педагогическое сопровождение  как механизм реализации идеи 
обеспечения социальной безопасности ребенка первого года жизни 
может не только содействовать успешному развитию ребенка первого 
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года жизни, но и восстанавливать утраченные воспитательные 
функции семьи, гармонизировать внутрисемейные отношения, 
ориентировать родителей и членов семьи на процесс самовоспитания и 
самообразования. 
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Section  11  
Modern  technologies in  teaching  science 

 
СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В  ОБРАЗОВАНИИ  В  КОНТЕКСТЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  ПОДХОДА 
 

Платонова  А. В. 
К.п.н., учитель ГБОУ школы № 439,  
г. Санкт-Петербург  
E-mail: a.v.plat@mail.ru 

 
Модернизация отечественного образования, затрагивающая его 

цели, содержание, организацию, отношения субъектов, выдвигает новые 
требования к профессиональной педагогической деятельности. Среди 
этих требований особое место занимают технологии, используемые 
педагогами на различных этапах образовательного процесса, 
активизирующие позицию обучающихся и воспитанников, 
стимулирующие их интерес к образованию, повышающие желание не 
«выпадать» из процесса образования. 

Анализ опыта показывает, что в последние годы ситуация по 
применению различных технологий в массовой образовательной 
практике изменяется. Педагоги все чаще в своей деятельности 
обращаются не только к традиционным методам, техникам и приемам, а 
стремятся к включению современных педагогических технологий в 
образовательный процесс. Положительная динамика в технологической 
подготовленности учителей была достигнута благодаря многим 
факторам. В частности тем, что: 

• вопросы, связанные с педагогическими технологиями, нашли 
свое место в стандартах высшего профессионального 
образования, в программах дисциплин, учебниках и учебных 
пособиях;  

• постепенно происходили изменения технологий преподавания в 
вузах, педагогических колледжах;  

• разрабатывались и продолжают разрабатываться различные 
научно-методические, учебно-методические материалы по 
освоению технологий и др.  

Но пока эти попытки не являются систематизированными. В связи с этим 
использование учителями педагогических технологий в 
профессиональной педагогической деятельности носит эпизодический 
характер. Именно поэтому проблема современных технологий, их 
включения в современный образовательный процесс оказывается 
актуальной и значимой. 

Для решения этой проблемы существуют определенные 
теоретические предпосылки.  
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Имеется большое количество работ, посвященных разработке 
проблемы педагогических технологий как в России (В.П. Беспалько, 
М.Е.Бершадский, В.И. Боголюбов, В.В. Гузеев, Т.А. Ильина, М.В. Кларин, 
Г.К.Селевко, А.И. Уман и др.), так и за рубежом (Л. Андерсон, Б. Блум, 
Т.Гилберт, Р. Мейджер, Т. Сакамото и др.).  

В ходе рассмотрения различных исследований в этой области 
было установлено, что среди них можно выделить три группы 
исследований, связанных: 

• с выяснением сущности понятия «педагогическая технология» 
(определение понятия, выявление его основных признаков, 
классификация всего многообразия педагогических технологий); 

• с реализацией (использованием) педагогических технологий на 
всех этапах общего и профессионального образования; 

• с подготовкой студентов, учителей, преподавателей к 
использованию педагогических технологий в профессиональной 
педагогической деятельности. 

На основе изучения первой группы исследований можно сделать 
вывод о том, что в настоящее время нет единого, всеми принимаемого 
определения понятия «педагогическая технология», по-разному 
раскрывается его сущность и производится классификация. При этом 
попытки целенаправленной технологизации педагогического процесса 
стали реализовываться в середине XX века. Логика проектирования 
технологического процесса уже проработана и представляется 
достаточно ясной:  

• выбор исходного материала, установка уровня его свойств и 
определение требований к качеству готовой продукции; 

• отбор методов и средств воздействия на исходный материал, 
разработка распределенной в пространстве и времени 
структуры взаимосвязанных технологических операций; 

• определение методов контроля за ходом процесса, за качеством 
готового результата. 

Осуществляя интерпретацию всех (или некоторых) перечисленных 
этапов в педагогическом процессе, ученые определяют понятие 
«педагогическая технология». Однако в этом случае проявляется 
преимущественно технологическая составляющая педагогической 
технологии, но теряется педагогическая составляющая. 

Кроме того, было выявлено, что наряду с понятием 
«педагогическая технология» исследователи часто используют 
следующие понятия: 

• технологии обучения, воспитания, развития, управления и др.; 
• гуманитарные, образовательные, информационные технологии 

и др. 
При этом четкого понятийного разграничения как между группами, 

так и внутри них все еще не установлено. Как правило, каждая из 
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технологий характеризуется тем процессом (пространством), в котором 
она «работает» - обучение, воспитание, развитие и др. В связи с этим, 
можно представить следующую взаимосвязь основных используемых в 
педагогике технологий (Схема 1). 

Схема 1.  
Взаимосвязь основных технологий, используемых в 

образовании. 

 
Вторая группа исследований позволяет познакомиться с реальным 

опытом применения педагогических технологий в условиях 
педагогического процесса, реализуемого на различных образовательных 
ступенях. Можно «увидеть», как технологично организовывать 
образовательную деятельность из опыта педагогов-практиков, таких, как 
Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова, А.А.Окунев, В.Ф. Шаталов и др. 

В рамках третьей группы исследований выполнены работы, в 
которых изучается подготовка педагогических кадров к овладению 
отдельными педагогическими технологиями, в том числе 
информационными, или педагогическими технологиями в целом 
(В.В. Алейников, Г.А. Лебедева, Е.В. Калабина, О.В.Капинус, 
Н.В.Печникова и др.). Однако в проведенных исследованиях овладение 
педагогическими технологиями изучается достаточно локально. Оно не 
увязывается с задачами профессиональной деятельности, с этапами 
профессионального становления и развития студентов и педагогов.  

Таким образом, проведенный анализ выше обозначенных групп 
исследований позволяет сделать вывод о том, что отсутствует единое 
понимание технологий в педагогике, их четкая классификация и 
системное описание. Для решения этой проблемы необходимо выбрать 
современный подход в педагогическом образовании, раскрывающий 
технологии в современных образовательных реалиях. 

Основным принципом современного российского образования 
является принцип компетентности выпускников образовательных 
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учреждений. В связи с этим предлагается использовать 
компетентностный подход в образовании – подход, который подводит к 
новому видению содержания образования, его методов и технологий. 

Всесторонний и глубокий анализ проблематики компетентностного 
подхода в профессиональном образовании представлен в трудах В.И. 
Байденко, Г.И. Ибрагимова, В.А. Кальнеи, В.А. Козырева, А.М. Новикова, 
М.В.Пожарской, Н.Ф. Радионовой, А.П. Тряпицыной и др. 
Теоретическими предпосылками его разработки являются работы 
отечественных психологов В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, В.Д. 
Шадрикова, П.М. Эрдниева, И.С.Якиманской и др. 

Основная идея этого подхода заключается в том, что главный 
результат образования – это способность и готовность человека к 
эффективной и продуктивной деятельности в различных социально-
значимых ситуациях. Основной категорией компетентностного подхода 
является понятие «профессиональная компетентность». В данной 
статье профессиональная компетентность понимается как 
«интегральная характеристика, определяющая способность (умение) 
специалиста решать профессиональные проблемы и типичные 
профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях 
профессиональной деятельности с использованием знаний, 
профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей». [2, 
8] 

Исходя из стратегии обновления школы, авторами научного 
коллектива РГПУ им. А.И. Герцена (В.А. Козырев, Н.Ф. Радионова, А.П. 
Тряпицына и др.) выделяются пять основных групп профессиональных 
задач, умением решать которые необходимо овладеть каждому 
педагогу: 

1. видеть ребенка в образовательном процессе; 
2. строить образовательный процесс, ориентированный на 

достижение целей конкретной ступени образования; 
3. устанавливать взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса, партнерами школы; 
4. создавать и использовать в педагогических целях 

образовательную среду (пространство школы); 
5. проектировать и осуществлять профессиональное 

самообразование. 
Каждая из этих групп задач может быть конкретизирована 

относительно организационно-технологического компонента 
профессиональной деятельности.  

В логике компетентностного подхода в ходе педагогического 
процесса педагогом решаются различные профессиональные задачи, то 
в данной работе педагогическая технология рассматривается как 
технология решения задач профессиональной деятельности.  
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Исходя из предложенного определения, предлагается такая 
классификация педагогических технологий, основанием которой 
являются группы профессиональных задач педагога. 

На основе конкретизации содержания каждой из групп 
профессиональных задач педагога относительно технологического 
компонента профессиональной педагогической деятельности могут быть 
выявлены различные технологии, обеспечивающие каждую группу 
профессиональных задач. Опираясь на принятое в исследовании 
понимание педагогической технологии, можно утверждать, что все эти 
технологии являются педагогическими. 

Так, первая группа задач – видение обучающегося, воспитанника в 
образовательном процессе – отнесены задачи, которые связаны с 
умением использовать: педагогические технологии педагогической 
диагностики развития ребенка; педагогические технологии оценки 
индивидуального опыта ребенка; педагогические технологии оценки 
результатов освоения образовательной программы, достижений и 
проблем; педагогические технологии построения индивидуальных 
образовательных маршрутов. 

Вторая группа задач – строить образовательный процесс, 
ориентированный на достижение целей конкретной ступени образования 
– включает в себя задачи, связанные с умением применять: 
педагогические технологии проектирования педагогического процесса; 
педагогические технологии мотивации обучающихся и воспитанников к 
конкретной деятельности; педагогические технологии реализации 
педагогического процесса; технологии оценки его результатов. 

Третья группа задач – устанавливать взаимодействия с другими 
субъектами образовательного процесса, партнерами школы – содержит 
в себе задачи, которые связаны с умением использовать: 
педагогические технологии взаимодействия с коллегами; педагогические 
технологии взаимодействия с родителями; педагогические технологии 
взаимодействия с партнерами и др. 

Четвертая группа задач – создавать и использовать в 
педагогических целях образовательную среду (пространство школы) – 
включает в себя задачи, связанные с умением применять 
педагогические технологии организации и использования различных 
образовательных сред внутри образовательного учреждения и др. 

Пятая группа задач – проектировать и осуществлять 
профессиональное самообразование – содержит в себе задачи, которые 
связаны с умением использовать: педагогические технологии 
проектирования профессионального самообразования, 
профессионального роста и др. 

На основании всего вышесказанного можно сделать следующий 
вывод: современные технологии в образовании – это технологии, 
позволяющие педагогу решать все группы профессиональных 
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педагогических задач, поставленных перед ним в рамках 
компетентностного подхода в образовании. 
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Section  12  
Theory  and  Methods of  additional education 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ  РОБОТИ  В  ДИТЯЧОМУ 
ОРКЕСТРІ  НАРОДНИХ  ІНСТРУМЕНТІВ  В  ПОЗАШКІЛЬНОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ  ЗАКЛАДІ 
 

Сироєжко  О. В. 
Завідуюча художньо-естетичним відділом 
Будинку творчості дітей та юнацтва 
Здобувач Миколаївського Національного університету  
ім. В.О. Сухомлинського 

 
Народно-інструментальна музика (аматорська, професійна) 

зароджувалась, як самостійний вид мистецтва, якому властиві свої 
закономірності, особливості, можливості. 

Національний характер народно-інструментальної музики з її 
волелюбним народним елементом і використанням його в цьому жанрі є 
свідченням високої музичної культури і духовного багатства нашого 
народу. 

Суспільне  громадське значення народно-інструментальної музики 
надзвичайне вагоме. Вона виховує духовність і людяність, любов до 
рідного краю, історії, культури тощо. Завдяки своїй доступності, простоти 
виявів почуттів і стану людської душі, народно-інструментальна музика 
була, є і буде зрозумілою всім [2]. 

Масові ансамблі і оркестрі народних інструментів своєї творчою 
діяльністю зорієнтовані на просвітництво та культурне обслуговування 
населення. 

Ця форма є чи не єдиною, котра дозволяла б за досить короткий 
термін залучати широкий загал бажаючих до виконання як народної, так і 
класичної музики. Аналіз діяльності народно-оркестрових колективів 
дозволяє зробити висновок, що потреба у функціонуванні аматорства 
закономірна й актуальна, бо ж вона органічно заповнює ту щілину, яка 
передує професійному мистецтву [3,28]. 

Доказом цієї тези є те, що народно-інструментальний жанр 
виступає, як важливий фактор впливу активізації методів виховання 
засобами художнього стимулювання і реалізується через відповідний 
виконавський музичний репертуар як народного, так і академічного 
спрямування. 

В роботі з дитячим оркестром народних інструментів необхідно 
створити всі умови для розквіту талантів, для підготовки обдарованих 
дітей до подальшого професійного навчання. Не менш важливо зробити 
музику невід’ємною частиною життя для тих, хто не прагне стати 
музикантом-професіоналом, але подовжить заняття музикою в якості 
учасника художньої самодіяльності, де поруч з професіоналами стане 
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пропагандистом музичної творчості, а не просто пасивними любителем 
музики, який час від часу відвідує концертні зали. 

Найкращим чином до такої діяльності може підготувати школярів, 
участь у оркестрових і хорових колективах, різноманітних ансамблях. Не 
кожен учень може проявити себе як соліст, і саме гра в оркестрі або 
ансамблі надає відчуття рівноцінної участі в творчому процесі, дає 
можливість виступу у найвідповідальніших концертах і, таким чином, 
стимулює зацікавленість до занять музикою [1]. 

У музичному колективі, де загальний результат залежить від зусиль 
кожного, створюються необхідні умови для розвитку таких рис 
особистості, як: почуття відповідальності, сумлінне ставлення до музики, 
організованість, дисциплінованість, розкриваються музичні якості дитини 
соромливої, непевної, яка багато втрачає під час сольного виконання. 

Педагогічний досвід свідчить, що саме в атмосфері колективної 
творчості, музичні здібності дитини яскраво розкриваються з усіх боків. 

Випробуваним засобом музичного виховання, розвитку музичного і 
естетичного смаку учнів – є колективне навчання  гри на народних 
інструментах.  

Зміст програми спрямований на всебічний розвиток вихованців, 
тому у ньому передбачено: 

- отримання знань з теорії та практики музичного 
мистецтва з використанням Інтернет - ресурсів, відвідування 
мистецьких музичних заходів, концертів, музеїв тощо; 

- вивчення музичної грамоти; 
- ансамблева гра; 
- просвітницька та концертна діяльність; 
- профорієнтаційна діяльність. 

Програма гуртка має на меті: 
- дати основні навички та прийоми гри на народних 

інструментах; 
- розвивати природні здібності та творчі можливості 

дитини для збереження та розвитку духовного потенціалу 
українського народу; 

- виховувати любов до інструментальної музики, 
народного інструменту; 

- розвивати естетичний смак, артистизм, культуру 
спілкування, взаємодопомогу; 

Формування високих людських якостей. 
Оркестр народних інструментів Будинку творчості дітей та юнацтва 

Ленінського району м. Миколаєва працює за адаптованою комплексною 
програмою. 

З освоєння змісту програми передбачено наступні рівні розвитку 
гуртківців:  
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- репродуктивний – характеризується наявністю певного 
обсягу знань, умінь і навичок гуртківців, які дозволяють їм 
виконувати завдання за зразком або алгоритму;  

- евристичний – характеризується умінням гуртківців 
застосовувати раніше засвоєні знання і освоєні прийоми у власній 
роботі;  

- креативний (творчий) – характеризується умінням 
гуртківців самостійно здобувати знання, вміння, навички та 
застосовувати їх на практиці при виконанні індивідуально – 
творчих завдань, тим самим отримуючи оригінальний вокальний 
номер, костюм або реквізит. 

Навчальний процес охоплює всі види інструментального мистецтва 
– це і солісти, і дуети, і ансамблі змішані та по інструментам [5,43]. 

Різноманітність форм і методів роботи, їх варіювання на занятті 
дозволяє вчасно переключити увагу гуртківців, попередити стомлення, 
підтримати інтерес. Подача навчального матеріалу має спіральну 
структуру – кожний наступний рік відбувається поступове розширення і 
суттєве поглиблення знань, умінь і виконавських навичок. У той же час, в 
рамках конкретного року навчання, матеріал розташовується відповідно 
до лінійної структури. Тим самим забезпечується послідовне вивчення 
основних тем і поступове їх ускладнення.  

Завдання, що ставить перед собою  керівник  колективу, мають 
навчальний, розвивальний і виховний характер: 

1. Формувати навички і уміння виконання простих і складних  
творів. 

2. Навчати основам музичної грамоти, сценічної культури, роботі 
в колективі. 
Навчати сприймати музику, інструментальні твори як важливу 

частину життя кожної людини. 
3. Розвивати індивідуальні творчі здібності дітей на основі 

виконуваних творів.  
4. Сприяти формуванню емоційної чуйності, любові до 

навколишнього світу. Прищеплювати основи художнього смаку. 
5. Формувати потреби в спілкуванні з інструментальною 

музикою. Створити атмосферу радості, значущості, захопленості, 
успішності кожного гуртківця.  

6. На основі вивчення музичних п’єс українських авторів, 
сучасних, класичних –  розширити знання гуртківців про історію 
Батьківщини, її музичну культуру. 

7. Виховувати і прищеплювати любов і повагу до духовної 
спадщини, розуміння і поваги  до національних традицій. 

 Організація навчально-виховного процесу в гуртку з гри народних 
інструментах має засновуватися на взаємозв’язку індивідуальних, 
групових та колективних форм діяльності. Застосування згаданих форм 
має бути різноманітним. Воно здійснюється або паралельно, або у 
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варіантні взаємопроникнення (індивідуально-парні заняття). Поєднання 
форм має бути не самоціллю, а засобом музичної діяльності дітей. 
Застосовуватись вони повинні у певній послідовності, враховуючи вік, 
розвиток та підготовку учнів. Організовуючи навчально-виховний процес, 
треба виходити з того, що оптимальним варіантом поєднання 
індивідуальних, групових і колективних форм роботи слід вважати той, 
що створює найкращі умови для музично-естетичного виховання 
гуртківців. 

Організація музичної діяльності дітей ефективна тільки в єдиній 
системі виховної роботи з учнями. Вона повинна відповідати певним 
педагогічним вимогам. Насамперед необхідно врахувати вікові 
особливості та рівень індивідуальної підготовки дітей, організованості 
гурткового колективу. 

При оцінюванні ефективності застосування різних форм музичної 
діяльності треба брати до уваги не тільки її вплив на соціальне і 
морально-естетичне виховання учнів, але й ефективність організації 
самого навчально-виховного процесу. 

Як вже було сказано, індивідуальну та групову форму навчання 
можна застосовувати у варіанті взаємопроникнення цих форм, тобто 
групова форма роботи займає частину часу відведеного для проведення 
індивідуальних занять. Групові заняття проводяться за рахунок 10-ти 
перших та 10-ти останніх хвилин занять, що стоять у розкладі поруч. 
Така групова робота, яку виконують два учні, називається парною. 

Зі зміною внутрішньої структури занять не менш важливе значення 
має виконання дітьми організаційних вимог, пов’язаних з режимом і 
розпорядком навчальної діяльності. Оскільки заняття в музичному гуртку 
і закінчуються не з дзвоником, то цьому треба приділяти увагу. 

Сприйняття матеріалу учнями молодшого та середнього шкільного 
віку при індивідуальній формі занять краще зберігається протягом 30-35-
ти хвилин. Якщо ж індивідуальні заняття чергуються з груповими, то у 
дітей не спостерігається ні втоми, ні неуважності протягом 50-55-ти 
хвилин. Залежно від поставлених дидактичних та виховних завдань і 
беручи до уваги продуктивність двох учнів, які спільно навчаються, групи 
(пари) формуються на тривалий час (чверть, півріччя). Але інколи 
доцільно змінювати склад пар через невеликий проміжок часу. 

Під час організації групової діяльності в гуртку враховуються 
побажання учнів. Однак, вирішальне значення має слово вчителя. 
Педагог знаходить найкращий варіант, найбільш працездатну, на його 
думку, групу. 

В організації колективної форми діяльності музичного гуртка з гри 
на народних інструментах важливе місце займає ансамблева гра. Для 
неї характерні всі притаманні колективній діяльності особливості:  

а) наявність загальної мети, що вимагає зусиль усіх членів 
колективу; 
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б) суворий розподіл виконавських функцій серед членів 
ансамблю; 

в) встановлення між виконавцями стосунків взаємної 
залежності й відповідальності. 

Загальною метою в ансамблевій грі є виконання кількома учнями 
одного твору, який при цьому поділяється на декілька партій, необхідних 
для повного розкриття його змісту. В процесі ансамблевої гри між 
виконавцями встановлюються стосунки взаємозалежності та 
відповідальності. Процес підготовки до виконання в ансамблі також має 
особливості колективної діяльності, адже термін готовності твору до 
виконання залежить від знання кожним членом ансамблю своєї партії. 
Тому, учні, які готуються до ансамблевого виконання, перебувають у 
стані залежності один від одного. В них з’являється почуття 
відповідальності за знання своєї партії, оскільки незнання її ставить під 
загрозу виконання твору. 

 Під час вивчення ансамблевого твору результат у багатьох 
випадках залежить від того, наскільки успішно виконують завдання 
окремі групи. Таким чином, навчальна робота в гуртку наділяється 
властивостями колективної діяльності: 

- члени гуртка сприймають відповідне завдання на основі 
завдання, яке дане всьому колективу; 

- виникає взаємна залежність під час виконання завдання; 
- встановлюється взаємний контроль і відповідальність, 

особливо тоді, коли кожен член колективу (або група) вносить 
частку у виконання завдання. 

Організація колективної форми роботи на початковому етапі 
навчання здійснюється через залучення гуртківців до гри в ритмічному 
оркестрі. Заняття в ньому проходять у виконавській формі. До його 
репертуару входять невеликі дитячі п’єси різного ритмічного малюнка. У 
складі оркестру можуть бути такі інструменти: бубон, трикутник, 
кастаньєти, барабан, металофон. Заняття в ритмічному оркестрі 
поєднується з такими видами роботи, як спів, музичний рух, слухання 
музики, яку грає педагог [4,15]. 

У ході систематичного прослуховування музичних творів у дітей 
виробляється вміння визначити характер музичної п’єси (весела, 
спокійна, сумна), її жанр (марш, танець чи пісня), розбиратися в темпі 
(повільний, швидкий), силі звучання (голосно, тихо) та ін.. Музичний 
матеріал, що прослуховується, супроводжується бесідою педагога, 
полегшуючи цим сприйняття учнями художнього змісту музики. Під час 
занять з музичних рухів діти спочатку прослуховують музичний твір, 
розбираються в його характері, потім наспівують чи награють мелодію, 
після цього роблять ритмічні рухи. 

Народні інструменти посіли помітне місце на професійній сцені і в 
художній самодіяльності. Деякі віртуози - інструменталісти, ансамблі і 
оркестри народних інструментів користуються зараз справді світовою 
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славою. Вже стало традицією проведення конкурсів молодих виконавців 
на  народних інструментах в багатьох містах, а також на всеукраїнському 
та міжнародному рівнях. Вже давно застарів погляд на народні 
інструменти як на примітивні, “другоякісні” у порівнянні з іншими 
концертними інструментами. Створено багатий репертуар для народних 
інструментів, в якому поруч з оригінальними творами значне місце 
посідають перекладення класичної музики вітчизняних і зарубіжних 
композиторів. Таким чином, можна сміливо стверджувати, що рівень 
сучасного виконавства на народних інструментах – високий. 

Створено чітку систему професійного навчання грі на народних 
інструментах, що дає можливість задовольнити потребу в 
кваліфікованих кадрах виконавців, педагогів, керівників колективів. 
Школи естетичного виховання складають початкову ланку цієї системи, 
однак саме тут закладається фундамент загальної культури майбутніх 
артистів, педагогів, любителів музики. 

Необхідно, щоб в дитячому оркестровому колективі була створена 
найкраща атмосфера для розвитку музичних здібностей кожного учня. 

Якщо оркестром керує не просто грамотний фахівець, а ентузіаст, 
який любить свою справу – він зможе пробудити в дітях почуття 
справжнього музикування. Це розкріпачує творчі сили дітей, мобілізує всі 
їх здібності, створює всі необхідні умови для розвитку найкращих 
духовних, художніх, артистичних якостей особистості.  
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       Суспільно-політичні та економічні зміни в Україні потребують 
підготовки компетентних фахівців європейського рівня, здатних з 
новаторських позицій впливати на розвиток економіки, сприяти 
становленню могутності держави. Можливості педагогічної науки як 
запоруки ефективної економічної підготовки фахівця, використання ідей 
Гуманізму, Краси, Добра, складових педагогічної майстерності, які 
сповідував і активно втілював у життя видатний педагог сучасності 
академік Іван Андрійович Зязюн, реалізуються в діяльності багатьох 
педагогів вищої школи України. 
       «Якщо ви вдало виберете працю і вкладете в неї всю свою душу, то 
щастя само знайде вас», – ці слова класика педагогічної науки К. Д. 
Ушинського з повним правом можна віднести до нашої сучасниці Зої 
Едуардівни Скринник – професора, доктора філософських наук, 
завідувача кафедри суспільних дисциплін Львівського інституту 
банківської справи Університету банківської справи Національного банку 
України.  З упевненістю можна сказати, що Зоя Едуардівна – щаслива 
людина, бо кожен, хто спілкується з цією непересічною особистістю, – 
викладачі Інституту, тисячі студентів, аспірантів і докторантів, знають, що 
педагог в кожну справу вкладає всю свою душу, енциклопедичні знання і 
творчість, широту наукового світогляду,  поєднану з чуйною 
вимогливістю і людяністю.  
       Творчий доробок науковця – це біля двохсот друкованих праць: 
монографії, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, 
публікації у наукових періодичних виданнях, редагування збірників 
наукових праць вітчизняних та за кордоном. Сорокарічний досвід 
викладання дисциплін гуманітарного циклу у вищій  школі, авторські 
розробки посібників, навчальних курсів з дисциплін «Філософія», 
«Психологія підприємницької діяльності», «Психологія управління 
банківським бізнесом», «Психологія управління і конфліктологія», 
«Психологія ділового успіху», «Професійна психологія» свідчать про 
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відданість Зої Едуардівни проблемі філософії освіти, в якій Педагог – це 
втілення «філософії серця» (Г. Сковорода), любові, творчості й активної 
дії, радісної і водночас важкої повсякденної співпраці зі студентами, 
колегами-викладачами, багатьма науковими і громадськими 
організаціями. У підручниках, навчальних посібниках, у практичній 
викладацькій діяльності З. Е. Скринник прагне прищепити студентам 
навички науково-пошукової роботи, вміння самостійно мислити, 
стимулювати творчу працю в усіх галузях навчального процесу [4, 8]. 
       Для професорсько-викладацького колективу кафедри важливо, що 
З. Е. Скринник уособлює всі особливості керівника-лідера. Як для 
науковця їй властиве вміння захоплююче поставити наукову проблему, 
яка б зацікавила більшість членів колективу. Водночас – це лідер 
універсальних можливостей, адже може виступати в ролі ведучого в 
багатьох амплуа: будь то ефективна організація роботи, що дає 
можливість без нервування і надмірних зусиль розв’язати  важливу 
наукову, навчально-виховну проблему, або, наприклад, вирішення 
питань, пов’язаних з проведенням дозвілля членів колективу кафедри, 
або сприяння у фаховому зростанні працівників. 
       Професор З. Е. Скринник  як лідер-керівник здатна залучати 
колектив кафедри до діяльності без прямих розпоряджень і команд. Вона 
вміє переконувати, схильна заохочувати, володіє неформальним 
авторитетом, планує спільну роботу з урахуванням інтересів і 
можливостей кожного члена колективу. Її успіх як керівника-лідера в 
управлінні забезпечені особистісними творчими здібностями, 
ініціативністю, вмінням вирішувати нові нетрадиційні проблеми, 
критичним підходом до справи, альтернативним мисленням, схильністю 
все удосконалювати, вмінням психологічно перебудовуватися, коли 
виникають принципово нові завдання, схильністю до самостійності, 
новаторством, відкритістю до всього нового, здатністю до ризику. 
       Зоя Едуардівна Скринник – Людина, яку можна назвати лідером-
творцем, адже привертає вона до себе людей, насамперед, здатністю 
розпізнавати нові проблеми і формувати їх у цікавій і захоплюючій 
формі. Викладачі кафедри 
цінують могутній інтелект і креативність керівника, здатність братися за 
вирішення складних проблем, тому що проблеми в її постановці 
захоплюють, а сміливість рішень привертає увагу і надихає на ініціативу. 
Вона не командує, а запрошує до співпраці. Викладачі кафедри духовно 
тягнутися до свого керівника, адже Зоя Едуардівна ставиться до всіх 
доброзичливо, з повагою, виявляє доброту, здатність до 
співпереживання, і робить це всякий раз, коли цього від неї чекають. 
       Особистісні лідерські якості сприяли активній громадській позиції і 
високому науковому авторитету професора. З. Е. Скринник – Член 
вченої ради Д 35.051.02 із захисту кандидатських та докторських 
дисертацій при Львівському національному університеті імені Івана 
Франка, учений секретар Українського філософсько-економічного 
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наукового товариства, секретар організаційного комітету щорічних 
Міжнародних філософсько-економічних читань «Філософія фінансової 
цивілізації: людина у світі грошей», дійсний член (академік) Академії 
філософії господарства Російської Федерації, член вченої ради 
Всеукраїнської громадської організації «Інститут досліджень економіки і 
суспільства ХХІ століття», почесний доктор наук Інституту досліджень 
економіки і суспільства ХХІ століття за 2013 рік «За відновлення кращих 
традицій вітчизняної школи філософії господарства, розвиток її сучасної 
парадигми, визначний особистий внесок у міждисциплінарні дослідження 
еволюції фінансової цивілізації, творче переосмислення людини і 
людської діяльності у світі грошей епохи глобальних трансформацій, за 
підготовку нових генерацій фахівців у галузі філософії, економіки, 
фінансів, банківської справи, за професійну бездоганність та відданість 
науці». 
       Пригадується, що при врученні нагороди на відзначення заслуг 
педагога-науковця щодо організаторської діяльності у проведенні 
щорічних, вже VII Міжнародних філософсько-економічних читань в 
Університеті банківської справи НБУ  та налагодження міжнародної 
співпраці з навчальними закладами і науковими установами зарубіжжя, 
ректор Університету професор Т. С. Смовженко зазначила, що Зоя 
Едуардівна Скринник є автором багатьох економічно-філософських 
інновацій, тим генератором, який мобілізує науковців, студентів і 
аспірантів до втілення в життя ідей, спрямованих у майбутнє. Черговим 
підтвердженням цього є наукове керівництво проведенням 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Евристичний потенціал 
мислення людини в інформаційному світі», написання  нової навчально-
наукової праці для магістрів «Людина – громадянин планети Земля».  
       Понад десять років З. Е. Скринник є керівником постійно діючого 
семінару педагогічної творчості для професорсько-викладацького складу 
Львівського інституту банківської справи УБС НБУ. Його створення було 
зумовлено необхідністю розроблення сучасної концепції сприяння 
розвиткові педагогічної майстерності молодих викладачів, спрямованої 
на реалізацію традицій економічної освіти і національного  виховання та 
вимог суспільства до вищого навчального закладу у формуванні ділових 
і особистісних якостей студентів – майбутніх фахівців банківської справи, 
фінансово-економічної сфери. Семінар педагогічної творчості сприяв 
залученню молодих викладачів економічних дисциплін і аспірантів до 
чарівного світу педагогічної мудрості, до оволодіння технікою мовлення, 
ознайомлення з педагогічними системами А. Макаренка, В. 
Сухомлинського, з проникненням у глибини педагогічних і філософських 
поглядів І. Франка, осягненням системи театральної майстерності К. 
Станіславського. Основну структуру діяльності семінару як форми 
підвищення фахової кваліфікації молодих викладачів було  
сформульовано на засадах одухотворення навчального процесу аурою 
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педагогічної культури з урахуванням концептуальних положень програми 
«Основи педагогічної майстерності» [2]. У методичному забезпеченні 
семінару акумульовані ідеї професійного навчання, зорієнтованого на 
формування особистості студента-економіста як майбутнього фахівця і 
громадянина-патріота, положення про педагогічну майстерність як 
комплекс властивостей особистості педагога, усвідомлення ролі мотивів 
самоактуалізації особистості у педагогічній діяльності та виокремлення 
домінантної ролі гуманістичної спрямованості у системі професійно-
ціннісних орієнтацій викладача.  
         Розпочатий експеримент спонукав до опанування культури 
педагогічного та міжособистісного спілкування, інноваційних технологій 
підготовки та організації лекцій, семінарських занять, позааудиторних 
виховних заходів, став дійсно курсом педагогічної майстерності. Цьому 
сприяли творчі зустрічі студентів, аспірантів і викладачів інституту з 
провідними науковцями і митцями України і зарубіжжя. Серед них – Г. П. 
Васянович, доктор педагогічних наук, професор, директор Львівського 
науково-практичного центру Інституту професійно-технічної освіти НАПН 
України,  Б. М. Козак – актор, режисер, театрознавець, народний артист 
України, Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, 
актор Львівського національного театру імені Марії Заньковецької, 
Академік Академії мистецтв України, Й. А. Габер – доктор економічних 
наук, професор Вищої Школи Банківництва з міста Познань  Республіки 
Польща, Ю. М. Осипов – доктор економічних наук, професор, президент 
Академії філософії господарства Російської Федерації, керівник Центру 
суспільних наук Московського державного університету ім. М. В. 
Ломоносова.  
       Під керівництвом З. Е. Скринник викладачі кафедри суспільних 
дисциплін розробили і  з 2004 року реалізують авторську концепцію 
навчально-ознайомлювальної практики студентів першого курсу з 
гуманітарних дисциплін, мета якої – поєднання теорії з практикою, 
розвиток творчих здібностей практиканта. Цикл психолого-педагогічних 
та правознавчих дисциплін у навчальному закладі економічного 
спрямування інтегрує сукупність усіх тих явищ, які можна назвати 
людинознавчими. У наукових працях професор З. Е. Скринник доводить 
можливість синтезу понять «людини економічної» і «людини етичної», 
адже відбувся синтез економічної науки з практичною психологією [7, 
390]. Гуманітарна підготовка забезпечує розвиток загальної і професійної 
культури студентів – майбутніх економістів і фахівців з банківництва, 
формування творчого мислення, професійно значущих комунікативних 
якостей. Курси правознавчих та психолого-педагогічних дисциплін у 
вищій школі допомагають  студентам усвідомити соціальну необхідність 
правових і моральних норм,  важливість ділового спілкування в колективі 
та з клієнтами установи в умовах ринкової системи господарювання [5, 
98].  
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       На підтвердження позиції академіка І. А. Зязюна, що «талановитий 
педагог – запорука успішності суспільства і держави, а основна місія 
вчителя – прищепити любов не стільки до предмета, скільки до освіти» 
[3, 132], належить сказати про педагогічну майстерність З. Е. Скринник як 
про талановитого викладача, коли кожна лекція – це майстер-клас, 
звернений і до студентської аудиторії в цілому, і до кожного студента 
зокрема.  
       Ось, як приклад, відкрита лекція професора  З. Е. Скринник на тему: 
«Онтологічна проблематика в некласичній філософії» з дисципліни 
«Філософія» для студентів першого курсу. Виклад складної філософської 
теми поєднується з відомими та знайомими студентам подіями 
сучасності. Логічним у цьому аспекті є використання міжпредметних 
зв’язків, залучення студентів до пригадування відомих їм знань з різних 
навчальних дисциплін: історичних подій,  понять з фізики, хімії, проблем 
психології, що, безумовно, сприяє глибокому осмисленню та розумінню 
теми лекції, на рівні підсвідомості підводить кожного слухача до висновку 
про необхідність використання засвоєних знань у практичній діяльності. 
       Монологічний виклад відбувається у постійному діалозі із 
студентами, спрямований на активізацію їхньої думки, розуміння 
конспекту і пригадування базових знань. Активно використовуються 
«опорні» сигнали, наочність: формули, схеми, малюнки, ключові слова, 
мультимедійне забезпечення. Ефективності лекції сприяє мовна 
культура педагога, що вирізняється оригінальністю, різноманітністю, 
гнучкістю, використанням наукового і розмовного стилів, елементів 
гумору. Важливу роль в активізації мисленнєвої діяльності студентів 
відіграють часті звертання до студентів («імпульси») з пропозицією дати 
відповідь (принцип гри, аукціону: хто відповість? Хто краще?). 
Оцінюється кожна відповідь студентів, кожне прагнення «думання» (І. 
Франко). Характерно, що лекція закінчується, як правило,  спрямуванням 
у день прийдешній. 
       Майстерністю викладання Зоя Едуардівна охоче ділиться, вчить 
студентську молодь глибокої філософської мудрості: думати, любити, 
бути відповідальними, працювати в команді, шанувати і шануватися. 
Колеги-викладачі використовують досвід  професора З. Е. Скринник у 
своїй практичній педагогічній діяльності. Викладачі кафедри проводять 
чимало заходів, присвячених знаменним і трагічним подіям української 
історії, актуальним питанням виховання студентів.  До прикладу, 
студенти Інституту брали участь в обговоренні конституційної реформи, 
закону України «Про вищу освіту». За допомогою фахівців кафедри 
майбутні банкіри та економісти успішно здійснюють науково-пошукові 
дослідження, беруть участь у студентських науково-практичних 
конференціях, дискусійних клубах, різноманітних конкурсах і олімпіадах 
студентських робіт, у яких щорічно отримують призові місця і нагороди.  
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       Як наголошує академік Н. Г. Ничкало, до особистості педагога, «до 
якості його професійно-педагогічної діяльності, до нього – як до суб’єкта 
навчально-виховного процесу, суб’єкта педагогічного спілкування – нині 
висуваються нові, зрослі вимоги» [1, 7]. Це впливає на розширення 
комплексу взаємопов’язаних завдань, що покладаються на освіту, 
зокрема: створити необхідні соціально-культурні і соціально-економічні 
умови для розвитку особистості студента, для його фундаментальної 
загальнокультурної підготовки, формування високих морально-етичних 
якостей; сприяти професійному становленню; стимулювати інноваційну 
діяльність у різних освітньо-виховних системах, педагогічну творчість, що 
дає можливість досягти рівня педагогічної майстерності [6, 255]. 
     Отже, досвід науково-педагогічної діяльності доктора філософських 
наук, професора Зої Едуардівни Скринник як Педагогіка творчості, 
людськості, гуманізму і добра підтверджує, що концепція педагогічної 
майстерності знаходить втілення в діяльності педагогів вищих 
навчальних закладів економічного профілю, у фаховій економічній 
підготовці молоді. І це важливо для вирішення завдань сучасності. Адже, 
як писав Іван Франко,  «розбудувати себе, народ і людство зможе тільки 
молодь, що сягає зір. Молодь має творити з себе чисте, вище людство й 
тому мусить встати радість життя, красу і знання». Запорукою цього є 
творчий педагогічний процес, що як і життєвий шлях людини,  має 
матеріальний і духовний потяг до суспільно-економічного та 
інтелектуального вдосконалення. І тому вдосконаленню немає та й не 
може бути меж, адже  майстерність – безкінечна. 
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Health indicators have always been a reflection of the socio-economic 

processes of society. In general mortality structure an important place take 
mortality indexes classified as preventable, including suicide. According to 
WHO  criteria suicide rate in excess of 20.0 per 100 thousand population per 
year is considered to be critical. 
         Suicides by concentrating a result of numerous factors, closely related 
to all spheres of human life and activity, and their level can be attributed to 
one of the indicators of social well-being of society. 

In today's globalization and socio-economic instability, problem of 
suicide has become even more widespread. 

The bulk of the acts of suicide among the population falls on countries 
such as Lithuania, South Korea, China [1], Russia, Kazakhstan, Guyana, 
Japan, Belarus, Ukraine [2], with a high suicide rate (more than 20 per 100 
thousand of population Each year, about 1.1 million people end their lives by 
suicide(according to unofficial data, this figure reaches up to 5 million.) and 
about 20 million make unsuccessful attempts, among which is 4 times more 
frequently men with completed acts of suicide, while women in 4 times more 
likely to make attempt of suicide [3], but by the choice of sparing ways, they 
stay alive. However, in practice Suicidology there are frequent cases of 
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During 2012 there were 19.2 cases per 100,000 population. According 
to the country's leading psychologists, the main forms of men suicide is 
hanging, women- poisoning drugs. Suicides, verified acts of medicolegal 
examination showed that the socio-demographic and medical-social 
characteristics of a cohort of suicide in most cases differed significantly from 
analogous characteristics of the population.  

Moreover, this situation has been in urban and rural areas among 
suicides significantly higher proportion of men, the elderly, divorced and 
widowed, living alone, unemployed people who have a mental illness, chronic 
alcoholics, people with disabilities. If we take into account that 10% of 
suicides in cities and 6% in rural areas during the life abused of alcohol with 
no signs of chronic alcoholism , then the factor of alcohol abuse should be 
considered as one of the leading in the formation of a cohort of suicide. In 
addition, the increase in suicides was more pronounced in rural areas [10]. 

 Important is the fact that our country is in the lead and on adolescents 
and youth suicide, only occasionally after Russia and Lithuania. In the same 
2012, there were about 200 suicides of underages. Factors of suicide are: 
bullying, loss of interest in life, fear for the future, falling standards of social 
behavior, fear to be responsible, show scenes of violence in the media, etc. 
[11]_ In 2011, UNICEF has investigated the causes of child suicide in 
Kazakhstan [12]. Research vulnerabilities of children in urban areas were 
identified that vulnerable children, victims of kid-trafficking and the sex 
industry are making a suicide attempt or commit suicide as a result of various 
factors [13]. Such as, for example, conflicts with parents and guardians, cruel 
treatment, seen domestic violence, divorce or death of parents and 
guardians, abandonment, death consanguineous relatives and best friends, 
conflicts or loss of loved ones, bullying by peers at school, institutionalization, 
indecent assault and rape, poverty, etc. [14]. In recent years, the country 
assumed series of measures to prevent suicides. 

One of them is the implementation of the Inter-Ministerial Action Plan 
for the Prevention of suicide for 2012-2014, the purpose of which was to carry 
out preventive work_ In the city of Almaty established organizational 
Analytical Center of suicides at mental health centers, law enforcement 
agencies are engaged in the sourcing of Kazakhstan media and Internet 
sites, that creating suicidal spirits. In the Republic constantly monitors suicidal 
activity, work helpline provides advice and advocacy and educational work 
among the population. It is important to note that suicide prevention should 
also be directed to the improvement of social conditions, improving life skills 
and ability to cope with life's problems, reduced access to means of suicide, 
providing adequate psychological assistance to children and adolescents. 
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 Впродовж останнього десятиліття в системі освіти України 

відбуваються динамічні зміни, які пов'язані з оновленням змісту та форм 
навчання дітей з особливими освітніми потребами. Певною мірою ці 
зміни відобразились у впровадженні інклюзивного навчання. Сьогодення 
освітніх реформ у державі означене тим, що розвиток інклюзивного 
навчання є одним із пріоритетних напрямків в політиці захисту прав 
дитини. Реалізація інклюзивної політики сприяє поступовій 
трансформації освітнього середовища.  

У Наказі МОН України від 11.09.2009 р. № 855 «Про затвердження 
Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 рр.» вказується, що 
теперішні організаційно-методичні засади навчального процесу у 
загальноосвітніх школах орієнтовані на дитину, яка нормально 
розвивається, без урахування особливостей психофізичного розвитку 
дітей з особливими потребами. Невідповідність форм і методів 
педагогічного впливу на таких дітей може створювати передумови для 
формування у них негативного ставлення до навчання, девіантної 
поведінки. "Серед дітей, які приходять до школи значна кількість не мали 
змоги одержати в ранньому віці корекційно-педагогічної та медичної 
допомоги, тоді як більшість із них мають різноманітні порушення 
соматичного або психічного розвитку."[3,7] Інклюзивне навчання повною 
мірою не є альтернативою спеціальній освіті, проте воно значно 
розширює її можливості. Школи з інклюзивним навчанням мають 
працювати у тісному зв'язку із спеціальними загальноосвітніми 
навчальними закладами, використовуючи напрацьовані методики роботи 
з дітьми тієї чи іншої нозології, залучати до консультування спеціалістів 
із багаторічним досвідом роботи з такою категорією дітей. У зв'язку з цим 
особливої актуальності набуває організація своєчасного системного 
психолого-педагогічного супроводу учнів з порушеннями розвитку. 

Важливою передумовою якісної освіти дітей, які навчаються за 
інклюзивною формою, є пристосування школи (адміністрації, учителів, 
більшості учнів) до потреб і можливостей кожної особистості, створення 
умов психологічного комфорту в новому середовищі. 
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Теперішні спостереження  показують, що наразі є значна кількість 
дітей з особливими освітніми потребами, які знаходяться в 
загальноосвітньому просторі в ситуації "псевдовключення". Дитина 
залишається без корекційної допомоги, без уваги з боку держави і не 
отримує навчання згідно своїх здібностей.   

Спеціальні навчальні заклади мають багаторічний досвід роботи з 
дітьми з особливими потребами, педагогічні кадри навчені та готові до 
особливостей взаємодії з такими дітьми різних нозологій та різного віку. 
"До безперечних досягнень можна віднести: створення в спеціальних 
навчальних закладах достатньої матеріальної бази, забезпечення 
відповідних умов для надання корекційної допомоги, організацію 
професійно-трудової підготовки." [2,146]. Нажаль в нашій державі 
сучасна освітня політика разом з турботою про реалізацію ідей інклюзії 
демонструє тенденції до скорочення спеціальних навчальних закладів. 
Позитивним моментом політики впровадження інклюзії став наказ МОН 
України від 14 червня 2013р. № 768 "Про затвердження плану заходів, 
щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми 
потребами, у тому числі дітей-інвалідів" в пункті 3.9. рекомендовано: 
"Укласти угоди між спеціальними загальноосвітніми школами-
інтернатами, навчально-реабілітаційними центрами та загальноосвітніми 
школами щодо надання консультативної роботи педагогічним 
працівникам та корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з особливими 
освітніми потребами, які навчаються в класах з інклюзивним навчанням." 
Але на практиці це трансформувалося у передачу для користування 
спеціальної літератури та короткотривалі поверхневі консультації для 
вчителів загальноосвітніх шкіл. Фахівці навчально-реабілітаційних 
закладів готові надавати батькам і дітям більше допомоги, але постають 
перед проблемами узгодження часу та місця спілкування.  

Українські фахівці, які вже більше 10 років впроваджують ідеї 
інклюзивної освіти, зустрічаються з вже пережитими зарубіжними 
колегами проблемами. Серед причин неуспішної інклюзії в світі, однією з 
найперших зарубіжні вчені називають відсутність зв’язку між 
інклюзивними і спеціальними освітніми закладами (Ф.Амстронг, 
Д.Амстронг, Л.Бартон, Г.Деніелс, Р.Зінглєр, Т.Невіл).  В свою чергу, 
спеціальні заклади мають накопичений досвід і великий практичний 
потенціал у навчанні та вихованні дітей з психофізичними порушеннями. 

Беручи до уваги думку таких провідних українських фахівців в 
галузі корекційної освіти як В. Бондар, Н. Бібік, Е. Денілавічуте, 
С. Єфімова, В. Засенко А. Колупаєва, С. Литовченко, С. Миронова, 
М. Найда, В. Синьов можемо стверджувати, що інклюзивна освіта не є 
запереченням спеціального навчання, багаторічний досвід 
упровадження якого є в Україні, а навпаки –  розширює можливості як 
спеціальних, так і загальноосвітніх шкіл, змінює практику співпраці 
педагогів з батьками та дітьми. В більшості регіонів ця дискусія набуває 
значного загострення, тому необхідно якнайшвидше подолати конфлікт 
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інтересів в органах освіти, а саме – сприяти розвитку взаємозв’язку 
інклюзивної та спеціальної освіти.  

На сьогоднішній день відчувається гостра нестача роз’яснювальної 
роботи з соціумом, громадою, педагогічною та медичною громадськістю. 
Варто розвинути розуміння педагогічними колективами необхідності 
взаємодії в інтересах дитини та її майбутнього. 

За цих обставин є особливо актуальним  розробка механізмів 
взаємодії фахівців з галузей спеціальної освіти та колективів 
загальноосвітніх шкіл, які включаються у процес розвитку інклюзивної 
освіти в Україні. Необхідно грамотно сформувати систему взаємодії яка 
б дозволила реалізовуючи інклюзивну політику розвинути інклюзивну 
культуру та з позитивними здобутками реалізувати проекти інклюзивної 
практики навчання дітей з особливими потребами. 

Розробка і реалізація механізмів взаємодії між спеціальними 
навчальними закладами, навчально-реабілітаційними центрами та 
педагогами загальноосвітньої школи у процесі реалізації державної 
політики щодо інклюзивної освіти дозволили б ідеї перевести у сферу 
практичного застосування. Необхідно розробити чіткі форми та 
ефективні шляхи залучення фахівців спеціальної освіти до забезпечення 
права дитини з особливими освітніми потребами на адекватну 
психолого-педагогічну, реабілітаційну допомогу, а їх сімей на об'єктивну, 
коректну поінформованість стосовно особливостей навчання. 

Для досягнення мети бажане поетапне вирішення таких завдань: 
-  висвітлити ресурсні можливості закладів спеціальної освіти, які 

володіють фахівцями, методиками та технічними засобами для 
реалізації завдань спеціальної, корекційної допомоги дітям з 
особливостями розвитку, для організації дієвого інклюзивного навчання;  

- сформувати механізми залучення фахівців спеціальної освіти для 
забезпечення якісного навчання дітей з особливими потребами; 

- обґрунтувати та розробити методичне забезпечення формування 
взаємозв’язку між спеціальними навчальними закладами та 
загальноосвітніми школами в процесі реалізації напрямків інклюзивної 
освіти; 

- розробити рекомендації як повноцінно використати переваги 
інклюзивного навчання, для батьків дітей з особливими освітніми 
потребами, які обирають їх навчання у загальноосвітніх школах; 

- активізувати пропаганду формування об’єднаного освітнього 
середовища на умовах взаємодії спеціальної та загальноосвітньої 
педагогіки в інтересах дітей. 

Формування взаємозв’язку між спеціальними навчальними 
закладами та ЗОШ в процесі реалізації напрямків інклюзивної освіти є 
одним з базових кроків для впровадження ідей інклюзивної освіти. При 
умові вирішення цих питань активізується процес оптимізації механізмів 
взаємозв’язку між спеціальними навчальними закладами та 
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загальноосвітніми школами в ході реалізації напрямків інклюзивної 
політики.  
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            Будущее нашей страны сегодня во многом зависит от 
реформирования среднего и высшего образования. Если новый 
революционный Закон о развитии высшего образования в 2014 году, 
наконец, был принят, то  направления реформ в  области среднего 
образования обсуждается. Из выступлений представителей 
Министерства образования и науки Украины  становится ясно, что речь 
идет об изменении сроков обучения, компьютеризации, повышении 
качества изучения иностранных языков и др. Конечно, это все важно и 
необходимо, но это в русле традиционной (знаниевой) образовательной 
парадигмы, спотыкаясь о ступеньки которой  мы каждый раз набиваем 
очередные шишки, как дети хлопаем в ладоши, удивляясь и радуясь 
появлению нового ПК: «Еще один компьютерный класс! Еще один 
компьютерный класс! Еще один компьютерный класс!»… Да, количество 
компьютеров, их быстродействие растет огромными темпами. В начале 
80-х годов ХХ  века в мире насчитывалось несколько миллионов 
компьютеров со средней производительностью около миллиона 8-
битовых операций в секунду. Через 20 лет производительность каждого 
отдельного компьютера возросла  в сотни тысяч раз, а суммарное число 
установленных компьютеров увеличилось до миллиарда. Немыслимо 
увеличилась скорость обмена информацией и ее объем. Компания 
Google подсчитала, что за всю историю человечества было написано 
порядка 130 млн. книг, которые составляют обобщенное знание 
человечества. По оценкам американских специалистов, если тенденции 
сохранятся, то к 2060 году объем знаний по сравнению с сегодняшним 
днем увеличится в 20 раз[20,76]. 
         Один из наиболее авторитетных футурологов Запада Мичио Каку 
из США, в 2013 году прочитал лекцию «Физика будущего». В ней он 
рассказал о дальнейших перспективах развития информационного 
общества. Ценность его предсказаний состоит в том, что автор не 
просто описывает технологии будущего, но и рассказывает о способах 
их достижения. Каждый прогноз основан на существующих научных 
достижениях, которые он экстраполирует на годы вперед.  
           По мнению ученого, в ближайшие десятилетия произойдут 
фундаментальные открытия в области науки и техники. По степени 
влияния их можно сравнить с эпохой Великих географических открытий. 
Через 15-20 лет может начаться эра квантовых компьютеров, которые по 
производительности в тысячи раз будут превосходить обычные ПК. 
Процессоры станут настолько дешевыми и микроскопическими, что их 
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будут встраивать во все бытовые приборы (они станут «умными»). Сам 
мир станет покрыт глобальной информационной паутиной, с которой 
люди будут взаимодействовать с помощью гаджетов. В будущем генная 
терапия сможет излечить все или почти все из 5000 известных 
генетических заболеваний. К середине века ученые перейдут от 
«простого» ремонта  генов к их улучшению. Людей собираются 
конструировать по образу и подобию известных спортсменов и героев 
боевиков или  – с  набором идеальных качеств. Ученые научатся 
замедлять процесс старения, а к 2100 году, возможно, обращать его 
вспять. Между 2025 и 2050 годом может  произойти нанореволюция: 
роботы станут обычным явлением. Следующим шагом в развитии НТП 
будет телекинез.  
         Все это вызывает безусловный интерес, но порождает новые 
вопросы. Например, почему революционное развитие НТП не уберегло 
человечество от двух Мировых войн?; почему с момента завершения 
Второй Мировой войны на нашей планете было всего 26 полностью 
мирных дней, а все остальное время где-то проливалась кровь?; почему 
стали возможны последние события в мире и Украине, поставившие 
человечество на грань очередной уже ракетно-ядерной войны? 

  Не следует забывать и об обострении других глобальных проблем 
современного мира: экологической, энергетической, продовольственной, 
демографической. Нерешенность многих из них заставляет 
человечество все чаще задумываться о рисках и угрозах существованию 
земной цивилизации.         

В 2000 году соучредитель и глaвный специaлист компaнии "Сaн 
мaйкросистем" Б.Джой написал эссе «Почему мы не нужны будущему», 
которое вызвало большой резонанс и оживленную дискуссию во всем 
мире. «Мы влетаем в новый век без плана, без контроля, без тормозов, 
– писал автор. Момент, когда мы уже не сможем контролировать 
ситуацию, быстро приближается». В конце прошлого, начале нынешнего 
столетия появились настораживающие исследования ученых, 
предупреждавшие о возможном апокалипсисе. Среди них работы 
Д.Лесли «Конец света. Наука и этика человеческого вымирания», М.Риса 
«Наш последний час. Предупреждение ученого: как террор, ошибка и 
природная катастрофа угрожают будущему человечества в этом веке и 
далее», Р.Познера «Катастрофа. Риск и реакция», Н.Бострома «Угрозы 
существованию. Анализ сценариев вымирания». Общий вывод, который 
делают все авторы не утешительный: неуправляемое развитие новых 
технологий, бряцание уже накопленным ядерным потенциалом может 
привести к глобальной катастрофе. Риски этого достаточно 
значительны. Бостром пишет о 25% вероятности серьезных испытаний в 
ближайшие 200 лет, Рис полагает, что шансы на возможность 
возникновения катастрофы в ХХ1 веке составляют 50%, Лесли 
оценивает их в 30% в ближайшие 500 лет[20, 206-207].  
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          Быстрыми темпами формируется информационное общество. В 
2013 году в газете «Зеркало недели» президент АПН Украины В. 
Кремень выступил с фундаментальной статьей «Образование: 
ценностные ориентиры сетевого общества». Опираясь на труды 
известных американских ученых, автор   высказал интересную мысль о 
том, что во второй половине прошлого века начался процесс 
реконструкции общественных отношений на пути к созданию сетевого 
общества. Произошла информационная революция. Возникли новая 
экономика – информациональная/глобальная,  культура  реальной  
виртуальности  и   «Homo Interneticus». По мере развития сетевого 
общества происходит    усиление противоречий между развитыми 
странами и отсталыми. Водораздел между ними проходит по линии 
качества получаемого образования[6,7].  
         Неужели все это не заставляет нас серьезно задуматься над тем, 
что образование всегда состояло из двух частей – обучения и 
воспитания. Причем классики педагогики,  всегда говорили о приоритете 
второго над первым. «Педагогический процесс только тогда хорош, –  
пишет академик  Ш.А. Амоношвили,  когда в нем воспитание идет 
впереди обучения, ибо вызванные им к действию духовные силы будут 
впитывать знания как пищу, необходимую для дальнейшего роста и 
становления личности школьника» [2,27]. 

 Уровень знаний в развитых странах с каждым годом возрастает. Но 
нашей страны нет на этом празднике жизни. О качестве  среднего 
образования в странах мира можно судить по данным, приведенным в 
газете The Times в конце 2012 года. На основании использования 
Международной программы по оценке образовательных достижений 
учащихся (PISA) первое место заняла Финляндия, в  образовательной 
системе которой активно используются идеи гуманно-личностного 
подхода к ребенку. Далее Южная Корея, Гонконг, Япония, Сингапур, 
Великобритания, Голландия, Новая Зеландия, Швейцария и Канада[16]. 
Самыми успешными оказались те страны, где  наиболее  высок статус 
учителя и существует развитая образовательная культура. Может ли 
Украина претендовать на место среди когорты передовых государств? В 
2014 году британским аналитическим центром The Legatum Institute был 
изучен индекс общественного благополучия и его развитие 
в глобальном масштабе. Из 142 стран, учавствовавших в исследовании, 
по уровню развития образования Украина заняла  31 место. Но при этом 
72-е место по уровню развития экономики, 61-е– предпринимательства, 
121-е – управления, 86-е – здравоохранения, 55-е – безопасности 
(рейтинг проводился до начала военных действий в Украине), 107-е – 
личных свобод, 36-е – социального капитала[15]. Если  вспомнить, что 
по оценкам ВОЗ Украина находится в первой десятке стран по детскому 
алкоголизму, количеству самоубийств, росту наркомании, то можно 
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сделать вывод о том, что рост знаний в нашей стране существенно 
опережает развитие духовности и нравственности.  

 Ситуация, которая сложилась сегодня в школе, далека от идеала. 
Если  обучением детей украинская школа как-то занимается, то 
воспитание в большинстве случаев происходит  формально. Идут 
негласные споры между родителями и учителями школьников на тему, 
кто должен заниматься воспитанием. В результате столь важное 
направление образования, которым призваны заниматься и семья, и 
школа, остается «на обочине». Рыночная идеология ворвалась и  в 
образовательный мир: иметь, богатеть,  брать от жизни все, заботиться 
о своих личных интересах. Школа сегодня нередко превращается в  
рынок образовательных услуг, собирателя необъявленных налогов с 
родителей,  продавца знаний, а, инода, и просто оценок. Акцент на 
знание, уменьшение внимания к вопросам нравственного воспитания  на 
фоне разобщенности в семье и отсутствия культуры в обществе 
приводят к юношеской инфантильности и нигилизму.  
          Как жаль, что наша школа слабо использует идеи великого 
украинского педагога В.А. Сухомлинского, в основе которых лежит 
воспитание Красотой. Его мысль о том, что ребенок, вырастивший розу 
для других людей, если единственным его вознаграждением стало 
наслаждение Красотой, не способен на подлость, зло, цинизм и 
бессердечность является для многих классической. Педагогические 
идеи Василия Александровича  широко востребованы  в учебных 
заведениях Китая, где несколько сотен школ трепетно относятся к его 
творческому наследию. Он не просто агитировал за эстетическое 
воспитание, во многих своих трудах он показывал, что без эстетического 
воспитания вообще никакого воспитания не существует. Сухомлинский  
учил, что ребенка нужно научить чувствовать красоту природы,  красоту 
слова, музыки,  живописи, и, наконец,  понимать высшую красоту – 
красоту человека, его труда, его поступков, его жизни. Это очень 
трудная задача, требующая от школы и семьи  огромного терпения. По 
мнению великого педагога,  Красота  нужна не только для того, чтобы 
восхищаться ею, а чтобы в  результате восприятия Красоты  утончалась 
душа ребенка. В процессе воздействия должна возникать та самая 
духовная общность между учителем и учеником, родителями и детьми, 
без которой воспитание не может состояться. Через утончение, через 
воспитание чувств, способность восхищаться Красотой, в широком 
понимании этого слова, возникает состояние «воспитываемости» у 
детей.   Воспитание Красотой помогает  обратиться к сознанию,  
совести,  душе  ребенка, воздействовать на него словом,  личным 
примером, влиянием семейного  и школьного коллективов. Воспитание 
усложняется в огромной степени, но результаты становятся гораздо 
более весомыми. Как же воспитывать ребенка? Рекомендации по этому 
вопросу тоже дали классики педагогики: через создание духовной 
общности между взрослым и ребенком. Об этом они писали во многих 
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своих книгах и статьях. А общность рождается только при наличии 
любви, любви чуткой, понимающей, жертвенной, родственной. Всегда 
должен быть результат совместного времяпровождения: мудрые 
советы, умные разговоры, увлекательные походы, хорошее чтение. В 
этом времени должно что-то быть, чтобы ребенок ждал его с 
нетерпением. В ходе этого общения очень важен личный пример 
учителя, отца и матери.  
         Одно из важнейших условий развития духовной жизни связано с 
качеством и количеством образов. «Качество образов, – пишет академик 
Ш. Амонашвили, – определяется такими критериями, как красота и 
изящество, возвышенность, открытость. Качественными могут быть 
образы любви, доброты, радости, сорадости, сострадания, 
великодушия; образы науки (законы природы, строение веществ, 
целостная картина мира); образы героизма, преданности, служения, 
самопожертвования; образы труда и творчества и т.д. Чем больше 
будет таких светлых образов в духовном мире, тем многограннее и 
богаче станет там жизнь. Духовный мир не может быть перенаселен» [1, 
48]. Давайте задумаемся, насколько качественны образы для 
воспитания духовности в нашей современной жизни?  
         Серьезной преградой на пути развития среднего образования 
остается авторитаризм. Авторитарный стиль педагогического 
руководства представляет собой стрессовую воспитательную систему, 
основанную на властных отношениях, игнорировании индивидуальных 
особенностей обучаемых, пренебрижении к гуманистическим способам 
взаимодействия с воспитанниками. Принцип авторитарной педагогики – 
учитель, родитель – субъект, а ребенок – объект воспитания и обучения. 
В результате, так называемое, обучение перерастает в насилие над 
личностью маленького человека. Он выполняет требования школы и 
родителей, но только лишь потому, что боится. Однако чем старше 
ребенок становится, тем труднее его контролировать таким способом. 
Ребенка считают  маленьким, безответственным, не способным 
самостоятельно мыслить человеком. Не давая ему решать посильные 
задачи, не прислушиваясь к его мнению, учитель и родители делают 
главную ошибку: убивают инициативу, не дают возможности пройти ему 
свой путь. Ребенок, с малых лет, приученный только подчиняться, 
утрачивает творческое начало, уходит от ответственных решений; ему 
недостает инициативы и самостоятельности. В то же время 
формируется скрытая, бессознательная жажда власти, которая в зрелом 
возрасте нередко приводит к жестким методам руководства 
подчиненными  и  воспитания своих собственных детей. По статистике 
более 50% населения Украины в течение своей жизни страдали от 
домашней тирании, причем 30% испытывали ее в детском возрасте. 
         В основе преодоления проблем украинской  школы, развития новой 
личности, духовности и нравственности детей, в первую очередь, лежит 
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изменение педагогического сознания учителя. Существует философский 
принцип: подобное воспитывается подобным: нравственность 
воспитанника – нравственностью учителя, духовность – духовностью. 
Именно об этом писал В.О. Сухомлинский: «…необходимо, чтобы 
личность учителя предоставляла наиболее яркое, действенное и 
благотворное влияние на личность ученика»[19].  
 Сегодня ясно, что без коренного улучшения положения и качества 
работы учителя преодолеть проблемы современной школы в Украине 
невозможно. Социологические опросы показывают,  что профессия 
учителя не является престижной. По данным Государственной службы 
статистики сфера образования находится в пятерке наиболее 
низкооплачиваемых отраслей в Украине. Средняя зарплата в отрасли в 
августе 2013 года составляла 2542 грн. Сравнительный анализ зарплат 
учителей Украины и других стран в 2013 году показывает, что по этому 
показателю педагоги нашей страны обогнали лишь коллег из 
Белоруссии. 80% учителей Украины не удовлетворены своим 
материальным положением, испытывают психологический дискомфорт. 
Отсутствует система подготовки и поддержки талантливых педагогов. 
Учиться на учителя идут, как правило, или энтузиасты, которых 
меньшинство, или неудачники, не поступившие на более престижные 
факультеты. Практика показывает, что сегодня педагогические ВУЗы 
часто ограничиваются тем, что дают будущим педагогам 
профессиональные знания, умения и навыки, но мало внимания 
уделяют становлению личностных, профессионально значимых качеств 
учителя.  
         Одной из основных проблем украинской школы является то, что из 
нее  исчезает такое великое начало, без которого немыслимо 
качественное воспитание и обучение, как любовь к ребенку. 
«Кибернетический человек» все чаще ищет для себя «кибернетического 
учителя», которому не ведомо чувство любви к детям. Методика, 
техника, компьютер, Интернет, методика, методика… – вот постулаты 
такого учителя. Он мечтает работать в «кибернетической школе», где 
все предусмотрено, кроме самого главного, как воспитывать и учить 
детей в любви. Нельзя познать ребенка, не любя его. Все выдающиеся 
педагоги прошлого стали светочами педагогической культуры, 
человечности, прежде всего потому, что они любили детей. Подлинный 
учитель понимает, что лишь: «В любви Ребенок находит вдвое больше 
источник роста».  О том «Как любить ребенка» попытался ответить, 
находясь в окопах первой мировой войны Я.Корчак, в одноименном 
произведении, получившем мировое признание. «Я не знаю, как любить 
детей, но я знаю, что только в любви к детям мы можем воплотить нашу 
Веру и Надежду в их счастливую жизнь!» –  вот подтекст его мудрых 
размышлений»[8]. Этот подтекст великого учителя расшифровал В.А. 
Сухомлинский: «Человеческая любовь – могущественная сила 
воспитания. Тот, кто умножает жизнью своей это бесценное богатство 
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человеческого духа, – тот, воспитывая самого себя, воспитывает своих 
детей. Ибо, как писал Л.Н. Толстой, суть воспитания детей заключается 
в воспитании самого себя. Воспитание самого себя есть 
могущественный способ влияния родителей на детей»[18, 22-23]. 
         Невозможно преодолеть проблемы современной школы, не 
возродив интерес учителя к классической педагогике. К сожалению, в 
информационном пространстве учителя наших дней  практически 
отсутствует классическое педагогическое наследие. Оно вытеснено 
изучением и внедрением «более современных»  педагогических 
инноваций. В университетах изучение педагогики часто сводится   к 
заучиванию дифиниций, от которых у студентов после сдачи экзамена в  
голове ничего не остается. В ходе общения с учителями в процессе 
курсовой переподготовки замечено, что очень немногие из них могут 
вспомнить наиболее значимые произведения мировых классиков 
педагогики. «Мы не можем мыслить в педагогике так, как если бы не 
было Коменского, Песталоцци, Ушинского, Руссо, Корчака, 
Сухомлинского, – пишет Ш. А. Амоношвили. Почему слабеют наш 
образовательный мир и наше педагогическое сознание?  Потому что мы 
ухитряемся жить без них, без держателей Истин педагогического 
искусства. В наших мытарствах в лабиринтах образования происходит 
великое топтание у подножья гор, вместо того, чтобы поднять голову, 
восхититься вершинами и рискнуть забраться на них»[2, 77]. 
           Акцент, прежде всего на технологизацию и информатизацию 
обучения,  на развитие только лишь знаний приводит к обострению угроз 
для земной цивилизации. В условиях информационного общества 
человек должен мыслить не стандартно, творчески, принимать решения 
в более короткие промежутки времени. Однако система образования  не 
учит его сегодня этому, не готовит  решать не стандартные задачи, 
количество которых в третьем тысячелетии существенно увеличивается. 
Внутренние ресурсы репродуктивно-педагогической цивилизации 
оказались исчерпаны[9, 84-89]. Альтернативой этому курсу может быть 
только переход к креативно-педагогической цивилизации и 
гуманистической образовательной парадигме. Предстоит ревизия всех 
ныне существующих моделей образовательных систем по критерию 
гуманности. Гуманистическая направленность личности определяется 
не многознанием, расширением объема информации, а степенью 
развития чувственно-эмоциональной сферы, способностью отзываться 
на оттенки добра и зла, уродливого и прекрасного.  
         Педагоги многих стран задаются вопросом: «Как, на каких 
концептуальных основах можно создать школу в рамках 
гуманистической образовательной парадигмы?»  По нашему мнению, 
сегодня уже заложен теоретический фундамент для строительства такой 
школы. Он изложен в концептуальных документах, разработанных 
академиком Ш.А.Амонашвили  «Школа жизни. Трактат о начальной 
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ступени образования, основанного на принципах гуманно-личностной 
педагогики»[5],  а также в «Авторской программе  для средней 
общеобразовательной школы, построенной на принципах гуманной 
педагогики «Школа жизни», подготовленной  академиком 
Ш.А.Амонашвили и П.Ш. Амонашвили[4].     
          Выводы. Таким образом, появление и развитие 
«кибернетического» человека, снижение уровня человечности как 
результат использования традиционной образовательной парадигмы, 
взявшей за основу приоритет знаний над воспитанием, игнорирование 
роли учителя в образовательном пространстве, опыта классической 
педагогики, нерешенность организационных, управленческих и 
финансовых вопросов привели к многочисленным проблемам 
современной школы. Выросло поколение «кибернетических» людей, для 
которых их личные желания – превыше всего. Они не смогли усвоить, 
что «в мире, который, – по утверждению В.А.Сухомлинского, – дает 
простор для расцвета человеческих желаний, счастлив лишь тот, кто 
умеет быть властелином своих желаний…»[18, 10].        
          Выйти из этого кризиса  возможно только в том случае, если мы 
поймем, что живем, прежде всего, «в век человека», а не 
информационных, нано- или  каких-то других технологий. Осуществить 
это будет нелегко – «болезнь» запущена. Выздоровление возможно 
либо  эволюционным путем – при наличии хороших докторов и 
правильно подобранного лечения. Или это произойдет быстро, если у 
людей в сознании произойдут революционные изменения. Ясно одно, 
что безболезненно перейти к обществу гуманистических идеалов 
классической педагогики будет не просто. 
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(Bachelor,  Master,  Doctorate) 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО  КАК  НЕОБХОДИМОЕ 
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ЮРИДИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Рашидова  А.  И., 
Российский государственный педагогический университет  
им. А.И. Герцена, кафедра гражданского права,  
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 
Стукалова  Д.  Д. 
Межрегиональный Институт Экономики и права при  
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС,  
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
На современном этапе развития российского общества в свете 

реализации «Стандартов третьего поколения», перехода на 
европейскую систему обучения актуальной задачей становится 
необходимость оптимизации образования, его совершенствование. 
Новая система требований к результатам образования не должна быть 
оторванной от реальных результатов образовательной программы. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года проблемы образования 
обозначены в качестве приоритетов государственной политики, а 
создание комфортной среды проживания для населения определяется 
как основная цель [4]. 

Составной частью ценностной парадигмы России выступают 
общепризнанные принципы и нормы международного права, 
неотчуждаемые права и свободы человека, институциональная модель 
реального конституционализма. Сегодня наблюдается значительное 
сходство конституционных ценностей, воспринятых в большинстве 
государств, отражающих общие ценности международного права в силу 
взаимопроникновения и взаимовлияния культур, таких как уважение 
прав человека, международное сотрудничество и т. д. [6, 113]. 

Постоянно возрастает роль международного сотрудничества в 
области образования, затрагивая самые широкие слои населения всего 
земного шара. Исключительно важную роль в этом процессе играет 
образование, и система ценностных ориентиров современного общества 
определяется представлением об образовании.  

К  объектам ценностных отношений относится образование, 
являясь общей ценностью международного права [1, 114]. 
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В настоящее время объем информации, доступный студентам 
воистину огромен. Конечно, это обуславливает и совершенствование 
технологий, и повышение уровня требований к профессиональной 
подготовке студентов, их уровню знаний. Это особенно актуально для 
студентов юридических специальностей в связи со спецификой их 
будущей профессии, необходимостью срочно и качественно 
реагировать на частые изменения российского законодательства, 
особенно в связи с перенасыщением рынка юридических кадров. 

Все это ставит перед преподавателем непростую задачу по 
увеличению мобильности и эффективности непрерывного юридического 
образования. Становится очевидна необходимость изменения учебно-
методических планов дисциплин, самой системы преподавания. Перед 
педагогами встает необходимость  так организовать учебную нагрузку, 
чтобы не было снижения качества образования, особенно относительно 
обучения в бакалавриате. Сегодня современный педагог должен искать 
новые формы и пути внедрения идей развивающего обучения, стараться 
не просто донести материал, а заинтересовать студента предметом, 
заставить самостоятельно изучать не только теорию права, но и 
судебную практику, проблемы правоприменения. Преподаватель 
должен стремиться воспитывать в студентах активную жизненную и 
профессиональную позицию, нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению, уважительное отношение к праву и закону, способность 
понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе. Особое значение имеют для будущего 
юриста способность осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры, способность принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством, способность 
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства при 
рассмотрении и разрешении споров. Именно активность в учении 
изменяет представления о содержании взаимодействия студента и 
преподавателя.  

Сегодня даже первоклассники обладают большей информацией 
(изменилась их социальная ситуация развития), теперь уроки не 
являются основным источником информации об окружающем мире. 
СМИ оказываются существенным фактором формирования картины 
мира. Доступность Интернета приводит к обладанию объемной 
информацией. Роль преподавателя становится все менее и менее 
значимой. Ведущей ролью для усвоения знаний должна стать роль 
учебного сотрудничества.  

Первым и важнейшим условием перехода общеобразовательного 
учреждения на стандарты нового поколения является понимание 
администрацией и педагогическим коллективом сущности и основных 
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принципов новых подходов к организации образовательного процесса и 
осознание необходимости овладения новыми педагогическими 
технологиями в условиях стремительно развивающегося общества. 

Актуальность проблемы повышения качества образования носит 
постоянный характер и в зависимости от процессов глобализации, 
темпов экономического развития общества, его информатизации, 
расширения международного сотрудничества и интернационализации 
образования выходит на первый план среди задач модернизации в 
целом [3, 80].  

Правовое знание призвано также сформировать ценностную 
ориентацию личности, ее убеждения, на основе которых такая личность 
будет действовать в повседневной жизни, которые станут частью его 
внутреннего мира.  Человек с развитой гражданской правовой культурой 
должен быть готовым понимать и принимать различие культур, религий, 
языков и национальных традиций, быть толерантным и лояльным, 
цивилизованным и добропорядочным [9, 7]. 

Мы часто забываем, что формирование толерантности – это 
составная часть подготовки к межкультурной коммуникации, 
рассматриваемой только лишь как ознакомление студентов со 
страноведческими материалами [5, 92]. На самом же деле тема 
межкультурной коммуникации гораздо шире. Она является «одной из 
магистральных тем международных политических конференций и 
разнообразных научных мероприятий по связям с общественностью», 
однако не существует ни одного учебного пособия, «где бы 
регионоведческие, филологические знания, дипломатические 
компетенции и собственно коммуникативистика были слиты воедино» 
[10, 9]. 

В нашем изменяющемся мире, переживающем процесс 
глобализации, на фоне обострения межнациональных и межкультурных 
конфликтов,  когда главным становится воспитание терпимости,  
взаимоуважения,  понимания и соблюдения своих и чужих прав и 
свобод, правовое образование является одним из важнейших аспектов 
развития общества.  От эффективности правового образования в стране 
зависит не только состояние правовой культуры общества в целом, 
которое, в свою очередь, определяется уровнем правосознания, 
правовой активности, но и правовой деятельности, в которой эта 
культура проявляется, в том числе правотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной. Однако важнее всего для 
будущего нашего государства – воспитание молодежи в духе уважения 
закона, прав других людей, толерантности. Правовое образование 
создает основу для устойчивого развития и функционирования 
государства, общества,  семьи, отдельного гражданина. Следовательно, 
именно правовое образование будет играть значительную роль в 
процессе консолидации общества, в сохранении единого 
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социокультурного пространства страны,  в преодолении многочисленных 
конфликтов [8, 34].  

Для достижения данных задач необходим не только высокий 
профессионализм и желание самосовершенствоваться профессорско-
педагогического состава, но и международная интеграция в 
образовательной сфере, тесное международное сотрудничество, 
возможность делить опытом с коллегами по всему миру. 

Современное общество динамически развивается, создаются 
новые наукоёмкие технологии, целые отрасли народного хозяйства. 
Постоянное появление в арсенале системы образования и общества в 
целом, инновационных технических и цифровых инструментов ставит 
перед педагогическим сообществом проблему реального отставания 
внедрения новых технологий в образовательный процесс. Как 
следствие, возникает риск несоответствия образовательной среды 
социальному запросу общества. 

Многие вопросы впервые включаются в современный 
отечественный юридический дискурс, активно вовлекая российскую 
правовую науку, которая на протяжении десятилетий развивалась вне 
мирового контекста и была оторвана от интернациональных 
достижений, в международное поле. 

Важно, что глобализация современного общества рождает 
типологические проблемы юридического характера, опыт решения 
которых в ряде западных стран уже существует. Знакомство с этим 
опытом обогащает исследователей и преподавателей факультета, а 
значит – повышает качество преподавания, расширяет 
исследовательские горизонты юристов [7, 14]. 

Имидж современного российского образования – это высокий 
уровень качества образования, который получает студент в 
образовательной организации, личная траектория развития личности.  И 
этот имидж необходимо постоянно поддерживать. Но помимо 
образования, есть еще другие каноны, не менее важные. Сегодня как 
никогда необходимо уделять значительное внимание готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, видеть общие цели и сотрудничать для их 
достижения. Формирование гражданского и национального 
самосознания, толерантного поведения в поликультурном мире – это 
одна из первостепенных задач современного российского образования. 

В современном мире развиваются общемировые социально-
экономические и культурные явления, такие как рыночная экономика, 
новые совершенные технологии и инновации, охватившие в мировом 
масштабе все сферы жизни человека. Ответом со стороны вузов на 
вызовы современности послужила интернационализация высшего 
образования как «активное и эффективное межстрановое 
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сотрудничество с целью взаимообогащения и обмена опытом в сфере 
образования» [2, 126]. 

Основная цель любого учебного заведения XXI века должна 
состоять в создании образовательной среды, способствующей тому, 
чтобы каждый студент вне зависимости от своих психолого-
физиологических особенностей, учебных возможностей, склонностей и 
ориентации мог реализовать себя как субъект собственной жизни, 
деятельности и общения. 
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Section  16 
Modern  innovative  technology  in  education  (Internet 

education,  individual  programs,  tuition,  presentation  of   
academic  theses,  etc.) 

  
АНАЛІЗ  СИСТЕМИ  ПІДГОТОВКИ  ВЧИТЕЛІВ  ПОЧАТКОВИХ  КЛАСІВ 

ДО  ВИКОРИСТАННЯ  ІКТ  В  УКРАЇНІ 
 

Гущина  Н. І. 
начальник відділу інноваційних і інформаційних технологій  Інституту 
інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки 
України  

 
У статті представлено результати аналітичного дослідження 

існуючої системи підвищення кваліфікації вчителів, виявлено проблемні 
зони дослідження, проведено оцінку навчальних програм для вчителів на 
відповідність Рамочним рекомендаціям ЮНЕСКО по структурі ІКТ-
компетентності вчителів. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, 
інформаційно-комунікаційна компетентність, структура ІКТ-компетеності.   

Вступ.  
Аналіз досвіду освітніх систем багатьох країн світу показує, що 

інформатизація освіти, - це багатоаспектний процес, який в значній мірі 
залежить від загальнодержавної політики і соціально-економічного 
розвитку суспільства та стосується засобів навчання, навчальних 
ресурсів, мотивації до впровадження ІКТ всіх учасників навчально-
виховного процесу, потребує розвитку інформаційно-комунікаційної 
компетентності педагогів [3]. 

Для сприяння вирішенню ключових проблем, пов'язаних з 
процесами інформатизації освіти, в рамках багаторічнї успішної співпраці 
зі своїми партнерами з приватного сектора - найбільшими ІТ- компаніями 
Cisco, Intel, Microsoft і професійною неурядовою організацією ISTE, а 
також з урахуванням рекомендацій провідних вчених і фахівців у галузі 
застосування ІКТ в освіті з різних країн світу ЮНЕСКО розробила 
документ ICT Competency Framework for Teachers (UNESCO ICT-CFT), 
перекладений українською під назвою «Структура ІКТ-компетентності 
вчителів. Рекомендації ЮНЕСКО». Мета цього документа полягає в 
наданні допомоги державам - членам ЮНЕСКО в розробці 
всеохоплюючої стратегії, ефективної політики і рекомендацій по 
формуванню та розвитку ІКТ компетентності вчителів, а також по 
створенню і впровадженню національних і регіональних стандартів ІКТ 
компетентності педагогічних працівників [2]. 

У багатьох країнах світу прийняті державні стандарти ІКТ-
компетентності вчителів, розроблено відповідні критерії оцінки рівня їх 
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сформованості, створено систему підвищення кваліфікації педагогів з 
питань інформаційно-комунікаційних технологій. 

Українська освіта перебуває у стані створення та обговорення 
власних вітчизняних стандартів ІКТ-компетентності педагогів. 
Змінюються вимоги до роботи педагогів: типове положення про 
атестацію педагогічних працівників, затверджене у 2010 році, 
передбачає обов’язкову кваліфікаційну вимогу для педагогів – активне 
використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчально-виховному процесі. Зміни стосуються всіх ланок освіти, в 
тому числі й початкової освіти. Так у 2012 році впроваджено новий 
Державний стандарт початкової освіти, у навчальні плани початкової 
школи введено новий предмет інваріантної складової «Інформатика».  

Мета даної статті — проаналізувати систему підготовки вчителів 
початкових класів загальнонавчальних закладів до використання ІКТ, 
виявити проблемні зони існуючих навчальних програм підвищення 
кваліфікації вчителів.  

Виклад основного матеріалу. 
В Україні накопичено досить великий досвід підготовки вчителів у 

галузі ІКТ. Детальне вивчення системи підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників виявило, що в Україні існують багато програм з 
питань ІКТ, які можна об’єднати у три групи: 

програми закладів післядипломної педагогічної освіти; 
програми комерційних структур та  недержавних навчальних 

центрів; 
спільні програми державних та комерційних структур. 
В закладах післядипломної педагогічної освіти вчителі проходять 

курсову перепідготовку один раз у п’ять років. Для слухачів курсів 
підвищення кваліфікації за спеціальністю «вчителі початкових  класів» 
розроблено навчальні програми курсів, які включать обов’язкові блоки з 
інформаційно-комунікаційних технологій в початковій школі від чотирьох 
до дев’яти годин. Для забезпечення реалізації Державного стандарту 
початкової освіти, яким передбачено вивчення предмету «Інформатика» 
з 2-го класу для вчителів початкових класів розроблені тематичні або 
спеціалізовані курси з методики викладання інформатики в початкових 
класах (36-42 години), а також окремі спецкурси з використання ІКТ в 
початкових класах.  

Провідними світовими ІТ-кампаніями розроблені та адаптовані для 
України програми для підвищення кваліфікації  педагогічних працівників з 
питань ІКТ, які впроваджувались за підтримки Міністерства освіти і науки 
України.  

В табл. 1 представлено анотований перелік  вищезазначених 
програм, які впроваджувались 2011-2014 року на базі регіональних 
закладів післядипломної педагогічної освіти та можуть бути використані 
для розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів 
початкових класів. 
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Табл.1 
Назва 

програми/курсу 
Автор

/розробник
Аннотація 

Курс 
цифрових 
технологій 

 

Microsoft Навчальний план із курсу 
цифрових технологій складається 
з п'яти курсів для початківців:  

Кожен курс містить модуль 
дистанційного навчання 
та оцінювальний тест. 
Передбачено складання 
сертифікаційного тесту. 

Основи ІКТ Microsoft 
Морзе 
Н.В., 

видавництв
о BHV 

Посібник для оволодіння 
основами інформаційно-
комунікаційних технологій та 
застосування їхніх можливостей 
для покращення навчального 
процесу, підвищення своєї 
майстерності та зацікавленості 
учнів. 

Навчальний курс 
«Учителі в 
онлайні»  

Microsoft, 
автори 

Стеценко, 
Завадський 

Навчальний план курсу 
складається з чотирьох частин: 

Для навчання за курсом 
пропонуються модулі для 

дистанційного навчання, а також 
низка завдань, які потрібно 
виконати для отримання 

сертифіката. 
Навчальний курс 

«Основи безпечної 
роботи з ІКТ в 
навчальному 

закладі»  

Microsoft, 
автор 

А.Кочарян  

Курс спрямований на навчання 
та користування безпечними 
програмними продуктами, які 
допомагають педагогічним 
працівникам ефективно та 
результативно запроваджувати 
інформаційні технології в 
навчально-виховний процес. 

Тренінг «Основи 
безпеки дітей в 

Інтернеті» 

Microsoft, 
А. Кочарян 

Учасники дізнаються про 
ризики для дітей в мережі Інтернет 
та конкретні порали щодо їх 
уникнення 

Підготовка вчителів 
за програмою 
«Онляндія – 

безпека дітей в 
Інтернеті» 

Microsoft, 
А. Кочарян 

Після проходження курсу, 
слухачі знають як: 

− обговорювати питання 
інформаційної безпеки у класі 
з учнями; 
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 − знайти інформацію про те, 
як молодь використовує Інтернет; 
− знайти інформацію про те, 
як особисті дані використовують 
в Інтернеті;  
− дізнатися про те, де знайти 
більше інформації про безпеку в 
Інтернеті. 

Microsoft 
«Партнерство в 

навчанні» 

Microsoft Система безперервної 
індивідуалізованої професійної 
перепідготовки вчителів.  

Intel «Вступ до 
інформаційних 
освітніх технологій 
XXI століття»  
(Getting Started) 

Intel/ 
адаптація 
Н.В. Морзе 

 

Мета курсу: допомогти вчителю-
предметнику, що має невеликий 
досвід роботи на комп'ютері, або 
взагалі не має такого досвіду, 
набути навичок у сфері 
інформаційних технологій і 
опанувати підходи 21 століття до 
викладання і навчання. Курс 
складається з 12 модулів, зміст 
яких може бути адаптований до 
потреб окремої школи.  

 Основний курс 
Intel «Навчання для 
майбутнього»   
(оновлена 10 версія) 

 
Очний та  очно-
дистанційний. 

 
 
 
 
 
 
(Intel Teach 

Essentials) 
 
(Intel Teach 

Essentials On-Line) 
http://teo.apnet.ru/cou
rse/category.php?id=
21  

Intel/ 
адаптація 
Н.В. Морзе, 

Н.П. 
Дементієвсь
ка (НАПН 
України) 

Інтерактивний  тренінг з проблем  
ефективного впровадження ІКТ у 
навчальний процес, навчання за 
методом проектів, здійснення 
фасилітації та скафалдинга, 
використання технологій Веб 2.0 у 
навчальному процесі (блоги, Вікі, 
соц. закладки) формування та 
оцінювання навичок мислення 
вищих рівнів та навичок 21 
століття. 

Формуюче оцінювання та 
його роль в розвитку вмінь 
визначати навчальні цілі для 
вчителів та власні цілі навчання в 
учнів, планувати шляхи їх 
досягнення, опанувати основами 
самоспрямування у навчанні, 
побудови власної освітньої 
траекторії. 

Курс розроблено форматі е-
електронного посібника з 
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використанням електронного е-
довідника (для підтримки різного 
рівня навичок користувача 
персональним комп’ютером, що 
дозволяє вчителям в подальшому 
самостійно опановувати та 
вдосконалювати свої комп’ютерні 
навички. 

Intel «Навчання для 
майбутнього» міні-
курси “Елементи” 
Курси для 
самостійного 
навчання, або під 
керівництвом 
фасилітатора 

Intel/ 
Shelley 
Shott 

Поглиблене вивчення 
окремих аспектів програми Intel: 
метод проектів. 

Можливість використання  
фасілітованої версії під час 
курсової підготовки, або у 
міжкурсовий період у методичних 
об’єднаннях, або самостійно 

Висновок. Аналітичне дослідження показало, що система 
підготовки вчителів початкових класів до використання ІКТ відповідає 
потребам школи, проте має ряд недоліків: 

Навчальні програми розраховані на середнього вчителя, а не 
враховують потреби конкретного вчителя;  

у переважній більшості програм немає повної реалізації всіх шести 
модулів відповідно до Рамочних рекомендацій ЮНЕСКО (UNESCO ICT-
CFT); 

 сертифікати про проходження курсів фіксують кількість 
«навчальних годин», а не освітні результати у формі розвитку 
професійних компетентностей; 

 успішне завершення тих чи інших курсів не фіксується в динаміці 
освітніх результатів конкретного вчителя. 

Одними з кращих програм з точки зору відповідності рекомендаціям 
ЮНЕСКО (UNESCO ICT-CFT), на нашу думку, є програми: Intel 
«Навчання для майбутнього», Microsoft «Партнерство в навчанні». 
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Коучинговые технологии в образовании являются одними из 
эффективных направлений личностно-ориентированного подхода 
гуманистической парадигмы образования.  Под  коучингом понимается 
процесс, построенный на принципах партнерства, который стимулирует 
мышление и творчество человека,  вдохновляет его на максимальное 
раскрытие своего личного и профессионального потенциала [11]. 
Коучинг  позволяет формировать у учащихся и у педагогов осознанность 
и ответственность за результат обучения и воспитания.  Целью 
коучинговых технологий в образовании является создание для 
обучающихся  возможности учиться активно, поддерживать их 
намерение самостоятельно приобретать знания, способствовать тому, 
чтобы они могли максимально использовать свой потенциал, развивать 
навыки, эффективно выполнять свои учебные обязанности и достигать 
желаемых результатов [9]. 

Системное применение коучинговых технологий в современном 
образовательном учреждении может осуществляться на всех уровнях от 
моделирования образовательного процесса и воспитательной  работы 
до взаимодействия с родителями в концепции позитивного родительства 
и  управления образовательным учреждением в целом [4,5,6,7]. 

Опыт зарубежных и российских педагогов показал, что результатом 
внедрения коучинговых технологий  являются  инициатива и мотивация 
у обучающихся на достижение результата, раскрытие потенциала 
обучающегося через создание развивающей поддерживающей среды, 
позитивный диалог  и позитивная обратная связь между участниками 
образовательного процесса, высокая вовлеченность в проектную 
деятельность, эффективное достижение учебных и воспитательных 
задач, а  также удовлетворенность педагогов и обучающихся от 
совместной деятельности [8,12,13]. 
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Коучинговые технологии преимущественно используются, когда 
осваиваемые навыки представляют ценность не только с точки зрения 
учебной задачи, но прежде всего, с целью постижения и раскрытия 
личностной мотивации и  ценности  обучаемого, а также социальной 
значимости. 

Коучинговые технологии   основываются на принципах в 
соответствии с которыми: 

1. каждый человек является  целостной, творческой 
личностью, 

2. каждый человек обладает  всеми необходимыми  
ресурсами, а у обучающегося имеются все ресурсы для развития в 
соответствии со своим возрастом и гендерными особенностями, 

3. в основе поведения человека находится позитивное 
намерение, 

4. в каждый момент времени каждый человек делает 
наилучший выбор, 

5. изменения и развитие не только возможны, но и 
неизбежны [1, 2, 3,10].  

 
Коучинговые принципы позволяют держать фокус  в обучении и 

воспитании на решениях и сильных сторонах личности, формировать 
мотивацию, основанную на  успехе, а не на ошибках, обращать взгляд в 
будущее, а не в прошлое, искать ответы самостоятельно и брать 
ответственность за принятые решения . 

Основными  методами коучинговых технологий являются : 
1. Позитивная беседа  посредством открытых 

эффективных вопросов, ориентированных на результат  и на 
будущее 

2. Позитивная обратная связь 
3. Шкалирование 
4. Глубинное слушание 
5. Колесо баланса 
6. Линия времени 
7. Стратегии планирования 
8. Поддерживающая среда [4,5] 

 В условиях специфики российской школьной системы, 
образовательных программ и требований ФГОС к их освоению 
применение инновационного коучингового подхода  является  
доступным и эффективным способом реализации личностно-
ориентированного обучения и воспитания в каждом образовательном 
учреждении. 
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Для системного вивчення феномену віри, як інтегрального 

особистісного утворення, важливо здійснити його семантичний аналіз й 
розглянути його взаємозв'язок з іншими феноменами.  

Лексико-семантичний аналіз визначень поняття віра вказує, що у 
багатьох мовах існує подібність у розумінні понять віра і довіра. 
Результати вивчення взаємозв'язку феноменів віри й довіри 
відображаються в роботах багатьох філософів (С. Л. Франка, М. Бубера, 
П. Тілліха, Р. Х. Нібура, М. Т. Андрушенка, Б. А. Рутковського)  

Так, американський філософ і теолог Х. Р. Нібур виділяє дві 
сторони віри, які взаємно доповнюють одна одну: віру-довіру та віру-
відданість. Довіра, на його думку, є пасивною стороною у відносинах, що 
виникають із приводу віри. Необхідним  доповненням довіри є відданість, 
або вірність, яка є активною стороною віри. Віра-відданість лежить в 
основі морального життя й проявляється у вірності людей, які виконують 
свій обов’язок [4, с.237]  

Сучасний російський філософ М. Т. Андрушенко у своїй роботі 
«Пізнання й віра» зазначав, що довіра й впевненість є різновидами віри. 
Він писав: «Віра не існує в чистому вигляді. Залежно від того, у який 
спосіб судження, що визнається суб'єктом істинним без достатнього 
суб'єктивно-об'єктивного обґрунтування, виявляється в його свідомості – 
шляхом реалізації творчої здатності останнього або шляхом спілкування, 
– вона виступає у відповідному різновиді. У першому випадку таким 
різновидом називається впевненість, у другому – довіра. У впевненості 
домінує суб'єктивний момент. Вона становить визнання істинності такого 
судження, до якого суб'єкт дійшов самостійно, на основі власних логічних 
операцій. Довіра ж відображає деяку загальнозначущість: довіряють 
судженням, отриманим від інших, а також тим, хто їх висловив. … 
Оскільки віра не сприймається в чистому вигляді, то судити про неї 
можна лише на основі впевненості й довіри» [1, с.82].  Таким чином, 
довіра й впевненість пов'язані з вірою і є її формами. 
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Більшість психологів, що вивчають поняття довіра (Е. Еріксон, 
Дж. Роттер, К. К. Платонов, І. В. Антоненко, Р. М. Грановська, 
Т. М. Скрипкіна, А. Б. Купрейченко, Є. П. Ільїн), підкреслюють його 
взаємозв'язок із вірою.  

Е. Еріксон у своїй епігенетичній концепції особистості, описуючи 
особливості онтогенетичного розвитку людини на різних стадіях життя, 
виділив почуття базисної довіри, під яким він розумів почуття незмінної 
прихильності до себе інших людей. Він підкреслював, що почуття довіри 
формується за сприятливих умов на ранніх стадіях розвитку дитини та 
впливає на розвиток почуття ідентичності з матір'ю. Але в ситуаціях, 
пов'язаних із материнською деривацією, у дитини виникає відчуття 
полишеності й формується почуття базисної недовіри. Вчений зазначав, 
що в дорослих людей спостерігається зниження базисної довіри й 
превалювання базисної недовіри, яка проявляється в певній формі 
вираженого відчуження, що характеризує індивідів, які заглиблюються в 
себе, якщо опиняються не в ладах з іншими людьми або із самими 
собою. Е.Еріксон робив висновок, що довіра – це динамічне явище, яке 
впливає на психічне здоров'я людини. Критеріями розвитку довіри в 
дитини є фізичний комфорт і емоційне ставлення матері до неї. «Довіра 
перетворюється на здатність вірити – вітальну потребу, для якої людина 
має знайти певне інституціональне підтвердження. Очевидно, саме 
релігія і є найдавнішим соціальним інститутом, який слугує постійному 
ритуальному відродженню почуття довіри у формі віри, одночасно 
пропонуючи ясну формулу гріха, з яким треба боротися й від якого треба 
захищатися» [6, с. 314]. Відтак Е. Еріксон розглядав довіру як форму 
віри. Віра, на його думку, є одним із критеріїв життєвої сили особистості, 
який підтримує її дух.     

Засновник теорії соціального когнітивного научування Дж. Роттер 
визначав довіру в міжособистісних взаєминах як узагальнені експектації 
людини стосовно того, наскільки вона може покластися на слова, 
обіцянки інших людей. Дж. Роттер зазначав, що довіра в людських 
взаєминах не передбачає віру в те, що люди мають позитивні особистісні 
характеристики від народження, і вона не дорівнюється довірливості. На 
його думку, довіра проявляється в тих випадках, коли немає очевидних 
причин не вірити, тоді як довірливість – це безрозсудна або наївна віра в 
усе, що говорять інші люди. Дж. Роттер, розглядаючи довіру як 
особистісну характеристику, що впливає на поведінку людини, розробив 
для її вимірювання діагностичну методику «Шкала довіри в людських 
взаєминах». Підсумувавши дані експериментальних вимірів, він дійшов 
висновку, що люди з високим рівнем довіри менше брешуть; менше 
схильні шахраювати або красти; більш схильні поважати права інших; 
привабливі й надійні; рідше сваряться з оточуючими й почувають себе 
нещасними та непристосованими. Іншими словами, люди, схильні 
довіряти іншим, не є довірливими або наївними [8].    
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На думку відомого радянського психолога К. К. Платонова, 
історично пов'язані з вірою поняття «довіра» і «впевненість» 
відображають психічні явища, що за своєю суттю не мають нічого 
спільного з вірою. Основним елементом їх структури є знання, що має 
емоційне забарвлення. Впевненість він розглядав як відсутність сумнівів, 
засновану на знанні. А довіра  до людини - це очікування від неї іншими 
людьми, на основі знань про її особистість, вчинків, що відповідають 
моральним нормам. Учений підкреслював, що не можна змішувати 
сутність психологічних явищ з історично усталеною термінологією [5].   

Один із провідних російських авторитетів у вивченні віри 
Р. Д. Грановська підкреслювала, що довіра «робить» віру могутньою 
силою, яка перевершує розум, вона дозволяє людині вийти за межі своїх 
індивідуальних можливостей, подолати сумніви, надаючи дієву допомогу 
в будь-яких обставинах [3].   

Т. П. Скрипкіна обгунтовувала довіру як самостійну форму віри, яка 
є  інтегральним ставленням людини до зовнішнього світу й до самої 
себе. Але, на відміну від віри, довіра завжди потребує дослідної 
перевірки. Вчена зауважила, що довіра спочатку виникає у внутрішньому 
світі людини (як переживання або ставлення) і може проявитися лише за 
допомогою активності. Т. П. Скрипкіна визначила довіру як «…здатність 
людини апріорі наділяти об'єкти і явища навколишнього світу, а також 
інших людей, їх можливі майбутні дії й власні передбачувані дії 
властивостями безпеки (надійності) і ситуативної корисності 
(значущості)» [7, с.85]. Дослідниця підкреслила, що довіра до світу й 
довіра до себе взаємозумовлені. Не може бути довіри до себе без довіри 
до світу. Теоретичний аналіз взаємозв'язку віри й довіри дозволив вченій 
зробити висновок, що феномен віри традиційно розглядався як релігійна 
віра, пов'язана з особливим ставленням до Бога, а феномен довіри 
належить до етичної категорії моралі [7].   

Разом із тим І. В. Антоненко, котра розробила соціально-
психологічну концепцію довіри, підкреслила, що за логічним обсягом 
поняття віра є ширшим, ніж поняття довіра. Віра і довіра – це два різні 
соціально-психологічні явища, що будуються на різних психологічних 
засадах і виконують різні функції в життєдіяльності людини. На відміну 
від віри, сутність довіри як соціально-психологічного явища 
розкривається в специфічному ціннісному ставленні суб'єкта до різних 
об'єктів світу. Це ставлення презентоване людині в її переживаннях. 
Якщо в процесі ціннісного ставлення до об'єкта й переживання зв'язків із 
ним у людини з'являється оцінка об'єкта як значущого й одночасно 
безпечного для неї, то в цьому випадку виникає довіра. Таким чином, 
суб'єктивна значущість і суб'єктивно сприймана безпека об'єкта довіри є 
універсальними умовами самого його виникнення [2].    

З огляду на викладене, можна зробити висновок, що феномен 
довіри вивчався у двох аспектах: особистісному (як почуття, стан, 
суб'єктивне ставлення до себе) і соціальному (ставлення до інших 
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людей, що проявляється в міжособистісних взаєминах). Багато вчених, 
відзначаючи смислову близькість понять віри й довіри, наголошують на 
необхідності уточнення та диференціації їх значення. Довіру вони 
розглядають як форму віри, зазначаючи однак, що поняття віра за 
логічним обсягом є більш широким, ніж довіра.   
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Згідно сучасним психологічним дослідженням [9], інтелект не є 
єдиною пізнавальною здатністю, в якості самостійних видів виділяються 
лінгвістичний, логіко-математичний, музичний, соціальний та інші види 
інтелекту. Особлива увага приділяється емоційному інтелекту у зв'язку з 
тим значенням, яке йому надається в успішної адаптації людини.  

Термін «емоційний інтелект» (ЕІ) з'явився відносно недавно (в 90-ті 
роки пришлого сторіччя) і спричинив, з одного боку, потужний інтерес, а з 
іншого – чимало нарікань у професійному співтоваристві. У середовищі 
психологів ставлення до порівняно нового поняття неоднозначно, а 
нерідко діаметрально протилежно: у діапазоні від зневажливого 
«психологічний вульгаризм» до шанобливого «новий пояснювальний 
принцип» [2]. 

Але якби не сперечались між собою вчені, все більш досліджень 
вказують на те, що емоційний інтелект є дуже вагомим чинником якісного 
життя особистості. Коли людина вміє розбиратися у своїх емоційних 
переживаннях, управляти своїм емоційним станом – їй значно легше 
розв'язувати складні життєві проблеми, міжособистісні конфлікти, 
спілкуватися з іншими людьми [19]. Саме у зв'язку з цим особливої 
актуальності і набуває дослідження ролі емоційного інтелекту 
особистості. 

Проблема емоційного інтелекту досліджувалася вітчизняними 
(С. Дерев`янко, Н. Коврига, Е. Носенко, О. Санникова та ін.), російськими 
(Г. Гарскова, І. Егоров, Д. Люсін, М. Манойлова, А. Петровская та ін.), 
зарубіжними (Р. Бар-Он, Д. Гоулман, Д. Карузо, Дж. Мейер, П. Селовей 
та ін.) науковцями. 

Недостатність емоційного інтелекту корелює з проблемною 
поведінкою, зокрема, з агресією та вживанням наркотиків [23]; з високим 
рівнем особистісної тривожності у підлітків [5]; з інтернет-залежністю [17], 
з низькою самооцінкою [21, 330-335]. Та, навпаки, досить високий рівень 
емоційного інтелекту корелює з організаторськими здібностями [4, 194-
196]; із стресозахисною та адаптивною функціями [13]; з опором 
негативному афективному впливу [22]; самомотиваціею [17]; з 
лідерством та успіхом [10]; емоційна регуляція, а саме емоційний 
інтелект дозволяє контролювати свою поведінку, тобто забезпечує 
загальну систему самовладання, стабілізацію емоційного стану [7, 271-
274]; респонденти з високим рівнем емоційного інтелекту 
характеризуються більш високим рівнем самоповаги та сензитивності до 
себе, асертивною поведінкою, розпізнаванням вербальної експресії, 
вираженою у трудовій діяльності мотивацією успіху, внутрішньою 
мотивацією [14, 515-518]. А дехто, я і ми,  робить акцент саме на 
віктимності [15, 191-201] «високий рівень емоційного інтелекту корелює зі 
здатністю об’єктивно розпізнавати загрозу в різних ситуаціях і 
збільшувати потенціал протистояння різного роду небезпекам, іншими 
словами, високий рівень емоційного інтелекту знижує рівень 
віктимності».  
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Отже, узагальнюючи ці дослідження можемо припустити, що 
самомотивація, стресозахисна та адаптивна функції, вміння держати 
опір негативному афективному впливу, здатність об’єктивно 
розпізнавати загрозу в різних ситуаціях та збільшувати потенціал 
протистояння небезпекам, самоповага, самовладання та наявність 
організаторських здібностей – все це притаманне людині з розвиненим 
емоційним інтелектом і все це, без сумніву, покращує якість життя 
особистості. В той час як проблемна поведінка, агресія, високий рівень 
особистісної тривожності, низька самооцінка – корелюють з 
недостатністю емоційного інтелекту, що в свою чергу може робити 
особистість більш схильною до виктимної поведінки.  

Слід зазначити, що віктимність – досить стійка особистісна якість, 
що визначає характеристику індивіда ставати жертвою зовнішніх 
обставин та активності оточення, свого роду особистісна схильність 
ставати жертвою в тих умовах взаємодії з іншими та впливу цих інших, 
які в цьому плані виявляються нейтральними, не «небезпечними» для 
інших особистостей [12].  

Віктимна поведінка включає в себе на сам перед труднощі у 
переживанні власних емоцій, схильність брати на себе відповідальність 
за почуття та стани іншої людини, підвищене відчуття тривожності, 
хворобливе ставлення до критики, установку на безпорадність, низьку 
самооцінку та негативне ставлення до себе аж до відчуття своєї 
неповноцінності, труднощі при подоланні опору оточуючих та підвищену 
готовність до засвоєння віктимних стереотипів і патернів поведінки [6, 
164-175].  Це вказує на важливу роль емоційного інтелекту в 
попередженні віктимної поведінки особистості, оскільки розвинутий 
емоційний інтелект допомагає вибудовувати просоціальну поведінку, 
управляти увагою, мотивацією, допомагає приймати мудрі рішення, 
підтримувати позитивні соціальні відносини, менше відчувати такі 
симптоми як тривожність, депресія, бути більш впевненим у собі та 
популярним серед одноліток [21, 334]. 

Розвиток ЕІ дуже важливий для юнацького віку, тому що завтра –  
починається сьогодні, і від розвитку юнака в сьогоденні – залежить 
майбутнє соціуму. Юнацький вік несе в собі внутрішню кризовість, зміст 
якої пов'язаний із становленням процесів самовизначення, як 
професійного, так і особистісного (центральне новоутворення юності), 
рефлексії, способами самореалізації в соціальному просторі. У юнаків 
відбувається процес становлення самосвідомості і стійкого образу «Я», 
відкриття свого внутрішнього світу. Процес знаходження ідентичності 
відбувається протягом юнацького віку та представлений значними 
змінами самосвідомості, а саме, когнітивної та емоційної його сторонами, 
системами саморегуляції особистості [1].  

Юнаки дуже вразливі. По-перше, позначаються внутрішні труднощі 
перехідного віку, починаючи з псіхогормональних процесів і кінчаючи 
перебудовою Я-концепції. По-друге, невизначеність соціального стану 

109



INTERNATIONAL  SCIENTIFIC-PRACTICAL  CONGRESS  OF  PEDAGOGUES  AND  PSYCHOLOGISTS 

юнацтва. По-третє, протиріччя, зумовлені перебудовою механізмів 
соціального контролю: дитячі форми контролю, засновані на дотриманні 
зовнішніх норм і слухняності перед дорослими – вже не діють, а дорослі 
способи, які передбачають свідому дисципліну і самоконтроль – ще не 
склалися або не зміцніли. Окрім того, наявність певних індивидуально-
психологічних властивостей, або у наслідок порушення соціально-
психологічного процесу – звична поведінка та притаманний цьому віку 
розвиток може відхилятися від соціальних норм поведінки. Дитина, потім 
підліток, потім юнак може набувати певні якості, які будуть накладати 
відбиток на його поводження у соціумі, аж до віктимної поведінки.  

Різні вчені трактують емоційний інтелект як: здатність ефективно 
справлятися з вимогами та тиском навколишнього середовища (цит. за 
[16); ментальний конструкт що дозволяє особистості мотивувати себе, 
регулювати настрій, контролювати імпульсивні прояви, утримуватися від 
фрустрації і таким чином досягати успіху в повсякденному житті [10];  
спроможність будувати взаємини на основі розуміння власних емоцій та 
почуттів, та емоцій та почуттів оточуючих, вибудовувати лінію поведінки 
в потрібному напрямку, що в свою чергу призводить до максимально 
комфортного співіснування в соціумі та допомагає досягти поставлених 
цілей, сприяє комунікації (цит. за [3]); здатність взаємодіяти з внутрішнім 
середовищем своїх почуттів і бажань [20, 20-27]. Усі ці трактування хоча 
трішечки відрізняються, але по великому рахунку сходяться до одного: у 
особистості яка має розвинений ЕІ з'являється внутрішня гармонія та 
висока стресостійкість, здатність будувати та підтримувати ефективні 
відносини, конструктивна позиція при вирішенні конфліктів, спонтанність. 
Розвиваються навички переконання та впливу на інших, здатність 
ефективно працювати у команді та керувати нею, незалежність від чужої 
похвали та здатність протистояти маніпуляціям. 

І. Н. Андреева [3] пише, що емоційний інтелект залежить від віку, 
він збільшується між раннім підлітковим віком (11-13 років) і ранньої 
дорослістю (20-40 років), то ми чітко розуміємо, що саме юнацький вік 
можна назвати найбільш придатним для розвитку EІ.    

У західній психології переважає традиція об'єднання підліткового 
віку та юності у єдиний віковий період, що зветься дорослішання, змістом 
якого і є перехід від дитинства до дорослості, а кордони можуть сягати 
від 12-14 до 25 років. Але у вітчизняній науці прийнято розглядати 
юнацький вік як самостійний період розвитку людини, цей період був 
визначений як 17-21 рік  – для юнаків і 16-20 років – для юначок [11]. 

Розробники концепції емоційного інтелекту – Пітер Селовей та 
Джон Майер, наполягають на тому, що EІ  можна і потрібно розвивати. 
Людина, що підвищує рівень свого емоційного інтелекту, підвищує рівень 
життя, роблячи його більш комфортним, спілкування з іншими людьми 
більш продуктивним, а досягнення своїх цілей більш реальним. Розвиток 
емоційного інтелекту має починатися з самого дитинства, коли психіка 
найбільш пластична і сенситивна. Дитина, чиї емоції та почуття 
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отримають адекватне відображення з боку дорослих – виростає здатна 
до розуміння своїх емоцій і зчитування емоцій оточуючих. Вона являтиме 
собою людину впевнену, що знає чого хоче і здатну цього домогтися» 
[10]. 

Манфред де Вріс, видатний нідерландський психоаналітик у своєї 
відомої праці [8] дає низку практичних порад, як можна самостійно 
розвинути ЕІ. Наприклад, «необхідно навчиться «зчитувати» чужі емоції, 
а для цього потрібно «слухати очима», прагнути читати мову жестів, щоб 
розуміти справжні емоції співрозмовника, і щоб самому подавати 
правильні сигнали; повністю включатися в процес бесіди та не 
соромитися зайвий раз уточняти, що співрозмовник мав на увазі; якщо 
відчуваєте, що назріває конфлікт, і ви можете зірватися – брати тайм-
аут; приймаючи рішення або обмірковуючи свої бажання – частіше 
ставити собі питання: «чи дійсно це те, чого я хочу?» 

У книги «Handbook for developing emotional and social intelligence. 
Best practices, case studies, and strategies» [21] (Посібник для розвитку 
емоційного і соціального інтелекту. Кращі практики, тематичні 
дослідження і стратегії) співавторами якої є Пітер Селовей та Джон 
Майер зокрема ідеться про розробку та впровадження в учбовий процес 
спеціальної програми для розвитку емоційного інтелекту – Emotionally 
Literate Schools (Емоційно грамотні школи). Ця програма створена таким 
чином, що тренінги, які входять до її складу, спрямовані на розвиток 
впізнавання, розуміння, майстерності давати назву, виражати та 
регулювати емоції. Селовей і Майер пишуть, що саме ці «інгредієнти» і 
є тим, що вчені називають «емоційний інтелект», все інше, на їх думку, 
плід популярних медіа, які мають тенденцію часто використовувати цей 
термін, але вкладають дещо інший зміст, чим в деякій мірі викривляють 
вірне уявлення про цю концепцію. Отже Селовей та Майер наполягають, 
що перераховані навички (впізнавання, розуміння, майстерність 
давати назву, вираження, регулювання) і є одним цілим, тобто – 
емоційним інтелектом, який в свою чергу допомагає надавати руху увазі, 
мотивації і пам'яті, допомагає у навчанні, роботі та прийнятті мудрих 
рішень, встановлювати і підтримувати просоціальні відносини.  

Якщо емоційний інтелект, як стверджують приведені нами вчені (І. 
Андреева, Манфред де Вріс,  Пітер Селовей та Джон Мейер), справді 
можна розвивати, то необхідно впроваджувати у сферу освіти психолого-
педагогічні технології цілеспрямованого формування емоційної 
компетентності. Причому робити це бажано не тільки для юнаків, але і 
для викладачів, і для батьків.  До речі, саме на цьому наполягають Пітер 
Селовей та Джон Мейер. Просвітницька та тренінгові робота повинна 
проводитись комплексно,  тобто для всіх учасників освітнього процесу. 
Саме це дає найбільш якісний і тривалий результат [21, 338-341]. 

Емоційний інтелект необхідний у будь-якій професії, яка передбачає 
спілкування з людьми, тобто в більшості випадків. ЕІ потрібен і в 
особистих взаєминах, він робить їх більш якісними, допомагає уникати 
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неадекватних видів поведінки, в тому числі ставати жертвою тиску 
однолітків [21, 334]. І звичайно ж емоційний інтелект незамінний у якості 
запобіжника схильності до віктимної поведінки осіб юнацького віку, бо 
саме він допомагає не набути рис, які притаманні віктимної особистості. 
Якщо висловлюватися дещо алегорично, схильність до віктимної 
поведінки – це ланцюг, який складається з ланок певних якостей, що на 
нашу думку, менш виражені або взагалі відсутні у особистості, що має 
високій рівень емоційного інтелекту.   
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Своєрідність соціальної ситуації розвитку підлітка полягає у 

включенні його в нову систему стосунків, спілкування з дорослими та 
ровесниками, в опануванні нових соціальних функцій. Найголовніша 
зміна в соціальній ситуації розвитку підлітка, на думку Л.Божович, 
породжена роллю в його житті групи ровесників. Тому в навчально-
виховній роботі з підлітками необхідно враховувати важливість для їх 
поведінки і діяльності думки однолітків та особливостей 
міжособистісного сприйняття [1]. 

Міжособистісне спілкування підлітка реалізується у взаємодії з 
дорослими і ровесниками, але їх роль у формуванні особистості 
неоднакова. Якщо у спілкуванні з дорослими підліток засвоює суспільно 
значущі критерії оцінок, цілі та мотиви поведінки, способи аналізу 
навколишньої дійсності і способи дій, то спілкування з ровесниками є 
своєрідним випробуванням себе у сфері особистісної, зокрема 
специфічної моральної, проблематики. У спілкуванні з дорослими 
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підліток завжди перебуває в позиції молодшого, певною мірою 
підкореного, а за таких умов не всі морально-етичні норми можуть бути 
ним засвоєні та апробовані. І лише в стосунках з ровесниками він 
рівноправно виконує різні ролі. 

Поняття «імідж» в останні роки все частіше використовується в 
соціально-політичному лексиконі. Імідж в перекладі з англійської мови 
означає штучний образ, що формується в суспільній або індивідуальній 
свідомості засобами масової комунікації і психологічної дії. Гете 
стверджував:  «Поведінка – це дзеркало, в якому кожний показує 
себе…» [цит. за 11, 23]. Імідж є складним і поглибленим портретом 
людини, знаковим замінником, який відображає її певні риси характеру, 
особливості поведінки та стосунків з навколишніми й таке інше. 
Психологи вважають, що щасливий той, хто володіє від природи 
привабливим іміджем. 

О.М.Леонтьєв стверджує, що імідж безпосередньо простежується в 
спілкуванні, а воно, в свою чергу, набуває особливого значення в 
підлітковому та юнацькому віці [4, 28].  

Серед зарубіжних авторів, що займаються дослідженнями і 
практичними розробками в області формування іміджу особи, слід 
назвати таких фахівців, як П.Берд, С.Блек, Ф.Буари, П.Вейл, Т.Д.Сван, 
Б.Швальбе та ін.  
        У вітчізняній психологічній літературі, так само як і в практиці, імідж 
інтерпретується настільки широко, що деякі форми його застосування 
навіть суперечать одна одній. Сучасні вчені – Г.Г.Почепцов, 
Л.Ю.Донська, Є.Б.Перелигіна, О.О.Бодальов, О.Ю.Панасюк, 
О.О.Петрова, Є.М.Богданов, В.Г.Зазикін, З.М.Зотова, К.В.Єгорова та інші 
– пишуть про те, що необхідна фундаментальна науково-обґрунтована 
теорія іміджу [9, 21].  
           Отже, проблема ролі іміджу у міжособистісному сприйнятті є 
актуальною для сучасної науки і практики.  
           Поняття «імідж» та «особистість» мають однакове походження. 
Перше виникло із французького або англійського слова «imaqe», що в 
буквальному перекладі означає штучний образ, що формується в 
суспільній або індивідуальній свідомості засобами масової комунікації і 
психологічних впливів; друге – від латинського «persona», що спочатку 
означало маски, які вдягали актори під час театральної вистави в 
давньогрецькій драмі.  О.О. Петрова дає таке визначення іміджу: «Імідж 
– образ-уявлення, в якому в складній взаємодії поєднуються зовнішні і 
внутрішні характеристики» [8, 127]. Таким чином, спочатку в поняття 
«особистість» був включений зовнішній, поверхневий соціальний образ, 
який індивідуальність приймає, коли грає певні життєві ролі. А імідж – 
певне суспільне обличчя, яке спрямоване на навколишній світ. Звідси, 
цілком очевидно, що витоки іміджу як глибинного психологічного 
феномену особистості  слід шукати  серед  характеристик  індивіда як 
соціального суб’єкта [7]. 
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           Імідж як внутрішньо-особистісна структура виконує певні функції:  
– особистісну – створює навколо особистості ореол привабливості, 
завдяки чому вона стає соціально затребуваною, розкутою в проявах 
своїх кращих якостей;  
– комфортизація міжособистісних стосунків – зміст цієї функції в 
тому, що чарівність людей об'єктивно привносить в їх спілкування 
симпатії і доброзичливість, а завдяки цьому етичну міру терпимості і 
такту;  
– психотерапевтична – особистість завдяки усвідомленню своєї 
індивідуальності і підвищеної комунікабельності набуває стійкого 
позитивного настрою і впевненості у собі [5, 52]. 

Імідж, котрий розглядають в якості інтегративної системи, 
складається з трьох класів компонентів: матеріальних, які 
співвідносяться з анатомо-фізіологічними особливостями індивіда; 
соціальних, що відображають соціальні якості людини в певному 
суспільстві, і духовних, які характеризують суб’єкта зі стійкою ієрархією 
цінностей та ідеалів. Якщо перераховані компоненти перекласти на мову 
образів самосвідомості, то вийде наступна картина: матеріальні 
компоненти виражаються в «Я-реальному», під яким ми розуміємо 
уявлення індивіда про себе, зі всіма його недоліками та чеснотами. 
Соціальні компоненти реалізуються в «Я-дзеркальному», яке ми 
розуміємо як знання суб’єктом того, як він виглядає в очах навколишніх. 
Нарешті, духовні складові самосвідомості співвідносяться з образом «Я-
ідеального», тобто з прийняттям людиною самої себе як носія певних 
норм, цінностей та ідеалів. Імідж, на нашу думку, знаходиться між трьома 
структурами і є наслідком їх взаємодії [7]. 

Істотними характеристиками іміджу є: - активність іміджу, його 
здатність впливати на поведінку суб'єктів, що сприймають його, і в той же 
час його залежність від змісту соціальних уявлень і стереотипів суб'єктів 
перцепції; - інформативність іміджу, що виявляється як його здатність 
надавати інформацію про суб'єкта; - поєднання в створенні і сприйнятті 
іміджу раціональних і емоційних аспектів; - цілісність представлення 
суб'єкта, що досягається за допомогою інтеграції окремих ізольованих 
символів, які доповнюються в свідомості аудиторії до цілісного образу; - 
символічність іміджу як образу, вираженого в культурних символах, що 
зумовлює формування іміджу в структурі феномену інтерсуб'єктної 
взаємодії в реальному соціокультурному, політико-економічному, 
історичному і професійному просторі; - відповідність іміджу, з одного 
боку, особистості суб'єкта-прообразу іміджу, з іншого боку, соціальним 
очікуванням суб'єктів, що сприймають   імідж [3]. 

Імідж інтенсивно формується та усвідомлюється в спілкуванні. 
Особливого значення він набуває в підлітковому віці, адже у підлітків 
спілкування є провідним видом діяльності. Наступні вікові групи пов’язані 
з професійно-орієнтованою навчальною діяльністю, на основі якої 
формується імідж майбутнього фахівця. Тому ми розглянули особливості 
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усвідомлення і прояву іміджу саме в підлітковій, юнацькій та 
студентських групах.  

Для підлітків характерна специфіка  сприйняття фізичної 
зовнішності інших людей. І вже через сприйняття  і розуміння іншого 
підліток приходить до розуміння себе. При цьому  зберігається та ж 
послідовність, що і в пізнанні  якостей  іншої людини,  тобто  спочатку 
виділяються  суто  зовнішні,  фізичні  характеристики,  потім   якості, 
пов'язані  з  виконанням  певних видів   діяльності і, нарешті, особистісні 
якості, більш приховані властивості внутрішнього світу. 

Для підлітків привабливими стають зовнішні прояви дорослості і 
зовнішні риси «дорослого іміджу». У цих проявах перш за все виступають 
відмінні риси зовнішнього вигляду манери поведінки дорослих. 

В юнацькому віці виникає таке поняття, як перша закоханість. 
Формування іміджу в цей період визначається низкою властивостей: 
вибірковістю в спілкуванні  і  жорстокістю по відношенню до  всіх  
«чужаків» за соціальним походженням, смаками  або  здібностями.  
Часто спеціальні деталі костюму або особливі жести тимчасово 
обираються  як знаки,  що допомагають  відрізняти  «свого»  від  
«чужака». Така нетерпимість є захистом для відчуття власної  
ідентичності  від  знеособлення  і змішування [6, 106]. 

Юнаки формують відносно стійкий образ свого тіла, приймають 
свою зовнішність і відповідно стабілізують пов'язаний з нею рівень 
домагань. На відміну від підлітків, юнаки приділяють більшу увагу 
внутрішнім проявам іміджу. Поступово на перший план виступають вже 
інші властивості «Я» – розумові здібності, вольові і моральні якості, від 
яких залежить ефективність діяльності і стосунки з іншими людьми [10, 
70].  
           Отже, важливим компонентом в юнацькій групі виступають саме 
внутрішні характеристики іміджу, що зумовлено особливостями 
новоутворень цього віку. 

За Л.М.Захаровою, студентство є періодом інтенсивної соціалізації 
людини, розвитку вищих психічних функцій, інтеграції всієї 
інтелектуальної системи і особистості в цілому. Якщо розглядати 
студентство, враховуючи лише біологічний вік, то його слід віднести до 
періоду юності як перехідного етапу розвитку людини між дитинством і 
дорослістю. Тому в зарубіжній психології цей період пов'язують з 
процесом дорослішання [2, 24].            
           В студентській групі значення іміджу дещо відрізняється від інших 
вікових груп. Він має значення для: - міжособистісної адаптації – 
студенти, завдяки правильно вибраному іміджу, можуть швидко увійти до 
конкретного соціального середовища, привернути до себе увагу, 
оперативно встановити доброзичливі відносини; - висвітлення кращих 
особистісно-ділових якостей – сприятливий імідж студента дає 
можливість зорово презентувати найпривабливіші його якості, 
дозволяючи іншим людям пізнавати саме ці риси, що викликають 
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симпатію або добре ставлення; - затінювання негативних особистісних 
характеристик – за допомогою макіяжу, дизайну одягу, аксесуарів, 
зачіски і т. ін. студенти відвертають увагу людей від тих недоліків, які у 
них є; - організація уваги – привабливий імідж мимоволі притягує до себе 
людей, він імпонує їм, а тому вони психологічно легше ставляться до 
«носія певного іміджу»; - подолання вікових рубежів – майстерно 
володіючи технологією самопрезентування, що конкретно виявляється у 
вдалому виборі моделей поведінки і виконанні різних ролей, можна 
комфортно почуватися в спілкуванні з людьми різного соціального 
положення і професійного статусу [12]. 
 Отже, у юнацькому віці важливу роль мають інтегративні 
компоненти іміджу, які поєднують у собі як зовнішні, так і внутрішні 
характеристики. 

Ми провели емпіричне дослідження особливостей впливу іміджу на 
міжособистісне сприйняття. 
           Для дослідження ми сформували три групи респондентів 
загальною кількістю 72 особи. Першу групу склали учні 9-го класу 
Херсонської загальноосвітньої школи № 4 віком 13-14 років в кількості 24 
особи, серед них 12 юнаків та 12 дівчат. Другу групу склали учні 11-го 
класу Херсонської загальноосвітньої школи № 4 віком 16-17 років в 
кількості 24 особи, серед них 12 юнаків та 12 дівчат. У третю групу 
увійшли студенти І курсу факультету психології, історії та соціології 
Херсонського державного університету віком 18-20 років в кількості 24 
особи, серед яких також 12 юнаків та 12 дівчат.  
           В дослідженні були використані наступні методики: 
           – Тест-опитувальник самоставлення (В.В.Століна, 
С.Р.Пантелєєва) з метою оцінки індивідуальних особливостей 
сприйняття власної особистості.      

– Методика «Мотивація афіліації» (методика А.Мехрабіан в 
модифікації М.Ш.Магомед-Емінова) з метою діагностики двох 
узагальнених стійких мотивів особистості, які входять у структуру 
міжособистісних стосунків у групі: прагнення до прийняття та страх 
відвернення.   

–   Для виявлення індивідуально-психологічного змісту іміджу було 
складено авторську анкету «Імідж». Анкета містить 21 твердження, які 
дозволяють диференціювати рівень усвідомлення певних складових 
іміджу, що на них орієнтується респондент в міжособистісному 
сприйнятті (орієнтація переважно на зовнішні ознаки, орієнтація 
переважно на внутрішні особливості особистості, «інтегральний імідж» як 
усвідомлення важливості гармонійного поєднання зовнішніх та 
внутрішніх складових).   
           Всі отримані дані ми обробляли якісно та кількісно, а також з 
використанням математично-статистичних критеріїв (коефіцієнту 
кореляції r-Пірсона). 
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           В ході теоретичного та емпіричного вивчення особливостей   
виявлення іміджу у міжособистісному сприйнятті ми дійшли наступних 
висновків: 

Сьогодні існує практична необхідність розроблення 
фундаментальної науково-обґрунтованої психологічної теорії іміджу, що 
має певний сенс у контексті вивчення міжособистісного сприйняття.  

На  сьогодні  відсутні остаточно   визначені   структурні компоненти 
іміджу.  Тому  ми  пропонуємо  наступну  модель  складових   іміджу:               
1) зовнішні характеристики іміджу – можуть включати  макіяж, дизайн 
одягу, стиль в одязі, аксесуари, зачіску, рівень догляду за собою; 2) 
внутрішні характеристики іміджу – можуть включати  систему моральних, 
етичних та духовних цінностей людини, смаки, установки, ідеали, 
індивідуально-психологічні особливості (характер, темперамент, 
активність, мотивацію); 3) міжособистісні характеристики іміджу – можуть 
включати  самопрезентацію, особистісну принадність (атракцію), рівень 
сформованості комунікативних умінь, навичок, а також певну харизму.  
Домінування якоїсь із складових іміджу, що на неї орієнтується 
особистість у процесі міжособистісного сприйняття,  надає певних 
відмінностей змісту й результатам самого міжособистісного сприйняття. 

Самоставлення в усіх трьох групах досліджуваних 
характеризується такими вираженими властивостями, як очікування 
позитивного ставлення з боку інших, самоінтересу, самоприйняття, що 
означає домінування очікування позитивного ставлення з боку 
соціального оточення, високий інтерес до власного «Я» та позитивне 
прийняття себе в цілому. На нашу думку, це може свідчити про 
орієнтацію респондентів на однолітків або дорослих в усвідомленні 
зовнішніх та внутрішніх проявів певного іміджу, залежність вибору іміджу 
від сталості внутрішніх особливостей – самоінтересу, самоприйняття.  

У студентській групі виразнішими є інтегральне самоставлення, 
самовпевненість, очікування позитивного ставлення від інших. Тому 
можна говорити, що самоставлення та усвідомлення значущості 
власного «Я» мають тенденцію до зростання від підліткового до 
студентського віку. Ми вважаємо, це може бути пов’язане з тим, що 
студенти більше орієнтуються на інтеграцію компонентів в усвідомленні 
значення іміджу. На це впливає як визначеність напряму професійної 
діяльності, так і сформованість внутрішніх особливостей їх особистості.  

У більшої частини досліджуваних школярів переважає мотив 
прагнення до прийняття. Це означає, що вони жадають, щоб їх приймали 
навколишні, ставилися до них позитивно, схвалювали їхні вчинки, 
поведінку. У студентів мотивація афіліації проявляється суперечливо, 
адже серед їхніх результатів вже зустрічаються й свідчення рівноваги 
між мотивами. З одного боку, опитані студенти прагнуть відчувати 
поважне ставлення навколишніх та ровесників, з іншого боку, бояться цю 
повагу втратити. Таке суперечливе становище змушує студентів 
звертатися до різних засобів підтримування певного статусу в 
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міжособистісних стосунках, впевненості у собі. Одним з конструктивних 
засобів і є імідж.   

Виявлені кореляційні зв’язки свідчать: більшість підлітків у 
міжособистісному сприйнятті розуміють імідж «однопланово», тобто 
диференціація доцільності зовнішнього вигляду та способів поведінки в 
різних групах або різних ситуаціях спілкування і взаємодії з 
навколишніми стерта, не виражена. Домінантним орієнтиром вибору 
власного іміджу у міжособистісному спілкуванні  для підлітка є 
референтна група ровесників, відповідно більш значущими є зовнішні 
характеристики іміджу. 

Старші школярі опосередковують елементи «модного» іміджу, що 
є популярними в юнацькій групі, через власні внутрішньо-особистісні 
особливості. Ми вважаємо, що це є виявом тенденції до усвідомлення й 
розуміння дієвості іміджу не тільки як засобу спілкування, взаємодії та 
міжособистісного сприйняття, але і як засобу самоствердження, 
самопрезентації, саморегуляції стосунків з навколишніми тощо. 
Відповідно спостерігається зміщення уваги старших школярів від суто 
зовнішніх атрибутів іміджу у напряму поєднання зовнішніх і внутрішніх 
характеристик іміджу.  

Більшості досліджених студентів притаманне усвідомлення у 
міжособистісному сприйнятті багатоплановості і контекстності іміджу, 
тобто відповідності іміджу певній конкретній ситуації взаємодії чи 
спілкування. Це виявляється як розуміння того, що в різних групах та в 
різних ситуаціях певний імідж може відігравати як позитивну, так і 
негативну роль. На нашу думку, це свідчить, що студенти вже більш 
диференційовано розуміють  та використовують не тільки власний імідж, 
але й імідж інших людей, тобто враховують його при міжособистісному 
сприйнятті.  
      Таким чином, імідж відіграє дуже важливу роль у міжособистісному 
сприйнятті. Індивідуально-психологічний (особистісний) зміст іміджу та 
переважна орієнтація особистості на певні складові іміджу у процесі 
міжособистісного сприйняття змінюються залежно від віку. 
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психомалюнок.  
Актуальність. Особливості психоемоційного стану вагітних жінок 

вже тривалий час привертають увагу фахівців. Дослідники звертають 
увагу як на позитивну сторону вагітності, так і  на  негативний її вплив на 
психічний та емоційний стан жінки. Відомо, що в період вагітності 
психоемоційний стан жінок вкрай нестабільний, що обумовлено рядом 
чинників: коливання гормонального фону, зміна соціального статусу, 
рольова ідентифікація, тощо. 
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Метою нашого дослідження є дослідження психоемоційного стану 
вагітних жінок за допомогою методу психомалюнку. 

Психологія материнства одна з найбільш складних і 
малорозроблених галузей сучасної науки. Материнство вивчається в 
руслі різних наук: історії, культурології, медицини, фізіології, соціології, 
психології… Психологія вагітності є однією з найбільш значущих частин 
психології материнства. Дослідження в руслі психології вагітності стали 
проводитися тільки в останні два десятиліття, кількість робіт 
присвячених даній проблемі поки дуже обмежена [5].  

У сучасній психології особистісно і психотерапевтично орієнтованих 
напрямах материнство вивчається в аспекті задоволеності жінки своєю 
материнською роллю, як стадія особової і статевої ідентифікації. 

Самостійним напрямом можна вважати перинатальну психологію, 
що займається проблемами вагітності, пологів, післяпологового періоду 
в психологічному і фізіологичному аспектах [1]. 

Вивчення природи психічного та динаміки емоційної сфери яскраво 
представлено у психодинамічному напрямі, а саме у роботі з 
психологічними малюнками, зокрема, з комплексом тематичних 
психомалюнків (за Т.С. Яценко). Образотворче мистецтво – це перш за 
все діалог: або між творцем і його самістю, або між творцем та іншою 
людиною [3].  

У малюнку представлена індивідуальна інтерпретація деякої події 
чи переживання, особливо, якщо мова йде про вільне малювання. 
Малюнок дає можливість людині відтворювати в образах дійсність і 
проектувати зміст психіки в символах. Дослідженням символічних 
представлень психіки займались такі вчені як К.Г. Юнг, Х. Льойнер, З. 
Фрейд, С. Гроф, Т.С. Яценко та інші.  

Сильна сторона малюнка полягає в можливостях поєднати 
зовнішній і внутрішній світи в образах і певних символах, а це дає змогу 
спостерігачеві проникати у внутрішні самохарактеристики психіки 
суб'єкта. “У психологічному малюнку співіснують на рівних дві 
реальності: реальність особистісних проекцій суб'єкта сприйняття і 
реальність соціального пізнання об'єкта сприйняття” [2]. 

 Сама процедура графічного відображення досвіду в певному сенсі 
може бути розцінена як ігрова, оскільки людина має можливість «відійти» 
від дійсності, перебуваючи в дещо іншому світі власних фантазій і мрій. 
Причому, як правило, така діяльність володіє ярко вираженим 
катартичним, терапевтичним ефектом, схожим по змісту з багатьма 
катартичними методами. Нарешті, в малюнку автор завжди керується 
власними пріоритетами не тільки у виборі кольорового вирішення 
зображення, але і у виборі форми, розташування і сюжету (якщо мова 
йде про вільне малювання), що зближує малюнок з імпресивними і 
адитивними методами дослідження. “Графічна продукція, завдяки її 
символічності, виражає об’ємний, багатогранний зміст, який відразу 
важко навіть розпізнати. Малюнок дає почуття психологічної безпеки й 
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можливість “захисту” в ситуації одержання “ризикованої” для себе 
інформації”. Таке почуття захищенності особливо  цінне у роботі з 
людьми, які перебувають у стані психоемоційної нестабільності. У зв’язку 
з цим проективний малюнок набув значного поширення на Заході, 
ставши ледве не найпопулярнішим у психодіагностиці, відтісняючи на 
другий план традиційні психометричні тести. Психомалюнок відносно 
недавно поповнив діагностичний арсенал вітчизняних психологів. 
Малюнкові техніки володіють рядом відмінностей, які і обумовили їх 
широке застосування в різних галузях психологічної практики для 
дослідження цілого ряду психологічних феноменів [4].  

Для роботи з вагітними за допомогою методу психомалюнку теми 
малюнків підібрано так, щоб при їх виконанні актуалізувалися емоційні 
аспекти досвіду, ставлення до себе у новому становищі та пережитих 
ситуацій, суб'єктивне бачення себе та власних стосунків з іншими 
людьми та оточуючим світом.  

Чисельність малюнків одного й того ж автора допомагає пізнати 
такі внутрішні механізми психіки й тенденції його поведінки, які 
зумовлюються логікою несвідомого, що не розкривається зі змістом 
кожного малюнка окремо. Зміст цей виражається через взаємозв'язки 
між окремими малюнками й через спільні характеристики їх усіх загалом. 
Кожна тема об’єктивує фрагмент внутрішнього життя особистості, що 
матеріалізується в конкретному зображенні. Це дає можливість 
відслідковувати всі значимі етапи життя, відрефлексовувати їх і 
передавати в малюнку індивідуальними засобами форми і кольору.  

Символіка створює колорит малюнків, конкретизує, індивідуалізує 
зображення, допомагає наблизитись до особистісних джерел 
проблематики суб’єкта. Але щоб зрозуміти логіку несвідомого, що 
визначає когнітивний рівень "психологічного захисту", необхідно пройти 
тривалий і часом дуже важкий шлях разом з автором, використовуючи 
діагностико-психокорекційний діалог. Наявність символу не служить 
сама по собі приводом до висновків про зміст підсвідомого. Важливо 
враховувати контекст, роль, яку відіграє символ в проективному 
представленні клієнта: малюнку, топологічній моделі, сні, грі, тощо.  

Значення окремого символу в малюнках найкраще розвивати в 
діалозі з автором, а цілісна інтерпретація малюнків і отриманого в такому 
діалозі вербального матеріалу дозволяє розкрити логіку несвідомого. В 
діалозі прояснюється суб’єктивна значимість певного кольору, символу, 
їх роль в малюнку і зміст самого зображення. Однак, потрібно мати на 
увазі, що автор передає не відсторонене переживання, а афективні 
фіксації і суб’єктивне відображення подій особистого життя. Мова є 
одночасно і інструментом неправди і знаряддям досягнення істини. Тому 
вербальний матеріал так само необхідний для роботи як і сам малюнок, 
так як він забезпечує можливість більш глибоко інтерпретувати 
намальоване, виходячи з розуміння його автором, і в той же час 
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інтерпретація знаходиться поза його (автора) суб’єктивними поглядами 
[7].  

В роботі з малюнковим матеріалом психодіагностичні висновки 
будуються як на матеріалі аналізу кожного конкретного малюнку, так і на 
цілісному аналізі серії малюнків. Тому є сенс говорити про порційність 
надходження інформації, яка має психокорекційний ефект. Аналіз 
кожного малюнка здійснюється в тісній взаємодії з автором, причому 
авторський текст набуває такого ж значення, як і сам малюнок, оскільки 
автор розставляє акценти відносно сприйняття кольору, цінності 
символа і його значення. Авторський текст - невід’ємна складова в роботі 
з графічною продукцією, так як саме вербалізовані автором уявлення, 
коментарі відносно зображуваного дозволяють рухатися в розумінні 
сенсу малюнка, в розкритті його завуальованого змісту, на початку 
непомітного для автора [6].  

 В нашому дослідженні, яке проходило на базі КЗ Черкаський 
міський пологовий будинок «Центр матері та дитини» взяли участь жінки, 
які перебувають на 2 - 4 триместрах вагітності. Для реалізації мети 
дослідження  було обрано наступні теми малюнків:  «Я – реальне, Я – 
ідеальне», «Мій звичайний психоемоційний стан», «Я і моя дитина», 
«Мої пологи», «Неіснуюча тварина», «Я серед людей» та проведено 
психологічну бесіду. 

Проведений аналіз малюнків показав, що у 87% вагітних 
спостерігається високий рівень тривожності та страх перед майбутніми 
пологами, особливо у жінок, які народжують вперше. 

 Високий рівень тривожності може бути викликаний багатьма 
факторами, наприклад: острахом пологів, генетичними страхами, 
естетичними страхами (острахом тих змін, які відбуваються з жінкою і 
фігурою), боязню відповідальності за долю дитини і т. д. 

У 20% жінок на малюнку «Я і моя дитина» дитина зображена у 
вигляді дорослого, що може свідчити про недостатньо сформовану «Я-
концепцію матері». Виникає дисонанс між реальним – народженням 
малюка, який постійно потребує присутності і піклування матері та 
уявленнями про вже дорослу дитину, яка сама може потурбуватись про 
себе. 

Занепокоєння, тривожність проявляються у жінок і внаслідок 
суб’єктивного переживання загрози від небезпечного середовища, 
можливості втрати дитини ( особливо у тих, хто перебуває на 
збереженні), про що свідчить аналіз малюнків «Я серед людей» та «Я – 
реальне, Я – ідеальне». Жінки, які знаходяться у сприятливому 
соціальному, психологічному, емоційному оточенні, не звертають уваги 
на ті неприємні аспекти вагітності, а навпаки, акцентують увагу на всіх 
перевагах і отримують задоволення знаходячись в такому стані. Ті ж 
досліджувані, що мають певні дисгармонії у стосунках чи у власній 
особистісній визначеності характеризуються неготовністю до 
материнства та не сприймають його як цінність. 
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Аналіз малюнків «Мій звичайний психоемоційний стан» підтвердив 
припущення про нервово-психічну нестійкість вагітних. Найбільше 
виправлень спостерігалось при виконання цього малюнку. 40% 
досліджуваних кілька разів його перемальовували спочатку. В діалозі з 
авторами  було виявлено, що відчуття під час малювання та 
обговорення значно змінюються, в деяких випадках на кардинально 
протилежні (від  почуття безпеки та щастя до роздратування та відчуття 
несправедливості). Наявність великої кількості штриховки, нечітких ліній 
та розмитостей на малюнках може говорити про невпевненість, 
тривожність, конфліктність та агресивність. 

При обговоренні малюнків «Я – реальне, Я – ідеальне» помічається 
амбівалентність у ставленні вагітних до себе та самосприйнятті. 
Цікавими є випадки, коли досліджувані малювали себе у стані вагітності і 
в зображенні Я - реального, і в Я - ідеальному. Це може свідчити як про 
гармонійне ставлення жінки до своєї вагітності та отримання 
задоволення від перебування у такому стані, так і вказувати на ризик 
відчуття власної меншовартості після народження дитини ( втраті 
ідеального образу Я). Співвідношення Я-ідеального та Я-реального деякі 
автори уподібнюють таким поняттям, як самооцінка, самоповага й 
самоприйняття, що позбавляє цей психологічний феномен якісної 
визначеності. Розбіжність образів Я-реальне і Я-ідеальне, з одних 
позицій, розглядається як джерело фруструючих переживань, ознака 
дезадаптованості і психічного неблагополуччя. З іншого боку - визнано, 
що розбіжність образів Я-ідеального та Я-реального є необхідним 
елементом самоконтролю, мотиваційної спрямованості на досягнення 
власних ідеалів, ознакою психологічної зрілості. 

 Проведений аналіз малюнків «Мої пологи» засвідчив, що у 67% 
вагітних жінок наявний страх перед пологами, що обумовлено різними 
факторами: фізіологічними (зміни в організмі жінки та дитини), 
соціальними (новий статус матері, рольова ідентифікація, зміна 
соціального оточення) та глибинно-психологічними (небажана вагітність 
власної матері, травматичне  народження чи наявність ускладнень, 
негативні установки, тощо).  

Отже, підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що 
вагітність -  якісно новий стан жінки, час постійних змін та перетворень. 
Цей період є переходом до одного з найважливіших етапів в житті жінки, 
основним показником успішного закінчення якого є надбання жінкою 
нової якості  - материнства. Цей процес переходу до материнства 
відбувається на всіх рівнях, під впливом різноманітних факторів: 
фізичному, ментальному, емоційному, перетворюється і душа, і тіло 
жінки.  

Під час вагітності у жінки змінюються відчуття, почуття і настрої. 
Зміна психічного стану жінки при нормальній вагітності виникає під 
впливом змін, що відбуваються в її нервовій і ендокринній системах, 
регулюючих вагітність.  
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Результати проведеного дослідження можуть бути використані 
практичними психологами, пренатальними психологами та медичними 
працівниками, що здійснюють психологічний супровід вагітних. 

Метод роботи з психомалюнком дозволяє дослідити психоемоційну 
сферу вагітних жінок, визначити динаміку зміни емоційного стану та 
визначити «групу ризику» для подальшої роботи та корекції, що 
сприятиме гармонізації стану вагітної, успішному протіканні пологів та 
народженні здорового малюка. 
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           Проблема досягнення успішних результатів у будь-якій діяльності 
дитини залишається актуальною донині. Між тим ми не маємо готових 
«рецептів» успіху. Але є нагальна потреба педагогічної практики у 
пошуку та знаходженні їх психофізіологічних механізмів реалізації. 
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Розуміння їх роботи допоможе педагогам у створенні адекватних 
передумов для знаходження найкоротших шляхів досягнення 
позитивного результату успіху в навчанні та вихованні дітей.  

На наш погляд таким важливим явищем в становленні психічної 
сфери людини є феномен розвитку її чутливості. Дослідженням явища 
чутливості психіки займались відомі філософи, психологи, фізіологи. 
Серед них Арістотель [1] вперше заявив про чутливість як властивість 
душі людини, Л.С.Виготський [2] вважав чутливість важливою 
передумовою психічної діяльності, І.П. Павлов [3] практично встановив 
значення чутливості органів для становлення тих чи інших фізіологічних 
та психічних процесів, О.М. Леонтьєв [4] встановив залежність процесів 
становлення окремих аналізаторів від ступеня їх чутливості, С.Л. 
Рубінштейн[5] означив універсальну залежність психічних процесів від 
стану їх чутливості, Б.Г. Ананьєв [6] дослідив вплив чутливості на єдність 
сенсорних систем в процесі цілісного відображення об’єктивної 
реальності, С.Д. Максименко [7] вказав на шляхи пошуку 
закономірностей в процесах чутливості, В.В.Клименко[7] розкрив вплив 
чутливості на роботу системи аналізаторів та інші.   

Чутливість розуміють, як: «чутливість загальна здатність до 
відчуття»[8,390], чутливість здатність до відчуття, тобто здатність живого 
організму сприймати адекватні і не адекватні подразники і відповідати на 
них певною реакцією» [9,620].  
Явище чутливості найчастіше розглядали в контексті роботи окремих 
органів чи систем людини. Між тим явище чутливості може розглядатись 
не тільки в локальних органах чи системах але і для організму людини в 
цілому. Таким чином явище чутливості є універсальним і може 
трактуватись, як загальна чутливість тіла людини. Отже впливаючи на 
головні системи людини можна змінити рівень чутливості інших. Серед 
формоутворюючих психофізіологічних систем нами було визначено одну 
базову систему, яка забезпечує дитині рівновагу її тіла - вестибулярний 
апарат. Це єдина система, яка не зупиняє своєї роботи не на мить і має 
вирішальний вплив на потужність діяльності мозку, фізичної та психічної 
сфери людини.  

Отже вивчення цього впливу знаходилось в центрі уваги нашого  
експериментального дослідження. В дослідженні ми працювали з групою 
дітей які мали особливі потреби та групою звичайних дітей. В 
експерименті використовувалась баламетрична дошка (розроблена 
Френком Белгау, США). Це простий нескладний пристрій для активізації 
роботи вестибулярного апарату людини. Баламетрична дошка є 
тренажерним (у вигляді двох складових: прямокутної дошки та 
приєднаних до неї двох напівкруглих опор, які дозволяють їй гойдатись в 
різні сторони і можуть змінювати напрям гойдання не тільки з права на 
ліво але і в інші боки). Поверхня прямокутної дошки має високоточну 
розмітку (відкалібрована) для розміщення на її поверхні стоп ніг (на її 
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поверхню учасник експерименту стає ногами для балансування з метою 
утримання постійної рівноваги).  

Дослідженнями Ф.Белгау в центрі підготовки астронавтів 
встановлено закономірність, між відновлення нормальної роботи 
координації мозкових структур після повергнення з стану невагомості і 
відновленням роботи вестибулярного апарату людини. Знайдено, що 
швидке відновлення функцій вестибулярного апарату астронавта в 
умовах земного тяжіння позитивно впливає на відновлення звичних схем 
роботи мозкових структур.  

Координація і тимчасова основа всіх тимчасових процесів мозку, 
ймовірно, залежить від інерційного та гравітаційного калібрування. Точна 
інтеграція різних частин мозку і різних сенсорних відчуттів залежить від 
годинної стабільності, високої роздільності в роботі скроневої частини 
головного мозку. Існує висока ймовірність того, що калібрування 
скроневої частини головного мозку і його організація повинні 
розвиватися і вдосконалюватися на основі і по відношенню до 
прискорення сили тяжіння. На основі проведених досліджень 
вестибулярний психофізіологічний механізм визначено як питомої для 
діяльності всіх психофізіологічних систем людини. Особливе місце його 
діяльність займає в злагодженій роботі головного мозку. Вестибулярний 
апарат (середнє вухо) частково відповідальні за нашу рівновагу і відіграє 
ключову роль у всіх функціях головного мозку. Вестибулярний апарат 
стає основним організаційним інструментом для розвитку інших процесів 
головного мозку (у той час як дитина перебуває в утробі матері). 

Можливо планомірно впливаючи на роботу вестибулярного 
апарати можливо змінити, скорегувати взаємодію мозкових структур 
головного мозку та розширити діапазон дії психофізіологічних систем 
людини. Про це до речі і свідчать деякі з результатів наших досліджень 
які дають обнадійливі тенденції, що вказують на можливість ефективного 
корегування простими засобами діапазону чутливості як окремих 
аналізаторів так і психофізіологічних систем в цілому. 
 У дослідженні брали участь 79 учні 1-4 класів. Серед 
досліджуваних 46 учнів допоміжних класів, де навчаються розумово 
відсталі діти, також 33 учнів із затримкою психічного розвитку. Учасники 
експерименту це учні з діагнозом легка і помірна розумова відсталість, 
затримка психічного розвитку та комплексні суміжні порушення. Для 
проведення експерименту були використані десять різних тестових 
методик. Завдання експерименту передбачали вивчення впливу вправ 
на баламетрічній дошці на стан чутливості психофізіологічних систем 
розумово відсталих учнів 1-4 класів. Для цього створили пакет 
діагностичних методик кожному учаснику експерименту для визначення 
стану чутливості: гостроти зору, уваги, моторної чутливості, синхронізації 
роботи півкуль головного мозку, вольових зусиль і правильності 
написання письмових букв від руки. 
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Були розроблені і експериментально перевірені два експрес-
комплекси вправ з використанням балансувальної дошки в умовах 
школи-інтернату. Вивчався визначення мінімальних часових меж 
кількості тренувань на тиждень для кожного учня з використанням 
балансувальної дошки. Крім того, було з’ясовано алгоритм (час, ритм, 
послідовність) роботи школярів з використання балансувальної дошки, 
враховуючи принципи: від простого до складного в роботі з розумово 
відсталими учнями. 

Одним із завдань було проведення спостереження за впливом 
занять з використанням балансувальної дошки на зміну чутливості 
систем: уваги, моторної чутливості, синхронізації роботи обох півкуль 
головного мозку, дослідження вольових зусиль і правильності написання 
письмових букв від руки і зорової чутливості в розумово відсталих і з 
затримкою психічного розвитку учнів початкової школи. Перед початком 
експерименту ми провели ряд занять з адаптації дітей до роботи з 
балансування дошкою, оскільки кожен клас був забезпечений 
відповідним інвентарем. Заняття на балансувальної дошці проводили 
тричі на тиждень по 15 хвилин кожен раз. 

Якщо на початку експерименту розрив у написанні знаків правою і 
лівою руками становив 25,5 знака то вже через п'ять місяців він становив 
11,9 знака. І це як видно дуже не великий часовий інтервал. Але вже це 
дає обережні оптимістичні прогнози в гармонізації роботи півкуль 
головного мозку. У свою чергу така динаміка змін допомагає вчасно 
включати в дію ті чи інші ділянки мозкових структур в узгодженому 
режимі. Гармонізація в поліпшенні взаємодії між правою і лівою 
півкулями головного мозку спонукає до підвищення чутливості діяльності 
мислення (логічного і образними сферами), почуттів і стимулює уяву 
учнів початкової школи. Не залишається осторонь і підвищення 
чутливості психофізіологічного механізму зору. 

Про це свідчать отримані результати на визначення динаміки 
гостроти зору при виконанні зорових вправ за допомогою модифікованої 
таблиці Орлової (розроблена на базі таблиць В. Бейтса). Для його 
проведення ставили позначку на підлозі на відстані 2,5 метрів від зорової 
таблиці. На початку експерименту середній результат склав 0,69 а, по 
завершенню 0,85. Зір як одне з головних джерел отримання інформації 
мозком стає більш активним за рахунок розширення свого діапазону дії. 
Таким чином мозок отримує більш якісне зображення предмета. Так що 
образ стає більш чітким і деталізованим надаючи учневі більш якісне 
зображення досліджуваного предмета. Саме на його основі учневі 
вдасться швидше знайти більш адекватний шлях для вирішення 
навчальної задачі, а значить уберегти свій організм від зайвих 
перевантажень. 

Цікаві результати були отримані про зміни у досліджуваних їх 
просторових почуттів. Якщо на початку експерименту у досліджуваних 
учнів при пригоді прямої в п’ять метрів розрив в точності метричного 
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почуття коливався в діапазоні майже одного метра то вже через 
шістнадцять тижнів це коливання стислося до 43 сантиметрів, що 
практично показує поліпшення на 60%. А це є дуже важливим 
показником для їх успішного навчального процесу. 

Так як ми проводили експеримент в початковій школі і з учнями які 
мають особливі освітні потреби це поліпшення метричного почуття дає 
їм можливість успішніше читати, орієнтуватися у власній зошити, а 
значить бути більш самостійним у виконанні навчальних завдань. Такі 
позитивні зміни дають підстави говорити про поліпшення «аварійності» в 
рухах досліджуваних учнів, а це в першу чергу краща координація 
власного тіла в просторі і вміння знаходити найбільш вдалі кінематичні 
рішення рухової активності. Ці дії дозволяють налагоджувати дію 
особливого почуття - дистанції до партнера. Що може сприяти 
поліпшенню комунікаційних умінь і сприятиме кращій соціалізації учнів 
які мають особливі освітні потреби.  

Окремо потрібно зупинитися на дослідження вольових зусиль і 
правильності написання письмових букв від руки. Для кожної вікової 
групи учнів 1-4 класів були розроблені тести копіювання фраз. Якщо на 
початку експерименту середній бал оцінки скопійованих фраз (оцінка 
найвищий -1 бал, а найнижчий - 5 балів) досягав - 3,47 балів то по 
завершенню експерименту середній бал склав - 1,87 балу. Таким чином 
можна говорити про поліпшення вольових зусиль учнів та їхніх 
стабілізації, а отже стверджувати те, що є висока ймовірність того, що 
стан роботи вестибулярного апарату дитини впливає на дію всіх її 
психічних систем і психофізіологічних механізмів адаптації до навчальної 
діяльності. 

Особливий вплив корекційного характеру має робота 
вестибулярного апарату дитини на діяльність його мозку, а саме на 
взаємодію роботи правої і лівої півкуль головного мозку. Вправи на 
балансування мають хороший коригувальний ефект на вищі психічні 
процеси (пам’ять, мислення, почуття, уяву). 

Системна робота над впровадженням у навчальний процес 
комплексів вправ для поліпшення психомоторної сфери дитини 
допоможе стабілізації психофізіологічних механізмів активно задіяних у 
навчальному процесі. 

Всі вправи на балансувальні руху мають важливе значення для 
гармонійного розвитку організму дитини. Висока ймовірність підвищити 
загальну чутливість психофізіологічних механізмів організму дитини. Це 
відкриває шлях до можливості управляти рівнем чутливості 
психофізіологічних систем учня. Таким чином впливаючи на 
вестибулярний апарат учня ми допоможемо краще формувати у нього 
образи навчального матеріалу. 

Чутливість відіграє ключову роль у процесах попередження, 
пристосовності, адаптації тіла і психіки людини в її діяльності та 
взаємодії з навколишнім середовищем проживання. Ступінь її 
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«настройки» у людини визначає ефективність роботи всіх 
психофізіологічних систем організму. Підвищена чутливість дозволяє 
раніше і виразніше визначати контури образу, з яким необхідно 
працювати людині при вирішенні ним освітніх завдань. Успішність 
навчання залежить багато в чому від висоти чутливості 
психофізіологічних систем організму людини. Чутливість визначає 
можливості творчої дії і є крапкою відліку до наближення чи віддалення 
до розуміння способу розв’язання психофізіологічної задачі (де активно 
відбувається взаємодія між можливостями тіла та психіки людини). 

 Підсумовуючи результати досліджень можна висловити деякі 
обережні але оптимістичні висновки. Які допоможуть краще осмислити 
можливості взаємодії між станом роботи вестибулярного апарату 
людини та зміною діапазону чутливості психофізіологічних систем.  

Чутливість до дії (органа, системи, тіла в цілому), є головним 
пусковим механізмом для становлення творчих дій є необхідність 
зрозуміти в деталях роботу її психофізіологічних механізмів, які 
допомагають підвищувати чутливість у дитини до тих, або інших 
сигналів, дій та образів. 

Кваліфікована підтримка і допомога в становленні та розвитку 
чутливості до дії у дитини надасть їй нові можливості в розкритті власних 
задатків та допоможе у дозріванні її здібностей. А чіткі неспотворені 
(відсутність нечітких контурів) образи (створені за рахунок оптимальної 
дії чутливості) сенсорних і пізнавальних завдань допоможуть 
дошкільнику в упорядкуванні отриманої чи здобутої навчальної 
інформації.    

Тому розуміння та знання закономірностей  психофізіологічних 
механізмів розвитку чутливості до дії в дошкільника має стати потребою 
та нагальною необхідністю для успішної діяльності кожного. 

Впорядкування систем чутливості до дій учня початкової школи 
тісно пов’язано з становленням його фізичної, інтелектуальної та 
емоційно-почуттєвої сфери. Кожна з означених сфер відіграє свою 
неповторну важливу роль у становленні чутливості до дії в дошкільника і 
є важливою для нього. Так як регулювання ступеня чутливості або 
покращує чіткість і деталізацію образу сприймання (за умов високої 
чутливості), або погіршує чи спотворює і навіть блокує (за умов зниженої 
чутливості). Таким чином важливо зрозуміти, що відбувається з станом 
чутливості у кожній з означених сфер життєдіяльності дитини.  

Фізична сфера це насамперед процеси акумуляції, збереження, 
упорядкування енергетичних ресурсів, пошук енергетичних джерел, 
раціональне використання, енергетична підтримка (енергопонціал) дії та 
її рухова активність в просторі (психомоторика).  

Інтелектуальна сфера з точки зору її чутливості до дії це дві 
взаємодіючі складові системи: сенсорна складова, своєрідні канали 
збору різноманітної інформації (відчуття); перцептивна складова 
механізм перетворення отриманої інформації в конкретний образ 
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втілення  (сприймання); пізнавальна складова (пам’ять, мислення, уява) 
це накопичення, обробка, сортування, перетворення інформації та 
створення нових образів.  

Емоційно-почуттєва сфера це багатобарвний світ спалахів емоцій 
та почуттів дитини. Саме він найактивніше впливає на стан чутливості 
дитини до дії, а отже обирає її мотиваційні складові. 

Дослідження проведені нами вказують на позитивні результати у 
використанні баламетріческой дошки Ф. Белгау і дають оптимістичні 
підстави говорити про можливість підвищувати як кількісні, так і якісні 
показники навчання, оптимізуючи навчальну діяльність шляхом 
підвищення чутливості різних психофізіологічних систем організму 
людини у побудові адекватних образів сприйняття. Наступні наші 
дослідження в цьому напрямку допоможуть уточнити отримані 
результати і більш глибоко розібратися в процесах змін діяльності 
психофізіологічних систем організму людини. Це може допомогти 
оптимізації навчальної діяльності людини на всіх етапах життя. А сам 
процес навчання допоможе зробити більшу привабливим, що приносить 
насолоду. 
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Надмірність зростання вимог до особистості у сучасному 

суспільстві сприяє розвитку психоемоційного напруження, порушує 
гармонійний розвиток емоційної сфери людини, ставить під загрозу 
функціонування внутрішніх емоційних ресурсів особистості. Вирішення 
даної проблеми є актуальним та стає можливим лише за умов розвитку 
стресозахисних ресурсів, пошуку чинників розвитку та підвищення рівня 
емоційної стійкості особистості.  

Емоційна стійкість являє собою властивість, що характеризує 
особистість у процесі напруженої діяльності, психологічні механізми якої, 
гармонійно взаємодіючи між собою, сприяють успішному досягненню 
поставленої мети. С. П. Бочарова під емоційною стійкістю розуміє 
здатність особистості управляти своїми емоціями, зберігати високу 
професійну працездатність, здійснювати складну або небезпечну 
діяльність без напруженості, незважаючи на емоціогенний вплив. Також 
авторка пропонує більш вузьке визначення емоційної стійкості, 
позначаючи її як інтегративну полісистемну якість індивідуума, що 
зумовлена змістом і взаємозв’язком його складових частин, 
різноманітних чинників і обумовлює продуктивність діяльності 
особистості, адекватність поводження її в екстремальних стресових 
умовах [7]. 

Відповідно, метою нашої статті є виокремлення та обґрунтування 
чинників емоційної стійкості особистості їх теоретичний огляд.  

Пошук детермінант та виокремлення чинників емоційної стійкості 
людини відображається у працях таких дослідників як П. Б. Зільберман, 
А. В. Злотніков, В. В. Вареніч, Л. О. Хохлова (емоційна стійкість залежить 
від різноманітних об’єктивних та суб’єктивних чинників); Н. Гендерсон, 
Б. Бенард, С. Лютар, Д. Цицетті, Я. О. Овсяннікова (виокремлення 
зовнішніх чинників розвитку емоційної стійкості особистості); 
В. Д. Нібеліцин, К. М. Смірнов, О. А. Сиротін, К. М. Гуревич, 
О. Я. Чебикін, Л. О. Хохлова, М. Волкер, А. Фурнхам, Дж. Каппелла, 
(основним чинником розвитку емоційної стійкості є психофізіологічні 
особливості особистості: високий рівень сили, лабільності, рухливості та 
врівноваженості нервових процесів, ступінь другорядного збудження, 
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невротизації тощо); Л. М. Аболін, Л. І. Бучек, С. Н. Гамова, 
Ж. А. Левшунова, І. В. Султанова, А. С. Хромова, О. А. Чернікова, 
Д. Гоулман та ін. (науковці обґрунтували психологічні чинники розвитку 
феномену, що розглядається). 

Перші кроки виокремлення психологічних чинників емоційної 
стійкості особистості були здійснені наприкінці ХХ століття. Так, 
Л. М. Аболін припустив, що емоційну стійкість характеризує не лише 
певне поєднання різних емоційних параметрів, як якісних (знак, 
модальність), так і формально-динамічних (поріг, тривалість, глибина, 
інтенсивність та ін.), а й  стале переважання позитивних емоцій [1]. 
Розвиваючи дану гіпотезу, науковець (при дослідженні спортсменів) 
дійшов висновку, що переважання позитивних інтенсивних емоцій 
свідчить про вміння індивіда долати негативні переживання, що 
неминуче виникають в стресових умовах, і є одним з визначальних 
факторів емоційної стійкості особистості [2, 104]. 

Дослідження С. Н. Гамової показали, що існують також емоційні 
детермінанти емоційної стійкості особистості, які проявляються в 
емоційній оцінці ситуацій, емоційному передбаченні ходу і результатів 
діяльності, емоційному досвіді особистості (сюди входять емоційні 
установки, образи, минулі переживання емоціогенних ситуаціях, тип 
виходу із емоціогенних ситуацій) тощо [5, 46 – 47]. 

Дослідження емоційної стійкості як інтегральної властивості 
особистості здійснені М. В. Музиченко, показали, що крім зовнішніх 
соціально-психологічних чинників розвитку емоційної стійкості, існують і 
психологічні критерії її прояву: перешкодостійкість, працездатність, 
почуття впевненості в собі, своїх силах, активність, низька тривожність, 
настрій [9]. Дані критерії, на нашу думку, можуть також виступати і 
психологічними детермінантами розвитку емоційної стійкості особистості. 

І. В. Султанова емпірично виявила, що такі характеристики 
особистості (внутрішні психологічні фактори), як напруженість, 
аффектотимія, схильність до почуття провини, боязкість, слабкість «Я», 
залежність від групи, низький самоконтроль та ін. блокують формування 
емоційної стійкості. Психологічними чинниками, що сприяють розвитку 
емоційної стійкості особистості, виступають: соціальна адаптивність, 
самодостатність, самовпевненість, сила «Я», соціальна сміливість та ін. 
[12].  

Здійснені теоретичні розвідки дозволяють нам під психологічними 
детермінантами емоційної стійкості розуміти особистісні утворення, які 
виступають причинами, що зумовлюють розвиток емоційної стійкості, 
вступаючи в інтегративний зв’язок з даними конструктом. Зважаючи на 
те, що не існує єдиного переліку психологічних чинників емоційної 
стійкості особистості, ми, проаналізувавши безліч психологічної 
літератури та експериментальних досліджень науковців можемо, 
припустити, що до групи психологічних чинників феномену, що 
розглядається можна віднести наступні особистісні особливості як: 
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• саморегуляція;  
• низький рівень тривожності; 
• локус контролю; 
• адаптивність; 
• емоційний інтелект; 
• самооцінка, самоставлення;  
• сила волі; 
• стресостійкість; 
• емоційна ригідність (низька емоційна чутливість) тощо. 

 Роботи А. В. Алєксєєва, О. В. Дашкевича, О. А. Чернікової 
доводять, що формування емоційної стійкості особистості пов’язане з 
умінням регулювати власні емоційні стани. Тому ступінь усвідомленості і 
довільності застосування прийомів емоційної саморегуляції також 
можуть визначати ступінь емоційної стійкості. Як зауважила Л. І. Бучек, 
прояви емоційної стійкості (оптимум поведінки), оптимум стану 
психічного здоров’я та оптимум саморегуляції діяльності – 
співвідносяться з метою процесу саморегуляції [4]. На думку 
А. В. Злотнікова, саме саморегуляція та вміння розслаблятися є 
механізмами забезпечення емоційної стійкості, а при закріпленні 
релаксаційного прийому до рівня навички, розслаблення 
включатиметься мимовільно, без свідомої установки [6, 77]. 
 Наступним психологічним чинником емоційної стійкості виступає 
низький рівень тривожності особистості. А. Кемпбелл і Дж. Раштон 
помітили, що люди з високим рівнем тривожності запинаються перед 
відповіддю на важливі для них запитання, не здатні контролювати власні 
емоційні стани, у них низькі показники емоційної стійкості[17]. 
Ж. А. Левшунова, досліджуючи емоційну стійкість старшокласників 
експериментально виявила зв’язок між емоційною стійкістю і низьким 
рівнем тривожності (40% старшокласників демонструють високі 
показники самоконтролю та емоційної стійкості, коли 60% досліджуваних 
– мають високі показники тривожності) [8].   

Ще одним важливим психологічним чинником емоційної стійкості 
особистості виступає її висока адаптивність. Найважливішою 
особистісною властивістю, яка забезпечує емоційну стійкість людини, 
необхідно визнати готовність людини до відновлення рівноваги з 
середовищем [3, 41], тому здатність особистості до гнучкого та 
адекватного пристосування у складних життєвих ситуаціях 
забезпечується адаптаційними можливостями емоційної стійкості. 

Успішність та стабільність життя сучасної особистості прямо 
пропорційно залежить від її здатності справлятися із труднощами та 
тиском зовнішніх впливів. Тому важливим у структурі емоційної стійкості 
є емоційна зрілість особистості, що виявляється в ступені вираженості її 
емоційного інтелекту. А. С. Хромова, емпірично підтвердила, що саме 
високий рівень емоційного інтелекту, що пов’язаний з показниками сили 
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волі і мотивації, інтелекту та раціональності мислення, виступає 
психологічним фактором розвитку емоційної стійкості особистості [14, 
117]. 

Важливою особливістю особистості, що відображає її ставлення до 
себе виступає самооцінка. У словнику психологічних термінів 
А. В. Петровського, самооцінка розглядається як оцінка особистістю 
самої себе, своїх здібностей, якостей і місця серед людей [10, 352]. Як 
зазначає Є. Г. Щукіна, група досліджуваних з високим та середнім рівнем 
емоційної стійкості, характеризується достатнім рівнем самоповаги, 
впевненості у собі та адекватним рівнем самооцінки [15, 99].  

Локус контролю досліджуючи емоційну нестійкість та 
дезадаптативність молоді, Є. Г. Щукіна виявила, що психологічним 
чинником емоційної нестійкості виступає екстернальний локус контролю, 
що проявляється у бажанні особистості зняти з себе відповідальність, 
неможливість втручатися в хід подій [15]. Досліджуючи різноманітні 
аспекти детермінант емоційної стійкості та емоційної нестійкості 
особистості, Л. О. Хохлова прийшла до висновку, що високі показники 
емоційної стійкості корелюють локусом-контролю, що характеризується 
направленістю особистості у навколишній світ, здатністю ефективно 
справлятися із зовнішніми впливами та психогенними ситуаціями [13, 48 
– 49].  

Наступні системні психологічні чинники емоційної стійкості, які 
розглядаються нами – сила волі та самоконтроль. Більшість науковців 
сходяться на визначенні волі як свідомого регулювання людиною своєї 
поведінки і діяльності, виражене в умінні долати внутрішні і зовнішні 
труднощі при здійсненні цілеспрямованих дій і вчинків. Воля людини 
характеризується певними якостями, серед яких слід відзначити силу 
волі, рішучість, витримку тощо. Якість самоконтролю в свою чергу, 
виступає як вміння особистості стримувати почуття, коли це потрібно, 
здатність долати власну імпульсивність, володіння собою та виконання 
дій незалежно від зовнішніх впливів, а також утримування від 
необдуманих та нерозумних вчинків [14, 33].  

Неодмінним чинником розвитку емоційної стійкості виступає 
стресостійкість. Стресостійкість – чинник, що поєднує у собі як 
індивідуальну здатність організму зберігати нормальну працездатність, 
так і необхідний ступінь адаптації до впливу екстремальних факторів 
середовища. На нашу думку, саме процеси стресостійкості відіграють 
провідну роль у розвитку емоційної стійкості, даючи можливість людині 
впливати на психічні явища (процеси, стани, властивості), на виконувану 
ними діяльність, власну поведінку з метою підтримки, збереження або 
зміни характеристик їх перебігу та функціонування. 

У психологічній теорії існує теза про те, що деяким особам 
властива висока ступінь емоційної стійкості через низьку емоційну 
чутливість (емоційну ригідність, своєрідна байдужість особистості щодо 
подразнюючих впливів). Польський науковець Я. Рейковський вважає, 
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що для того, щоб викликати у людини прояви емоційного збудження, 
необхідно застосовувати більш сильні подразники [11]. Таким чином, 
низька емоційна чутливість (або ж емоційна ригідність) особистості може 
виступати психологічним чинником емоційної стійкості особистості. 

У зарубіжній психології дослідники приділяють менше уваги 
особистісним чинникам стійкості, акцентуючи свою увагу на кількох 
головних, пов’язаних із функціонуванням особистості у соціальному 
середовищі. Так, Б. Бенард разом з Н. Гендерсоном, П. Брауном та ін., 
виділяють такі особистісні чинники психологічної та емоційної стійкості як 
чуйність, комунікабельність, емпатійність, дбайливість, співчуття, 
альтруїзм та здатність пробачати, здібності до планування, гнучкість, 
винахідливість, критичне мислення, інсайтне мислення, позитивна 
ідентичність, інтернальний локус контролю, ініціативність, 
самоефективність, майстерність, опірність, самосвідомість та почуття 
гумору, усвідомлення мети та майбутнього, здатність пробачати собі та 
чутливість, розумові здібності, ефективні копінг-стратегії, здатність 
програвати з гідністю і т.д. [16]. 

Розглядаючи питання чинників емоційної стійкості, неможливо не 
згадати про теорію «Big 5». Американська теорія особистості «Велика 
п’ятірка», де емоційна стійкість виступає одним з головних утворень 
особистості, визначає, що чинниками емоційної стійкості можуть 
виступати локус контролю, нейротизм, відкритість досвіду, здатність йти 
на компроміс, саморегуляція тощо [18, 371].  

Здійснені наукові розвідки привели нас до висновку, що особистісні 
чинники емоційної стійкості більш різноманітні, ніж соціальні чи 
психофізіологічні, вони синтезують в собі успішну функціональність усіх 
психологічних утворень особистості. Огляд проблеми психологічних 
чинників емоційної стійкості особистості, дозволяє нам стверджувати, що 
особистісні психологічні чинники емоційної стійкості більш різноманітні, 
ніж соціальні чи психофізіологічні. Їх головною перевагою є можливість 
тренування та розвитку, чим можна допомогти особистості в формуванні 
стійкості до негативного зовнішнього впливу. Також існують чинники, що 
сприяють зниженню емоційної стійкості особистості: підвищена 
тривожність, гнівливість, аутоагресія, емоційна збудливість, 
нестабільність, песимістичне ставлення до життєвої ситуації, 
замкнутість, тощо. Емоційну стійкість знижують ускладнення 
самореалізації, сприйняття себе невдахою, внутрішньо-особистісні 
конфлікти, тілесні розлади тощо. Перспективи подальших досліджень ми 
вбачаємо у виокремленні та глибинному емпіричному дослідженні 
психологічних чинників розвитку емоційної стійкості особистості, що 
сприятимуть успішній її адаптації до складних умов суспільного життя та 
діяльності. 
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В настоящее время проблема сиротства в нашей стране стоит 
крайне остро. Количество детей, остающихся в Российской Федерации 
без попечения родителей ежегодно, исчисляется, по данным, 
приводимым в докладе Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ за 2011 год, более чем в сто тысяч человек [1,6] Наиболее 
тяжелые проблемы детства в Российской Федерации все еще сохраняют 
огромный масштаб. Не прекращается рост социального сиротства, 
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острой социальной проблемой стали насилие по отношению к детям, 
различные формы эксплуатации детей, детская беспризорность и 
безнадзорность. 

Государство заинтересовано в создании условий, обеспечивающих 
полноценное социальное и личностное развитие детей-сирот. 
Предпринимаемые российским правительством меры привели к 
определенным положительным результатам в области защиты прав 
детей, оставшихся без попечения родителей. Существуют различные 
институты, решающие вопрос социальной адаптации детей-сирот: дома 
ребенка, детские дома, социальные приюты, интернаты. Однако, при 
наличии подобных учреждений, очевидным остается тот факт, не 
существует лучших условий воспитания, чем те, которые создает семья. 

Супружеские пары имеют желание принять в свою семью ребенка 
– оставшегося без попечения родителей, ребенка - сироту и т.д. Но 
исследования последних лет показали [2, 77], что одного желания 
недостаточно для успешной жизни и социализации ребенка в семье.   

Сейчас многие супружеские пары готовы усыновить ребенка-
сироту. Тем не менее, такой переход ребенка в семью не может явиться 
для него безболезненным и в любом случае влечет за собой некоторые 
проблемы. Более того, крайне распространены случаи отказа от ребенка 
и возврат его в детский дом. Отказ семьи и возвращение в детский дом, 
в свою очередь, непременно приведет к возникновению дополнительной 
травмы у ребенка; родители так же испытывают тяжелую кризисную 
ситуацию, ситуацию «несостоявшегося родительства»  

Таким образом, с целью сокращения случаев возврата детей в 
социальные учреждения, а также формирования благополучных семей, 
встает вопрос об усовершенствовании процесса подбора приемных 
родителей для того или иного ребенка. Подбор будущих родителей 
производится с учетом множества параметров. В то время как 
психологический портрет ребенка-сироты достаточно подробно описан 
[3, 137], возникает задача исследования психологических и личностных 
особенностей кандидатов, способных стать будущими родителями 
ребенка из детского дома [4, 37]. 

Часто кандидатами в приемные родители являются люди, уже 
имеющие своих собственных детей, которые обладают реальными 
представлениями о воспитании ребенка. Они прошли этап становления 
родительского поведения, приобрели некоторый опыт, следовательно, 
они способны обеспечить максимально благоприятные условия для 
вхождения в семью ребенка-сироты. 

Кандидаты, не имеющие детей, также могут стать прекрасными 
родителями для ребенка-сироты, однако, тот факт, что они еще не 
сталкивались с институтом родительства, может указать на 
существенные различия в этих двух группах. 

Феномен родительства включает в себя понятия материнства и 
отцовства, однако полностью к ним не сводится [5,50][6,78], также 
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весьма размыты рамки и самого феномена родительство, можно 
сказать, что родительство - это исторически и социально вариативный 
комплекс установок и практик, связанных с планированием семьи, 
отношением к детям, самоотношением взрослых к себе как к родителям. 
Феномен «замещающее родительство включает в себя содержание 
понятия родительство, и также предполагает некоторый уровень 
информированности замещающего родителя об особенностях ребенка-
сироты. Приемный ребенок, несомненно, отличается от кровного,  
требует от замещающих родителей повышенного внимания, и 
реалистичных ожиданий, так как одной из причин нестабильности 
замещающей семьи, а также  конфликтов в замещающих семьях  
являются именно нереалистичные ожидания, представление менее 
проблемного ребенка. В настоящее время существуют различные 
подходы к диагностике кандидатов в замещающие семьи, однако 
общепринятые критерии, которые могли бы послужить основанием 
комплексного подхода к оценке кандидатов в замещающие семьи пока 
не были разработаны. Выделяют определенные факторы, которые могут 
определять успешность функционирования замещающих семей, к 
наиболее распространенным относятся личностные качества 
замещающих родителей, жизненный опыт и стиль родительства, 
воспитательные установки и тип детско-родительских отношений и др. 
[7,15]. Психологическую готовность к замещающему родительству 
включает такие составляющие как реалистичные ожидания о приемном 
ребенке, сформированный образ ребенка, воспитательные установки 
(характер взаимодействия родителя и ребенка), степень 
информированности, ресурсности будущей замещающей семьи. 

Целью данного исследования было сравнение уровня 
психологической готовности к родительству кандидатов в замещающие 
семьи, имеющих и не имеющих детей. Гипотеза: в семьях с детьми 
уровень готовности к роли замещающего родителя будет выше, чем в 
семьях без детей. В задачи данной работы входило исследование 
психологической готовности кандидатов в замещающие родители, уже 
имеющих детей, и бездетных, а также проведение сравнительного 
анализа характеристик двух групп испытуемых. 

В исследовании приняло участие 44 человека, 25 женщин и 19 
мужчин. Все испытуемые являлись кандидатами в замещающие семьи. 
Участники исследования были разделены на 2 группы: 

1) Кандидаты в замещающие семьи, уже имеющие  детей (кровных 
или приемных) – 21 чел; 

2) Кандидаты в замещающие семьи, не имеющие детей  – 23 чел. 
Для диагностики уровня психологической готовности кандидатов в 
замещающие семьи и выявления различий между группами 
использовали личностный опросник EPI (методика Г.Айзенка), методику 
изучения акцентуаций личности К.Леонгарда (модификация 
С.Шмишека), опросник Ч.Д. Спилбергера «Диагностика характера и 
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уровня агрессивности», тест семейных ресурсов II (Махнач А.В., 
Постылякова Ю.В.), методику диагностики копинг-механизмов (Е. Хайм). 
Также в работе применялись проективные методы - рисунок «Я и мой 
ребенок» (Филиппова Г.Г.), эссе «Один день с моим ребенком» 
(«Родительское сочинение» Карабанова О.А.)   

Первый этап эмпирического исследования заключался в 
нахождении статистически значимых различий между группами 
кандидатов в замещающие семьи с детьми и без детей. 

Исходя из результатов методики «Семейный ресурс II», можно 
сделать вывод о значимых различиях по шкалам «Семейная 
коммуникация» и «Управление семейными ресурсами». Можно сказать, 
что в семьях с детьми существуют более открытые доверительные 
отношения, в отличие от семей без детей. С появлением в семье 
первого ребенка внутрисемейная коммуникация в большинстве случаев 
претерпевает некоторые изменения, возможно даже переходит на более 
высокий уровень (приобретает более искренний характер). У супругов  
успели сложиться определенные привычки, правила общения, свой 
собственный семейный словарь. С появлением ребенка эта система 
неизбежно изменится. Особенности коммуникативного опыта обоих 
супругов, непременно окажут влияние на формирование раннего опыта 
коммуникации и у самого ребенка, что может привести к расширению и  
углублению коммуникативного потенциала всей семьи. Также в семьях с 
детьми происходит более грамотное распределение имеющихся 
ресурсов, расстановка целей и приоритетов. Данная шкала в некотором 
смысле включает в себя все шкалы опросника. Управление семейными 
ресурсами позволяет семье расходовать имеющиеся средства в 
соответствии с задачами, которые являются актуальными на данном 
этапе жизни семьи. Если распределение ресурсов соответствует  
текущим нуждам семьи, вероятно возникновение большого количества 
внутрисемейных конфликтов. Грамотное распределение семейных 
ресурсов подразумевает возможность проникновение ресурсов друг в 
друга, своего рода временную компенсацию, подкрепление 
недостающих на данном этапе ресурсов за счет других,  не исключение 
одной задачи ради другой, а их урегулирование, сопоставление. Кроме 
того, наблюдается статистическая тенденция к различиям между 
группами респондентов с детьми и без по шкале «Физическое 
здоровье». Респонденты с детьми склонны уделять больше внимания 
своему здоровью, а также здоровью членов семьи, посвящать время 
регулярным занятиям спортом, правильному питанию, избегать вредных 
привычек в отличие от респондентов, не имеющих детей.  

Стоит отметить, что именно родители задают вектор телесной 
социализации ребенка. Чаще всего поведения родителей становится 
моделью для поведения детей. Совершая определенные действия, 
направленные на снижение веса, выражая неудовлетворенность 
собственным телом, родители передают косвенные сообщения, которые 
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формируют у детей представление о красивом теле, идеале, к которому 
необходимо стремиться. Довольно часты случаи, когда после родов 
большинство женщин крайне недовольны своим телом, что побуждает 
ее к активным занятиям спортом. Появление детей в семье в 
большинстве случаев влечет за собой повышение уровня 
ответственности, как за жизнь ребенка, так и за свою собственную и, 
следовательно, приводит к повышенному вниманию к своему здоровью 
и физическому состоянию. 

Результаты методики Спилбергера «Диагностика характера и 
уровня агрессивности» позволяют говорить о различиях между группами 
шкале «Способность контролировать агрессию». У респондентов, 
имеющих детей, уровень контроля агрессии выше, чем у респондентов 
без детей. Можно предположить, что с появлением детей в семье, 
родители начинают более осознанно подходить к попытке контроля 
агрессии. Зачастую люди склонны трактовать свое поведение как 
агрессивное, относя к этой категории в большинстве случаев лишь ее 
вербальную составляющую, совершенно игнорируя при этом 
невербальные и поведенческие проявления агрессии, которые также 
являются крайне распространенными.  Исходя из этого, такое свойство 
как умение контролировать поведение, которое не соответствует 
общепринятым нормам, говорит о понимании человеком своего уровня 
агрессии, не отрицании ее как таковой. 

По результатам диагностики копинг-механизмов наблюдаются 
значимые различия по шкале «Поведенческий копинг». Респонденты, 
имеющие детей, обладают более адаптивными стратегиями совладания  
в поведенческом плане. Подобными стратегиями являются поиск 
поддержки в ближайшем окружении, вступление в сотрудничество с 
более опытными людьми и, в то же время, помощь близким в 
преодолении трудностей, забота о других. В сложной ситуации 
репонденты, имеющие детей,  более склонны к определенным 
действиям, направленным на решение проблемы, в отличие от группы  
респондентов без детей. 

Вторая часть работы была посвящена исследованию уровня 
психологической готовности к родительству кандидатов в замещающие 
семьи. Психологическую готовность в замещающие семьи у кандидатов 
мы измеряли, основываясь на 3 критериях: 

1) Образ ребенка; 
2) Характер взаимодействия с ребенком; 
3) Уровень семейных ресурсов. 

Личностные особенности испытуемых выступали как четвертый 
критерий оценки готовности. Однако, стоит отметить, что использование 
личностных опросников С. Шмишека и Г. Айзенка не было направлено 
на поиск значимых различий между двумя группами испытуемых. 
Данные методик были использованы для выявления возможных 
психопатологий у кандидатов в замещающие семьи.  
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В целом, мы наблюдаем благоприятную картину относительно 
уровня психологической готовности к родительству кандидатов в 
замещающие семьи в обеих группах. Низкие показатели готовности 
встречаются у 4% респондентов без детей. В группе респондентов с 
детьми, низкий уровень психологической готовности отсутствует. 
Большая часть респондентов из первой группы (74%) демонстрирует 
высокий уровень готовности, в то же время, высоким уровнем 
готовности обладает чуть меньше половины испытуемых без детей 
(43%), что, несомненно, является хорошим показателем.  Большая часть 
(53%) респондентов без детей демонстрирует средний уровень 
готовности. Наблюдаемая картина является весьма закономерной. Само 
решение о принятии ребенка-сироты в семью является крайне важным и 
волнительным моментом в жизни каждого человека. Для кандидатов в 
замещающие семьи большую роль играет тот факт, что ребенок, 
вероятно, уже имел отрицательный опыт общения с взрослыми, что 
могло повлечь за собой психологическую травму. Следовательно, у 
респондентов присутствует определенный уровень тревоги в отношении 
себя как компетентных, успешных родителей. Так как они надеются 
оправдать ожидания самого ребенка, а также ожидания общества, 
которое налагает на них определенную ответственность за ребенка-
сироту. В ситуации, когда такой ребенок является в семье первым, 
уровень ответственности еще больше возрастает, что может привести к 
повышению напряжения и тревоги у кандидатов. Следует считать 
закономерным тот факт, что в силу отсутствия опыта родительства, 
испытуемые без детей демонстрируют более низкий уровень готовности 
в замещающие семьи, чем испытуемые, уже имеющие детей. Однако, 
даже учитывая полученные различия между группами кандидатов в 
замещающие семьи с детьми без, уровень готовности для обеих групп 
можно назвать оптимальным. 

Таким образом, можно сказать, что выдвинутая  нами гипотеза об 
уровне психологической готовности к родительству кандидатов в 
замещающие семьи подтвердилась. Кандидаты, имеющие детей, 
продемонстрировали высокую степень готовности к принятия в семью 
ребенка-сироту и обладают всеми необходимыми качествами и 
ресурсами для успешной его адаптации. 

Обобщенные результаты позволяют сделать вывод о том, что 
ситуация готовности кандидатов в замещающие семьи для обеих групп 
является довольно благоприятной. Обе группы замещающих родителей 
готовы к приему ребенка в семью, однако,  наиболее благоприятные 
условия адаптации ребенка-сироты в семье смогут кандидаты в 
замещающие родители, уже имеющие детей. В группе кандидатов с 
детьми количество респондентов с высоким уровнем готовности, 
больше, чем в группе кандидатов без детей.  Однако, количество 
кандидатов с низким уровнем готовности к родительству в группе 
испытуемых, не имеющих детей крайне мало (в группе кандидатов с 
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детьми не выявлено ни одного кандидата с низким уровнем 
психологической готовности). Это говорит о том, что ситуация приема 
ребенка сироты в замещающую семью является обдуманным решением 
для родителей и обе группы кандидатов обладают хорошим уровнем 
подготовленности к приему ребенка в семью.  

Стоит отметить, что полученные результаты говорят нам не об 
отсутствии психологической готовности в замещающие семьи у 
кандидатов, не имеющих детей, а о том, что велика вероятность того, 
что в период адаптации ребенка-сироты в новой семье, в процессе его 
воспитания у таких кандидатов возникнет больше проблем и 
затруднений, чем у другой группы, уже имеющей детей, которые 
обладают  более обширным опытом,  и им будет легче справиться с 
возникшими трудностями.  Тем не менее, обе группы испытуемых 
продемонстрировали довольно высокий уровень готовности к 
замещающемуродительству, что, несомненно, поможет им в воспитании 
будущих детей. 

Исследуемая проблема требует дальнейшей проработки. 
Проведенное исследование открывает перспективы для дальнейшей 
научной разработки: 

– методологии управления процессом формирования 
представлений о замещающемродительстве; 

– изучения влияния представлений о замещающем родительстве 
на психологическую готовность к родительству и реальное 
взаимодействие ребенка и родителя; 

– программ работы с замещающими родителями, а также 
программ психологического сопровождения семьи; 
         – частных методических проблем подготовки и переподготовки 
специалистов, занимающихся психолого-педагогическим просвещением 
относительно проблем замещающих семей. 
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Охарактеризовано наукові підходи, що відображають проблему 

дослідження. Особлива увага приділяється психологічним особливостям 
засвоєння лексичного матеріалу 

Ключові слова: особливості, лексика, лексичний матеріал. 
The scientific approaches which are characterized reflect the problem of 

the research. Special attention is paid to the psychological features of 
mastering vocabulary. 

Keywords: features, vocabulary, lexical material. 
В сучасному світі вивчення іноземної мови є одними з найбільш 

пріоритетних сторін сфери освіти. У наш час мова використовується не 
тільки як інструмент спілкування, але і як механізм побудови 
міжнародних відносин, і функціонування міжнародного співтовариства в 
цілому. У зв'язку з цим виникає актуальне питання ефективного вивчення 
іншомовної лексики, що в свою чергу є запорукою вивчення іноземної 
мови. Потребою сучасного суспільства є пошук оптимальних шляхів 
організації навчально-виховного процесу, раціональних варіантів змісту 
навчання та його структури. 

Пошуки вирішення проблеми організації засвоєння лексичного 
матеріалу показують, що питання навчання лексиці в різні періоди 
розвитку методики навчання іноземних мов розглядалися багатьма 
дослідниками, такими як T.B. Банкевіч, Б.В. Бєляєв, М.А. Бурлаков, В.А. 
Бухбіндер, Н.І. Гез, П.Б. Гурвич, С.В. Калініна, Ю.І. Коваленко, 
М.С.Латушкнна, JI.3. Якушина, Морковкіна В.В. Психологічні основи 
засвоєння лексики висвітлюють Б.В. Беляєв, В.Д. Борщовецька, С.М. 
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Бучацька, П.Б. Гурвич, В.С. Кондратьєва, З.М. Корнєва, Г.В. Кудрявська, 
Ю.А. Кудряшов, І.Л. Онуфрієва, Л.А. Онуфрієва, Ю.О. Семенчук, О.Є. 
Сиземіна, Г.П. Татаурова, А.Г. Умаханова, А.О. Фетисова, О.М. Шамов, 
В.Г. Шатух та ін. 

Для успішного оволодіння іншомовним мовленням необхідне 
засвоєння лексичних одиниць, формування і подальше розширення 
реального й потенційного словникового запасу, а також розвиток 
лексичної здогадки. Реалізація цієї мети вимагає тренування і розвитку 
цілого комплексу психічних процесів: уваги, сприймання, пам’яті,  
мислення, уяви тощо з безпосереднім врахуванням закономірностей їх 
функціонування [3]. 

Згідно із Морковкіним В.В. слова, якими повинен засвоїти студент, 
поділяються на лексичні одиниці, що підлягають і не підлягають 
засвоєнню, які, в свою чергу, покликані забезпечувати продуктивні види 
мовленнєвої діяльності та рецептивні види мовленнєвої діяльності. 
Засвоєння лексичних одиниць, що входять в продуктивні і рецептивні 
лексичні мінімуми, призводить до рецептивного засвоєння слів. Ці 
лексичні одиниці становлять ядро потенційного словника, що відіграє 
значну роль у становленні мовної компетенції учнів [6]. 

Розуміння слова як основної структурно-семантичної одиниці мови, 
що містить в собі сукупність різноманітних (семантичних, фонетичних, 
граматичних) ознак (специфічних для кожної окремо взятої мови), стійких 
словосполук, клішованих зворотів чи виразів є важливим чинником у 
вивченні іноземної мови, процес пізнання якої починається із відчуття та 
сприймання. Сприймання розвивається успішно лише за умови,  коли 
воно є цілеспрямованим. Основною метою у навчанні лексики є 
досягнення учнями рівня оволодіння слововживаністю, тобто, 
використання лексичних одиниць у власному мовленні та розуміння їх у 
мовленні інших [3]. 

Врахування особливостей сприймання студентами іншомовних 
лексичних одиниць, правильно організоване спостереження, ціль якого 
помічати і знаходити істотні ознаки (схожості і відмінності) в предметах і 
явищах,  визначати взаємозумовленість та взаємозв’язки між ними і на 
цій основі робити узагальнення, використання диференційованого 
підходу у навчанні, як при поясненні, так й у використанні вправ на 
зіставлення і порівняння конкретного матеріалу, виділення певних ознак 
лінгвістичного явища, причинно-наслідкових зв’язків у ньому, неодмінно 
приведе студентів до успіху у засвоєнні іноземної мови. 
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Созависимость определяется как психологическое расстройство, 

причиной которого является незавершенность одной из наиболее 
важных стадий развития в раннем детстве — стадии установления 
психологической автономии. Психологическая автономия необходима 
для развития собственного “Я”, отдельного от родителей. 
Ключевые слова: созависимость, взаимоотношения, базовое доверие, 
психологическая автономия, психологическую независимость. 

Codependency is defined as a psychological disorder, caused by the 
incompleteness of one of the most important stages of development in early 
childhood - the stage of establishing psychological autonomy. Psychological 
autonomy needed to develop their own "I", separate from their parents. 
Keywords: codependency, relationships, basic trust, psychological autonomy, 
psychological independence. 
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Проблемы созависимости в зарубежной науке освещались M. 

Beattie, C. Dlack, J. Bradshaw, S. Covey, W. Feuerlein, S. Karpman,  C. 
Hurcom, P. Mellody, A.Miller и другими исследователями. В нашей стране 
созависимость стала активно изучаться в 80г.г. ХХ века. Несмотря на то, 
что в современной психологии созависимое состояние личности 
подвергается тщательному и всестороннему изучению, в этой области 
остается много неисследованных вопросов [1]. 

 Созависимость взрослых людей возникает тогда, когда два 
психологически зависимых человека устанавливают взаимоотношения 
друг с другом. В такие взаимоотношения каждый вносит часть того, что 
необходимо ему для создания психологически завершенной или 
независимой личности. В результате внимание каждого оказывается 
сосредоточенным на личности другого, а не на самом себе. 

 Взаимоотношения не могут быть прочными, потому что они всегда 
сосредоточены на другом человеке и на том, что может случиться. Это 
ведет к тому, что такие люди пытаются установить контроль друг над 
другом, обвинять в своих проблемах друг друга, а также надеяться, что 
другой будет вести себя именно так, как хотел бы его партнер. В таких 
случаях люди не сосредоточивают внимание на своих внутренних 
ощущениях и саморазвитии. Фокус всегда находится вовне, а не внутри [2]. 

Общепринятая медицинская модель утверждает, что 
созависимость является наследственным заболеванием, вызванным 
неизвестными причинами, или болезнью, связанной с алкоголизмом, или 
рождением в дисфункциональной семье. В любом случае она считается 
неизлечимой. Большинство врачей и психотерапевтов определяют 
созависимость как первичную болезнь, у которой есть начало, 
определенное течение и предсказуемый конец [3].  

С момента рождения до двух-трех лет ребенок завершает решение 
ряда задач своего развития. Наиболее важной психологической задачей 
развития в этот период является установление доверия между матерью 
и ребенком. Если установление базового доверия или связи 
завершилось успешно, то ребенок чувствует себя в достаточной 
безопасности, чтобы заняться исследованием внешнего мира и в 
последующем, в возрасте двух-трех лет, завершить свое так 
называемое второе, или психологическое рождение.  

Психологическое рождение происходит тогда, когда ребенок 
научается быть психологически независимым от своей матери. Важным 
навыком, который приобретает ребенок при успешном завершении 
данной стадии развития, является умение полагаться на свою 
внутреннюю силу, то есть заявлять о себе, а не ожидать, что кто-то 
другой будет управлять его поведением. 

 У ребенка развивается ощущение своего “Я”, которое дает ему 
возможность научиться брать на себя ответственность за свои действия, 
делиться, взаимодействовать и сдерживать агрессию, адекватно 
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относиться к авторитету других, выражать свои чувства словами и 
эффективно справляться со страхом и тревогой. Если эта стадия не 
завершена до конца, ребенок становится психологически зависимым от 
других и не имеет своего четко ощущаемого “Я”, которое выделяло бы 
его среди других [4]. 

Мы полагаем, что созависимость - это приобретенное 
расстройство, являющееся результатом остановки (задержки) развития 
или связанное с развитием “прилипания”, которое можно вылечить. В 
процессе выздоровления тем, у кого есть симптомы созависимости, 
необходимо: 

1. Понять эволюционные причины развития своей болезни. 
2. Устранить препятствия, которые привели их к “приклеиванию”. 
3. Лучше познать себя и свои возможные реакции в различных 

ситуациях, чтобы можно было чувствовать себя более свободно и 
делать лучший выбор. 

4. Приобрести навык эффективного управления собственной 
жизнью. 

5. Достигать все более высоких уровней эффективности 
человеческой деятельности. 

Медицинский подход основан на детерминистской точке зрения, 
согласно которой невозможно использовать свободную волю для 
победы над созависимостью [5]. 

К первому типу программ мы относим большинство так 
называемых 12-шаговых программ, таких как АА (Анонимные 
алкоголики), АО (анонимные обжоры) и AС (анонимные созависимые). 
Программы выздоровления этого типа обещают полное выздоровление 
тем, кто успешно работает со своей проблемой, но имеют тенденцию 
слишком сильно фокусироваться на модели заболевания. Несмотря на 
то, что такая позиция помогает смягчить чувство вины за ту боль, 
которую они причиняют своей семье или друзьям, иногда это мешает им 
рассмотреть психологическую суть своих пристрастий [6,7,8].  

Второй тип программ выздоровления (которые представляют Эрни 
Ларсен (1985), Роберт Сабби (1984) и Сондра Смолли (1986)) 
сосредоточивает внимание на том, чтобы помочь людям изменить свою 
жизнь и научиться более эффективно строить свои взаимоотношения. 
Однако существует мнение, что созависимость можно только 
приостановить, но не излечить полностью. Тем не менее, эти программы 
предполагают, что можно преодолеть отдельные проблемы 
созависимости во взаимоотношениях.  

Эволюционный подход, рассматриваемый Берри Уайнхолд, 
Дженей Уайнхолд — это третий тип программ выздоровления. Он идет 
гораздо дальше, чем два предыдущих. Кроме того, он основан на 
уверенности в том, что созависимость — это не врожденная болезнь, а 
приобретенная и связанная непосредственно с воспитанием и 
развитием. Это нарушение, с которым можно справиться при помощи 
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соответствующей информации, определенных средств и 
психологической поддержки. Этот подход акцентирует внимание на том, 
что полное выздоровление возможно, а также на максимальном 
развитии личностного потенциала. Он дает больше надежд и 
способствует более оптимистичному взгляду на возможность 
выздоровления. 

По мере того, как все больше людей будет успешно освобождаться 
от созависимости, другие люди будут делать это все легче и быстрее. 
Многим людям стоит большого труда измениться. Одна из причин этого 
заключается в том, что многие культурные традиции и социальная 
практика поддерживают сохранение созависимостей.  

Наиболее эффективным средством выздоровления может стать не 
терапия, а совершенствование взаимоотношений. Если предметом 
терапии будут взаимоотношения между двумя людьми, и параллельно 
каждый из них будет проходить личную терапию, то и отношения между 
ними станут здоровыми. 

Примерно 85% казахстанцев страдают от серьезных нарушений, 
которые сегодня называют созависимостью. Оценки показывают, что 
менее 1% этих людей более-менее осведомлены о влиянии 
созависимости, но мало кто из них принимает какие-либо меры, чтобы 
устранить эти воздействия. 

К основным симптомам созависимости относятся: 
1) ощущение своей зависимости от людей; 
2) ощущение пребывания в ловушке унижающих вас, 

контролирующих взаимоотношений; 
3) низкая самооценка; 
4) потребность в постоянном одобрении и поддержке со стороны 

других, чтобы чувствовать, что у вас все идет хорошо; 
5) ощущение своего бессилия что-либо изменить в деструктивных 

отношениях; 
6) потребность в алкоголе, пище, работе, сексе или в каких-либо 

других внешних стимуляторах для отвлечения от своих 
переживаний; 

7) неопределенность психологических границ; 
8) ощущение себя в роли мученика; 
9) ощущение себя в роли шута; 
10) неспособность испытывать чувство истинной близости и 

любви. 
Наш подход основывается на следующих предпосылках о 

причинах и лечении созависимости: 
Это не первичная болезнь. Это расстройство, которое возникает 

вследствие незавершенности важных стадий развития в раннем 
детстве. Главная стадия, которую часто называют психологическим 
рождением, должна быть завершена примерно к двум-трем годам.  
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Это явление культуры. В связи со всепроникающей природой 
данной проблемы всю нашу культуру можно назвать созависимой. Если 
взглянуть на эту проблему в перспективе культуры, то становится 
понятно, что все основные институты нашего общества базируются на 
зависимом поведении. Социальная структура, созданная нами, 
действительно может оставаться созависимой, если такое поведение 
будет сохраняться в дальнейшем у большей части населения. 
Современная история большинства построенных таким образом 
обществ показывает, что определенные группы занимают более 
высокое положение по сравнению с другими, например, мужчины стоят 
выше женщин, а управляющий персонал — выше работающих. Наличие 
более сильной группы, контролирующей ресурсы, создает предпосылки 
для возникновения и поддержания созависимых отношений. Однако, 
если люди начнут менять свои созависимые модели, возникнут 
изменения и в более крупных социальных структурах. 

 Модели созависимости продолжают возобновляться. Если 
данная стадия развития не завершается вовремя, она тянет за собой 
ненужный багаж, который тормозит развитие ребенка на последующих 
стадиях. А если эта стадия не завершается в детстве позднее или в 
юности, она переносится во взрослую жизнь человека, разрушая ее. В 
этом кроется причина повторения моделей созависимости. 

 Это прогрессирующий процесс исцеления. Созависимость, со 
всеми ее дисфункциональными симптомами, в действительности 
является прогрессирующим процессом излечения. В каждом из нас 
заложен природный стимул к излечению и завершению. Нам просто 
необходимо кооперироваться в этом процессе излечения, чтобы 
заставить его работать. 

 Определенные средства и понимание со стороны других 
необходимы для выздоровления. Когда люди понимают основные 
причины созависимости, имеют в своем распоряжении необходимые 
средства и получают поддержку, в которой нуждаются, они могут 
излечиться и устранить отрицательное влияние созависимости на свою 
жизнь. 

 Необходим систематический подход к излечению. Поскольку все 
части нашей социальной системы поддерживают созависимость, 
необходимо использовать как систематический, так и индивидуальный 
подход к ее лечению. Терапия, проводимая с супружескими парами, 
семьями и в группах, может эффективно помогать людям “разрывать” 
созависимость. 

 В этом никто не виноват. Созависимость возникает между 
двумя и более лицами. Следовательно, нельзя ставить в вину одному из 
нас то, что он создал созависимые взаимоотношения [9,10]. 

 Маргарет Малер и ее соавторами (1968) было проведено широкое 
исследование, результаты которого помогают нам лучше понять процесс 
развития, способствующий успешному продвижению ребенка от 
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психологического единства после рождения к психологической 
автономии в возрасте двух-трех лет. 

Они установили, что люди, у которых эта стадия развития 
завершается успешно, в дальнейшем не зависят от людей или вещей, 
находящихся вовне, которые управляли бы ими. У них существует 
целостное внутреннее ощущение своей уникальности и четкое 
представление о своем “Я” и о том, кто они есть. Они могут находиться в 
близких отношениях с другими людьми, не опасаясь потерять себя как 
личность.  

По мнению М. Малер, для того чтобы процесс развития 
психологической автономности человека завершился успешно, нужно, 
чтобы оба его родителя были достаточно грамотны и каждый из них 
имел хорошо развитую психологическою автономность, чтобы помочь 
ребенку отделиться. Для того чтобы ребенок смог успешно пройти 
второе рождение, родителям необходимо иметь надежную связь с 
ребенком; 

1) воспринимать ребенка таким, какой он (она) есть, а не таким, 
каким бы им хотелось его видеть; 

2) не запрещать ему открыто выражать свои чувства, признавать и 
понимать эти чувства, а также потребности ребенка в их 
раскрытии; 

3) помогать и поощрять действия ребенка, направленные на 
здоровое исследование окружающего мира, пользуясь словом 
“да” в два раза чаще, чем словом “нет”; 

4) обеспечить безопасность непосредственного окружения, для того 
чтобы ребенок мог эффективно познавать окружающий мир, 
позволить ему исследовать этот мир; 

5) поощрять выражение независимых мыслей, чувств и действий в 
соответствии с возрастом ребенка; 

6) быть способным выразить понимание, поддержку и обеспечить 
воспитание, когда ребенку это понадобится; 

7) демонстрировать эффективную психологическую независимость, 
спрашивая ребенка прямо, чего он хочет, открыто выражая ему 
собственные чувства, определяя и прямо указывая на то, чего вы 
добиваетесь; быть примером для ребенка; 

8) определять, что вы запрещаете делать ребенку, и прямо 
говорить, почему, а не прибегать к силовым методам. Опыт 
показывает, что маленькие дети обучаются правильному 
поведению, наблюдая за поведением окружающих людей. 
Если внимательно посмотреть на основные характеристики 

созависимой личности, то можно обнаружить типичную модель 
поведения, более характерную для ребенка, чем для взрослого 
человека.  

Мы предполагаем, что созависимость отвечает критериям 
патологического развития личности. Созависимое поведение человека 

153



INTERNATIONAL  SCIENTIFIC-PRACTICAL  CONGRESS  OF  PEDAGOGUES  AND  PSYCHOLOGISTS 

детерминировано опытом психотравм детства, обеспечивающих 
возникновение дисфункциональных отношений в семье, приводящим к 
психологическим нарушениям (искажение чувств, склонность к 
отрицанию, болезни, вызванные стрессом, поражение духовной сферы), 
субъективно дезинтегрирующим адекватное восприятие себя и 
окружающего [11].  
      
     Литература: 

1. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В.Социометрическая психиатрия. – 
М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000.  

2. Москаленко.В.Д. Программа социальной работы с семьями 
больных алкоголизмом. М.,1992.128с. 

3. Сатир.В. Психотерапия семьи. Пер. с англ. М.,2000.224с. 
4. Нужный В.П. Вино в жизни и жизнь в вине. М., 2000. 
5. Малер Маргарет С, Пайн Фред, Бергман Анни  Психологическое 

рождение человеческого младенца: Симбиоз и индивидуация. Пер. 
с англ.-М.: Когито-Центр, 2011 

6. Arguelles, Jose. 1987. The May an Factor. Santa Fe: Bear & Co. 
7. Beattie, Melody. 1987. Co-dependent No More. New York: Harper & 

Row. 
8. Beattie.M. Codependent no more. How to stop controlling others and 

caring for yourself/ Hazelden Book. San Francisko. 1987. 
9. Берри Уайнхолд, Дженей Уайнхолд освобождение от 

созависимости. Москва, 1999. 
10. Young E Co alcoholism as a disease implications for psychotherapy//J 

Psychoactive Drugs — 987 —Vol   19 N3 —P 257268. 
11. Young E Co alcoholism as a disease implications for psychotherapy//J 

Psychoactive Drugs — 987 —Vol   19 N3 —P 257268 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

154



"THE  GENERATION  OF  SCIENTIFIC  IDEAS" 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ИЗУЧЕНИЯ  ПРОБЛЕМЫ 

ПЕРЦЕПТИВНЫХ  ДЕЙСТВИЙ  ПОДРОСТКОВ  С  ПРЕДМЕТАМИ 
ВАРИАТИВНОЙ  ФОРМЫ 

 
Северин  А. В. 
преподаватель кафедры психологии Брестского  
государственного университета имени А.С. Пушкина,  
г. Брест 
E-mail: psyseverin@mail.ru 

 
Проблема изучения перцептивных действий человека при 

восприятии предметов разной формы является одной из актуальных 
проблем общей психологии. По мнению ряда известных психологов, 
А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, В.П. Зинченко изучение перцептивных 
действий является приоритетным и перспективным направлением в 
психологической науке. В научной литературе имеется много работ, 
посвященных изучению различных аспектов  перцептивных действий. 
Под перцептивным действием в психологии принято понимать  
«основные структурные единицы процесса восприятия у человека», это 
операции, направленные на анализ, получение и уточнение сенсорной 
информации при восприятии предметов (А.В. Запорожец). Понятие 
перцептивного действия отражает парадигму активности субъекта при 
восприятии объекта, выделении его как предмета из фона. Изучение 
перцептивных действий проводилось рядом исследователей в разных 
контекстах: при изучении психического образа, хода  его формирования, 
регуляции когнитивного поведения, изучении зрительного восприятия, 
взаимосвязи движений глаза и руки (И.М. Сеченов, П.К. Анохин, 
С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Л.А. Венгер, Н.Ю. Вергилес, В.А. Ганзен, 
А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, М.А. Кремень, и др.).  

Согласно Ж. Пиаже, В.А. Ганзену, Н.Л. Мориной [1; 2], 
перцептивные действия с предметами с вариативной формой имеют 
свою специфику. При изучении вариативности таких предметов 
формируется особый навык восприятия. Степень вариативности ряда 
предметов (листья и ветки дерева, батон хлеба, почва, тело человека, 
мяч, пружина и т.п.) воспринимающему их каждый раз приходиться 
узнавать заново. Поэтому такой специфический навык человеку 
приходится регулярно подкреплять. Восприятие жесткого (константного)  
по форме предмета не требует обязательного нанесения на него 
перцептивного воздействия рукой в случае его повторного восприятия. 
Форма такого предмета сохраняет относительное постоянство, поэтому 
ее можно воспринимать и зрительно, на расстоянии. В то же время при 
каждом восприятии предмета с вариативной (изменчивой) формой 
необходимо кроме зрительного восприятия и моторное воздействие на 
него рукой. Под предметами с вариативной формой понимаются такие 
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предметы, которым «присуща вариативность формы: мягкость, 
упругость, пластичность. От усилия мышц руки человека при 
перцептивных воздействиях на него они меняют свою форму в 
зрительно заметной человеку степени. При этом изменение формы, 
свойственное физической природе такого объекта, идет в масштабах, не 
разрушающих объект и его функциональное предназначение» [3]. При 
восприятии предметов, обладающих вариативной формой в коре 
головного мозга активируются специальные нейроны-детекторы, 
которые кодируют признаки изучаемого предмета [4]. Графически это 
можно представить в виде точек, расположенных на поверхности 
трехмерного пространства. Каждая точка на такой гиперсфере 
характеризует в виде числа какой то один признак предмета и 
представляет собой субъективный признак стимула, анализируя 
который можно построить субъективную шкалу, по которой человек 
оценивал предмет с вариативной формой. Вычислив оценку такого 
признака по данной шкале можно построить матрицу субъективных 
различий между точками.  

Ряд авторов указывают, что при изучении вариативных предметов 
приоритетное значение имеет шкала упругости предметов (Н.Л. Морина, 
Г.В. Лосик). Субъективные оценки человека по данной шкале дают 
информацию о степени изменяемости или вариативности предмета, 
которую можно представить в виде матрицы субъективных различий. 
При этом в восприятии вариативности формы предмета активное 
участие принимает не только рука, но и зрение. Именно зрительный 
анализатор в синхронности с перцептивными движениями руки, 
помогают запоминать вариативность [5; 6]. Показатели по шкале 
упругости дают исследователю дополнительную информацию о степени 
изменяемости или вариативности предмета. Однако при изучении 
предметов с жесткой формой (таких как кирпич, ламинат и пр.) 
измерение упругости может быть затруднено в виду того, что предметы 
в небольшой степени отличаются по степени упругости (например, 
камень). Для вариативных предметов – наиболее представлена шкала 
упругости, формирующаяся именно для оценки таких предметов.  

При всем многообразии исследований перцептивных действий в 
научной литературе не нашли достаточного отражения теоретические и 
экспериментальные данные по изучению перцептивных действий при 
восприятии предметов вариативной формы. Результаты исследований 
представлены только в единичных работах (Ж. Пиаже, Дж. Гибсон, 
М. Монтессори, Г.В. Лосик, А.В. Вартанов, Н.Л. Морина). Вместе с тем 
знание механизмов восприятия не жестких (константных), а вариативных 
предметов может пролить свeт на раскрытие механизмов константности 
восприятия предметов. В связи с этим становится важным в 
теоретическом и прикладном планах изучение зрительного, тактильного 
восприятия предметов вариативной формы подростками. Именно в 
подростковом возрасте в связи с его противоречивостью и переходным 
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характером протекания, а также  в виду неблагоприятных обстоятельств 
данный навык может деформироваться, а то и вовсе утрачиваться [1; 2; 
7]. Поэтому становится важным изучение того, как именно подростки 
воспринимают предметы вариативной формы. На основе этого сложного 
вида восприятия  у них происходит становление других психических 
процессов. Перцептивные действия выступают для подростков как 
условие и предпосылка успешности их общественной социализации и 
индивидуализации. 

Проблема изучения перцептивных действий человека при 
восприятии предметов вариативной формы становится, таким образом, 
одной из актуальных проблем общей психологии. При подготовке 
подростков к трудовой деятельности в современных условиях требуется 
развитие и оптимизация перцептивных действий с предметами 
вариативной формы. Постоянно появляются новые профессии, которые 
требуют от человека распознавания зрительных образов и их 
интерпретации, создания новых визуальных образов и новых 
тактильных форм, формирование навыков константного восприятия в 
условиях их трансформации. 
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Сучасні умови розвитку України на шляху її інтеграції в європейське 

співтовариство обумовлюють необхідність формування нових правил 
поведінки, здатність презентувати свої вміння, створювати певний образ 
себе. Людина повинна усвідомлювати свої інтереси, репрезентуючи їх 
оточуючим, розкриваючи свої якості, думки та переживання, які 
стосуються певного виду діяльності. Саме це сприятиме успіху в 
суспільстві та прогресу нашої держави, але в сучасних умовах все 
більше збільшується інформатизація та глобалізація суспільних процесів 
і саме в цих умовах зростає актуальність проблеми самопрезентації 
особистості. Пошук та побудова адекватної самопрезентації  та її 
збереження, як свого «Я», є важливою основою для становлення та 
позитивного розвитку як окремої особистості, так і суспільства в цілому. 
В сьогоденні процес самопрезентації є сильно ускладнений через 
пришвидшення росту технологій та створення нових сфер діяльності 
людини (наприклад таких, як Інтернет середовище), а тому їхній плив 
потребує більшого вивчення. 

На сьогоднішній момент явище віртуальної самопрезентації є 
звичним явищем, яке завдяки глобальній віртуалізації суспільства вже 
майже нічим не відрізняється від самопрезентації в реальному житті. 

Самопрезентація в соціальних мережах – це цілеспрямоване 
формування власного образу «Я», який можна розглядати  через призму 
власних цілей, мотивів, уявлень про власну зовнішність, а також як 
відображення особистих цінностей, ідеального бажаного «Я». Процес 
побудови самопрезентації – це найчастіше самостійна, свідома робота 
індивіда, на процес чого впливає не тільки певні особистісні якості 
індивіда, а і соціум (віртуальний соціум), який відображається в існуючих 
еталонах віртуальних образів, а також в оцінках, віртуальному етикеті, 
стереотипах, судженнях користувачів соціальних мереж. Формування 
самопрезентації особистості в соціальних мережах можна вивчати  як 
одну з практик особистості, яка направлена на соціальний ріст, певну 
компенсацію, а також ідентифікацію себе з певною соціальною групою 
[16,395]. 

Окрім того, важливо зазначити, що віртуальна самопрезентація 
молоді не завжди є ідеалізованим образом особистості, що перебільшує 
певні позитивні характеристики, чи показує неіснуючі позитивні якості, і 
навпаки – вона може мати дещо негативних характер. В першу чергу, це 

158



"THE  GENERATION  OF  SCIENTIFIC  IDEAS" 

може залежати від ситуацій та конкретних комунікативних задач, які 
стоять перед особистістю, а тому віртуальна самопрезентація може бути 
як засобом захисту, так і приваблення. Таким чином, проблема 
самопрезентації молоді в соціальних мережах є актуальною на даний 
час [15, 431]. 

Психологи завжди намагалися дізнатись більше про те, як людина 
формує враження про себе, що складається в інших партнерів з 
комунікативного процесу, та про соціально-психологічні механізми, що 
лежать в основі «успішного» та «невдалого» пред’явлення себе 
оточуючим. Це актуально не лише для учасників комунікативного 
процесу, але й для розширення особистісного потенціалу, оптимізації 
професійної самореалізації та й просто для повноцінного 
функціонування особистості в соціумі [7, 47]. 

Проблему психологічних особливостей самопрезентації 
особистості у соціальному середовищі досліджували такі вчені як Є. М. 
Бакушина, Т. А. Курбака, О. Р. Шишкова, А. Є. Жичкіна та ін. Віртуальну 
особистість та способи її самопрезентації в різних комунікаційних 
середовищах соціальних мереж вивчали Д. В. Іванова, С. І. Черних, Є. 
Горний та інші. Ми спираємось на роботи вчених, які аналізували 
особливості віртуальної комунікації, види комунікаційних он-лайн 
середовищ та засобів які застосовує молодь (Д. В. Іванов, Н. В. Гордєєв, 
Л. Д. Александрова, В. Фріндт, К. Міллер та інші) [1; 3; 5; 13; 17]. 

Треба відзначити, що термін «самопрезентація» зазвичай в 
психології використовується як синонім управління враженнями для 
визначення багатьох стратегій та тактик, які використовуються індивідом 
у випадку створення контролю зовнішнього іміджу та враження про себе, 
які особа показує всім оточуючим [14, 87]. 

В соціально-психологічній літературі поняття самопрезентації 
пояснюється з багатьох аспектів.   

І. Гофман під цим поняттям розуміє засіб організації власної 
поведінки людиною, яка не усвідомлює цей процес і є пасивною у виборі 
засобів.  Самопрезентація – це процес виконання соціальних ролей 
упродовж усього життя [5, 34]. 

Дослідники І. Джонс, Т. Пітман,  пишуть, що це набір певних 
стратегій поведінки, прагнення сподобатись, самореклама [6,248]. Д. 
Майерс зазначає, що це   поведінка, спрямована на створення 
сприятливого враження,  або враження, яке відповідає ідеалу тих, на 
кого справляємо враження. Це також засіб підтримання завищеної 
самооцінки [8, 247]. 

В.О. Лабунська  стверджує, що це не лише управління враженням 
про себе, але і засіб отримання знання про себе. А група вчених (М. 
Вейголд, Р., Ковальскі, М. Лірі і Б. Шленкер) самопрезентацію розуміють 
як засіб підтвердження образу власного «Я» і підтримання самооцінки. 
Це усвідомлюваний або неусвідомлюваний, залежно від ситуації, процес, 
який виконується активним суб’єктом [2,131]. 
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Узагальнюючи наведені визначення, можна сказати, що 
самопрезентація – це процес, під час якого відбувається управління 
сприйманням навколишнього соціуму через привернення уваги задля 
реалізації мотивації, задоволення потреб та досягнення цілей 
особистості, а також формується образ «Я» і підтримується самооцінка. 
При цьому потреби, мотиви та цілі можуть бути суто індивідуальними, а 
можуть нав’язуватись ззовні тим середовищем, в якому знаходиться 
особа. У процесі самопрезентації людина управляє враженнями 
оточуючих людей і таким чином створює певне ставлення до себе. Якщо 
засоби самопрезентації є виваженими, послідовними та носять постійний 
характер, то відбувається формування іміджу. Внаслідок створення 
певного образу особа, яка його створила, отримує зворотній зв’язок від 
соціуму щодо власної поведінки. Реакція соціального оточення викликає 
емоційну (негативну або позитивну) реакцію особи. Кількість негативних 
або позитивних реакцій певною мірою визначає та підтримує самооцінку. 
Разом з емоційною реакцією на зворотній зв'язок соціуму відбувається 
формування та корегування власного образу «Я».  

Незаперечним фактом є те, що Інтернет сьогодні – це саме вагоме 
джерело інформації, яке знало людство. Але його можливості, такі як 
оперативність, швидкість і доступність зв'язку між користувачами на 
далеких і близьких відстанях, дозволяють використовувати Інтернет не 
тільки як інструмент для пізнання, але і як інструмент для спілкування. 

Як відомо однією зі значущих сфер активності особистості на етапі 
ранньої юності є міжособистісне спілкування. У цьому віці змінюється 
його зміст і загальна спрямованість, воно стає вибірковим, інтимним, 
виконує функцію головного, соціального полігону самоствердження і 
самовираження юнаків і дівчат. У розширенні сфери спілкування 
реалізується потреба переживати нові враження, набувати новий досвід, 
відчувати себе у новій ролі, а також потреба у його вибірковості, 
самовиявленні та розумінні з боку інших. Задоволення цих проблем 
пов'язане з глибокими особистісними переживаннями школярів [4,75]. 

Доступність гаджетів та їхня багатофункціональність перетворила 
мистецтво фотографії на незграбний і навіть іноді огидний кітч: табір 
людей, готових фотографувати себе та свої відображення в дзеркалі, 
зростає мало не з кожним днем.  

Головний аспект, що зв'язаний з феноменом «селфі» є саме аспект 
презентації себе для Іншого, це відбитий невербальний образ, 
пов'язаний з розповіддю іншим (друзям, знайомим, не знайомим людям) 
про себе й про події свій життя.  

Як відзначають О. О. Герасимова й В. О. Лабунська 
«конструювання зовнішнього вигляду, як конструювання образа для 
інших або переконструювання образа про себе в інших і в самого себе 
про себе, є завжди пов'язаним з певними життєвими подіями». Автори 
відзначають, що зовнішній вигляд не тільки формує соціально-
психологічний образ людини, розкриває його гендерну, вікову 
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ідентичність іншим, указує на особистісні характеристики, але відбитий 
самим суб'єктом, інтерпретуємий і оцінюваний нею, зовнішній вигляд 
розкриває «Я» особистості для неї самої, а відношення до свого 
зовнішнього вигляду, його оцінка стають показниками відносини до себе 
як особистості, показниками очікуваних відносин з боку [2, 134]. 

 Погонцева Д.В. відзначає що, зовнішній вигляд формує образ 
гендерної ідентичності партнера по спілкуванню, конструює гендерну 
ідентичність суб'єкта зовні, виступає регулятором гендерних відносин у 
спілкуванні, є репрезентацією соціальних конструктів маскулінности – 
фемінинності. Зовнішній вигляд людини стає способом візуальної 
комунікації. У такий спосіб і презентація себе у форма автофотопортрета 
є одним зі способів візуальної комунікації, способом розповіді про себе, а 
також регуляції взаємодії з іншими членами віртуального співтовариства. 
А також як складова «фотовізуалізації життєвих подій», яка дає 
можливість створення «візуальної соціально-психологічної» історії 
окремої людину [11, 66]. 

У своєму емпіричному дослідженні ми досліджували ставлення 
сучасної молоді до феномену «селфі». Загальна  кількість респондентів 
126: дівчат 76 та 50 хлопців. Вік респондентів становить від 16 до 17 
років. В групи досліджуваних увійшли юнаки добровільно і ти, хто є 
активним користувачем  в соціальних мережах таких, як «Вконтакте», 
«Однокласники», «Instagram», «Twitter» та «Facebook». Респондентам 
було запропоновано взяти участь в дослідженні пройшовши опитування 
за допомогою анкети та двох стандартизованих методик «Шкала 
вимірювання тактик самопрезентації» (С. Дж. Лі та Б. М. Квінглі) та 
«Шкала самомоніторінга» (М. Снайдера). 

 Проаналізувавши отриманні результати респондентів за шкалою 
Вимірювання тактик самопрезентації (С. Дж. Лі та Б. М. Квінглі) ми 
можемо зробити наступні висновки. Юнацька група найбільше 
використовувала такі тактики самопрезентації, як «прагнення 
сподобатись» (60%), «приписування собі досягнень» (16%), 
«перебільшення своїх досягнень» (7%) та, «вибачення» (8%) що свідчить 
про схильність до асертивних стратегій поведінки, тобто намагання 
скласти про себе приємне, гарне враження, представляють риси, бажані 
для них в даній ситуації. Тільки тактика «перешкоджання самому собі» 
(9%) відноситься до захисного типу поведінки, тобто людина  
посилається на зовнішні перешкоди, як причини своїх невдач. Цікавим у 
нашому дослідженні є те, що цей тип обирали тільки хлопці. 

Згідно з аналізом «Шкали самомоніторингу» виявилось, що дівчата 
мають середні показники рівня самомоніторингу (69%). Це говорить про 
те, що вони особливо чутливі до експресивних реакцій і самопрезентації 
інших, вони вміють ураховувати специфіку соціальної ситуації й 
здійснюють контроль і керування власною вербальною й невербальною 
самопрезентацією з урахуванням цих факторів. Це дозволяє 
модифікувати свою поведінку, демонструвати значну варіативність 
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поведінки, використовуючи велику кількість поведінкових стратегій для 
того, щоб одержати позитивні результати в будь-якій соціальній 
взаємодії. Таким людям властива соціальна сміливість, активність, вони 
більше життєрадісні, говіркі, рухливі, дипломатичні у відносинах з 
навколишніми. При прагненні створити сприятливе враження про себе 
демонструються тільки кращі якості. 

 А хлопці показали дещо інші результати: у них переважає низький 
комунікативний контроль (31%), тобто вони не настільки уважні до 
соціальної інформації, є менш гнучкими в демонстрації різних форм 
експресивної поведінки. Їх поведінка управляється внутрішнім емоційним 
станом, їх поведінка не реалізується в самопрезентації, створеної 
відповідно до конкретної ситуації. У взаємодії з іншими можуть 
проявлятися прямолінійність, стриманість у контактах, демонструється 
поведінка, що відповідає власним установкам, цінностям, завзятість у 
відстоюванні своєї думки. Такі люди, з низьким рівнем само моніторингу, 
самодостатні, у меншому ступені піддаються впливу ситуації, принципові 
та відверті.  

З метою з'ясування ставлення до «селфі» як засобу 
самопрезентації власного Я молоддю ми застосували власно 
розроблену анкету. Аналіз відповідей на запитання дозволяє зробити 
наступні висновки. Всі респонденти мають уявлення про «селфі» і хоча б 
один раз робили фотографію та розміщували її у соціальних мережах 
Інтернету. На запитання «Як часто ви «селфіті» (викладаєте свої фото в 
соціальних мережах)?», більшість респондентів (78%) відповіли: «один 
раз на тиждень», «не рахували, але дуже часто» (13%) та «не роблю» 
(9%). Цікавим є те, що частка саме хлопців увійшли у ці 9%.  На 
запитання «Чим є для вас «селфі» відповіді розподілились наступним 
чином: 
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Рис. 1. Середні значення респондентів на запитання «Що для 

вас є селфі?»   
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На запитання «Навіщо люди роблять «селфі»? більшість 
респондентів вважають, що це гарний спосіб презентувати себе світу, 
встановити нові знайомства, похизуватись власними досягненнями, 
отримувати позитивні відгуки власного образу, в першу чергу, фізичного. 
Але й на цьому питанні ми аналізуємо, що більшість хлопців взагалі 
мають негативне відношення до «селфі», і відповіли, що «селфі» тільки 
забирає час, є більш «дівочим» заняттям. На запитання, які стосувались 
того, що «селфі», деякі вчені називають клінічним розладом, юнаки 
майже одностайно погодились, але зазначили, що на це буде впливати 
кількість «селфі» за добу, тиждень. Також респонденти (34%) зазначили, 
що відчувають свободу, якщо не мають можливості довго «селфіті». Ми 
можемо припустити, що це вже перша ступень виникнення залежності, а 
отже й клінічного захворювання. Аналіз відповідей на запитання про 
відчуття та емоційний стан підчас отримання відгуків на власні «селфі» 
наступний: 66% - отримають відчуття задоволення власним образом, 
21% - відчуття значущості себе для презентації іншим, 7% - відчуття бути 
комусь потрібним, не одиноким та 6% - це самолюбування. 

На останнє запитання «Чи бажаєте ви ще більше присвячувати 
часу селфі і з якою метою?» більшість юнаків відповіли позитивно. Вони 
прагнуть через «селфі» бути помітним, отримувати ще більше оцінок, 
встановлювати ще більше віртуальних знайомих, весело проводити час 
та інше. 

Отже, для молоді найсильнішими з мотивів самопрезентації 
власного Я є конвенційний («заповнити паузу у спілкуванні»). 
Переважають егоцентричні мотиви («поділитися своїми 
переживаннями», «отримати пораду» та ін.) та альтероцентричні 
(«поділитися досвідом», «дати пораду», «відгукнутися на чужу 
відвертість»). Найменш виражені мотиви – «виправдатися в очах іншої 
людини та «покаятись, звільнитись від почуття провини».  Дівчата у 
більшій мірі, ніж юнаки,  схильні до саморозкриття в соціальній Інтернет-
мережі такими мотивами. Ці дані підтверджують те, що 
самопрезентаційний аспект користуванням соціальною мережею є одним 
із найбільш важливих для сучасної молоді. Результати дослідження 
самопрезентації власного Я у молоді через «селфі» доводять, що 
найбільше використовують такі тактики самопрезентації, як «прагнення 
сподобатись», «приписування собі досягнень», «перебільшення своїх 
досягнень». Метою «селфі» є те, що це гарний спосіб презентувати себе 
світу, встановити нові знайомства, похизуватись власними 
досягненнями, отримувати позитивні відгуки власного образу Я, в першу 
чергу, фізичного. Але є і негативний аспект, це виникнення залежності 
від «селфі». 

 «Селфі» - віртуальний аналог матеріальних тотемів (наприклад, 
сувенірів з поїздок, улюблених іграшок, листівок і т.д.), мета яких - 
з'єднати внутрішній світ із зовнішнім. Це одна з форм заяви про 
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самоідентичність, можливість «упакувати» свій образ Я у правильну 
обгортку, навіть якщо в реальності вона зовсім інша. 

Перспектива подальших досліджень «селфі» дуже широка, від 
розробки психодіагностичного інструментарію до впровадженню в 
практику психокорекційних програм, з’ясування клінічних, соціальних, 
етнічних, культурних аспектів «селфі». 
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Моральна свідомість українського суспільства зазнавала значних 

трансформацій. У сучасному суспільстві, на думку ряду вчених, 
відбувається руйнування системи морально-етичних цінностей. 
Моральна свідомість є важливим засобом осягнення дійсності. Від рівня 
моральної свідомості залежить відношення особистості до себе та 
оточуючого світу. У юнацькому віці відбуваються розширення та 
уточнення знань про себе, про інших людей, важливу роль відіграє 
емоційний компонент моральної свідомості – моральні почуття. В 
залежності від оточення, життєвих обставин та інших зовнішніх факторів 
буде залежати сформованість моральної сфери юнака, будуть збудовані 
емоційні, когнітивні та поведінкові паттерни відношення до себе та світу, 
загалом. Тому, вкрай важливим є пошук засобів, які б у сенситивний 
період юнацтва мали сприяти розвитку моральної свідомості.  

Проблема розвитку моральної свідомості була у фокусі уваги таких 
вчених, як Ю.М. Антонян, М.Й. Боришевський, Б.С. Братусь, Л.Ф. Букша, 
І.І.Кондратюк, І.Н. Міхеєва, Л.А. Мосунова, Н.В. Павлик, С.Л. Рубінштейн, 
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М.В. Савчин, Л.П. Семенюк, К.М. Слесик, Н.В. Стадніченко, А.Є. 
Строганов, А.І. Янчій. 

Л.П. Семенюк аналізуючи ціннісну свідомість українського 
суспільства, вказує на те, що соціально-політичні процеси в українському 
суспільстві другої половини 80-90-х років ХХ ст. спричинили досить 
сильну трансформацію свідомості у більшості населення країни, 
сформувавши нове ставлення до себе, до оточуючого середовища та 
його ціннісної системи. Відкинувши засади ціннісно-моральних позицій 
радянського періоду як такі, що заважають розвитку суспільно-
політичних інститутів, гальмують можливість реалізації життєвих надій 
кожної окремої людини, суспільство почало шукати нові форми 
суспільного життя, прийнявши за основу ціннісно-правову систему 
західних країн, яка виявилася досить специфічною, але найбільш 
привабливою для пострадянського простору. Процес адаптації проходив 
болісно та став чинником вагомих трансформацій у свідомості людини, а 
також призвів до кардинальних змін у відношенні людини до самої себе, 
до своєї ролі у суспільстві, до соціально-політичних інститутів [8, 141].  

І.І. Кондратюк відмічає руйнування системи морально-етичних 
цінностей у сучасному суспільстві і зсув інтересів людини в бік 
матеріального [4, 55].   

На думку С.Л. Рубінштейна, добро і зло становлять собою 
функціональні характеристики особистості які проявляються в 
конкретних відношеннях і діях, спрямованих на іншу особистість. А 
становлення людини, як особистості, відбувається шляхом 
самовизначення, як етичного суб’єкту [6, 268]. 

Мораль, за М.В. Савчиним – сукупність регуляторів належної 
поведінки, через які людина проявляє себе, як самосвідоме та вільне 
створіння. Уявлення про мораль формується в процесі осмислення 
правильної поведінки, що базується на ідеальному понятті обов’язку  [7, 
94].  

На думку М.Й. Боришевського, свідоме дотримання людиною 
моральних норм і активна боротьба з їх порушенням іншими людьми 
свідчить про наявність у неї діяльних моральних переконань – одного з 
основних компонентів її активної життєвої позиції. Моральним, вчений 
визначає такий вчинок, який випливає не лише з розуміння людиною 
обов’язковості дотримання моральних норм, а й з глибокого 
усвідомлення їх необхідності для кожного і себе [1, 52]. Також  М.Й. 
Боришевський вказує на те, що людина як суб’єкт морального вибору не 
може бути абсолютно незалежною від соціальних умов, у яких вона 
живе. Моральний вибір не має індивідуального характеру, оскільки 
моральні переконання особистості, її моральні якості формуються у 
процесі виховання, активної участі у житті суспільства. Моральні 
переконання, як і моральна свідомість особистості загалом, зумовлені 
соціальною природою суспільства. Найсприятливіші умови для розвитку 
особистості, формування її моральних переконань створює суспільство, 
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яке відкриває перед людиною можливість вільного, свідомого поєднання 
суспільних вимог до особистості з її переконаннями [1, 261].  

Н.В. Павлик була розроблена система показників, які свідчать про 
сформованість (або не сформованість) моральної сфери. До 
конструктивних показників, які свідчать про сформованість моральної 
сфери відносяться: засвоєння моральних принципів, сформованість 
моральних ставлень, здатність до морального вибору, відповідальність, 
внутрішній локус контролю, симпатія до людей, повага до людей, 
уважність до людей, довіра до людей, поступливість, чесність, 
безкорисливість, совісність, альтруїзм. Відповідно до деструктивних 
показників відносяться незасвоєння моральних принципів, не 
сформованість моральних ставлень, нездатність до морального вибору, 
безвідповідальність, зовнішній локус контролю, відсутність симпатії до 
людей, неповага до людей, неуважність до людей, недовіра до людей, 
упертість, малодушність, користолюбство, безсовісність, егоїзм. 

І.Н. Міхеєва зазначає, що моральне начало пробуджується у 
процесі переживання. Джерелом такого переживання є не мотиви 
прагматичного характеру, не егоїстичні потреби самі по собі, а їх 
зіткнення з іншими мотивами, пов’язаними з відношенням до іншої 
людини і водночас з уявленням про себе самого у певній ситуації. Зміст 
даного переживання залежить від віку та рівня розвитку, воно носить 
свідомий характер, однак обумовлено протіканням несвідомих процесів. 
Протиріччя свідомого та несвідомого у структурі особистості 
функціонально пов’язано з такими психологічними властивостями, як 
стійкість та нестійкість, залежність яких від певного характеру моральної 
спрямованості досліджувалась психологом В. Е. Чудновським. Він 
прийшов до висновку, що прояв стійкості залежить від того, яка з двох 
тенденцій – віддаленої мети або ситуаційної залежності – більш глибоко 
закріпилась у особистісній структурі [5, 73].  

К.М. Слесик визначає моральну свідомість, як вищу форму 
відображення дійсності, один із проявів свідомості, в якому зафіксовано 
систему когнітивно-ціннісних та емоційних уявлень і реагувань на сферу 
моральних законів, що визначають норми співжиття людей у 
соціальному середовищі [9]. 

Моральна свідомість – багатокомпонентне явище. Зупинимось на 
цьому детальніше і представимо у вигляді рисунку, зображеного нижче.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Компоненти моральної свідомості 
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Із рисунку видно, що важливим елементом і поняттям моральної 
свідомості є ціннісна орієнтація як здатність моральної свідомості 
постійно за різних обставин спрямовувати думки й дії людини на 
досягнення певної моральної мети і результату. Моральні цінності – це 
інтегральне утворення моральної свідомості, яке включає в себе 
моральні норми, оцінки, уявлення, поняття, принципи, ідеали, що тісно 
пов’язані з мотивами і потребами та забезпечує спрямованість 
свідомості особистості на досягнення вищих моральних цілей, які 
регулюють поведінку на основі добра і зла. Під моральними стосунками 
розуміється ставлення людини, яке формується в результаті її взаємодії 
з оточуючими людьми та предметами на основі додержання норм моралі 
[12, 499]. Щодо емоційного компонента моральної свідомості, то 
основними його елементами є моральні почуття. Це почуття, в яких 
виявляється стійке ставлення людини до суспільних подій, до інших 
людей, до самої себе. Їх джерелом є спільне життя людей, їх взаємини, 
боротьба за досягнення суспільних цілей. До них належать почуття 
симпатії і антипатії, уподобання і відчуженості, поваги і презирства, 
вдячності і невдячності, любові і ненависті. Серед моральних почуттів 
особливо виділяють почуття товариства і дружби, патріотизму, почуття 
обов’язку і совісті. Ці почуття зумовлені світоглядом – системою поглядів 
і переконань людини. Моральні почуття породжуються системою 
людських відносин і етичними нормами, що регулюють ці відносини. 
Моральні почуття є внутрішніми спонуками до здійснення вчинків [12, 
504].  

Аналізуючи особливості набуття моральності, Б.С. Братусь 
зазначає, що моральності неможливо навчити, оволодіти нею шляхом 
засвоєння тих чи інших правил та значень. Моральнісною людина стає 
не завдяки на поверхні свідомості відкладеним правилам, а в результаті 
проходження через реальні життєві події і обставини, що несуть в собі 
моральнісний конфлікт, зіткнення різних смислових рівнів. Моральнісний 
початок народжується як виникаюче в житті і постійно наповнюючи 
життям відношення до дійсності [2, 56]. Засвоєнні моральні принципи, 
уявлення про обов’язок, добро та зло – можуть скласти моральнісне 
знання людини. Але для того, щоб сформувати моральнісну свідомість, її 
стійкі смислові структури та цінності, необхідне занурення людини у таку 
діяльність, життєві проблеми і конфлікти, де вона мала б змогу здійснити 
засвоєні нею принципи моралі, де вони об’єднались з вчинками [2, 58].  

На наш погляд, одним із засобів розвитку оральної свідомості, 
уточнення власних моральних цінностей та смислів є сприймання 
мистецьких творів. Обґрунтуємо нашу точку зору, спираючись на погляди 
вітчизняних вчених. 

Л.Ф. Букша та А.І. Янчій зауважують, що мистецтво є діяльністю, 
яка збагачує людину формами осягнення дійсності, відкриває та передає 
особистісні смисли реальності. За Л.А. Мосуновою, смислове 
сприймання впливає на свідомість і процес формування ціннісно – 
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смислової сфери суб’єкта: відбувається збагачення, більш або менш 
кардинальна перебудова його смислового світу [3, 561]. 

За Н.В. Стадніченко, мистецтво – найочевидніший показник 
пробудження духовної сили людей. Схильність до творчості, бажання 
насолоджуватися її результатами свідчить про глибокі якісні зміни в 
інтелектуальній та емоційній сферах свідомості людини, пережитих у 
давні часи. Мистецькі твори, що належать представникам давніх культур 
свідчать про нерозривну єдність між буттям людини та її прагненням до 
творчості. Велич театру – у його здатності бути грандіозним 
вмістилищем морального й соціального досвіду людства, у його 
здатності дати безсмертя людському духу. З раннього дитинства, до 
моменту зародження самосвідомості мистецтво входить у людське життя 
у вигляді пісень, ігор, танців, казок, театральних вистав та сотнями інших 
шляхів, безперервно поглиблюючи свій вплив, формує віддавна й донині 
людські душі. Н.В.Стадніченко наводить три фази, виділені Г.Н. 
Бояджієвим у процесі відносин між театром і реальною дійсністю: 
об’єктивна реальність зображена в драматичному творі; сценічне 
втілення драматичного твору; сценічне життя, сприйняте глядачами. 
Тобто реальне життя повертається до своїх витоків уже у вигляді 
глядацьких вражень, збагачене духовно та естетично [10, 162].  

Аналізуючи драматичне мистецтво А.Є. Строганов пов’язує його 
розвиток з соціальними змінами у суспільстві. А.Є. Строганов вказує на 
тісний взаємозв’язок психотерапії та драматичного мистецтва. Схожість 
виявляється у емоційному впливі на особистість, елементах корекції 
особистості, психофізичний компонент, соціальну спрямованість [11, 41]. 
Вчений доводить, що прийоми театрального мистецтва при певній 
трансформації можуть представляти собою основу для створення нових 
лікувально-реабілітаційних психотерапевтичних методів. А.Є. Строганов 
обґрунтовує ідею про особливу роль драми, оскільки вона дозволяє 
пережити почуття, які хвилюють особистість, але з якими вона не хотіла 
б зіштовхуватись, драматичні твори пропонують для цього безпечний 
простір, що є суттєвим для когнітивних процесів [11, 45].  

Результатом взаємодії протилежних процесів є катартичне 
переживання особистості, яке виражається у перетворенні та 
гармонізації суперечливих тенденцій свідомості, різних пластів психіки, 
різних рівнів особистості [14, 144]. Функція катарсису – відновлення 
цілісності особистості. (Л.С. Виготський, Д. Лукач, Т.А. Флоренська) [13, 
57]. Розвиток та зміну «внутрішніх відношень» компонентів, визначають 
три типи художньої свідомості: перший спирається на життєві почуття 
реципієнта, на його емпатію, на «ефект присутності» у подіях 
зображуваних художником, другий тип – тільки на спогляданні 
реципієнтом художньої форми витвору мистецтва, на естетичній 
насолоді гармонічної завершеності художньої конструкції, тобто на 
«ефекті відчуження», і третій – на катартичному ефекті сприймання 
мистецтва [13, 58]. 
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Отже, драма, впливаючи на душу людини, своїми подіями 
призводить до переживання особливого психічного стану – катарсису. 
Максимально загострені переживання подій, впливаючи на душу 
викликають пережиті почуття, що були приховані, або не розвинені. В 
результаті переживання катарсису формується образ гармонійної 
людини; створюється інтегральний образ себе, що передує діям, 
учинкам у житті; відбувається озброєння системою вимірювальних 
еталонів трагічного – умови правильного керівництва в стосунках між 
людьми, а також нагромадження потенціалу енергії для розумової й 
психомоторної творчості. Загалом, мистецтво збагачує людину формами 
осягнення дійсності, відкриває та передає особистісні смисли реальності.  

Простір мистецького твору дає можливість випробувати реальність, 
в процесі чого фіксуються, уточнюються і розвиваються схеми 
сприймання соціального світу. Мистецтво є засобом пізнання дійсності, у 
сприйманні якого особистість має безпечний простір для прояву почуттів. 
Особливостями сприймання драматичних ситуацій у мистецтві є 
психологічні механізми, які здатні призводити до катарсису. Такими 
психологічними механізмами виступають проекція, ідентифікація та 
емпатія. Отже, при спілкуванні з мистецтвом особистість через 
квазіоб’єкт мистецтва реалізує систему власних відношень до дійсності. 
Діалогічність мистецтва налаштовує особистість на пошуки сутнісних 
основ власного буття.  

Перспективу подальших досліджень ми бачимо у теоретико-
методологічному пошуку більшої кількості засобів сприяння розвитку 
моральної свідомості у різних вікових групах.  
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  Is traditionally research of obesity and eating disorders (ED) are 

considered in the framework of different approaches. In particular, obesity, is 
being studied as a somatic disease that has genetic and metabolic nature. 
Accordingly, as the most effective treatment is indicated diet, 
pharmacological, surgical intervention (T.G.Voznesenskaya, V.A. Safonov, 
N.M. Platonov et al.). 

Since another point of view, as a severe mental disorders due to family 
history (in the background of affective, anxiety, schizotypal and other 
disorders) are considered eating disorders (anorexia, bulimia, binge eating 
disorder), which are defined as psychiatry internal diseases (G.Sh. Ashurova, 
M.V.Korkina, M.A.Tsivilko, V.V.Marilov, E.S.Kreslavsky et al.). Respectively 
the most effective treatment are also considered drugs, and in the case of 
cachexia (anorexia), a peculiar diet and tube feeding. 

In recent years the in the field of psychotherapy works have appeared, 
which indicate the effectiveness of cognitive-behavioral and family therapy 
when working with alimentary obesity, as well as when working with clinical 
forms of eating disorders (T.G. Voznesenskaya, 2009; T.M.Gumnitskaya 
2001; A.N.Dorozhevets, 2005; K.V. Lobin, 2006; O.I.Salmina-tailed, 2009; 
A.V. Prilenskaya, 2009; R.Y. Shchipachev 2007 et al.). The results of these 
studies will allow to change, the view on the possibilities of psychotherapy 
and rehabilitation work with the designated categories of patients. 
Furthermore, the authors have expressed the view that the consideration of 
polarization ED and obesity in different classification groups is highly 
unsuccessful (A.V. Sidorov, I.A.Novikova) [1]. 

We join in the position represented and we believe that the polarization 
of the eating disorder and obesity is determines the number of problems, 
which require to be resolved, in particular: 

- рolarization instead of convergence in research of eating behavior as 
a unified psychosomatic syndrome determines divergent character of 
research, that interferes of a holistic (integral) understanding of the disorders 
of corporeality in their logical relationships. 

- there is necessity for researches eating behavior from the standpoint 
of human of corporeality, not only in the continuum «overeating - restriction in 
food intake - refusal to eat», but also in the continuum «norm – pathology» in 
the context of the life path of the individual. Assume а particularly important 
studying is not only of extreme (clinical) variants for eating disorders, but also 
the identification, correction and rehabilitation of feeding behavior of those 
people whose eating strategies are the already distorted, but has not yet 
reached the level of pathology (disease). We are talking about of subclinical 
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disorders that are characteristic of much of the population (by both adult and 
child population). 

In other words, the polarization disorders of  eating behavior  and 
obesity does not combine and separates research of a single psychosomatic 
syndrome («eating behavior») in various directions. In this case consideration 
only extreme variants weight violations - alimentary obesity (somatic 
pathology level) and extreme forms Eating disorder (pathology intrapsychic 
level) determines the omission of intermediate forms - of subclinical eating 
disorders and excess weight, which has not yet reached the level of a 
pathological (obesity). Accordingly, to date, has ripened necessity in the 
converged studies that allow us to consider «violations of weight» in their 
interconnection with the distorted eating behavior strategies as a unified 
psychosomatic syndrome from the standpoint of the psychology of 
corporeality. Equally important are the research for forming healthy eating 
behavior as one of components of holistic health (as opposed to fragmented 
health). 

Thus, we believe that the a person in a state of chronic dissatisfaction 
with their own weight (on a background of real or imagined excessive weight) 
and preoccupied the search behavior strategies which are directed to reduce 
weight is in a situation of chronic stress (pre-disease) or disease (of 
dominance behavior in extreme variants distorted patterns of food). The 
totality of the symptoms of somatic and psychogenic counterposed against 
excessive weight gain (real or imagined), we consider as «negative body 
experience».  In this case іn our opinion, the time factor - the duration of the 
state of dissatisfaction playing a significant role in the development of eating 
disorders (which are considered by us as a psychosomatic disorder of 
corporeality). In particular, we consider that longer the duration period of 
dissatisfaction with their own weight, the deeper disorders of corporeality that 
are associated with eating disorders and are manifested in the form of various 
violations of physical and mental the level. Confirmation of this view we find in 
the scientific literature of medical and psychological (M.V.Korkina, 
M.A.Tsivilko, V.V.Marilov, E.S.Kreslavsky, A.N.Dorozhevets, 
Yu.L.Savchikova, I.V.Shmykova). Moreover, longer the duration period of 
dissatisfaction own weight, the greater the degree of influence of negative 
mental condition on the perception of self-esteem and their appearance,  own 
body, of themselves as individuals, own life in general. 

That is why the is so important a timely manner providing psychological 
assistance. The timeliness of will be determined providing assistance till the 
moment passage of the «bifurcation point» in the complex of hierarchically 
organized system of eating behavior (as a system of corporeality). 

V.A. Ananiev (2006), noted, that after the passage of bifurcation point in 
a nonlinear system hereinafter it develops in accordance with the regularities 
of the attractors of the disease (in our case, in accordance with the 
regularities of the attractors this or that kind of eating disorders) [2]. 
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Where in the case of passive position of  the person(«what will then will 
be») the way back into a state of  corporeal health – is not possible the 
contrary, it will inevitably makes the is closer death as a result of serious 
associated somatic disorders that arise against the background obesity, 
anorexia and bulimia. 

Restoration of functioning of the system at the maintenance level (that 
is, against a course of natural development of the disease) requires 
considerable effort and installations to the possibility overcoming the disease. 
Exactly that should be targeted correctional programs the assistance of those 
who choose for themselves the way for the restoration of health (healthy 
eating behavior) and overcoming of disease (obesity, anorexia, bulimia, binge 
eating, and so on.). 

 In modern psychology, different authors underline the need to analyze 
of events which occur in a person's life or situations in which the person 
resides (V.A. Barabanschikov, 2002; L. Ross, R. Nisbett, 1999; M. M. 
Kashapov, 2004).  Considering the fact, that the mental state of human 
disorders (obsessive-compulsive disorder, anxiety and depressive disorders, 
and others.) violate somatic functioning, and vice versa,  somatic disorders 
determine disorders of mental,  then the different authors define the situations 
of corporeality disorders (disease situation) as a difficult life situation 
(L.F.Burlachuk, E.Yu.Korzhova, F.E. Vasylyuk et al.). 

While sharing the position of presented above, we are considering a 
long stay in a state of dissatisfaction, real or imagined overweight, on the one 
hand, as a «negative corporal experience» on the other – as a crisis (critical, 
difficult, frustration, stress), life situation, which is accompanied by a distortion 
of food behavioral strategies and search targeted strategies to reduce weight. 
Here the minimum duration of the period of dissatisfaction - not less than six 
months. In its turn, we assume that the chronic dissatisfaction with their own 
weight (as a negative mental state) changes the internal picture of vital 
functions, it shifts the temporal and semantic aspects which lead to 
disadaptation (disadaptive strategies livelihoods). Accordingly, the study of 
the transformation of the internal picture of   vital functions personality under 
the influence of negative bodily experience, in particular, chronic 
dissatisfaction, of  overweight, calls for a detailed consideration of her 
structure. 

In our opinion, the internal picture of life personality represents the 
complete unity of the two of structural components (aspects) - of temporal 
and meaning. 

The temporal aspect of the internal picture of vital activity (IPVA) as 
structural components include: temporal orientation, a time perspective, the 
time of installation. 

The aspect of meaning of the internal picture includes vital functions life 
relations, assessing the present, event saturation vital functions internal 
picture (in terms of aggregate vital meanings of events past, present or future, 
which preserve the personality of the actual meaning). 
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The internal picture of vital activity as a reflection of the human way of 
life is in constant development. In considering the features of the of the 
internal picture vital activity in the most important aspect of her research 
study are patterns that accompany changes in her structure and content 
under the influence of life situations, especially if these situations affecting the 
very foundations of human existence – his health. How is the construction of 
the internal picture everyday life? What happens with this process in special 
circumstances, for example, in a situation of chronic dissatisfaction with 
weight, the situation of the disease (anorexia, bulimia, overeating, obesity)? 
How phenomena of corporeality are projected into the interior painting vital 
activity? Research of these issues will allow not only clarify the patterns of 
bodily (psychosomatic) personal development, but also will increase the 
effectiveness of psychological support in situations of particular personality 
(negative) bodily experience. We recall that the a negative body experience, 
we understand the experience of being in a situation of chronic 
dissatisfaction, real or imagined being overweight, which is accompanied by 
the search for targeted weight reduction strategies, including food strategies 
of behavior that in its extreme manifestations of an eating disorder. 
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Марганець (Mn) є природним елементом, який широко поширений в 

земній корі. Mn є одним з найбільш широко використовуваних метал у 
промисловості. 90 % добутого Mn використовується в чорній та 
кольоровій металургії [1, 66–68]. 

Однак, виробничі процеси з добування та промислового 
використання Mn визначають професійну небезпеку для здоров’я 
працівників. При тривалому інгаляційному надходженні Mn викликає 
хронічну інтоксикацію (манганізм), вражаючи нервову систему, органи 
дихання, порушуючи імунний гомеостаз та репродуктивні функції тощо. 
Симптоми токсичності Mn з'являються повільно, протягом місяців і років  
[3, 247–251; 5, 1–140].   

Експериментальні дані свідчать, що механізми токсичності Mn 
залежать від його ступеня окислення. Тривалентні (Mn3+) і двовалентні 
(Mn2+) форми Mn є максимально нейротоксичними. Обидві хімічні форми 
Mn можуть перетинати гематоенцефалічний бар'єр.  

Доведено, що Mn інактивує дофамін в постсиноптичній щілині та 
блокує його синтез у нейронах. Дофамін є нейромедітором який 
відповідає за відчуття емоційних реакцій (задоволення, щастя, ейфорія, 
закоханість, біль) та за контроль рухів  (м'язова активність). При знижені 
його концентрації у головному мозку спостерігається розвиток депресії, 
порушення когнітивного функціонування (брадіфернія, персеверація, 
порушення пам'яті, переключення уваги тощо). Доведено, що 
накопичення Mn в тканині головного мозку (в мітохондріях нейронів) веде 
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до: (1) на початкових стадіях інтоксикації – короткотермінового 
збільшенням рівня дофаміну; (2) на наступних стадіях –  стабільно 
вираженого зниження рівня дофаміну.  Зазначене визначає клінічну 
симптоматику, яка спостерігається при зміні концентрації дофаміну в 
головному мозку [6; 7]. 

Нейроморфологічні дослідження показали наявність при 
інтоксикації Mn дегенеративного враження екстрапірамідної системи 
(смугастого тіла, базальних гангліїв – шкаралупи,  блідного шару), а 
також лобних часток кори головного мозку, гіпокампу, задньої частини 
четверохолмія. Вважається, що пошкодження головного мозку краще 
пояснює всі психопатологічні  симптоми, ніж пошкодження базальних 
нервових вузлів, що підтверджується результатами ЕЕГ. У всіх випадках 
зазначені ушкодження є двосторонніми й більш-менш симетричними. 

ХМІ веде до неврологічних та психіатричних розладів:  
− на всіх стадіях – ознаки соматоформної вегетативної дисфункції та 
порушення когнітивного функціонування;   

− на ранніх стадіях – неспецифічні симптоми психічних порушень 
(слабкість, млявість, дратівливість, агресивність, ейфоричність); 

− на пізніх стадіях – специфічні ознаки синдрому паркінсонізму (повільна 
і незграбна хода, порушення мови, маскоподібне обличчя, тремор, 
м'язові спазми), вираженні порушення психіки (галюцинації – 
«марганцевий психоз») [2, 82–87; 3, 247–251; 4, 127–132]. 

В теперішній час хронічна марганцева інтоксикація (ХМІ) 
відноситься до хронічних прогресуючих професійних захворювань 
нервової системи та інших систем організму. Ефективне лікування ХМІ 
відсутнє. Єдиною стратегією з профілактики інвалідності внаслідок ХМІ є 
надраннє виявлення у працівників патології та своєчасне виведення їх із 
професії, на якій наявна експозиція Mn та його сполуками  [2, 82–87; 3, 
247–251]. 

Тому, і до теперішнього часу залишається актуальним вивчення 
ранніх ознак нейрофізіологічних та патопсихологічних ознак, для ранньої 
діагностики ХМІ, що і визначило актуальність даного дослідження.  

Матеріали та методи. Для визначення клінічних, 
нейрофізіологічних та патопсихологічних змін в центральній нервовій 
системі, обумовлених впливом Mn на працівників марганцеворудної 
промисловості (МРП), проведено їх комплексне медичне на 
психофізіологічне обстеження. З цією метою сформована когорта 
дослідження (115 осіб, які мали на робочому місці інгаляційну експозицію 
Mn більше 20 років). Порівняння отриманих даних відбувалось з 
контрольною групою практично здорових осіб, які не зазнавали 
інгаляційної експозиції Mn.  

Представники груп дослідження обстежені методами 
психоневрологічного клінічного огляду, психологічного тестування 
(опитувальники «ММPI» та «MMSE»), магнітно-резонансної томографії 
(МРТ) головного мозку, електроенцефалографії (ЕЕГ), глобальної 
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електронейроміографії (ЕНМГ), реоенцефлографії (РЕГ), визначення 
концентрації Mn у волоссі та нігтях. 

Результати дослідження оброблялись методами параметричної 
статистики. Зв'язок між дослідженими показниками вивчався з 
використанням кореляційного аналізу гамма (rγ). 

Результати дослідження та їх обговорення. Проведеними 
дослідженнями в когорті осіб експонованих Mn встановлено, що серед 
них найбільш часто спостерігаються наступні клініко-патологічні зміни 
центральної нервової системи (на 100 чол.-рік): І–ІІ місця – 
соматоформна вегетативна дисфункція (100,0) та енцефалопатія (100,0); 
ІІ –IІІ – синдром паркінсонізму (33,0). Результати непараметричного 
гамма-кореляційного аналізу (rγ) вказують на наявний статистичний 
зв'язок між патологією нервової системи та стажем роботи (rγ = 0,71 – 
0,82, p < 0,05), концентрацію у біологічному депо Mn (волосся, нігті) (rγ = 
0,74 – 0,89, p < 0,05).  

У всіх представників когорти дослідження виявлено наявність 
соматоформної вегетативної дисфункції перманентного типу (100,0 %). У 
більшості працівників спостерігалось 2 – 3 клінічні ознаки порушення 
функціонування вегетативної нервової системи, найбільш частими були 
порушення функціонування: дихальної системи (83,0 %), серця і 
судинної системи (78,7 %), верхніх та нижніх відділів шлунково-
кишкового тракту (44,7 % та 43,6 %), порушення функціонування інших 
органів або систем (головний біль фізичного напруження тощо) (33,0 %). 
У всіх випадках зазначені розлади мали функціональну та мінливу 
часову динаміку, у них спостерігалась метеолабільність та підвищена 
чутливість до психоемоційного стресу. 

У всіх представників когорти дослідження виявлено розлади психіки 
та поведінки у вигляді енцефалопатичного синдрому, з переважанням 
астенічного (58,3 %) та експлозивного (27,0 %) типів. Серед 14,8 % 
досліджених визначаються ознаки енцефалопатії ейфоричного (8,7 %) та 
апатичного (6,1 %) типів, які супроводжуються вираженими психічними 
змінами особистості, нейрофізіологічними відхиленнями (зниження 
когнітивних функціонування важкого ступеню), які можна віднести до 
категорії «марганцевого психозу», що потребують призначення 
фармакотерапії психотропними препаратами. 

Результати аналізу профілю патопсихологічних змін (за 
опитувальником «ММPI») вказують, що в групі дослідженої когорти 
підвищені показник за шкалами: іпохондрії (Hs), депресії (D), психастенії 
(Pt) та гіпоманії (Ma), у порівнянні із контрольною групою. 

Також в когорті дослідження спостерігається зниження показників 
когнітивного функціонування (опитувальник «MMSE»). При чому, 
кількість хворих у яких визначено когнітивного дефіцит становить – 42,0 
% (в т.ч. легкого ступеня – 27,0 %; помірного – 9,0%; важкого – 6,0 %). 

При поглибленому аналізі когорти досліджених хворих із 
гіпокінетично-гіпертонічним (паркінсонічним) синдромом встановлено, що 
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найбільш частими симптомами у них є: статичний тремор (33,0 %),  
порушення ходи за паркінсонічним типом (27,8 %), поступальна 
нестабільність (23,5 %), ригідність та гіпертонус м’язів (11,3 %), гіпомімія 
(11,3).  

За даними МРТ головного мозку виявлено ознаки враження 
підкоркових гангліїв (59,1 %) та атрофії головного мозку (50,4 %).  

Результати ЕЕГ вказують на дисфункціональні зміни 
діенцефальних, серединних та стовбурових структур (28,7 %), ознаки 
десинхронозу та дезорганізації біоелектричної активності кори головного 
мозку (77,4 %).  

За даними глобальної ЕНМГ зареєстровано залпи еклектичної 
активності м’язів, характерних для паркінсонічного тремору (40,9 %). 

Розбіжності між кількістю хворих із клінічними ознаками синдрому 
паркінсонізму та виявленими змінами морфології та функціонування 
екстрапірамідної системи головного мозку (за даними МРТ, ЕЕГ, ЕНМГ), 
вказують на перебіг у ряду працівників МРП патології у прихованій 
(доклінічній) стадії. 

Результати РЕГ дослідження когорти свідчать про значні 
порушення гемодинаміки головного мозку, як в басейні внутрішньої 
сонної артерії, так і вертебробазілярному басейні. Такі зміни 
характеризуються – зниженням тонусу крупних судин (79,9 – 76,7 %), 
підвищенням тонусу судин середнього та  дрібного калібру (82,0 – 83,8 
%), підвищенням периферичного опору судин (67,8 – 77,3 %), зниженням 
еластичності крупних судин (30,0 – 40,0 %), що свідчить про наявність у 
досліджених РЕГ-ознак  гіпертонічних та атеросклеротичних змін у 
судинній системі головного мозку.   

Висновки. Таким чином, виявлені клінічні та морфо-функціональні 
зміни головного мозку (у вигляді соматоформної вегетативної 
дисфункції,   енцефалопатії із зниженням когнітивного функціонування, 
морфологічних змін в базальних ядрах та у корі головного мозку) мають 
поліетіологічну причину – марганцева інтоксикація на фоні 
атеросклеротичних й  гіпертонічних змін. Зазначене визначає доцільність 
включення в програму медичного забезпечення працівників МРП заходів: 
1) лабораторного визначення рівнів Mn в біологічних тканинах (у волосі, 

нігтях); 
2) методів моніторингу психофізіологічних змін (когнітивного  

функціонування, патопсихологічні зміни, порушень біологічної 
активності мозку за даними ЕЕГ); 

3) методів нейровізуалізації для ранньої діагностики морфологічних змін 
у головному мозку (МРТ, позитронно-емісійної томографії); 

4) методів нейрофізіологічних досліджень, для визначення ранніх ознак 
вегетативної дисфункції, порушення тонусу м’язів, визначення ознак 
тремору, постуральної нестабільності; 
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5) удосконалення тактики лікувальних та реабілітації хворих з ХМІ, з 
урахуванням наявної фонової патології (атеросклерозу, артеріальної 
гіпертензії тощо);  

6) оптимізації обсягів медичного огляду працюючих, раціонального 
професійного добору та своєчасного виведення із професії 
працівників МРП, у яких наявні об’єктивні фактори прогресування 
патологічних станів, пов’язаних із їх професійною діяльністю. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  ПСИХОЛОГІЧНОЇ  КОМПЕТЕНТНОСТІ  МЕДИЧНИХ 
СЕСТЕР  ДОШКІЛЬНИХ  НАВЧАЛЬНИХ  ЗАКЛАДІВ  І  МЕДИЧНИХ 

СЕСТЕР  ЛІКУВАЛЬНИХ  УСТАНОВ 
 

Вронська  В.  М. 
Старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної 
освіти  Рівненського обласного інституту післядипломної  
педагогічної освіти 

 
        Однією з основних тенденцій розвитку сучасного суспільства є 
підвищення вимог до якісних характеристик функціонування соціальних 
систем. Як свідчать дослідження, працівники  типу професій «людина-
людина» (педагоги, медики, психологи, юристи та ін.) починаючи з 
другої половини 20ст., відчувають недостатність професійних знань, 
накопичених в галузі наукової та практичної психології. Це призводить 

180



"THE  GENERATION  OF  SCIENTIFIC  IDEAS" 

до зниження практичної ефективності традиційних способів вирішення 
суспільно значимих завдань.  Все більшої  актуальності набуває  
проблема формування компетентності. Питання запровадження 
компетентнісного підходу висвітлювали: Дж.Равен, П.Вогеліус, Р.Джакку-
Сівонен, П.Врігнод, Д.Міллєр, Ф.Келлі та ін.. Проаналізуємо специфіку 
змісту таких понять як «компетентність» і «компетенція»,  під 
компетенцією  розуміють певну сферу, коло запитань, яку людина 
уповноважена вирішувати. Тобто галузь (область) компетентності – це 
те, що людина вміє і може вирішувати, а компетенції – те, на що дано 
право, ті повноваження, якими наділений спеціаліст. Сучасний фахівець 
на високому професійному рівні повинен володіти певними 
компетентностями. Компетентність протистоїть некомпетентності і 
надкомпетентності. Під останнім розуміють знання способу виконати 
роботу краще ніж прийнято. Структуру компетентності, класифікацію 
компетентностей, їх ієрархію висвітлювали відомі вчені: Н.М.Бібік, 
Т.М.Байбара, С.П.Бондар, І.Г.Єрмаков,І.А.Зимняя, О.В.Овчарук, 
О.І.Пометун, О.Л.Савченко, А.В.Хуторський та ін. Компетентність 
конкретної людини, на думку А.К.Маркової, вужче її професіоналізму, « 
людина може бути професіоналом в цілому в своїй галузі, але не бути 
компетентним у вирішенні професійних запитань» ”[3; с.34] . 

Компетентна особистість володіє не лише знаннями, високими 
моральними якостями і є професіоналом, але й уміє діяти адекватно у 
відповідних ситуаціях, застосовуючи знання й беручи на себе 
відповідальність за свою діяльність. Ми  виходили з припущення, що 
психологічна компетентність медичних сестер включає здатність і 
готовність до співпраці у процесі виконання професійних обов’язків, до 
встановлення оптимального співвідношення професійно-рольових та 
особистісно-емоційних взаємин, а також до застосування 
психотерапевтичних прийомів. Розвиток психологічної компетентності 
медичних сестер ДНЗ, сприятиме вдосконаленню лікувально-
оздоровчого процесу, ефективності здійснення медичної допомоги, 
налагодженню співпраці з вихованцями, їх батьками та з колективом 
вцілому, підвищенню рівня професійної майстерності, формуванню  
уявлення про особливості психологічної компетентності і необхідність її 
врахування для успішної професійної діяльності медпрацівників. Варто 
звернути увагу на відмінність роботи медсестри в освітньому та 
лікувальному закладі. Адже, якщо в лікувальній установі медсестра 
працює під керівництвом лікаря, то в освітньому закладі медична сестра 
– єдиний носій медичних знань, тому вона повинна бути компетентною. 
Їй необхідно вміти налагоджувати контакти, розуміти людей, проявляти 
емпатійність, бути активною, комунікабельною, мати розвинутий 
словниковий запас, бути емоційно стійкою, не втрачати самовладання в 
непередбачуваних ситуаціях. Медичні сестри ДНЗ несуть велику і 
професійну і соціальну, моральну відповідальність, їм часто  доводиться 
вирішувати проблемні завдання в умовах дефіциту часу, вирішувати 
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конфліктні ситуації, для цього необхідно або здійснювати психологічний 
супровід, або формувати психологічну компетентність. Водночас, 
ефективнішою буде робота медичної сестри, якщо вона  розумітиме  
психічні можливості дитини і раціонально використовуватиме  їх  у 
процесі практичної діяльності, вміло налагоджуватиме стосунки з 
колегами, батьками вихованців, а цього можна досягнути, завдяки 
сформованій психологічній компетентності. 

Розпочавши діяльність ТНДК, ми здійснили психодіагностику 
медичних сестер ДНЗ на їх відповідність виконуваній ними роботі, 
використавши професіограму, психограму медичних сестер. ”[1; с.83-84].  
В результаті проведеної психодіагностики   та бесід із працюючими 
медичними сестрами ДНЗ, нами з’ясовано, що часто медичні сестри ДНЗ 
досить розпливчасто уявляють зміст професіограми медичної сестри. 
Хоча всі якості із професіограми проявляються в роботі медсестер під 
час виконання професійних обов’язків (можна проаналізувати, чи 
відповідає медсестра обраній професії). Але медсестри в основному 
виділяють характерологічні особливості, іноді не об’єктивно оцінюють їх 
значимість (максимальним балом усі характерологічні особливості) або 
називають навчальні дисципліни, які вивчали.  Вивчення стану цієї 
проблеми призвело до необхідності з’ясування психологічної 
характеристики професійної діяльності і визначення професійно 
важливих якостей. З цією метою ми скористалися Опитувальними 
листами для виявлення професійно важливих якостей спеціалістів 
(опитувальником О.Ліпмана) та  

- вирахували середню оцінку кожної психологічної властивості в усіх 
учасників експериментальної та контрольної груп; 

- обчислили середній бал за кожною групою властивостей;  
- визначили властивості, визнані експертами необхідними (тобто 

оціненими 1,6-2,0 балами); 
- встановили ієрархію якостей; 
-  з’ясували, які якості є професійно важливими та порівняли їх із 

професійними завданнями. 
- Медичні сестри експериментальної та контрольної груп на початку і 

в кінці діяльності ТНДК оцінювали наявність і значення 
властивостей для своєї професійної діяльності. Професія медичної 
сестри відноситься до типу «Людина-людина», вона орієнтована на 
спілкування і взаємодію з людьми. На наш погляд, професія 
медичної сестри ДНЗ відноситься до типу «Людина-людина-
соціально-психологічне середовище». Адже в освітньому закладі 
медична сестра виконує не стільки лікувальну, скільки 
профілактичну, санітарно-просвітницьку, керівну роботу з батьками 
та працівниками колективу, з питань дотримання санітарно-
гігієнічного режиму та ін. 
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 Проаналізувавши специфіку їх роботи, можемо стверджувати, що 
професійна діяльність медичних сестер ДНЗ відрізняється від діяльності 
медичних сестер, які працюють в системі охорони здоров’я. А саме: в них 
ширше коло професійних повноважень, вони є єдиним носієм медичних 
знань у своєму закладі, адже працюють без лікаря. Специфіка роботи 
медичної сестри в освітньому закладі вимагає сформованості  
психологічної компетентності, це, на наш погляд, сприятиме розвитку як 
професійних так і особистісних якостей і призведе до підвищення рівня 
професійної діяльності медичних сестер на основі аналізу професійної 
діяльності та опитуваннях спеціалістів. Це: 

- підвищена напруженість нервової системи; 
- робота із неблагополучними сім’ями при здійсненні соціального 

патронату; 
- небезпека частих захворювань ОРЗ та ін. вірусними хворобами.  
Сюди можна віднести: 
- недостатню зацікавленість громадськості, батьків проблемою 

оздоровлення у дошкільних навчальних закладах; 
- відсутність достатньої кількості спеціальної літератури та 

посібників. 
Головна відмінність у посадових повноваженнях медичної сестри 

медичного та дошкільного освітнього закладу полягає у тому, що перша 
працює під пильним контролем лікарів і для неї важливою є дотримання 
правил субординації, Фахова ж діяльність другої відбувається у 
автономному режимі, де планування й виконання щоденних робочих 
завдань проводиться самостійно. Другою відмінністю є різниця у широті 
кола професійного спілкування та стилі цього спілкування. Для 
медсестри ДНЗ фаховою вимогою є розвиненість навичок спілкування та 
гнучкість поведінки, оскільки у дитсадку медична сестра є головним 
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носієм медичних знань і повинна контролювати дотримання санітарно-
гігієнічних норм як педагогічним колективом, так і технічним персоналом.  

Щодо спільного, то медичним сестрам як дошкільних навчальних 
закладів, так і лікувальних установ необхідно вміти налагоджувати 
контакти, підтримувати стосунки, активно взаємодіяти, досягати 
взаєморозуміння під час виконання професійних функцій, орієнтуватися 
в поведінкових реакціях людей, розуміти їх емоційні стани, потреби, 
вміти надати емоційну підтримку, адекватно реагувати на емоції та  
стани (гнів, сум, невдоволення) та  критичні зауваження, не втрачати 
навичок самовладання в критичних ситуаціях, застосовувати 
індивідуальний підхід – тобто бути психологічно компетентними. 

                                       
Контент-аналіз 

Відгуки про медичних сестер 
ДНЗ 

Відгуки про медичних сестер 
медичних закладів 

Відповідальні, врівноважені, 
доброзичливі. 
Виконують роботу легко, швидко, 
професійно.  
Спостерігають за розвитком дітей. 
Враховують психологічні 
особливості вихованців. 
Застосовують особистісно-
орієнтований підхід. 
 
Хороші спеціалісти, дбають про 
здоров’я дітей (намагаються 
покращити їх харчування, фізичну 
підготовку). 
Уважні до дітей. 

Толерантні, адекватні, 
кваліфіковані. 
 
 
 Достатньо поінформовані про 
особливості дитячого організму. 
Володіють знаннями щодо 
анатомо-фізіологічного розвитку 
дітей. Вміють знайти підхід до 
дітей. Застосовують індивідуальний 
підхід і діти терпляче сприймають 
медичні маніпуляції. 
 
 
Обізнані з проблемами закладу. 
Уважні, виховані.  

НЕДОЛІКИ 
З посадовими обов’язками може 
впоратися, але мало здійснює 
функції контролю; 
Грамотна, відповідальна, але дуже 
амбітна; 
Поодинокий випадок: Хитра, 
безвідповідальна і корислива 
людина;  
Не вміють спілкуватися. 

НЕДОЛІКИ 
Недотримання правил етики та 
деонтології; 
Останнім часом втрачається 
мотивація до роботи; зниження 
інтересу до професійної діяльності; 
конфліктні; 
Недотримуються субординації. 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 
«Права рука» керівника; людина 
«на своєму місці», професіонал 
своєї справи. 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 
Спостерігається бажання здобувати 
вищу освіту (психологічну, 
фармацевтичну – заочно). 
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Отже, дані нашого дослідження, демонструють різницю щодо 
очікуваних фахових якостей у медичних сестер ДНЗ і сестер медичних 
установ У представниць обох груп повинні бути сформовані різні фахові 
якості. І якщо у коледжі майбутніх медичних сестер цілеспрямовано 
націлюють на роботу у медичному закладі, то до роботи в освітніх 
закладах ніхто їх не готує. Тому це необхідно здійснювати під час 
курсової підготовки в системі післядипломної освіти. Під час неї ми 
прагнемо ознайомлювати  фахівців з новою інформацією не шляхом 
заучування, а в процесі засвоєння знань, у формі  фокус-груп та 
психологічного тренінгу. Однак, сформувати психологічну компетентність 
впродовж 3-4тижнів неможливо, цей процес повинен бути безперервним, 
і ми над ним працювали як у курсовий так і в міжкурсовий період. З цією 
метою у Рівненському обласному Інституті післядипломної освіти, відділі 
охорони здоров’я та відділі освіти Рівненської райдержадміністрації  
було запроваджено тимчасовий науково-дослідний колектив (ТНДК) - 
учасників експериментальної групи було 42, контрольної – 144чол. У 
якому впородовж 5 років  опрацьовувалася проблема: «Формування 
психологічної компетентності медичних сестер ДНЗ». 
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На сегодняшний день проблема раннего детского аутизма (РДА) не 

является новой. И в нашей стране, и за рубежом за последние годы 
появилось много новых оригинальных исследований, посвященных 
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проблемам этиологии, патогенеза детского аутизма, проявлениям 
аутистических состояний в различных клинических структурах. 

В ряде стран были проведены исследования по выявлению 
распространенности детского аутизма. Установлено, что данный 
синдром встречается примерно у 3-6 случаях на 10000 детей, 
проявляясь у мальчиков в 3-4 раза чаще, чем у девочек. 

Часто подчеркивается, что вокруг этого «чистого» клинического 
синдрома группируются множественные случаи подобных нарушений в 
развитии коммуникации и социальной адаптации. 

В результате современные клинические классификации включают 
детский аутизм в группе первазивных (всепроникающих) расстройств, 
проявляющихся в нарушении развития практически всех сторон психики: 
когнитивной и аффективной сферы: внимания, памяти, речи, мышления; 
сенсорики и моторики. 

В настоящее время становится все более понятным, что детский 
аутизм не является проблемой одного только детского возраста. 
Трудности коммуникации и социальной адаптации меняют форму, но не 
уходят с годами, и помощь и поддержка должны сопровождать человека, 
страдающего аутизмом, всю жизнь. 

В случае, когда речь идет о семье ребенка с отклонениями в 
развитии, домашнее воспитание выступает не только как важнейший и 
определяющий фактор социализации, но и как дверь в социальную 
интеграцию, путь к самостоятельной и независимой жизни. 

Рождение ребенка с отклонениями в развитии чаще переживается 
родителями как неожиданное событие. Разные авторы достаточно 
единодушны в описании наиболее общих характеристик родительских 
реакций (Д.М. Исаев, Е.Н. Мастюкова и А.Г. Московкина, В.В. Ткачева, 
Л.М. Шипицина), к которым относят: отрицание, гнев, чувство вины, 
эмоциональную адаптацию. 

Принятие больного ребенка – очень сложный и неоднозначный по 
своему содержанию процесс в разных родителей и зависит не столько 
от характера заболевания ребенка, сколько от особенностей личности 
матери и отца [3, с. 138]. 

Исследователи отмечают, что иррациональный страх за ребенка 
дополняется таким же иррациональным чувством вины перед ней. 
Большей степени испытывают чувство вины матери. Это чувство 
определенной мере распространяется и на мужчину [2, с. 14]. 

Ранняя диагностика аутизма имеет важное значение, поскольку 
прогноз этой аномалии развития в значительной степени зависит от 
времени начала психолого-педагогической коррекции и лечения. 

Часто родители испытывают чувство вины по отношению к своему 
ребенку с аутическим синдромом, объясняя его тем, что не заметили 
проявлений заболевания раньше. 

Итак, анализ имеющейся психологической литературы по данной 
проблеме показал, что семьи, воспитывающих ребенка с отклонениями 
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в развитии, рассматриваются в большинстве случаев через призму 
особенностей развития самого ребенка. При этом комплексное 
психологическое сопровождение собственно семей с такими детьми, 
является относительно новой сферой деятельности специалистов [1, с. 
31]. 

Положительным результатом для детей с тяжелыми хроническими 
психическими заболеваниями, как правило, является активизация и 
нормализация взаимодействия со своим окружением за счет снижения 
чувства тревоги и страха при построении коммуникации и, как 
следствие, повышение личностного потенциала в целом. Для остальных 
участников психокоррекционного процесса следствием занятий в группе 
становится формирование позитивного отношения к себе и окружающих, 
усиление активности и креативности за счет расширения границ 
одобрения своих собственных проявлений и взаимодействия с 
окружающими. 
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Introduction  

In this presentation I want to focus on particular impacts of global 
university rankings, namely the unintended side-effects. In the first part I will 
talk about the ranking game as it is being played by some universities with 
the intention to improve their positions in global rankings. Using elements of 
game theory I want to demonstrate how such organisational behaviour 
simultaneously challenges and reinforces the legitimacy of rankings. In the 
second part I will give a few examples of resistance against rankings coming 
from the academic profession. And in a third part I will have a look at the 
impacts of rankings on the national and transnational policy level interpreting 
rankings as an instrument of transnational policy coordination. Having thus 
looked at the institutional, the academic and the national/transnational level, I 
come to my conclusions in which I will offer an attempt to interpret the 
impacts and applications of rankings as a truly postmodern phenomenon.   
 The Ranking Game  

In December 2011 the journal Science published the information that 
two Saudi- Arabian Universities were massively recruiting highly cited 
research stars from Cambridge, Harvard & Co. who had made it onto the ISI 
list of most frequently cited researchers. For about $ 70,000 per year they 
were offered an affiliation to these universities in exchange for the obligation 
to be present once a year for a short time and to indicate in all their 
publications their affiliation to the Saudi University. The result was that within 
two and three years both institutions made it from not listed at all into the 
group of the top 200 to 300 in the Shanghai Jiao Tong Academic Ranking of 
World Universities. Thus universities are buying the reputation of researchers 
in order to increase their own reputation. Not all researchers who were 
contacted could be bought. However, in March 2012 the largest Australian 
daily The Australian published a list of 60 frequently cited researchers who 
had been appointed as “distinguished scientists” at one of the two Saudi-
Arabian universities, among them 13 Germans. Altogether the list comprises 
a number of researchers from top universities in the USA, in Canada, Europe, 
Asia, and Australia. All of them are men, some are already retired.  

In 2012, the Australian University of New South Wales published a job 
advertisement for „Strategic Reputation Management“ and the Australian La 
Trobe University was looking for a „Manager for Institutional Rankings”. For 
an annual salary of $ 100,000 the job descriptions comprised among other 
things the task to manage the university’s relationships to ranking agencies 
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and to “maximise” or “optimise” the respective institution’s ranking position 
(Inside Higher Ed, 22 March 2013). In the same article New South Wales 
University’s Pro-Vice Chancellor was quoted to have stated that it was 
essential for a university to have a team that takes care of the proper 
presentation of the numbers.  

But does this kind of manipulation work? And more importantly: Is such 
a practice still related to good science and scholarship? It becomes clear that 
rankings seduce and coerce at the same time. Those universities which want 
to participate in the ranking game have to internalise and institutionalise the 
logic of rankings. Morphew and Swanson (2011:188) have pointed out that 
“rankings determine and even codify which kinds of organisational behaviour 
and practices are legitimate”. Therefore the players know that they have to be 
successful under the conditions of the measurements. Ranking positions 
have a signalling effect and contribute in a seemingly objective way to the 
discussions about what constitutes quality in higher education. Thus, 
universities use a number of gaming techniques in order to improve their 
ranking positions. Morphew and Swanson (2011: 190) provide further 
examples from US American universities:  

• Adjunct instructors are not counted when reporting the percentage of 
full-time faculty employed;  

• Admission data are presented in such a way that they signal a high 
level of selectivity;  

• Law Schools are spending high amounts of money for glossy 
brochures to influence reputation scores.  
Accordingly, the authors come to the conclusion that these forms of 
participation in the ranking game simultaneously challenge and reinforce the 
legitimacy of rankings. A classical paradox!  

In her survey among university leaders published in 2007 Ellen 
Hazelkorn found that 93 % of the respondents wanted to improve the position 
of their university in national rankings and 82 % wanted to improve the 
position of their university in international rankings. 70 % wanted to see their 
university among the top 10 percent in national rankings and 71 % wanted to 
see their university among the top 25 percent in international rankings. 
However, other studies have shown that variations in ranking positions are 
only temporary and mostly disappear after two years. Between 1988 and 
1998 twenty universities out of the top 25 identified by the US News and 
World Report Ranking never fell out of this top group. Therefore it is almost 
impossible for other universities to move into this group.  

Global rankings like the ARWU Ranking of Shanghai Jiao Tong 
University or the ranking produced by the Times Higher Education 
Supplement provide information about four to six percent of all universities 
globally. As a consequence “all universities are judged on the basis of criteria 
that are only appropriate for top universities” (Rauhvargers 2011: 68). This 
leads to the construction of a “deficit model” (Locke 2011) which drives all 
universities that participate in the ranking game into a perpetual race to 
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improve their ranking position. At the same time rankings offer hardly a 
possibility to rise into the top group. So, why all the excitement then?  

First, good ranking positions trigger the famous Matthew effect. Better 
students and academics apply, donations by alumni rise, in many countries 
such universities receive increased budget allocations by the state.  

Second, rankings distribute reputation. And reputation is an important 
immaterial resource, difficult to build up and easy to lose.  

Third, rankings are popular among political decision makers. On the 
one hand because they reduce complexity, on the other hand because high 
ranking positions of one or more universities in the country have become an 
indicator for the scientific and technological capacity and productive efficiency 
of the national economy as such.  

But rankings do not provide any information about the quality of a 
university as a whole, even if they pretend to do just that. And there are only 
few players which have the capacity to play the game profitably. According to 
Salmi (2009: 32) these are in particular large, preferably older and research 
intensive universities with a broad spectrum of subjects (i.e. including 
medicine) located in the English speaking world. In addition they have to have 
three further features: abundant resources, a benevolent management, and a 
concentration of talent. Other potential players should better abstain from 
playing the game because it might lead to problematic management 
decisions.   
 
Examples of Resistance  

In the meantime, rankings have multiplied at national as well as 
international levels. About two years ago, Hazelkorn (2011: 31) identified 
altogether nine active global rankings and more than 50 national rankings. 
And even though many experts have argued that rankings are here to stay 
and the task is to improve them rather than ignoring them, resistance against 
rankings has started and it is coming from the academic side. I do not have a 
proper overview, thus I will concentrate on giving a only few examples the 
majority of them from Germany.   
But let me give you first a few results of a quick Google search on ranking 
boycotts in other countries:  

• The Australian James Cook University is boycotting the ARWU 
ranking  

• Some universities in the US, among them the prestigious Annapolis 
Group, are boycotting the U.S. News and World Report ranking either as a 
whole or at least its reputation survey part.  

• A number of Canadian universities have refused to participate in the 
Maclean’s University Ranking.  
In Germany, several learned societies have by now recommended to boycott 
the CHE Ranking, among them the German Society for Sociology, the 
German Society of Historian, The German Society of Chemists, and the 
German Society of Education. These organisations have issued appeals to 
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both their individual academic members and the respective university 
faculties and departments not to submit data any longer. In addition, four 
universities have announced not to submit any data for purposes of rankings: 
Hamburg, Leipzig, Cologne, and the Distance University of Hagen. The Pro-
Vice Chancellor of the University of Hamburg stated in an interview that the 
generation and proper presentation of data for the CHE ranking would require 
the work capacity of altogether 12 people and they were not prepared to 
finance this any longer when the task of a university is to provide a good 
education to the students.   

In March 2013 300 economics professors in Germany rebelled against 
a ranking of business studies and economics professors carried out by the 
Handelsblatt, a daily newspaper focusing on economic news. Their main 
argument was that such a ranking worked with wrong incentives and that 
heading like “Germany in search of the super prof” was getting too tacky. For 
all those who are not very familiar with Germany, there is a German television 
show called “Germany in search of the super star” in which young talents 
(mostly singers) compete against each other. The show became known in 
particular for its prejudiced and mean comments by the jurors.  

In the last part of my presentation I would like to offer a few thoughts 
about why rankings have met the resistance of academics but are loved by 
policy makers. It is also an attempt to provide a more theoretical framing for 
the phenomena that have been described so far.   
 Rankings as a Form of Transnational Policy Coordination  

It is an interesting phenomenon that rankings have become rather 
important for national policy makers and institutional leaders but have met 
with resistance from the academic side. I do not want to go into the criticism 
of methodological flaws, the bias towards English language publications, the 
focus on research only, and other well- known critical aspects. I am more 
interested in discussing the ways in which the phenomenon of rankings has 
been theoretically framed.  

Erkkilä (2013) has framed rankings as a policy instrument of global 
university governance and others have analysed it as a form of transnational 
policy coordination. What has been observed is that the outcomes of rankings 
constitute a policy problem at national as well as at the European level which 
has led to policy changes. Although the ARWU ranking originally was a 
domestic policy instrument in order to evaluate how Chinese universities fare 
against top universities in the rest of the world, its outcomes have created a 
global narrative of higher education competition which itself is used as an 
indicator for the competitiveness and strength of national and (in Europe) 
regional economies. Thus we have a double transfer to meta levels. Rankings 
have become a symbol of economic status if you want because the more 
universities in a given country or region are ranked among the top 10, 50, 
100, or 500 the higher is the economic reputation and innovative capacity of 
that country or region. And, as Erkkilä argues, despite the fact that global 
rankings do not possess a norm-giving authority they have influenced policy 
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decision. In Germany, they triggered the ‘excellence initiative’ at the 
European level they contributed to the decision of funding the U-Multirank 
Project. And this has led to another paradox, namely that global rankings 
address individual higher education institutions while at the same time having 
geographical implications (i.e. German versus British universities or European 
higher education versus US American higher education). This contributes 
clearly to isomorphism in national policy making and institutional leadership 
despite the calls for institutional diversity.  

The ARWU ranking became the start of a global assessment of higher 
education which linked to new forms of global and transnational governance 
building on comparison and evidence-based decision-making. Basically the 
outcomes of the ranking served as the evidence policy-makers needed in 
order to introduce reforms and overcome resistance. What we have here is 
actually the governance of complexity in the face of globalisation. Thus, 
global rankings can be understood as a “transnational policy script” (cf. 
Gornitzka et al.) that has diffused into different national contexts and has 
become a reference point for legitimizing higher education reforms. Using 
examples from Germany and the European level again, the ‘policy script’ was 
translated in Germany into giving up the traditional legal homogeneity with 
which universities were treated by the state and introducing competition, 
while the ‘policy script’ was translated at the European level by establishing a 
“modernisation agenda” for European higher education.  
Holzinger and Knill (2005) have described the process of transnational policy 
coordination as a form of transnational communication leading to policy 
diffusion. This transnational communication is characterised by four 
mechanisms:  

• Lesson drawing,  
• Transnational problem solving,  
• Policy emulation, and  
• International policy promotion.  
Lesson drawing is a process where states learn from each other what 

can be done when problems occur. It implies the existence of ‘best practice’ 
which is taken as an efficient way to reform policies by using examples and 
models developed elsewhere.  

In transnational problem solving solutions are sought and found in 
transnational networks or epistemic communities who – with the help of 
transfer agents like international organisations – facilitate the exchange 
between polities and spread the policy.  

Policy emulation is a one-directional policy transfer which basically 
consists of copying and implementing a policy without adaptation to local, 
regional, or national contexts. Thus, policy emulation is imitation rather than 
innovation.  
In international policy promotion finally, we have specialised organisations 
which actively promote certain policies while defining objectives and 
standards in an international setting.  
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I would argue that the spread of rankings as an instrument of 
transnational policy coordination consists of a mixture of transnational 
problem solving and international policy promotion. Increasingly there are 
groups of academics involved in rankings, the best example being the 
European U-Multirank Consortium which is funded by the European 
Commission which advocates and supports the idea of developing a 
European university ranking and thus acts as an agent for the promotion of 
such a policy in Europe.    
Conclusions  

If we look at the history of rankings we can observe that they started out 
as an academic exercise focusing on disciplines or units rather than whole 
institutions. The views vary about the beginning of rankings. Dill (2009) 
identifies the first ranking as the one that was carried out in 1925 by 
Raymond Hughes, a professor of chemistry and later vice-chancellor of Miami 
University. Hughes did a reputation survey of graduate programmes. 
Hazelkorn (2011: 29) dates the first ranking earlier, namely to the year 1910, 
by referring to James Catelli, a US psychologist and professor at the 
University of Pennsylvania. And Salmi and Saroyan (2007) observe first 
ranking attempts from 1870 onwards when a Commission of the US Bureau 
of Education began to publish annual statistical reports which also included a 
classification of institutions.  

But while the first rankings in the USA were mostly carried out by active 
academics, the first US News and World Report ranking from 1983 was a 
commercial ranking which ranked whole institutions. This triggered an 
imitation frenzy by other weeklies and dailies in order to increase their sold 
copies. To Times Higher Education Supplement, the British Guardian, the 
German ZEIT and Spiegel, the French Nouvel Observateur, the Irish Sunday 
Times, the Italian La Repubblica, the Russian Finance, the Canadian 
Maclean’s and probably a whole bunch of others.  

The ARWU ranking demonstrated the beginning of a re-appropriation of 
rankings by academics and we have currently more rankings that are carried 
out again by academics. But the impacts and political uses of rankings have 
changed. Rankings are used as a policy instrument for what is nowadays 
called evidence-based political decision-making. Ranking results present a 
simple, although under-complex (i.e. not appropriately reflecting the actual 
complexity of what universities are about) hierarchy expressed in a positional 
number according to which funding can be allocated and legitimized by 
governments. Thus rankings establish a deficit model (cf. Locke 2011: 223) 
according to which no institution is ever good enough except the one on the 
top, or let‘s say the few on the top. This triggers a race for position which 
disregards issues of quality improvement and diversity of mission. In other 
words rankings seduce and coerce at the same time (Locke 2011: 212). By 
now, every national government wants at least ‘one Harvard University’ in 
their country in order to demonstrate to the world that it is economically 
competitive.  
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And thus the ranking results become themselves indicators, or more 
exactly, proxies for something else and national governments might make 
decisions on the basis of the symbolic value of ranking scales. This is truly 
postmodern. The positional hierarchy of universities created by rankings 
makes the actual reality of universities and what they are about disappear. 
The hierarchy is then shifted into the economic sphere of nations or regions 
thereby constituting a de-contextualised symbolic value which itself can be 
charged with new meaning and thus create a new material reality which is no 
longer related to its original.   
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«Можно подумать, что это чудо, но это не чудо, его нет, есть 

только связи, которые  мы не понимаем», [2, c.45]. 
Становление  представлений о полиинтегративной подготовке 

студентов имеют  свою историю и могут содействовать становлению 
человека в образовании. Идея гуманитаризации, сокращение за  
последние десятилетия факультетов и часов естествознания в 
школьных программах,  приводит к невозможности развития целостного 
гармонического  индивида, личности и человека. Естественнонаучная 
подготовка  педагога в 60-70-е г.г. прошлого века предполагала знание 
фундаментальных основ химии, биологии, воспитательной работы и 
медицины (последних - за счет диплома медсестры гражданской 
обороны). Состояние естествознания и подготовки педагога на его 
основе, по состоянию на 70-е г.г.,  было шире наших сегодняшних 
представлений о ней. «Понимание» человека только с позиций 
философии, искусства и литературы без осмысления 
естественнонаучных и психологических основ знаний о человеке, 
обедняет смыслы и представления и о знаниях/ информации о 
человеке, и о его образовании. 

А.П. Тряпицына и C.А. Писарева в статье «Кафедра  педагогики 
Герценовского института – университета: прошлое, настоящее и 
будущее» [1, 9] упоминают о том, что в 1976 году «…была издана серия 
брошюр по работе над проблемой межпредметных связей…». Практика 
показала, что учителю-предметнику с 80-х г.г. XX века рекомендовалось 
использовать межпредметные связи. Был введен в школьные 
программы специальный раздел «межпредметные связи».  Что же такое 
межпредметные связи, какова их сущность, какое они имели значение,  
применялись ли на практике? Чаще всего информация одних предметов 
использовалась для «иллюстрирования» чего-то в других. Однако 
комплексные проблемы современности, ни 40 лет назад, ни сейчас в 
XX1 веке, системно решить без знаний теории межпредметных связей и 
интеграции, не  получится.   

В настоящее время педагогическая наука обращается  к понятиям 
«практический бакалавриат», «практическая педагогика», «компетен-
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тностный подход в образовании», «проектирование программ 
педагогических дисциплин» в соответствии с ФГОСТ-3. При этом 
актуализируется  необходимость осмысления  межпредметных связей и 
интеграции, (в том числе межпредметных умений, представлений о 
компетентностях). 

Слово «интеграция» и словосочетание «межпредметные связи» в 
педагогической литературе встречается сегодня не часто. Однако 
подразумевается почти всегда. Отсутствие в практике употребления 
данных слов не означает, что нет самих явлений «интеграция» и 
«межпредметные связи». Анализируя, куда же делись слова, 
обозначающие сущность понятий  и явлений «межпредметные связи и 
интеграция», мы пришли к выводу, что для использования такого 
«факта», «явления», «процесса» как «межпредметные связи и 
интеграция» на практике и, в текстах  разного рода, чаще используются 
другие слова. Оказалось возможным, осознанно или нет, «другими 
словами», в том числе такими как «обобщение понятий»,  «обобщенное 
понятие», «преемственность» в образовании, «сопряженность 
предметов» обозначать, описывать межпредметные связи, 
интегративные процессы и явления. Вероятно, на некотором 
историческом отрезке времени (конец XX – начало XX1 в.) это было 
возможно и правомерно.  

В статье в контексте представлений о полиинтегративной подготовке 
педагога предпринята попытка анализа некоторых философских 
текстов, в которых, с нашей точки зрения, описана интеграция 
«ментального и витального», «физического и психического», 
происходящего в человеке. Целью чтения и анализа текстов является  
нахождение в них общего и различного «языка» и вообще «языка», 
применяемого для описания интегративных понятий и явлений: «…мы 
не видим дальше нашей ментальной обусловленности; но  наше 
видение ложно, и  материя, которую мы  безжалостно уничтожаем, тоже 
живая,  активная, «ответная», так же  как поток звезд над нашими 
головами или невидимое трепетание лотоса под майским Солнцем. 
Материя также жива, материя есть также субстанция Вечности, и она 
может ответить так же, как ментал, сердце или растение. Только нужно 
найти точку контакта, нужно знать истинный язык, так же  как мы  нашли  
язык цифр только для того, чтобы  извлечь несколько монстров. Есть 
другой язык,  который нужно найти  для  другого видения, конкретный 
язык, который дает опыт того, что он называет, который показывает то,  
о чем  говорит, который касается того, что выражает, и не переводит, а 
конкретизирует вибрации и приводит в движение вещи путем испускания 
подобной ноты. Есть целая магия Глагола, которую нужно найти», (Шри 
Ауробиндо. Сатпрем, 1970), [ 2, 127].  

И далее об языке. «Первостепенный агглютинатор – музыкальная 
сеть, которая соединяет вещи, их внутреннюю вибрацию, их цвет души и 
их  ноту. Древние тантрические тексты говорят: «Единственное имя 
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вещей – это звук, произведенный движением сил, которые его 
составляют».  

Это истинное имя каждой вещи, ее власть бытия, ее единственное 
истинное имя среди  миллиардов внешних проявлений. Это то, что мы 
есть, это то, что «есть» позади всех словарей и псевдонимов, законы и 
наука которых нам затушевывают мир. 

И, может быть, весь этот поиск мира, эта мучительная эволюция, эта 
борьба вещей и существ есть медленный поиск своего настоящего 
имени, своей единственной идентичности,  cвоей истинной музыки под 
этой чудовищной пародией. Мы больше не личность! Мы неизвестно кто 
в этом ментальном шуме голосов, которые переходят от одного к 
другому, и,  однако,  мы единая нота, которая тянется к своей большой 
музыке, которая бьется и карабкается, которая страдает потому, что  
она не может спеть самою себя; мы являемся незаменимой персоной за 
всем этим карнавалом ложных имен, мы есть Имя, которое является 
нашим единственным тоном, нашей  маленькой фарой бытия, нашим 
простым посвящением в великом Посвящении мира, и которое, однако, 
соединяет нас тайно со всеми другими фарами и всеми другими 
именами.  

Знать это Имя – это знать все другие имена. Назвать – это уметь 
передать вещь ее музыкой, уловить похожие силы в их гармоничной 
сети». [2, 127-128].  

Вспоминаем слова К.Д. Ушинского об языке: «Язык народа  есть 
цельное  органическое  его создание, вырастающее во всех  своих  
народных особенностях  из какого-то одного, таинственного, где-то  в 
глубине  народного духа запрятанного зерна. Язык народа – лучший, 
никогда не увядающий  и вечно вновь распускающийся цвет всей его 
духовной жизни, начинающейся далеко за границами истории. В языке 
одухотворяется весь народ и вся его родина;   в нем  претворяется 
творческой силой народного духа мысль, в  картину и звук неба отчизны, 
ее  воздух, ее физические явления, ее климат, ее поля, горы и долины, 
ее леса и реки, ее бури и грозы – весь тот  глубокий, полный мысли и 
чувства голос родной природы, который говорит так громко о любви 
человека к его иногда суровой родине, который говорит, высказывается 
так ясно в родной песне, в родных напевах, в устах народных поэтов.  
Но в светлых, прозрачных глубинах народного языка отражается не 
одна природа родной страны, но и вся  история  духовной жизни народа. 
Поколения народа проходят одно за другим, но результаты жизни 
каждого поколения остаются в языке – в наследие потомкам. В 
сокровищницу родного слова складывает одно поколение за другим 
плоды глубоких  сердечных движений, плоды  исторических событий, 
верования, воззрения, следы прожитого горя и прожитые радости, - 
cловом, весь  след  своей духовной жизни народ бережно сохраняет в 
народном слове. Язык  есть самая живая, самая обильная и прочная 
связь,  соединяющая  отжившие, живущие и будущие поколения народа 
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в одно великое, историческое живое целое. Он не только выражает 
собой жизненность народа, но есть именно самая эта жизнь.  Когда 
исчезает народный язык, -  народа нет более», [7]. Из этого положения 
Ушинский К.Д. делает следующий вывод: «Являясь, таким образом,  
полнейшей и вернейшей летописью всей духовной многовековой жизни 
народа, язык в то же время является величайшим народным 
наставником, учившим народ  тогда, когда  не было еще ни книг, ни 
школ, и продолжающим учить его до конца народной истории», [7]. 

К идее межпредметности подготовки студентов мы пришли в 70-80-х 
г.г. в условиях решения учителем комплексной учебной проблемы 
«двигательная активность человека», к идее  «полиинтегративной 
подготовки студентов» - в 90-хх – 2000-хх г.г. при обучении студентов 
ЛГПИ/РГПУ им. Герцена, проектируя новые  модели образования. 
Человек как био-психо-социально-духовное существо (индивид, 
личность, индивидуальность) не может быть целостным (гармоничным) 
в разрыве данных существующих составляющих. Дух - тело – душа не 
существуют раздельно. Специальная литература,  доступность к 
которой появилась в 80-х гг. прошлого века (кроме произведений К.Д. 
Ушинского, известных ранее) - В.Б. Поляков, 1991; Шри Ауробиндо, 
1991, 1992; М. Норбеков,  Ю. Хван, 1999, послужили для анализа в 
первую очередь. В этой литературе человек «будущего» 
рассматривается как целостное, гармоническое, cамостоятельно и 
беспредельно развивающееся существо. В то же время идеи 
полихудожественного воспитания и развития Б.П. Юсова, обобщение 
опыта работы школ аналогичных образовательных учреждений 
утвердили нас в  необходимости полиинтегративной подготовки 
педагога (1998).  

Под полиинтегративной подготовкой студентов  в системе  
многоуровневого педагогического образования мы понимаем  
подготовку, в которой широко и научно-обоснованно используются 
возможности интеграции и межпредметных связей. При этом мы 
предлагаем интеграцию различных  деятельностей (умений, 
компетентностей); психолого-педагогических интегрированных средств 
влияния на личность; приоритетность при подготовке педагога 
содействия формированию практической его компетентности 
(организационных и коммуникативных умений на базе природных 
(естественных) способностей человека; использование задачно-
интегративно-проблемного подхода в обучении в  семи группах 
профессионально-педагогических задач ( В.А. Козырев, Н.Ф, Радионова, 
2004), [3]. Развитие компетенций (компетентностей) является 
неотъемлемой частью компетентностного подхода. Мы проектируем 
такую модель (-ли) подготовки, в которой (-ых) благодаря  ведущему 
предмету «научная прикладная педагогика» (при ее теснейших связях с 
теоретической педагогикой, а также практической и теоретической 
психологией), системно интегрировались бы  информационные потоки с 
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целью непрерывного развития  личности и становления  ее 
профессиональной компетентности. Многие авторы отмечают 
необходимость психологизации подготовки (Митина  Л.М., Никитина 
Н.Н., Орлов А.Б.), а также отмечают  необходимость усиления 
воспитательной ее составляющей через обращение к духовности 
человека, традиционно связываемой с религиозностью в образовании. В 
проектируемой модели полиинтегративной подготовки студентов 
факультетов  на этапе  бакалавриата предполагается  по мере 
необходимости интеграция педагогики как с модулями  языкового, 
информационно-компьюторного, cоциально-правового направлений [3], 
так и с модулями  психологическим, профильным факультета, 
здоровьесберегающим. Интеграция с последним предполагает, кроме 
основных функций, определение меры совместимости компьюторной 
информации с собственно общением. 

«…надо укоротить путь, эту деформирующую передачу между 
«вершинами» и «долинами». Но, может быть, вершина в итоге 
находится совсем не наверху. Вероятно, она повсюду, здесь, на нулевом 
уровне, но только прикрыта механизмом и последовательными слоями 
нашей эволюции, как алмаз в породе» [2, c.29]. 

И там же далее «Но она (эволюция, примечание наше) очень 
медлительна – и в этом ее недостаток. Итак, мы хотим укоротить путь. 
Мы хотим сжать эволюцию, cделать ее сконцентрированной, не нарушив 
ее  принципов. И поскольку Природа включает все, мы будем следовать 
ее методике, и поскольку она не  стремится убежать от самой себя, а 
заставить плодоносить свое зерно, мы попытаемся тоже заставить 
расцвести то, что уже есть внутри, вокруг и повсюду. Только нужно найти 
это зерно, так как есть много плохих зерен, и они тоже имеют свою 
привлекательность и свою пользу», [2, .29]. 

«Материя ускользает полностью от нас. Достаточно какой-нибудь 
аварии с электричеством, чтобы мы оказались в пещерном веке. 
Поскольку развиваться – это не только улучшать существование или 
открывать новые средства его пользования, это – изменять сознание и 
видение» [2, 58]. 

Сознание человека это одновременно и интеллект, и душа, и дух. 
Человек одновременно может мыслить и понятиями, и образами, и 
символами. Профессор, доктор физико-математических наук Баранцев 
Р.Г. представляет семантическую формулу системной триады в виде 
треугольника, в вершинах которого рацио (наука) – эмоцио (искусство) – 
интуиция (духовные учения, религия) и сравнивает ее с высказыванием 
А. Эйнштейна: «Все религии, искусства и науки являются ветвями 
одного дерева». Данные  мысли перекликаются с идеями  современной 
академической психологии об интеграции научного знания  с комплексом 
знаний  духовного иррационального плана: «Исследования в области 
субквантовой физики и единой теории материи приводят к мысли, что 
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искомое энерго-информационное  поле вселенной и есть в сущности 
поле сознания», [9]. 

«Новая сила» - вот слово, которое уже имеет  свой мистический дух, 
которое вызывает  живой протест материалиста. Но признаем то, что 
сегодняшние материалисты так же устарели, как и вчерашние 
верующие, потому что они в замкнутой системе, они закреплены, 
стянуты болтами, обусловлены и являются  пройденным этапом. И те, и 
другие являются  продуктом ментального круга, орлом или решкой 
одной и той же монеты, которая вот-вот будет признана фальшивой. 
Речь не идет о Боге или не-Боге, речь идет совсем о другом; мы говорим 
о том, чтобы пресечь круг и посмотреть, как дышится с другой стороны, 
а там очень хорошо дышится, и можно сказать, что мы и не дышали 
раньше и что мы впервые  вдохнули по-настоящему», [2, 11]. 

«… не выходят в действительности и по своей  природе, потому что 
система замкнутая, замкнутая, замкнутая... Мы подаем идею лучшего 
материализма, менее обедненного. Но сама материя менее глупа, чем 
мы о ней думаем. Наш материализм является  преемником религиозных 
воззрений, как  зло и добро,  белое и черное, и любой  дуализм, идущий 
от линейного видения мира, которое  воспринимает один пучек травы за 
другим, камень за впадиной, горы  после долин, не понимает, что все 
это вместе одинаково и полностью истинно и создает совершенную  
географию, где  нет ни одной щели, которую нужно заполнить, ни одного 
камня, который нужно убрать без того, чтобы не нарушить все 
остальное» [2, 48]. 

Cравним: «Человек не машина и не компьютер, а живое и очень 
сложное существо, в котором органично соединяются физическое, 
интеллектуальное и духовное начала. (Интеллект мы  именуем еще 
сознанием, разумом. Под духовным началом подразумеваются 
эмоциональные и нравственные проявления человека, они образуют 
субстанцию, которую называют «душа»). Чтобы эти начала слаженно и 
гармонично взаимодействовали, не сбиваясь с общего ритма, им  нужна 
некая объединяющая структура или волна, сверяясь с которой 
человеческий организм мог бы развиваться и жить в оптимальном 
режиме самокоррекции (постоянно обновляя и восстанавливая себя), [8, 
23]. «… cлиянию (человека с образом его здоровья, примечание наше) 
лучше всего способствует медитация – состояние углубленной 
сосредоточенности или, другими словами, особая  душевная 
расположенность человека к приему позитивных (светлых) вибраций 
(волн) макро- и микрокосмоса, пронизывающих мировое пространство» 
[8, 33]. 

В дидактической системе полиинтегративной подготовки 
интегративные педагогические образы (педагога, деятельности, 
профессии,  профессиограммы, предмета, общения, здоровья и т.д.) или 
их составляющих можно  проектировать, задействуя разные языки 
модальности (вербальная, двигательная (кинестезическая), зрительная, 
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обонятельная, звуковая,  цветовая) и (или) их комбинации. При этом  
педагогические образы (умения, компетентности) могут проектироваться 
от уровня вербального, через двигательный (кинестезический) к 
третьему – зрительному и четвертому – цвето-звуко-обонятельному 
(сенсорному) соответственно художественным эквивалентам продуктов 
педагогической деятельности. Каждый продукт педагогической 
деятельности может быть представлен как на языке логическом 
(понятийном), так и  на языке художественном. В образе интегратором 
мысли (воображения) и деятельности является слово. Для воплощения 
мысленного образа необходима творческая деятельность, в которую 
необходимо включать субъекта деятельности. Можно проектировать  
интегративные разноуровневые вариативные образовательные 
программы (модули, разделы, программы, формы, технологии, задания, 
задачи и т.д.) по степени  разработанности, представленности, 
реализации в них идеи художественного и логического в образовании, 
[4, 295-296].  Пример представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. 
Степень внедрения идеи интеграции в образовательной программе 

(учебной программе, модуле, задании, задаче).  
Образовательн
ая программа 
(модуль, тема, 
раздел, форма, 
задание, 
задача) 

Уровень 
представл
ений 
студентов 

Уро 
вень 
речевой

Уровень 
сенсорн
ый 

Уровень 
резонансн
ый 

Уровень 
эйдетическ
ий (систе-
мный) 

ВПС, 
МПС, 
интеграц
ия 

1 2 3 4 5 6 7 
[6, 53]. 
Компетентность в образовании мы понимаем как мини-проектную 

деятельность, в которой интегрированы (1) знания; (2) умения; (3) 
процедуры применения данных знаний  в практической деятельности; (4) 
планирование данных процедур; (5) эмоции, чувства; (6) отношения, 
возникающие в позициях 1-5; (7) управление собой и управление 
«деланием»; (8) рефлексивные действия личности (субъекта 
деятельности).  

Для осуществления педагогом успешной педагогической 
деятельности в реальной действительности ему  необходимо  владеть 
несколькими  языками, интегрированными между собой, - предметным, 
прикладным педагогическим (организационно-деятель-
ностным=методологическим) и прикладным психологическим 
(«принимающим»=общенческим). 

Например, Н.Е. Щуркова предлагает воспитывать  детей  и готовить 
студентов к профессиональной  деятельности на основе пяти языков: 
языка науки, языка художественного образа, языка факта и события, 
языка императива и языка «аккумулятора» культуры, воплощенного в 
предметах, созданных цивилизацией, или языка «распредмечивания» 
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материального тела, [10]. «Языки» также можно интегрировать. В 
разных языках отражаются разные способы освоения мира, разные 
технологии освоения, разное сознание и разные проявления личностных 
интегративных изменений. Количество языков, которыми владеет 
личность, дает большую интегрированность личностных проявлений. 

Объектом нашего исследования является профессионально-
педагогическое образование. Предметом – профессионально-
педагогическая подготовка студентов  на основе интеграции 
разнообразных целевых, cодержательных, технологических, 
организационных, методологических, управленческих связей в системе 
многоуровневого профессионально-педагогического образования. 

В связи с этим в таблице 1 может появиться графа 8, в которой 
можно указать названия и номера компетенций, за содействие  
формирования которых отвечает, согласно ФГОС-3,  педагогика, 
представленная сегодня дисциплинами (модулями): «История 
педагогической мысли и образования», «Педагогика школы» и «Решение 
профессионально-педагогических задач»: (ОК-2, ОК-3, ОК-16, ОПК-1, 
ОПК-6, ПК-6, ПК-8), [5, 55-56]. 

 Диагностика cформированности компетенций в формате 
микроисследования студентами 3 курса ИНС (группа культурологи, 2013 
г.) демонстрирует следующее: 1. Студенты ответственно относятся к 
самооценке сформированных или «нет» у них компетенций, не завышая 
ее. При этом матрица имеет части: знаю, умею, владею (по 20 вопросов 
на часть, представлены в источнике [5, 58-60] и 5-ти бальную шкалу (в 
полной мере, в достаточной степени, частично, не в полной мере,  не 
знаю, не умею, не владею). 2. Студенты осознают, что знаний и умений 
для «владения» у них не достаточно. 

 
Таблица 2. Обобщенные результаты самооценки студентами 

компетенций (согласно ФГОС-3) 
Спепень знаний 
(умений, 
владения) 

Знаю (в %) Умею (в %) Владею (в 
%) 

В полной мере 20 19 17 
В достаточной 
степени 

29 22 27 

 

частично 37 39 37 
Не в полной 
мере 

6 8 9 

Не знаю, не 
умею, не 
владею 

8 8 10 
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В качестве результата проектирования модели полиинтегративной 
подготовки мы предполагаем получить развитие личности и становление 
ее профессиональной компетентности. За такой моделью и такими 
результатами – будущее. 

Образно общие представления о результатах интеграции в 
образовании могут характеризоваться следующими словами: «Он 
(исследователь, примечание наше) начинает различать разные уровни 
своего существа, различные  центры тока и, когда  поток  проходит 
через солнечное сплетение или горло, - реакция и воздействия самые 
разные, но он с удивлением  обнаруживает, что это один  и тот же  поток 
повсюду: вверху, внизу, справа, слева и что то, что мы  называем  
«мыслью» или «желанием», «волной», «чувством» - это разные 
инфильтрации одной и той же  вещи, которая не является ни мыслью, ни 
желанием, ни волей, и ничем из всего этого, - а  струйкой, каплей, 
водопадом той же самой сознательной Энергии, которая входит здесь 
или там, через наши маленькие Луары или мутные  Cтиксы и создает 
или  несчастье, или поэму, трепет тысяченожки, революции, евангелие 
или бесплодную мысль на бульваре, и мы почти можем сказать «по 
желанию» [2, 74-75]. Другими словами, говоря образно, интегратор это 
cвоего рода сверхчеловек. «Сверхчеловек потерял свое маленькое «я», 
потерял свои  маленькие идеи семьи и родины, добра и зла, - у него 
больше нет на самом деле идей или же он имеет их все в ту минуту, 
когда надо. И когда они приходят, они исполняются совершенно просто, 
потому что это их час и их миг. Идеи и чувства для него просто властный 
перевод движения cилы идеи-воли или идеи-силы, которая здесь 
выражает себя этим местом через действие или план, через эту поэму, 
эту архитектуру, эту кантату, но это единственная и одна и та же Сила 
на разных языках: живописи, музыки, материальном или экономическом, 
которая слушает Ритм и переводит в зависимости от своей роли и 
своего искусства во всем. Это переводчик Ритма. 

Здесь каждая мысль, каждое чувство – это действие, 
А каждое действие – символ и знак, 
А каждый символ скрывает живую власть» [2, 107].  
Мы на пути к такой интеграции. Остановка за немногим – поиском 

«языка», который бы устроил всех или хотя бы большинство людей, 
понимающих о какой именно интеграции идет речь. Успехов нам всем. 
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