Олена Андрюк
Науковий керівник – доц. Струннікова Д.І.
Використання природознавчих ігор
в ознайомленні дітей з природою
Дитина від народження відкрита для сприйняття довкілля,
зокрема світу природи, яка, як наголошують видатні педагоги
(Я.А.Коменський, Ф.Фребель, К.Ушинський, В.Сухомлинський,
Н.Лисенко, З.Плохій та ін.), є важливим засобом її розвитку [1].
Результативність формування у дітей уявлень про природу
зумовлена педагогічною доцільністю використання сукупності
форм і методів керівництва їх природопізнавальною діяльністю.
Враховуючи вікові особливості дітей дошкільного віку,
К.Ушинський радив зробити серйозне навчання цікавим [1].
Гра - провідний вид діяльності дітей дошкільного віку.
Науковці стверджують, що використання дидактичних iгор
природничого змісту за умови вiдповiдної підготовки дітей i в
певній системi дає змогу формувати у дошкільників мiцнi
знання, систематизувати їх, підводити дітей до узагальнень,
розвивати їх мислення, мовлення [1].
Для виконання завдань ознайомлення з природою в
дошкільному навчальному закладі використовуються такі iгри
природознавчого змісту: будiвельно-конструктивнi, творчі,
сюжетно- рольовi, дидактичні; рухливi.
Дидактичнi iгри природознавчого змісту мають особливе
значення для формування у дошкільників обізнаності про
природу. Вони використовуються пiд час повсякденного життя,
особливо настiльно-друкованi iгри, якими дiти можуть вiльно
користуватися за їх бажанням, а також на заняттях. У старшому
дошкiльному вiцi дидактичнi iгри найчастiше використовуються
у поєднаннi з iншими методами, наприклад iз спостереженнями
[2].
В ознайомленнi з природою використовуються такi види
дидактичних iгор: з природними матерiалами; з картинками (у
т.ч. настiльно-друкованi); з iграшками; словеснi.
У дидактичних iграх з природними матерiалами дiти
оперують з реальними природними об’єктами (овочами,
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фруктами, листками, квiтками тощо), внаслiдок чого у дiтей
формуються реалiстичнi уявлення про об’єкти природи.
Дидактичнi iгри з iграшками найчастiше використовуються в
молодших групах для закрiплення назв тварин, їх характерних
ознак, голосiв. Доцільно використовувати словесні дидактичні,
які проводяться з метою закріплення знань про певні об’єкти
природи, навчання дітей класифікувати, виділяти зв’язки в
природi, доводити свою думку, узагальнювати [3].
Методика проведення дидактичних iгор природознавчого
змісту має ґрунтуватися на завданнях, які визначає вихователь, а
також особливостях розвитку дітей і рівні сформованості
уявлень дітей про природу. Щоб дидактична гра досягла мети,
необхiдно враховувати також можливості кожної дитини. Ігровi
завдання в іграх мають мати рiзний рiвень складності [3].
Для молодших дошкiльникiв ігрові завдання спрямованi на
знаходження предмета за словом, за подiбнiстю, видiлення
окремих ознак тварин, рослин, пiзнання предметiв за допомогою
одного з органiв чуттiв (на дотик, смак).
Для старших дошкільників iгровi завдання бiльш складнi:
описувати об’єкти природи i знаходити їх за описом, складати
цiле з частин, класифiкувати, встановлювати причиннi зв’язки .
Результативність проведення дидактичної гри, iнтерес до неї
будуть тiльки тодi, коли вихователь проведе вiдповiдну роботу з
ознайомлення дiтей з тими чи iншими об’єктами природи, а
закрiплення уявлень, пiдведення дiтей до об’єднання спiльних
ознак буде здiйснюватися за допомогою природознавчаї гри. Не
доцільно проводити дидактичні ігри з дiтьми, у яких відсутні
знання, що складають зміст гри. Обов’язковою умовою гри є те,
щоб усе в нiй виконувалося з захопленням, щоб дiти отримували
вiд неї задоволення, а не сприймали як суху навчальну вправу.
Список літератури:
1. Історія дошкільної педагогіки /за ред. З.Н.Борисової.-К., 1990.
2. Веретеннікова С.О. Ознайомлення дошкільників з природою /
С.О.Веритеннікова .- К., 1988.
3. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою /
Н.Ф.Яришева .- К.: Вища школа, 1993.
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Олександр Атодирес
Науковий керівник – асист. Кобилянський В.А.
Методика проведення слухання музики на уроці
У масовій практиці склалася така логічна послідовність дій
вчителя при організації слухання музики: всупне слово вчителя,
власне сприймання музики, художньо-педагогічний аналіз
твору, повторне сприймання музики. Ці етапи дістали досить
глибоку розробку в науково-методичній літературі.
Глибоке сприймання музичного твору можливе за наявності
у слухачів вичерпних знань про цей твір, а також відповідного
життєвого й музичного досвіду. Тож функція вступного слова
полягає в тому, щоб забезпечити учнів необхідними знаннями
про твір, активізувати емоційно-образну сферу школярів, тобто
створити відповідну художньо-естетичну установку на
сприймання музичного твору.
У музичній педагогіці питання змісту та спрямованості
підготовчої до сприймання музики інформації дістали досить
глибоке розкриття (О.Апраксіна, Б.Асаф'єв, Н.Гродзенська,
Д.Кабалевський, В.Остроменський, В.Шацька та ін.) [2].
Наступний етап – власне слухання музики. Треба з перших
уроків привчити школярів слухати музику в тиші, до останнього
звука, не розмовляючи ні з ким, не звертаючись до вчителя, не
піднімаючи руки, не займаючись сторонніми справами.
Добрі наслідки дає прийом вслуховування в тишу перед
початком звучання музики. Учні повинні зрозуміти, що коли
хоч один з них порушує тишу, то він заважає всьому класу,
виражає неповагу до композитора та виконавця.
Важливою умовою формування музичного сприймання
школярів є здійснення ними аналізу музичних творів. Саме на
етапі аналізу учні набувають досвіду художньо-творчої
діяльності, оволодівають знаннями, уміннями та навичками,
необхідними для сприймання музики. У процесі аналізу повніше
розкривається зміст творів, їхня художня краса та неповторна
своєрідність, посилюється емоційний вплив музики.
Художньо-педагогічний аналіз без зайвого спрощення
співвідносить емоційно-образний зміст твору з інтересами та
можливостями слухачів, забезпечує естетичне осягнення ними
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означеного твору, тобто сприяє реалізації виховної й
пізнавальної функцій музичного мистецтва в їх єдності.
Глибшому сприйманню музики сприяє використання у
процесі аналізу аналогій з творами інших видів мистецтва. Як
зазначав Д.Кабалевський, «той, хто знайомий з літературним
або живописним твором чи подією з реального життя, що
надихнули композитора на написання музики…володіє
надійним ключем до розуміння цієї музики» [1].
На розвиток музичного сприймання діють два чинники:
багатство музичних вражень і їх повторюваність. Повторні
сприймання твору виховують у слухачів здатність до
емоційного відгуку на музику, вміння слухати й чути її,
поглиблюють музичні враження. Кожне нове сприймання
викликає інші почуття й думки, образи й асоціації.
У науково-методичній літературі підкреслюється, що
найперше завдання педагога - залучення учня до слухання
музики, її глибокого сприйняття. Отже, необхідно привчати
дітей шкільного віку слухати музику, намагаючись не тільки
емоційно, а й свідомо її сприймати.
Список літератури:
1. Кабалевський Д. Б. Воспитание ума и сердца: Кн. для учителя /
Д. Б. Кабалевський. - М.: Просвещение, 1981.- 192 с.
2. Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти: Навч.метод. посібник / О. Я. Ростовський – Тернопіль: Навчальна книга –
Богдан, 2011. – 640 с.
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Віталія Бабич
Науковий керівник – доц. Гаврилюк Л.П.
Прояви кризових станів у фахівців
соціально-педагогічної сфери
Професійна діяльність соціального педагога - одна з
найбільш стресогенних професій сучасності. За даними ВООЗ
коефіцієнт стресогенності соціально - педагогічної діяльності
складає 7,2 бали (максимальний коефіцієнт – 10 балів).
Професія соціального педагога за своїм негативним впливом на
стан фізичного та психічного здоров'я людини поступається
тільки професіям шахтаря, хірурга, пілота авіації, міліціонера та
тюремного наглядача. Причина цього полягає у наявності
специфічних чинників соціально-педагогічної діяльності, які
діють на особистість педагога протягом всієї діяльності і
негативно впливають на її розвиток[4]. Найбільш «вразливим»
етапом професійного шляху соціального педагога є так званий
період професійної дезадаптації (приблизно 15-20 років
педагогічного стажу). Для нього характерні: поява стійких,
негативних, психологічних новоутворень, різке послаблення
професійних якостей, деформування якісних поведінковохарактерологічних властивостей соціального педагога (і як
наслідок криза або вигорання)[1]. З одного боку, на думку
вчених, криза може призвести до особистісної та професійної
дезадаптації, коли фахівець не може справитися зі своїми
внутрішніми протиріччями, а з іншого боку, криза може
спричинити подальший особистісний та професійний розвиток,
це своєрідний «шанс» для людини перейти на вищий рівень
професіоналізму. Основним чинником, який призводить до криз
професійного вигорання, є особистісна деформація педагога[4].
Це комплекс руйнівних симптомів, що шкодять його нормальній
адаптації. Поняття «деформація» – характеризує зміну якостей і
властивостей особистості під впливом тих чи інших факторів,
які мають для неї життєво важливе значення. Професійна
деформація носить епізодичний або стійкий, поверхневий або
глобальний, позитивний або негативний характер. Окремими
проявами професійної деформації вважаються «управлінська
ерозія» та «синдром вигорання», – процес і результат
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поступового охолодження спеціаліста до клієнта, з яким він
працює[2]. Проблема вигорання на сучасному етапі недостатньо
вивчена, тому треба застосовувати технології, які допоможуть
запобігти і зняти наслідки негативних проявів деформації. Це
такі технології: індивідуальної роботи та консультування;
соціального навчання; пояснювальні технології, які розкривають
природу афектів у різних ситуаціях; технології саморелаксації,
вивчення причин дратівливості; технології спостереження, що
передбачають
використання
методів
безперервного
спостереження: прямого та опосередкованого[3]. Профілактика
та мінімізація професійної деформації соціального педагога
потребує системного підходу, різноманітних методів і
технологій на різних етапах діяльності спеціаліста соціальної
сфери, а також розробки і впровадження сучасних форм, методів
і засобів роботи. Отже, основними проявами кризових станів у
соціальних педагогів є їх низький рівень самооцінки,
пригніченість особистості, згасання яскраво виражених
професійних навиків, руйнування оболонки фізичного та
психологічного здоров’я фахівця. Досить великий і негативний
вплив несе з собою стрес, який після частої дії на спеціаліста
соціальної-педагогічної сфери веде до особистісних розладів
індивіда. Після чого проявляється депресія, яка руйнує
позитивне самопочуттям в психічному стані соціального
педагога, вона веде до погіршень та сприяє розвиткові
захворювань, в тому числі хронічних, змінюється стереотипи на
життя , речі стають менш важливими та цінними. Зазвичай у
педагогів проявляється виснаження емоційно-вольової сфери та
відсутність життєвих орієнтирів, що призводить до зниження
професійно важливих якостей.
Список літератури:
1. Голубева Э.А. Способности и склонности – М., Педагогика,
1989.
2. Егорова Э.Н. Психология развития. Харьков, 2003.
3. Практикум по психологии профессионального образования :
учеб. пособие / Э. Ф. Зеер. — Екатеринбург : Издательство УГППУ,
2001. — 153 с.
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Анастасія Багрієнко
Науковий керівник – доц. Ніколенко О.С.
Роль сімейного виховання
у становленні Я-образу підлітка
Соціалізація в сім'ї здійснюється різними шляхами і
відбувається, в основному, по двох паралельних напрямах: в
результаті цілеспрямованого процесу виховання та соціального
научіння.
Сімейне виховання – це цілеспрямовані, свідомі виховні
впливи, які здійснюються батьками з метою формування у
дитини певних якостей, умінь. Вплив сім'ї на підлітка охоплює
всі сторони його особистості (афективну, когнітивну,
поведінкову), триває практично безперервно (з народження і
протягом усього життя) і відчувається навіть тоді, коли дитина
перебуває за межами дому. Це виявляється у її ставленні до
оточення та до себе самої, у напрямках, формах і змісті
особистісної самореалізації, у збереженні та пропагуванні
суспільних цінностей тощо.
Багато праць, присвячених дитячо-батьківським відносинам,
спираються на запропоновану Д.Баумрінд типологію стилів
сімейного виховання, який змістовно описує наступні основні
стилі: авторитарний, авторитетний, демократичний, ліберальний
і хаотичний [1].
Е.Г.Ейдеміллер, В.Юстіцкіс виділили фактори батьківського
виховання, які найбільш важливі з погляду
формування
порушень поведінки та відхилень у дітей і підлітків [2].
У підлітковому віці особливого значення набуває виховна
позиція батьків - сукупність установок батьків щодо виховання
дітей, які характеризують насамперед самих батьків як суб'єктів
виховання. Найбільш важливі риси виховної позиції батьків адекватність, гнучкість і прогностичність.
Важливою (ще недостатньо вивченою характеристикою
батьків як суб'єктів виховання) є мотивація ставлення до дитини
та її суб'єктивне усвідомлення. Виховна позиція батьків
зумовлена
складною
взаємодією
усвідомлюваних
і
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неусвідомлюваних мотивів. Реально діючі мотиви, які
визначають стосунки з дітьми, можуть витіснятися або бути у
свідомості батьків соціально схвалюваними мотивами. Ці
стосунки у сім’ї відображені у ролях.
Рольова структура в гармонійній родині має бути цілісною,
узгодженою системою, що забезпечує потреби її членів
відповідно до їх можливостей. У дисгармонійних сім'ях ця
структура спотворюється, і перш за все спостерігається
порушення позиції дитини. Підліток може виконувати такі ролі:
«улюбленець», «бебі», «хуліган», «вундеркінд», «суддя» та
ін.[3]
Емоційні відносини в сім’ї відіграють важливу інтегруючу
роль, завдяки якій члени сім'ї відчувають себе єдиною
спільністю та відчувають теплоту та підтримку один одного.
Відносини любові та симпатії сприяють зменшенню
фруструючих переживань, без яких не обходиться сімейне
життя і виховання дітей [3].
Виховання в сім’ї великою мірою визначає розвиток і
становлення Я-образу підлітка. Батьки, обираючи виховну
позицію та стиль виховання, формують основи соціального
вираження себе підлітками та виконання ними соціальних
ролей. Гармонійні відносини в сім’ї – основа успішної
первинної соціалізації підлітка та його майбутнього існування в
суспільстві.
Список літератури:
1. Крутецкий, В. А. Психология подростка [Текст] / В. А.
Крутецкий, Н. С. Лукин. - М. : [б. и.], 1965. - 316 с.
2. Реан, А. А. Психология подростка [Текст] : "Трудный" возраст от
11 до 18 лет: полный курс: учебник / ред. А. А. Реан. - СанктПетербург : Прайм-Еврознак, 2006. - 480 с.
3. Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи [Текст] :
[монография] / Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. - 4-е изд., перераб. и
доп. - СПб. ; М. : Питер, 2008. - 668 с.
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Катерина Балаж
Науковий керівник – доц. Поснова Т.П.
Гендерні особливості прояву схильностей до адиктивної
поведінки серед старшокласників
Інтерес науковців до проблем адиктивної поведінки
особистості обумовлений неухильним збільшенням кількості
людей з різними видами залежностей. Оскільки в тенета
адиктивної поведінки потрапляють зазвичай у ранньому
юнацькому віці, виникає необхідність дослідження тих
соціально-психологічних феноменів, які змінюють стиль життя
старшокласників, провокуючи виникнення тих чи інших
адикцій.
Адиктивна
поведінка
досліджувалася
у
працях
Н.Ю.Максимової, Л.Г.Леонова, Н.Л.Бочкарьова, А.В.Гоголєва;
моделі
формування
залежних
розладів
досліджували
Б. С. Братусь («зсув мотиву на мету»), Ц. П. Короленко,
В. Д. Менделевич
(концепція
залежної
особистості),
Б. Уайнхолд
(стадії
розвитку
залежності),
Л. Бурбо
(психодинамічний підхід до залежності), А. Янова (залежність
як захист від первинного болю).
Адиктивна поведінка – це поведінка людини, для якої
притаманне прагнення до відходу від реальності шляхом
штучної зміни свого психічного стану шляхом прийому
різноманітних хімічних речовин чи постійної фіксації свідомості
на певних видах діяльності з метою виникнення та підтримання
інтенсивних емоцій.
Для з'ясування схильності старшокласників до адиктивної
поведінки
було
використано
діагностичну
методику
«Визначення схильності до адиктивної, агресивної, деліквентної
поведінки (А. Н. Орел)». У дослідженні взяли участь 36
старшокласників: учні 10-го та 11-го класів загальноосвітньої
школи №2 м. Виноградів, середній вік яких становить 15-16
років. Порівняльний аналіз результатів психодіагностичного
дослідження серед десятикласниць та випускниць школи
дозволив виявити, що дівчата-випускниці, у порівнянні з
десятикласницями, більш схильні (на 11,6%) до дотримання
навіть малозначних соціальних норм і навмисного прагнення
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показати себе в кращому світлі. Також у них була виявлена
вища тенденція до зростання агресії (на 2,3%), зокрема
вербальної. Для представниць обох класів незмінними
залишаються лише показники шкал вольового контролю
емоційних реакцій та схильності до деліквентної поведінки.
Досить показові виявлення високих відсотків у порівнянні з
десятикласниками за шкалою вольового контролю проявів
емоційних реакцій ( на 33,3%) у юнаків 11 класу. Не менш цікаві
результати, отримані за шкалою соціальної бажаності:
одинадцятикласники більше
прагнуть поліпшити думку
оточуючих про себе (на 20,6%).
Гендерний аналіз отриманих результатів дозволив виявити ,
що серед хлопців найбільше переважає схильність до
тютюнової, ігрової, інтернет-залежності, а серед дівчат – до
харчової та інтернет-залежності. І у дівчат і у хлопців виявлено
високий рівень соціального контролю. Проте цікаво, що у дівчат
він є більш стабільний, а у хлопців – більш гнучкий,оскільки їм
притаманна наявність «сенсорної спраги» та більша кількість
адикцій. Звичайно ж, деякі юнаки та дівчата не сильно схильні
до звикання та залежностей, але вони постійно спілкуються з
особами, які перебувають під негативним впливом різних
адикцій - «друзів», комп'ютерних мереж, «компаній», ЗМІ.
Задля попередження виникнення будь-якої залежності,
важливо, щоб юна особистість мала захоплення, інтереси, цікаву
справу, в якій могла би себе творчо реалізувати і результатами
якої могла б поділитися зі своїми близькими та друзями.
Список літератури:
1. Губіна Т. І. Психологічні особливості формування девіантної
поведінки у юнацькому віці/Т. І. Губіна //Вісник Національної академії
України 5 (13).- 2009.-С.121-125
2. Кочарян О. С. Психологія адиктивної поведінки: Навчальнометодичний
комплекс
для
студентів
зі
спеціальності
«Психологія»/О. С.Кочарян,Є. В.Фролова.−Х :ХНУ імені В. Н. Каразін
а, 2010. – 24 с.
3. Клейберг Ю.А. Определение склонности к отклоняющемуся
поведению (А.Н.Орел)/ Ю.А. Клейберг // Социальная психология
девиантного поведения: учебное пособие для вузов. – М., 2004. С.141154.
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Ганна Бамбурак
Науковий керівник – доц.Бигар Г.П.
Самостійна робота молодших школярів
з основ здоров'я
Значною
теоретичною
та
практичною
проблемою
педагогічної науки є обґрунтування шляхів і методів досягнення
мети навчання і виховання – гармонійно і всебічно розвиненої
особистості у сучасній початковій школі. Формування
особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, значною
мірою здійснюється у навчальному процесі. Розвитку
самостійності кожного у початковій школі значно сприяє
виконання самостійних робіт.
У дослідженнях Ю.Бабанського, М.Данилова, Б.Єсипова,
П.Підкасистого, В.Онищука та інших учених зазначається, що
одним із основних напрямів активізації навчання школярів є
систематичне використання самостійних робіт, залучення учнів
до пошукової діяльності, запровадження у навчальний процес
різноманітних проблемних завдань.
Оскільки «самостійна робота належить до визнаних і
ефективних методів навчання, тому різні її аспекти постійно
привертають увагу теоретиків і практиків» [2, с. 22]. Зокрема,
вивчалися питання про мету, завдання, функції самостійних
робіт, розглядалася їх класифікація, дидактичні умови
організації тощо. Дидактичні та методичні аспекти організації
самостійної роботи в початковій школі розглядались у працях
Г.Аквілєва, Н.Вапняр, В.Качалко, Н Коваль, О.Савченко та
інших.
Самостійна робота - один із важливих методів навчання
курсу «Основи здоров'я». Мета його - «виховання в учнів
свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших
громадян як найвищої соціальної цінності, формування
гігієнічних навичок і засад здорового способу життя,
збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів
(вихованців)» [1, с. 15].
У процесі засвоєння правил і виконання алгоритмів
навчально-пізнавальної та практичної діяльності в учнів
формуються вміння і навички: загальнопізнавальні (аналізувати,

15

порівнювати, узагальнювати тощо), власне предметні (активно
відпочивати; піклуватися про своє здоров'я та здоров'я інших
людей; спілкуватися з членами родини, друзями, учнями класу;
керувати власними емоціями; адекватно діяти в небезпечних
ситуаціях тощо).
Відповідно до цих завдань зміст курсу структурується так: 1)
людина та її здоров'я; 2) фізична складова здоров'я; 3) соціальна
складова здоров'я; 4) психічна та духовна складові здоров'я; 5)
безпека життєдіяльності учнів вдома, у школі, на вулиці, в
громадських місцях, на відпочинку [3, с.23].
Зазначені напрями є наскрізними для всієї початкової школи,
але в кожному класі зміст і обсяг пропонованої учням
інформації, організація її засвоєння змінюються відповідно до
зростаючих пізнавальних, психологічних особливостей учнів.
Змістову основу предмета складають такі базові поняття:
здоров'я, здоровий спосіб життя, безпечна поведінка.
Під час організації самостійної роботи важливим є складання
пізнавальних завдань. Під «пізнавальними завданнями» ми
розумітимемо сукупність проблемних запитань, логічних
завдань, виконання яких вимагає від учнів початкових класів
різного рівня самостійності.
Самостійна робота учнів дає змогу виконати ряд важливих
навчально-виховних завдань: розвивати пізнавальні можливості
учнів, самостійність мислення; підвищувати свідомість і
міцність засвоєння знань, формувати в учнів уміння й навички
самостійно здобувати знання, а також застосовувати їх у житті.
Список літератури:
1. Дідора М.І., Ковальчук Т.Г., Стельмах В.О. Умови формування
самостійності молодших школярів // Поч.школа.–1999.–№ 3.– С.15-16.
2. Лохвицька Л. Про здоров'я треба знати, про здоров'я треба дбати
// Палітра педагога. – 2004.– № 2. – С. 20-23.
3. Савченко О.Я., Бойченко Т.Є., Царенко А.В., Колотій Н.М.
Інтегрований курс «Основи здоров'я« // Початкова школа. – 2001. –
№7. – С.22-25.
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Мар’яна Банар
Науковий керівник – доц. Мафтин Л.В.
Українська колискова пісня як специфічний
функціональний жанр фольклору
Усна народна творчість – невід’ємна складова частина
національної духовної культури, яка в «концентрованій формі
подає одночасно народну філософію, етику й естетику,
створюючи неповторний національний образ світу» [2, 5]. Під
цим останнім розуміється узагальнена картина соціальної та
природної дійсності, що складається історично і відбиває
загальнонародну точку зору на систему її явищ та процесів, у
відповідності з духовно-практичним досвідом даного етносу,
його мовою та культурою (М.Бахтін, В.Біблер, Г.Гачев).
Колискові пісні – «ліричні пісенні твори, які виконуються
матір’ю (рідше батьком чи іншими членами родини) над
колискою дитини для того, щоб її приспати» [3, 568]. Уперше
колискова пісня з´явилася на сторінках альманаху «Русалка
Дністровая» у 1837 році, і з того часу цей жанр є об´єктом
зацікавлення
фольклористів,
лінгвістів,
педагогів.
До
найдавніших записів належать розвідки М.Максимовича,
А.Метлинського, П.Чубинського, Я.Головацького та ін. Із
сучасних дослідників найвагоміший внесок належить
Г.Довженок,
К.Луганській,
М.Стельмаховичу,
Н.Бабич,
Л.Кіліченко.
Мета дослідження: розкрити особливості української
колискової пісні як специфічного функціонального жанру
фольклору.
Дитячий фольклор характеризується виразними ознаками
окремого виду творчості. Колискові пісні — жанр, який має
чітко визначену конкретну функцію: заспокоїти і приспати
дитину. З цим основним їх призначенням і пов´язані
особливості
поетики
жанру.
Емоційність,
щирість,
безпосередність, потяг до гри звуками й словами надають
пісням неповторного колориту та таємничості («Ходить сон біля
вікон», «Котику сіренький», «Люлі, люлі, прилетели гулі»,
«Ходить сонко по вулиці, носить спання в рукавиці» та ін.).
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Оскільки єдиним слухачем є дитина, яка лише починає
розуміти окремі слова і реалії дійсності, то у колискових
використовується тільки найпростіша загальновживана лексика,
з художньо-поетичних засобів зустрічаються епітети (золотенькі
бильця, шовкові вервечки, пухові подушечки, хата тепленька),
порівняння (білий, як лілея; очка, як тернина). Першорядну роль
тут відіграє одноманітний ритм, що досягається низкою засобів
(повтори, анафори, різноманітні фонетичні ефекти).
Милозвучність мови підсилюється шляхом використання
здрібніло-пестливих форм (дитинонька, колисонька, матіночка),
через які також виявляється ніжне, пестливе ставлення до
дитини. У мові української колискової, справедливо зазначає
Н.Бабич, – «дивосвіт, без якого кожен з нас, може, й проживе,
але значно біднішим, менш чутливим і доброчинним» [1, 175].
Сюжетна та тематична різноманітність колискових
вирізняється розмаїттям та барвистістю думок і образів: пісні, де
оповідається про саме немовля, його сон, забави тощо; пісні,
пов'язані з почуттями та думками матері; пісні, що знайомлять
маленьких слухачів з пташками та тваринками, їхніми
пригодами та їх оточенням. Серед функцій українських
колисаночок науковці виокремлюють практично-побутову,
пізнавальну, емоційну, морально-етичну, психотерапевтичну,
естетичну.
Отже, колискові пісні - особливий жанр дитячого фольклору,
який вирізняється з – поміж інших своєрідною специфікою,
неповторністю
лексики,
поетичних
засобів,
ритміки.
Колисаночки відіграють важливу роль у вихованні дитини:
вплив на розвиток мислення, пам’яті, музичних здібностей; саме
з них починається формування гармонійно розвиненої
особистості, національно свідомої людини.
Список літератури:
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2. Дитячі пісні та речитативи / Вст. ст. Г.В.Довженок і
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3. Лановик М.Б., Лановик З.Б. Колискові пісні // Українська усна
народна творчість: підручник / М.Б.Лановик, З.Б.Лановик. – К.:
Знання-Прес,201. С.568-574.
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Оксана Банул
Науковий керівник – доц. Кобилянська Л.І.
Соціальний педагог – координатор
соціально-виховної роботи загальноосвітньої школи
Сьогодні Україна визначила курс на функціонування
відкритої школи, в якій переважають тенденції до розширення і
закріплення взаємодії із життям, всіма соціальними інститутами:
сім'єю,
культурно-освітніми
закладами,
виробництвом,
місцевою владою, громадськими організаціями й товариствами.
Діяльність відкритої гуманної школи будується за такими
принципами: збагачення дитинства, відсутність будь-якого
насилля і тиску на дитину; партнерство; демократичний стиль
взаємовідносин; тісні контакти з батьками і соціальним
середовищем;
взаємодопомога;
самоуправління
учнів;
виховання соціальної відповідальності; широкі можливості у
виборі професійних програм з профорієнтації і соціальної
адаптації [2, с.8].
Реалізація соціальних функцій школи передбачає виконання
завдань виконання закону про обов'язковість отримання освіти;
виховний процес школи повинен будуватися на такому ж рівні,
як навчальний; у центрі роботи школи повинна бути особистість
дитини, її інтереси, здібності; розвиток активності дітей,
дитячого самоуправління, створення різних дитячих об'єднань,
клубів; профорієнтаційна робота.
Основним соціальним завданням сучасної школи є виховання
людини-громадянина, забезпечення права дитини на освіту.
Школа покликана реалізувати основні положення національної
програми "Діти України",
відповідно до якої надається
педагогічна та соціальна допомога дітям, які потребують
соціального захисту. Поставлені перед школою соціальні
завдання не є новими. Проте проблеми дезадаптації особистості
в умовах нестабільності соціально-економічної, політичної та
духовної сфери зумовили переосмислення акцентів у
призначенні школи. Відбувається пошук ефективних форм
навчання і виховання, які забезпечують успішну соціалізацію і
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ресоціалізацію особистості. У цьому напрямі діяльність
соціального педагога стає координаційною.
У співробітництві з педагогічним колективом соціальний
педагог виконує такі види діяльності: встановлює довірливодоброзичливі стосунки з усіма членами педагогічного
колективу; надає практичну допомогу вчителям у створені
розвивального середовища та сприятливого психологічного
клімату в класах; допомагає користуватися методами психологопедагогічного спостереження для діагностики між особистісних
стосунків, рівня інтелектуального розвитку, наявності проблем
особистісного
розвитку
школярів;
сприяє
організації
диференційованого навчання та індивідуального підходу у
навчанні та вихованні учнів; пропагує педагогічні, соціальнопедагогічні та психологічні знання; надає інформацію про нові
дослідження у галузі вікової та педагогічної психології.
Важливими завданнями також є забезпечення індивідуальних
консультації та психологічне консультування щодо особистих
проблем на запит педагогів; індивідуальних консультацій та
психологічного консультування на запит педагогів щодо
проблем учнів. Спільно зі шкільним психологом він знімає
негативний вплив нервово-психічного перевантаження у
педагогів
шляхом
організації
роботи
психологічного
розвантаження, тренінгів спілкування й особистісного росту;
організовує заходи соціально-педагогічного та психологічного
спрямування на запит адміністрації школи; здійснює
психологічне забезпечення заходів, які проводяться відповідно
до річного плану роботи школи; бере участь у підготовці
психолого-педагогічних консиліумів; оцінює ефективність
впроваджуваних у школі нових програм, технологій навчання,
підручників тощо, забезпечує їх психологічним обґрунтуванням
[1, с. 46-47].
Список літератури:
1. Вульфов Б.З. Соціальний педагог у системі суспільного
виховання //Б.З.Вульфов //Педагогіка. – 1992. - №5-6. – С.45-49.
2. Єрмаков І.Г. Образ школи у контексті життєтворчості
особистості /І.Г.Єрмаков // Імідж школи на порозі ХХІ століття: В 2 ч.
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Інна Бардаш
Науковий керівник – асист. Матейчук Н.Г.
Основні підходи до вирішення проблеми
креативності в зарубіжній психології
Проблема вивчення творчого потенціалу особистості має
давню історію, породжувала і тепер породжує багато
проблемних питань і дискусій. Якщо враховувати важливість
творчості для розвитку науки й життя суспільства, стає більш
очевидним, що проблема творчості недостатньо вивчена.
У зарубіжній психології існує безліч підходів до визначення
поняття креативності (більше 60), і їх кількість постійно
збільшується. Тейлор (Taylor, 1988) стверджує, що вже в 60-ті
роки XX ст. було дано 60 визначень креативності. Вони були
розділені на 6 типів:
1) гештальтистські (опис креативного процесу як
руйнування існуючого гештальту для побудови ліпшого);
2) інноваційні (оцінюють креативність за новизною
кінцевого продукту);
3) естетичні
чи
експресивні
(спираються
на
самовираження творця);
4) психоаналітичні чи динамічні (описують креативність у
термінах взаємовідносин “воно”, “я”, “зверх-я”);
5) проблемні (визначають креативність через ряд процесів
розв’язування задач, до цього розгляду було віднесено й
визначення Дж.Гілфорда: "Креативність – це процес
дивергентного мислення");
6) до шостого типу увійшли визначення, які не потрапили
до перерахованих вище, - різні [2, 174].
Дж.Гілфорд, потім П.Торренс описують креативність у
термінах мислення, розуміючи творче мислення “як процес
відчуття труднощів, проблем, прогалин в інформації, елементів,
яких не вистачає, перекосів у чомусь, побудови здогадок і
формування гіпотез, що стосується цих недоліків, оцінки й
тестування цих загадок і гіпотез, можливості їх перегляду,
перевірки та узагальнення результатів” [4, 43].
С.Медник стверджує, що основою креативності є здатність
виходити за межі стереотипних асоціацій, працювати із
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широким семантичним полем [1].
Останнім часом розглядають основні 4 аспекти креативності:
креативний процес, креативний продукт, креативна особистість і
креативне середовище (сфера, структура, соціальний контекст,
що формує вимоги до продукту творчості). Часто ці підходи
використовуються разом.
Так, Ф.Баррон і Д.Харрингтон, узагальнивши дослідження з
креативності в 70-80-ті роки, зробили підсумки того, що відомо
про креативність:
1. Креативність – це здатність адаптивно реагувати на
необхідність у нових підходах і нових продуктах. Ця здібність
дозволяє усвідомити нове в бутті, хоча сам процес може носити
як свідомий, так і підсвідомий характер.
2. Створення нового творчого продукту здебільшого
залежить від особистості творця й сили внутрішньої мотивації.
3. Специфічними властивостями креативного процесу,
продукту й особистості є їх оригінальність, статичність,
валідність, адекватність завдання, і ще одна властивість –
придатність – естетичною, економічною, оптимальною формою,
правильною й оригінальною на даний момент.
4. Креативні продукти можуть бути різноманітні за
природою: новий розв’язок проблеми з математики, відкриття
хімічного процесу, створення музики, картини, поеми, нової
філософської чи релігійної системи, оригінальний розв’язок
соціальних проблем [3].
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4. Torrance E.P. The nature of creativity as manifest in the testing //
R. Sternberg, T Tardif (eds.). The nature of creativity. – Cambridge: Cambr.
Press. – 1988. – P. 43-75.

22

Ольга Басараб
Науковий керівник – доц. Гаврилюк Л.П.
Проблеми сімей, які виховують дітей з ЦП
Сім'я є середовищем, у якому формується особистість
дитини. За умови цілеспрямованої, системної соціальнопедагогічної діяльності з сім’єю дитини з особливими
потребами можливим є не тільки підвищення рівня розвитку
дитини та її соціальної активності, але й нівелювання
негативних переживань батьків, формування оптимістичних
установок стосовно майбутнього у дітей з церебральним
паралічем та їхніх сімей. Система соціально-педагогічної
допомоги цій категорії сімей повинна бути спрямована на
розвиток її власних ресурсів та ініціатив, оскільки тільки
перетворення родини в активного суб’єкта соціально –
педагогічної діяльності є вирішальним чинником ефективності
процесів реабілітації, соціалізації дитини та її інтеграції у
суспільство. Проблеми сімей, які виховують дітей, хворих на
церебральний параліч, досліджували І.Іванова, І.Коробейников,
А.Маллєр, І.Мамайчук, В.Мартинов, О.Мастюкова, Г.Мішина,
Н.Фінні, Л.Ханзерук та обгрунтовували необхідність соціальнопедагогічної підтримки сім’ї з боку держави [2]. Згідно з
дослідженнями І.Іванової, серед основних проблем, з якими
стикається родина через захворювання дитини, батьки
називають: соціальну ізоляцію сім’ї (37%), матеріальні труднощі
(18%), брак інформаційної допомоги (21%), недостатню
соціальну
допомогу
(24%).
Проблема
матеріальної
незабезпеченості сім’ї може виявлятися у необхідності великих
витрат для лікування дитини та придбання спеціального
обладнання (інвалідних візків, створення спеціальних житлових
умов для дитини), у неспроможності обох батьків відвідувати
робоче місце. Значною проблемою є й те, що після поставленого
діагнозу сім’я не отримує належної інформації про методи
лікування та реабілітації дитини, про можливості отримання
соціальної допомоги. Важливим
аспектом,
який
треба
враховувати соціальному педагогу у роботі з такими сім’ями, є
психологічні проблеми. Вроджена патологія, травматизація чи
інші трагічні ситуації спричиняють інвалідність дитини і
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водночас тривалу кризову ситуацію в сім’ї. Особливо це
помітно, коли сім’я стикається з багатьма труднощами,
з’являються почуття провини, страх оприлюднення того, що
трапилося, побоювання операційного втручання, встановлення
інвалідності, прийняття цього статусу стосовно власної дитини,
невідомість майбутніх соціальних перспектив, перші конфлікти
через порушення прав, пов’язаних з інвалідністю дитини [1].
Діти з особливими труднощами при пересуванні потребують
необхідності постійної фізичної допомоги, догляду за ними, що
вимагає від самих батьків особливих зусиль. Навіть ті діти, у
яких у мінімальному обсязі порушено пересування, викликають
у батьків глибокі емоційні переживання. Це пояснюється тим,
що темп пересування в таких осіб повільний, хода нестійка,
окремі
елементи
пересування
вимагають
додаткових
пристосувань. Переважним стилем виховання в сім'ях дітей, які
хворіють на ДЦП, є гіперопіка. Цей тип взаємовідносин
проявляється в надмірній батьківській турботі про дитину, в
надзвичайній йому відданості їй. Таке ставлення до дитини
супроводжується виникненням у батьків емоційно-вольових
проблем (тривожності, страху), матері зосереджуються на
фізичній і психічній безпорадності їхніх дітей. Сприятливий
психологічний клімат у сім’ї є основою позитивного розвитку
дітей і навпаки – дезорганізація сімейного життя негативно
позначається на розвитку дитини, підвищує ризик виникнення
вторинних симптомів інвалідності – психічних та емоційних
розладів [3]. Соціальні педагоги мають постійно здійснювати
пошук шляхів соціальної компенсації наявних відхилень у
сімей, що виховують дітей з церебральним паралічем, розвитку
здібностей кожної дитини, шляхів підтримки та допомоги
таким сім’ям у будь-яких ситуаціях і починаннях.
Список літератури:
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Оксана Бей
Науковий керівник – доц. Поліщук О.М.
Психологічні причини сімейних конфліктів
Конфлікт - це порушення міжособистісних стосунків на рівні
поведінки та інтелекту. Він розгортається в часі за своїми
законами, стосується всіх сторін особистості і може мати тяжкі
наслідки для подальших стосунків.
Причини конфліктів у сім’ях описані багатьма авторами і є
дуже різноманітними. Причини сімейних конфліктів вивчали:
Г.М. Андрєєва, В.А.Семиченко, С.В. Ковальов, Ю.Є.Альошина,
І.Ю. Борисов, Н.Н. Обозов, Н.А. Обозова, Л.П. Левкович,
В.С.Торохтій, М. М. Рінінська, В. Сатир, М.І.Пірен.
Сімейний конфлікт визначається Т.В. Андрєєвою як «різке
загострення суперечностей двох членів сім’ї, їх боротьба між
собою, відстоювання своєї думки у процесі розв’язання певної
проблеми, яка є особистісно значимою для кожного учасника
сімейного конфлікту» [1]
Ключову роль у сімейних стосунках відіграють подружні
конфлікти. Вони частіше виникають через незадоволення
потреб подружжя. Виходячи з цього, В.П.Ратніков вважає, що
найбільш типовими причинами конфліктів можуть стати такі:
- психо-сексуальна несумісність подружжя;
- неповага одного партнера до почуття гідності іншого;
- незадоволені потреби в позитивних емоціях (відсутність
турботи, уваги, любові, ласки, розуміння);
- пристрасть одного партнера до надмірного задоволення
своїх потреб (алкоголь, наркотики, азартні ігри, фінансові
витрати лише на себе);
- розбіжності в стилі відпочинку;
- незадоволення потреби у взаємодопомозі по догляду за
дітьми, по веденню домашнього господарства.
На конфліктність сімейної пари впливають і перші два
кризові періоди в розвитку сім’ї, котрі зазнає кожне подружжя.
Перший рік подружнього життя характеризується пристосуванням один до одного, адаптацією, коли двоє людей починають
себе сприймати себе як «Ми». Другий кризовий період наступає
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тоді,
коли
з’являється
дитина.
Особливо
часто
конфлікти виникають, коли подружжя перестає чути один
одного, тобто уважно і чуйно розуміти обопільні потреби [1,2].
Значний вплив на імовірність виникнення подружніх
конфліктів роблять також і зовнішні фактори: надмірна
зайнятість одного з подружжя (чи обох) на роботі; неможливість
нормального працевлаштування одного з подружжя; тривала
відсутність свого житла; відсутність можливості влаштувати
дітей у дитячу установу й інші [1].
Конфліктна поведінка партнерів може виявлятися в
прихованій і відкритій формах. Показниками прихованого
конфлікту є: демонстративне мовчання; різкий жест чи погляд,
який свідчить про незгоду; бойкот взаємодії у якійсь сфері
сімейного життя; підкреслена холодність у стосунках.
Відкритий конфлікт виявляється частіше через відкриту розмову
в підкреслено коректній формі; взаємні словесні образи;
демонстративні дії (ляскіт дверима, биття посуду, грюкотіння
кулаком по столі), образа фізичними діями й ін. [4].
Перелік факторів конфліктності родини був би неповним,
якщо не назвати макрочинники: зростання соціального
відчуження; девальвація моральних цінностей, у тому числі
традиційних норм сексуальної поведінки; зміна традиційного
статусу жінки в родині; кризовий стан економіки, фінансів,
соціальної сфери держави [3].
Отже, сім'я постійно перебуває в процесі розвитку, в
результаті цього виникають непередбачені ситуації, а членам
сім'ї доводиться реагувати на всі зміни; конфлікти у сім’ї
призводять до порушення гармонії між подружжям, змінюються
звичайні способи функціонування сім’ї.
Список літератури:
1 Андреева Т.В. Психология современной семьи. Монография,СПБ.: Речь. 2005.
2. Рінінська М. Сімейні чвари . // Сім`я . 2000.- № 9.
3. Сатир В. Как строить себя и свою семью // Перевод с
английского. - М. - Педагогика. – 1992.
4. Торохтий, В. С. Психологическое здоровье семьи и пути его
изучения / В. С. Торохтий // Вестник психосоциальной и
коррекционно-реабилитационной работы. – 1996. – № 3. – С. 36–44.
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Сергій Білоголуб
Науковий керівник – доц. Платаш Л.Б.
Проблеми засуджених, які готуються до звільнення
з місць позбавлення волі
Вирішення питання ефективної підготовки засуджених до
звільнення - одне із ключових завдань пенітенціарної та
постпенітенціарної теорії та практики.
Для засуджених, які тривалий час відбували покарання,
втратили соціально корисні зв’язки та здебільшого не мають
житла, професії і навіть належної освіти, адаптація до життя на
волі в сучасних умовах дуже складна. Успішна їх соціальна
адаптація - один із пріоритетних напрямів державної політики,
адже труднощі у відновленні свого соціального статусу та
поверненні до нормальних умов життя призводять до того, що
особи, які звільнилися з установ виконання покарань,
повертаються на кримінальний шлях, через що підвищується
рівень рецидиву злочинів.
Соціальну адаптацію осіб, звільнених від відбування
покарання, досліджували педагоги О. Беца, О. Вакуленко,
А. Капська, В. Кривуша, І. Курляк, Р. Овчарова, В. Синьов;
соціальні працівники О. Корабльова, С. Шимоволос; юристи
О. Бандурка, С. Гречанюк, А. Гуров, О. Дащенко, Т. Денисова,
М. Дубінін, С. Зливко, І. Карпець, О. Литвинов, В. Льовочкін,
В. Пєтков, Г. Радов, С. Скоков, С. Стефанов, Б. Телефанко,
В. Трубников, Г. Хохряков, Г. Христова, А. Яковлев, О. Янчук,
А. Яровий; психологи В. Васильєв, В. Коновалова, Р. Овчарова,
А. Осипова, В. Шепітько; філософ В. Білецький; соціологи
Ю. Баранов, О. Соколова, А. Тайбаков, Т. Татідінова та ін.
Метою підготовки до звільнення осіб, які відбувають
покарання у видгляді обмеження або позбавлення волі на
певний строк, у тому числі неповнолітніх, є забезпечення
ефективної ресоціалізації через формування (або відновлення) і
закріплення у них стійкої просоціальної мотивації для
усвідомленої відмови від норм кримінального середовища на
користь загальноприйнятних цінностей, реінтеграції таких осіб
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до життя у соціальному середовищі та попередження
рецидивної злочинності.
Принципи, на яких має будуватися діяльність, спрямована
на підготовку до звільнення осіб, які відбувають покарання у
видгляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, у
тому числі неповнолітніх [1]: урахування регіональних
особливостей, соціальної й економічної специфіки регіону;
партнерства; оцінки потреб засудженого, а також особистісноорієнтованого гуманістичного підходу; різнобічності та
комплексності заходів, спрямованих на ресоціалізацію;
системності та наступності.
Усі засуджені, які готуються до звільнення, незважаючи на
вік, стать, соціальний статус, попередній досвід перебування в
місцях позбавлення волі, стан здоров’я, життєвий досвід, перед
звільненням мають багато спільних найбільш актуальних
гострих проблем, із розв’язанням
яких їм доведеться
зіштовхнутися на волі, після виходу з установи. Категорії
проблем осіб, які готуються до звільнення:
а) перша – пов’язана з задоволенням першочергових,
базових потреб, а також потреб у безпеці (їжа, одяг, житло,
захищеність тощо) для забезпечення основних умов
життєдіяльності особистості;
б) друга – пов’язана з потребами у спілкуванні та
налагодженні стосунків з певними соцільними групами (сім’я,
трудовий колектив тощо) та іншими суспільними потребами, що
виникають із входженням особи в нове мікросередовище;
в) третя – пов’язана з реалізацією потреб у самоактуалізації
(усвідомлення особистих досягнень, компетенції та визнання
іншими людьми) та самоактуалізації.
Усі ці проблеми, насамперед, пов’язані з уходженням
колишнього засудженого у нове мікросередовище, а також
необхідністю самостійно задовольняти свої як базові потреби,
так і потреби вищого порядку.
Список літератури:
1. Москаленко А.П. Формирование адекватного отцовского
поведения у мужчин, отбывающих наказание в местах лишения
свободы: психологический тренинг / А.П. Москаленко. – Харьков:
Ассоциация молодых профессионалов “Класс”. – 87 с.
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Наталія Білоус
Науковий керівник – доц. Вишинська Г.В.
Модернізація шкільної освіти України в контексті
проблеми формування Європейського простору
вищої освіти
Актуальною проблемою сучасної освіти України є
модернізація шкільної освіти. Сучасна школа має сприяти
розвиткові демократичної культури, формуванню, необхідних
для
проживання
у
європейському
співтоваристві
компетентностей, політико-правових і соціально-економічних
знань. Пріоритети загальноєвропейської освіти полягають у
наданні молодому поколінню знань про спільну європейську
спадщину та практичних умінь адаптуватись до життя і
навчання (здобуття вищої освіти) в різних країнах Європи, бути
мобільними, соціально здібними, здатними до комунікації і
захисту своїх прав.
У зв'язку зі вступом 19 травня 2005 р. України до
Болонського процесу вітчизняна освіта розвивається з
урахуванням його вимог і рекомендацій.
Виконання
вимог
Болонського
процесу
потребує
модернізації всієї системи освіти. І визначальна місія в цьому
належить шкільній освіті, яка є першою ланкою до здобуття
вищої освіти, яка відіграє провідну роль у формуванні та
розвитку особистості, здатної до активної адаптації в суспільстві
й самостійного життєвого вибору. Особливістю закладів є їх
професіоналізм у вихованні багатогранної особистості кожного
учня, конкурентоспроможної молоді, яка здатна до навчання у
вищому навчальному закладі у Європі[2].
Протягом останніх років в Україні напрацьовано документи
(нормативно-правова база) для модернізації (трансформації)
освітньої сфери: Національна доктрина розвитку освіти у XXI
ст., державні стандарти базової та повної середньої освіти, нові
навчальні плани та програми, нові підручники.
У загальноосвітній школі здійснюється перехід до
профільного навчання (12-річна середня освіта), введено 12-
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бальну шкалу оцінювання якості навчальних досягнень учнів.
Підвищені вимоги до освіти та професійної підготовки
регламентовані комплексом нормативних документів для
розробки складових системи стандартів освіти [1].
Пріоритетними у навчанні сьогодні є передові технології:
соціальні мережі, онлайн-навчання (доступ до інтернету),
планшети, смартфони (доступ до інформації), вільні освітні
ресурси (відеозаняття, мультимедійні презентації).
Модернізація вітчизняної освіти має бути спрямованою на те,
щоб досягти бажаної мети - надати українській молоді
можливість, співпрацюючи з Європою, розбудовувати Україну
та водночас робити гідний внесок у розвиток європейського
континенту.
Участь України в Болонському процесі є кроком до реалізації
стратегії євроінтеграції, сприятиме підвищенню якості освіти і
вирішить проблему визнання українських дипломів за
кордоном.
Отже, Болонський процес – це процес розпізнавання однієї
освітньої системи іншою на європейському просторі. Якщо
майбутнє України пов’язане з Європою, то не можна надалі
стверджувати, що болонський процес має для нас лише
просвітнє та пізнавальне значення. Надання високої оцінки
національній системі освіти не має заспокоювати нас і
стримувати глибинне її реформування.
Висока якість навчання – це досягнення попередньої епохи,
попереднього покоління. Водночас участь освіти України в
Болонських перетвореннях має бути спрямована лише на її
розвиток і набуття нових якісних ознак, а не на втрату кращих
традицій, зниження національних стандартів її якості.
Список літератури:
1. Литвин О. Болонський процес і наші державні стандарти / О.
Литвин // Вища освіта України. – 2004. – № 3. – С. 42 – 44.
2. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / М-во
освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; уклад.:
М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, К.М.Левківський, Ю.В.Сухарніков. – К.,
2004. – 26 с.
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Оксана Білявська
Науковий керівник – доц. Романюк С.З.
Психолого-педагогічні основи
розвитку мовлення молодших школярів
Однією з найважливіших і найбільш актуальних проблем
сучасної методики викладання української мови в початкових
класах є розвиток мовлення молодших школярів, головне
завданя якого полягає у формуванні та вдосконаленні у дітей
правильного, виразного, чистого літературного мовлення.
Розвиток зв’язного мовлення – провідний принцип навчання
рідної мови в початкових класах. Робота з розвитку мовлення
молодших школярів передбачає такі напрями: вдосконалення
звуковимови учнів і підвищення їхньої мовної культури;
збагачення, уточнення й активізація словникового запасу
молодших школярів; уміння вживати слова у властивому для
них значенні, користуватися виражальними засобами мови
залежно від ситуації і мети висловлювання; послідовно і логічно
викладати думки; удосконалення граматичного ладу мовлення
учнів; оволодіння нормами українського літературного
мовлення;
засвоєння
найважливіших
етичних
правил
спілкування.
Складовою проблеми розвитку мовлення молодших
школярів виступає робота над словом, оскільки розвиток
мовлення передбачає роботу: над окремими словами; над
словосполученнями та реченнями; над зв’язним мовленням.
Засвоєння
лексичного
багатства
мови
молодшими
школярами не повинно проходити стихійно. Одним із
найважливіших завдань розвитку мовлення учнів початкових
класів є керування процесом збагачення словника дітей,
упорядкування словникової роботи, нарешті, активізація
словника учнів. Ці напрями роботи з розвитку мовлення
становлять основу для формування у молодших школярів
мовленнєвої компетентності [2. c. 205]
Методисти розглядають розвиток мовлення з педагогічної
точки зору. Спираючись на сучасні дані методичної науки, а
також на досягнення психолінгвістики, вчені розробляють
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питання про те, „чому і як треба вчити дітей, щоб навчити їх
повноцінно спілкуватися”. З погляду психології, мовлення – це
конкретне використання мови для висловлення думок,почуттів,
настроїв. Мовлення – це психічне явище [1,с.126]. Терміном
«єдність» психологи позначають відношення між мовленням і
мисленням. Ця єдність зумовлена спільною основою їх
виникнення і розвитку, якою є суспільна трудова діяльність
людей. „Без мови немає людського мислення. Мова розвивалась
і розвивається у зв'язку з розвитком людського мислення.
Усвідомлюючи цю взаємодію, методисти підкреслювали
значення роботи з розвитку мовлення для розвитку мислення
учня.
Слова нашого мовлення завжди мають деякі загальні
значення. У цьому розумінні слово є поняттям.
У психолінгвістичній науці доведено, що існує зв’язок між
логічними категоріями й мовними одиницями. Так поняття
співвідноситься зі словом чи словосполученням, судження – з
реченням.
Складність зв'язку між мовою і мисленням, специфічність
однієї і другої сторін указує на потребу звертати в навчанні
увагу на кожну з них. Збагачення словника, оволодіння
граматикою мови, а також її фонетичними і фразеологічними
засобами є необхідними умовами для розвитку мислення, а,
отже, й мовлення [1, c.128].
Отже, мовлення є складним психічним процесом, що
забезпечує успішне функціонування особистості в соціумі і
вимагає постійної праці над його вдосконаленням. Робота над
правильною вимовою, чіткістю й виразністю усного мовлення,
над збагаченням словника, правильним і точним вживанням
слова, над словосполученням і зв’язним висловлюванням, над
орфографічно грамотним письмом має стати основою кожного
уроку.
Список літератури:
1. Максименко С. Д. Загальна психологія : навч. посіб. / С. Д.
Максименко. – [3-тє вид., доп. і переробл.]. – К.: ЦУЛ, 2008. – 271 с.
2. Піроженко Т. О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток
дитини/ Т.О. Піроженко. – К.: ТОВ Нора-принт, 2002. - 309 с.
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Олена Біретто
Науковий керівник – доц. Каплієнко-Ілюк Ю.В.
Загальні властивості та функції
мовної й музичної інтонації
Термін «інтонація» походить від латинського «іntоnо» —
«голосно промовляю» — й означає озвучування мови.
Людський голос стає його головним засобом вираження, так
само як і в співі. Людина здатна виражати голосом свій
внутрішній емоційний стан, реакцію на взаємодію із зовнішнім
світом, його ставлення та оцінку до нього — той спільний
корінь, з якого народжується і мовна, і музична інтонація [4].
Змістовим
«наповнювачем»
і
збудником
розвитку
інтонаційної звукової форми стало психічне життя людини,
здійснюване механізмом безумовно-рефлекторної діяльності.
Ускладнення самовираження людини супроводжувалось
процесом закріплення в суспільній свідомості виражальних і
соціально значущих інтонацій, тобто інтонаційного добору. Так
з'явилися основні інтонаційні формули, з яких складаються
художні засоби музики та мистецтва, пов'язані зі словом (поезія,
театр) [2].
Характеристична функція інтонації виявляється у створенні
«образу мовця». Відомий афоризм Сократа: «Говори, аби я тебе
бачив» — безпосередньо вказує на це. Насправді, власне мовна
інтонація дає максимум інформації про неповторну
індивідуальність людини.
Музична інтонація ще інформативніша. Вона здатна в
стислій звуковій формі дати образ людини в єдності її
біологічної (стать, вік, темперамент, фізичний і психологічний
стан) і соціальної (національність, соціальний стан, історична
епоха, в якій вона живе) сторін [2].
Музичне мистецтво у процесі свого розвитку виробило
дивовижне багатство інтонаційних форм, які виражають
різноманітні емоційні стани. При цьому кожна епоха має своє
коло типових інтонацій зі стійкою семантикою. «Під
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семантикою музичної інтонації належить розуміти закладене у
ній образно-смислове начало» [3, c. 29].
Із логічно-смисловою функцією тісно взаємодіє емоційна
функція музичної інтонації. Саме цей зв'язок став основою
інтонаційної теорії Б. Асаф'єва, для якого музика є «мистецтвом
інтонованого смислу» [1]. Інакше кажучи, й у мові, й у музиці
смисл завжди має емоційний підтекст, а емоція завжди
осмислена. Писав Б. Асаф’єв і про інтелектуальні емоції, які
може викликати безпосередньо музика.
Багатство інтонаційно-виражальних засобів (ритм, темп,
образність тембру, паузи, довжина звукових хвиль, теситура,
характер звукової лінії, динамічні відтінки та ін.) допомагає
засвоєнню змісту мови. Інтонаційні смислові акценти у
мовленні виділяють особливо важливі слова, а в музиці, у
загальному інтонаційному потоці, — його окремі найяскравіші,
найзначніші елементи.
Близькість функцій мовної та музичної інтонацій допомагає
з'ясувати єдину сутність їх, пов'язану з відображенням
внутрішнього світу людини, пояснює їх тісну взаємодію і
взаємовплив не тільки на початку становлення європейської
художньої культури (наприклад, у синкретичному мистецтві
Давньої Греції), а й у наступні епохи, коли музичне мистецтво
вже набуло своєї самостійності.
Список літератури:
1. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс / Асафьев Б. В.
— Л.: Музыка, 1971. — Кн. 2. Интонация. – С. 211-365.
2. Блинова М. На пути к физиологическому изучению
интонационной выразительности / Блинова М. // Вопросы теории и
эстетики музики — Л. : Музыка, 1967. — Вып. 5. — С. 170-190.
3. Побережна Г.І., Щериця Т.В. Загальна теорія музики:
Підручник / Побережна Г.І., Щериця Т.В. – К. :Вища шк., 2004. – 303с.
4. http://uk.wikipedia.org/wiki.
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Марія Богачук
Науковий керівник – доц. Предик А.А.
Дидактичні вимоги до перевірки та оцінювання
знань, умінь і навичок молодших школярів
Процес навчання молодших школярів спрямований на
вирішення навчально-виховних завдань, кожна з яких
характеризується дидактичною завершеністю. Обов'язковим
компонентом цього процесу є перевірка його результативності
(контроль знань, умінь і навичок молодшого школяра) [1].
Оцінювання знань, умінь і навичок учнів початкової школи дуже важлива складова частина навчального процесу. Для учнів
молодших класів оцінки - важливимй стимул у навчанні, що
примушують їх працювати систематично і якнайкраще. Батькам
оцінки допомагають стежити, як навчаються діти, і своєчасно
вживати відповідні заходи для підвищення їх успішності.
Учителям оцінки дають можливість краще здійснювати
індивідуальний підхід до учнів, бачити, які розділи програми
вони засвоїли краще, які гірше. Оцінювання знань учнів
важливе і для державних органів, адже вони дають можливість
бачити досягнення і недоліки роботи ряду шкіл, своєчасно
узагальнювати досвід передових учителів, виправляти помічені
недоліки в їх роботі [2].
Головна мета перевірки результативності навчання
молодших школярів - це забезпечення ефективності шляхом
приведення до системи знань, умінь, навичок учнів,
самостійного застосування здобутих знань на практиці,
стимулювання навчальної діяльності учнів, формування у них
прагнення до самоосвіти.
Дидактична наука перевірку та оцінювання знань, умінь і
навичок учнів розглядає як обов’язкову складову навчання. Цим
питанням займались Ш. Амонашвілі, Н. Буринська, X. Век,
М. Гузик, К. Делікатний, В. Максименко, В. Паламарчук,
В. Полонський,
В. Рисc,
Н. Розенберг,
О. Савченко,
П. Сікорський, В. Сухомлинський, В. Шаталов, В. Шах та ін.
Питання перевірки й оцінювання знань, вмінь та навичок
належить до найскладніших педагогічних проблем. Воно має
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велике значення і є необхідними компонентами при навчанні та
вихованні учнів. Однак до цього процесу потрібно підходити
дуже уміло, адже при оцінюванні й перевірці вчителі початкової
школи стикаються з такими труднощами :
 Проблема впливу педагогічної оцінки на поведінку
молодших школярів;
 Проблема впливу педагогічної оцінки на емоційний стан
учнів;
 Проблема неправильного підходу до виставлення оцінок
з боку вчителя та ін.
При здійсненні перевірки й оцінювання знань, умінь та
навичок молодших школярів ми передусім повинні чітко знати
об’єкти, функції й види контролю та оцінювання.
Отже, об’єктами контролю у процесі навчання молодших
школярів є передусім знання, вміння та навички, досвід творчої
діяльності дітей, а також досвід емоційно-ціннісного ставлення
дітей до навколишньої діяльності та середовища.
Основними функціями перевірки й оцінювання навчальних
досягнень учнів є: діагностична, коригуюча, прогностична,
навчальна, розвивальна, виховна, стимулюючо-мотиваційна.
Здійснення контролю (перевірка й оцінювання) у процесі
навчання
в
початкових
класах
визначається
також
дидактичними принципами. Найважливіші серед них такі:
об'єктивність,
систематичність,
наочність
(гласність),
всебічність, диференційованість та індивідуальний характер,
вимогливість учителя та ін. [3].
Отже, перевірка й оцінювання знань, умінь і навичок
молодших школярів – багатогранни процес, у якому
застосовуються різні види контролю.
Список літератури:
1. Ананьев Б.Г. Психология педагогической оценки [Избр.
психол.труды]: В 2-х т. / Б.Г.Ананьев. – М.: Педагогика, 1980.– Т. 2. –
С.128 – 267.
2. Савченко О. Сучасний урок у початковій школі / О. Савченко –
К.: «Магістр – S», – 1997. – 255 с.
3. Чупахіна С. Оцінювання навчальних досягнень молодших
школярів у сучасній початковій школі / С.Чупахіна // Науковий вісник
Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – Чернівці:
Рута, 2005. – Вип. 256. – С.181–186.
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Ольга Бойчук
Науковий керівник – доц. Прокоп І.С.
Функції роботи над задачею
в початковому курсі математики
На сучасному етапі розбудови початкової освіти
розв'язування задач у процесі вивчення математики передбачає
оволодіння та більш глибоке засвоєння математичних понять,
що вивчаються, розвиток мислення, кмітливості, творчого
потенціалу молодших школярів [2,3].
Дослідженню
даної
проблеми
присвячені
роботи
М. Бантової, М. Богдановича, Г. Бевза, М. Бурди, Н. Істоміної,
Ю. Колягіна,
Є. Лященко,
В. Мішина,
С. Скворцової,
Г. Саранцева, Т. Хмари та інших. Усі вчені, які розробляли
проблему навчання розв’язування задач, одностайні в тому, що
кінцевою метою такого навчання має бути формування в учнів
загального вміння розв’язувати задачі й актизізація мислення
особистості [3,22].
Розв'язання задачі – це процес перетворення її умови, який
здійснюється на основі знань з тієї галузі, до якої належить
задача, певних загально логічних правил виведення, окремих
правил інтуїтивного характеру. В найбільш загальному вигляді
можна сказати, що цей процес складається з таких етапів:
ознайомлення зі змістом задачі; складання плану розв'язання та
аналіз задачі; відшукування способів її розв'язання; з'ясування,
що здобутий результат задовольняє вимогу задачі (перевірка
розв'язання); розгляд інших способів розв'язання [2,3]. Кожен із
вищеназваних етапів сприяє розвитку особистості. До
найпоширеніших творчих видів роботи над задачами, що
розвивають математичні здібності, фантазію, мислення
належать: зміна порядку слідування числових даних в умові,
зміна місця запитання, розширення задач, зміна зв’язків між
числами, складання оберненої задачі тощо [3,22].
У початковій школі робота над задачами виконує ряд
дидактичних функцій, а саме: навчальну, розвивальну, виховну.
Навчальна функція спрямована на формування в учнів
початкових класів системи математичних знань, умінь і навичок
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(як передбачених програмою, так і розширюючих і
поглиблюючих її зміст) на різних етапах засвоєння. Навчальні
функції задач виявляються також у реалізації принципу
політехнізації та в процесі контролю знань і математичного
розвитку учнів [2,3].
Розвивальними називають функції задач спрямовані на
формування
в
учнів
науково-теоретичного,
зокрема
функціонального, стилю мислення, оволодіння ними прийомами
розумової діяльності. У процесі розв'язування задач учні
виконують різні розумові операції (аналіз, синтез, конкретизація
й абстрагування, порівняння, узагальнення), висловлюють
судження та міркування.
Як виховний засіб, задачі дають змогу пов’язати навчання з
життям, ознайомити учнів із пізнавально важливими фактами.
Це виховує у дітей свідоме ставлення до навчання,
самостійність у роботі, бажання зробити власний внесок у
загальну справу. Внутрішня краса самої математики,
оригінальність прийомів розв'язування задач збуджують у дітей
естетичні почуття.
Отже, робота над задачею сприяє розвитку пізнавальної
діяльності учнів та формує їх цілісний розвиток та математичну
культуру, творчі здібності школярів, елементи яких
проявляються в процесі вибору найбільш раціональних способів
розв’язання задач; підвищує інтерес до науки, сприяє розвитку
математичних здібностей. При розв'язуванні математичних
задач, як указував А. Я. Хінчин, виховується правильне
мислення, і перш за все вдосконалюються вміння повноцінної
аргументації [1,14].
Список літератури:
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2. Лишенко Г. І. Розв’язування задач // Початкова освіта. – 2009. –
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Ольга Боднар
Науковий керівник – доц. Филипчук В.С.
Комунікативна компетентність
як одна з професійних якостей соціального педагога
Порушення традиційних для України останніх десятиріч
механізмів соціального регулювання і взаємодії, поведінка
людей потребувала перегляду не лише соціальної політики , але
й теоретичних засад,які стали підґрунтям в осмисленні того,що
відбувається з людиною, яка логіка зміни подій який механізм
самозахисту і загальнодержавної підтримки людей. Усе це
свідчить про те, що необхідне термінове вироблення стратегії
соціальної політики. Усе очевиднішим стає вплив на специфіку
діяльності соціального педагога масових і якісних змін, що
відбуваються в самій людині: зростання освіченості,
поінформованості,
відносної
соціально-побутової
забезпеченості.
Для соціального педагога, загальна мета діяльності якого
пролягає у створенні оптимальних умов соціалізації дітей та
підлітків ,володіння мистецтвом спілкування є однією з
провідних професійних якостей .
У сучасній науково-педагогічній літературі термін соціальнопедагогічного спілкування розглядається як система засобів і
навичок органічної взаємодії соціального педагога і вихованців,
у
зміст
якої
входить
обмін
інформацією,пізнання
особистості,вияв виховного впливу,організація взаємовідносин
за допомогою різних комунікативних засобів.
Спілкування у сучасній вітчизняній психолого-педагогічній
думці (А.Бодальов, А.Брудний, А.Добрович, С.Гончаренко,
В.Кан-Калик) визначається як складна взаємодія людей, у якій
здійснюється обмін думками, почуттями, переживаннями,
способами поведінки, звичками, а також задовольняються
потреби особистості в підтримці, солідарності, співчутті,
дружбі, приналежності тощо [2, 76 c.]. Спілкування є природні
необхідністю, умовою формування, існування й розвитку
особистості; воно діє як система соціально-психологогічної
взаємодії й умовами формування суспільної поведінки
(непродуктивний). Вплив будь-якого виду спілкування
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(безпосереднього чи опосередкованого) може мати свій вияв і
відобразитися та соціально-психологічних змінах, які, у свою
чергу, можуть бути сприятливими чи несприятливими.
Комунікацію під час спільної діяльності дослідники
розглядають за такими параметрами :
-змістовно-інформаційним, що відбиває конкретні ситуації
взаємодії в контексті спільного обговорення проблеми та
розв’язання її окремих завдань ;
-проміжних та кінцевих результатів спільної діяльності ;
власної включеності та підсумкового внеску у спільну
діяльність кожного з партнерів комунікативної взаємодії;
-просторовим ,що передбачає урахування простору
спілкування та кількості партнерів; їх розташування ,легкості
або забруднення встановлення зорового контакту між
учасниками комунікативної взаємодії [1, 38 c.].
Оволодіння механізмом педагогічного спілкування-завдання
складне для педагога-початківця. Тому йому важливо
усвідомити необхідність формування блоків професійних
комунікативних умінь . До соціально-психологічного блоку
відносяться уміння: стимулювати учнів до спілкування,
рефлексувати , адекватно сприймати і розуміти своєрідність
особистості, прогнозувати розвиток міжсуб'єктних відносин,
використовувати
психологічні
засоби
(вербальні
та
невербальні), механізми комунікативного впливу. До структури
морально-етичного блоку входять уміння налагоджувати
спілкування на гуманістичній, демократичній основі, керуватись
принципами і правилами професійної етики , утверджувати
особистісну гідність кожної дитини, організовувати творче
співробітництво з класом і окремими учнями ,ініціювати
сприятливий моральний клімат.
Список літератури:
1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. –
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Юлія Боднарчук
Науковий керівник – проф. Руснак І.С.
Використання об’ємних побудов на заняттях праці,
як один із шляхів розвитку творчої активності
молодших школярів
Розвиток творчої активності учнів – це сукупність
властивостей особистості, що забезпечує включення особистості
в процес створення нового. Цей процес припускає внутрішньо
системне й міжсистемне перенесення знань і вмінь у нові
ситуації, зміну способу дій у ході рішення навчальних задач.
Причому творча активність спрямована на одержання нових
істотних властивостей, ознак, якостей, кінцевого продукту
практичної й розумової праці, а також випробовування своїх
власних можливостей у всіх проявах інтелектуального,
емоційного й предметно-перетворювального життя.
Одним із засобів розвитку творчої активності молодших
школярів є створення об’ємних виробів на заняттях праці. Ці
вироби можуть бути виготовлені різним чином: використовують
різноманітні матеріали і техніки.
Об’ємні вироби часто виготовляють з природних матеріалів.
Природний матеріал дає великі можливості для творчого
конструювання. Треба навчити дітей відшукувати потрібні
форми, вдало комбінувати і з'єднувати окремі деталі, а потім
вони вже самі вигадують, комбінують і роблять різні іграшки й
предмети, використовуючи також інший допоміжний матеріал.
При роботі з природним матеріалом діти можуть
використовувати шишки, горіхи, каштани, жолуді, кору,
гіллячки, коріння, листя, мак, кукурудзу,солому, траву, гарбузи,
пір’я, тополиний пух та багато інших цікавих матеріалів. Якщо
простежити шлях роботи з дітьми при виготовленні виробів з
природного матеріалу, можна помітити, що спочатку діти
розглядають зразок, аналізують його структуру, способи
виготовлення; потім, після засвоєння цього процесу, завдання
ускладнюються: вихованцям показують малюнок чи фотографію
іграшки, яку потрібно зробити, і, нарешті, вони без
попереднього аналізу виготовляють виріб за завданням чи за
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власним задумом. При створенні іграшок вчитель вчить дітей
комбінувати природний матеріал.
Іншим доступним матеріалом для молодших школярів, який
піддається обробці, є папір. Робота з папером – це робота з
матеріалом, що має свою індивідуальність і володіє
конструктивними й пластичними властивостями. Виготовлення
виробів з паперу сприяє розвитку м’язів кистей рук,
удосконалює окомір у дитини, готує її до вироблення навичок
письма, сприяє естетичному розвитку дітей. Діти виготовляють
із паперу різні вироби дво- і тривимірної форми. Техніку
виготовлення об'ємних, напівоб'ємних виробів із паперу
називають паперовою пластикою. Діти працюють над техніками
орігамі й аплікацій.
Також великий інтерес і захоплення викликає у дітей
технічне моделювання. На заняттях технічного моделювання
учні отримують інформацію про машинобудування нашої
країни,
ознайомлюються
з
літаючими
технічними
конструкціями, їх видами. А самостійне виготовлення
зменшених у масштабі моделей та макетів захоплює дитину в
цілому
Отже, розвиток творчої активності дітей залежить від того,
наскільки вона бере участь у продуктивних видах діяльності.
Кожна продуктивна діяльність передбачає вміння дитини
планувати, тобто спершу уявляти образ того, що створюється,а
потім втілювати його у практичній діяльності. Дії у процесі
роботи вдосконалюються і дитина починає захоплюватись
самим процесом, в результаті чого вона проявляє свою творчу
активність.
Список літератури:
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Ліля Бородкіна
Науковий керівник - доц. Олійник М.І.
Педагогічні умови формування професійної
мобільності майбутнього педагога
Одним із найважливіших ресурсів модернізації вітчизняної
освіти розглядається сьогодні Болонська декларація, згідно з
якою результативність вищої освіти характеризується за трьома
аспектами: академічною якістю, конкурентноспроможністю та
професійною мобільністю випускника вищого навчального
закладу на ринку праці .
Професійна мобільність студентів – один із важливих
факторів інтеграції українських вищих навчальних закладів в
світовий освітній простір – і як професійно-зорієнтована
характеристика майбутніх фахівців, і як механізм успішної
адаптації особистості до умов соціальної взаємодії та ринку
праці, і як результат професійного становлення бакалаврамагістра в системі освіти.
Під поняттям „професійно мобільний педагог”, розуміється
людина, спроможна вдосконалюватися, гнучко реагувати на
нові вимоги й умови існування, адаптуватися до них (Л.
Амірова);особистість,
яка
володіє
сенситивністю
до
інноваційних змін в освіті, здатністю до внутрішньої мобілізації
власних ресурсів з метою адаптації в освітньому середовищі, що
постійно змінюється (Л. Горюнова); інтегративна властивість
особистості, що передбачає динамічний стан індивіда, здатного
гнучко адаптуватися до зміни змісту та умов професійнопедагогічної діяльності, (І. Нікуліна).
За
визначенням
О.Кіпіної,
професійно-педагогічна
мобільність розглядається як характеристика особистості, що
проявляється
в
її
готовності
до
саморозвитку,
самоконструювання та адаптації до змін, які відбулися в
професійно-педагогічному середовищі в процесі професійної
діяльності [2]. На думку автора, професійно-педагогічну
мобільность слід розуміти не тільки як стихійний процес, а як
планомірний рух, до якої входить низка взаємопов’язаних
етапів:
діагностичного,
екстенсивного,
інтенсивного,
інноваційного, практико-зорієнтованого, здійснюваних через
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адекватно підібрані способи (самопрограмування, занурення в
реальну професійну діяльність та в діяльність, що моделюється)
і засоби формування професійно-педагогічної мобільності
(тренінги, педагогічні ситуації, педагогічні проектування, ділові
ігри, навчальні дисципліни тощо). Необхідними умовами
формування професійно-педагогічної мобільності є наступні:
мотиваційні, які створюють спонукальну, керуючу та
регулюючу базу переходу процесу оволодіння майбутніми
вихователями якостей мобільного фахівця з режиму управління
в режим самоуправління, формування готовності працювати над
собою; змістовні, які інтегрують індивідуальні технологічні
можливості педагогічної діяльності та вимоги професійної
діяльності; організаційні, які визначаються встановленням та
утриманням педагогічно доцільних взаємин викладачів і
студентів [2].
Можна стверджувати, що педагогічні умови формування
професійної мобільності повинні стати складовою частиною
стратегій підготовки майбутніх вихователів дошкільної освіти.
За ствердженням Т.Мясникової, професійна мобільність
випускника охоплює мотиваційний, рефлексивний, когнітивний
та діяльнісний компоненти і розглядається ним як спроможність
швидко і якісно оволодівати суміжними видами професійної
діяльності та готовність до ефективної адаптації на сучасному
ринку праці [3].
Отже, мобільність - це одна із сутнісних характеристик
людини, яка проявляється в професійній діяльності.
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Інна Боросюк
Науковий керівник – доц. Тимчук Л.І.
Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю
у Франції
У Франції, де соціальна педагогіка виступає складовою
частиною соціальної роботи, соціально-педагогічна робота з
дітьми та молоддю є одним із провідних напрямів соціальної
роботи, який концентрує найбільшу кількість асигнувань та
залучає найчисленнішу групу спеціалістів соціальної сфери.
Французька система захисту дітей і молоді складається з
трьох великих секторів, у кожному з яких найактивнішим чином
задіяні спеціалісти соціальної сфери: 1) медичний і соціальний
захист дітей і молоді; 2) адміністративний захист дітей і молоді;
3) правовий захист дітей і молоді.
Молодь Франції, як і в будь-якій іншій державі, найбільш
уразлива її частина. Постійно зростає кількість злочинів,
учинених дітьми, все більше молодих людей потрапляють у
залежність від наркотиків, алкоголю, стають жертвами
насильства не лише на вулиці, а й у родині. Важливу роль у
подоланні цих негативних явищ відводиться спеціалізованим
вихователям. Зміст діяльності спеціалізованих вихователів
включає різні види виховних впливів на дітей та підлітків із
девіантною поведінкою, дорослих, які зазнали впливу
негативного соціального середовища, осіб із фізичними та
психічними вадами. Діяльність спеціалізованого вихователя
характеризується різноманітними методами й формами роботи
залежно від контингенту клієнтів і середовища. Професійна
активність спеціалізованого вихователя передбачає тісну
співпрацю з тими, хто бере участь у процесі виховання: сім'єю,
медичними працівниками, педагогами, іншими спеціалістами
соціальної сфери.
У Франції діють численні організації соціальної підтримки та
захисту дітей і молоді. Французький Союз порятунку
дитинства (UFSE) – одна з перших асоціацій, які виділили
проблему «дитина у складній ситуації». У країні функціонує
телефонна служба прийому повідомлень про дітей, які
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зазнають жорстокого ставлення (SNATEM). Насильство
стосовно дітей має різні форми: фізичне насильство, сексуальне
зловживання, психологічне насильство і зневажливе ставлення в
тому числі й з боку близьких людей. Не дивно, що в такій
ситуації соціальний працівник іноді стає єдиною підтримкою
для молодої людини, яка опинилася у складній ситуації.
Однак молодь не лише є об’єктом насильницьких дій, але й
нерідко сама стає їх суб’єктом. Асоціальна поведінка підлітків –
це соціальний протест і помста за місце в суспільстві, що їм
відводиться, вірніше протест проти його відсутності в ньому.
З метою розв’язання існуючих проблем діють соціальні
превентивні заклади, які ведуть пошук найбільш ефективних
соціально-педагогічних
методів
залучення
молоді
до
соціального життя та надають допомогу школярам у виконанні
домашніх завдань, допомагають у пошуку роботи, сприяють
інтеграції іммігрантів, біженців, здійснюють вуличну та
соціокультурну анімацію.
Метою анімації є гуманітаризація вільного часу, заохочення
до якоїсь діяльності. Аніматор завжди виступає як активний
член групи, а не пасивний спостерігач, його діяльність повинна
спонукати до позитивного наслідування, що особливо важливо
при роботі з дітьми та підлітками. Соціокультурна анімація
спрямована на формування загальної культури людини,
пробудження в особистості віри в свої можливості, розвиток
творчих здібностей, активізацію процесу спілкування,
самопізнання, самореалізації та самовдосконалення. Отже,
анімація стає невід’ємною частиною виховання. Діяльність
аніматора в певній мірі подібна на діяльність вихователя та
тренера, однак анімація не копіює ці традиційні форми роботи.
Аніматор не лише передає знання та вміння, а насамперед
установлює між членами групи атмосферу співробітництва,
взаєморозуміння та взаємоповаги, активізує зв’язки між
окремим індивідом і суспільством, групою та соціумом.
Список літератури:
1. Горшкова О. А. Опыт социальной работы за рубежом (краткий
курс лекций). - М: Социально-технический институт, 1999. - 92с.
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Катерина Боршан
Науковий керівник – доц. Федірчик Т.Д.
Методична робота як засіб
розвитку професіоналізму вчителя
Сучасні демократичні перетворення у політичній, соціальній,
духовній сферах суспільства зумовили певні зміни організації,
змісту праці вчителя, що актуалізувало проблему підвищення
професіоналізму педагогічних кадрів.
Різні аспекти проблеми формування та вдосконалення
педагогічного професіоналізму вчителя привертають увагу
багатьох науковців, зокрема В.А.Кан-Калика, В.І.Бондаря,
В.І.Зягвязинського, В.П.Андрущенка, І.Я.Зязюна, Н.В.Кузьміна,
С.Я.Батишева, Т.В.Кудрявцева та ін..
У зв’язку з цим велика увага приділяється системі
підвищення кваліфікації та шкільній методичній роботі. Так, у
працях В.А.Сластоніна, І.Д.Беха, І.П.Жерносека, Л.І.Дудіної,
Л.Л.Сущенцевої виявляються можливості методичної роботи
щодо
розвитку
педагогічної
майстерності
вчителів,
визначаються умови, форми, методи і засоби, які позитивно
впливають на професійне зростання педагога.
Педагогічний
професіоналізм
вчителя
містить
фундаментальні знання й уміння, здібності, соціальнопедагогічні позиції й установки, ціннісні орієнтації, духовноморальні якості особистості, що характеризують цілісні
інтелектуальні, емоційні, дієво-вольові утворення у структурі
особистості
вчителя,
являючи
собою
складну
багатокомпонентну систему, реалізація якої передбачає
особистісно-орієнтовану спрямованість шкільної методичної
роботи. Відповідно, педагогічний професіоналізм – складне
особистісне і діяльнісне утворення, яке потребує великих затрат
сили та часу. Розвиток і формування педагогічного
професіоналізму- довготривалий процес, який охоплює такі
етапи, які можна вважати складовими даного процесу:
професійна підготовка майбутніх вчителів (здійснюється в
педагогічних коледжах, педагогічних інститутах і університетах
способом залучення студентів до педагогічної практики,
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здійснення наукових досліджень та безпосередньо на
навчальних заняттях); самоосвіта (включає вивчення вчителями
політичної психолого-педагогічної, наукової літератури,
розробку проблем, пов’язаних з удосконаленням навчальновиховного процесу, тощо); підвищення кваліфікації в системі
післядипломної освіти; методична робота – це систематична
діяльність педагогів, спрямована на підвищення їх науковопедагогічного рівня, психолого-педагогічної підготовки та
професійної майстерності.
Методична робота – спеціально-організована систематична
діяльність педагогічних кадрів, спрямована на підвищення їх
науково-методичного рівня, психолого-педагогічної підготовки і
розвиток педагогічного професіоналізму, яка організовується за
допомогою традиційних та нетрадиційних форми. Традиційні
форми методичної роботи поділяють на індивідуальні
(самоосвіта,
стажування,
наставництво,
консультації,
індивідуальна методична допомога), та колективні (педагогічна
рада, методична рада, методичні об'єднання, творчі майстерні
педагогів, постійно діючі проблемні семінари, творчі, мобільні
та динамічні групи, педагогічні читання, науково-практичні
конференції, педагогічні виставки, конкурси), за інтересами
виділяють ще і групові. Нетрадиційними формами методичної
роботи є: “круглий стіл”, “мозковий штурм”, методичні
вернісажі, педагогічні дебати, панорами методичних новинок,
ділова
гра
тощо,
відрізняються
своєю
новизною,
інноваційністю, динамічністю, творчістю.
Розвиток педагогічного професіоналізму вчителя певною
мірою залежить від педагогічних умов (об’єктивних та
суб’єктивних), які пов’язані з особливостями організації та
проведення методичної роботи та професійними, індивідуальнопсихологічними особливостями педагогів.
Список літератури:
1. Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм в ракурсі
професіографічного та акмеологічного підходів як інноваційних
методологічних орієнтирів // Педагогічні інновації: ідеї, реалії,
перспективи: Зб. наук. праць. – Вип. 4 . – К.: Логос, 2001. – С. 51-60.
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Інна Будник
Науковий керівник – Суховірський О.В.
Підходи до визначення поняття
«навчальне середовище»
Актуальність проблеми. Поняття «навчальне середовище»
привертає значну увагу педагогів, учених і громадськості.
Судження про особливу роль навчального середовища у
підвищенні якості освіти виступає передусім як оцінювання
різних проявів навчально-виховного процесу, його впливу на
становлення особистості як суб’єкта навчання.
Освітнє середовище – відносно нове поняття, що ввійшло в
тезаурус педагогічної психології лише в останні десятиліття.
Його зміст не можна вважати однозначно визначеним і
усталеним. Але для початку варто відзначити, що і без єдиних і
чітких дефініцій більшість спеціалістів використовують поняття
«навчальне середовище» для цілісного опису специфічних
особливостей конкретної школи. І в такому розумінні сама
проблема «навчального середовища» зовсім не нова.[2,15]
Першою й основною ознакою освітнього середовища є
сутність і характер міжособистісних відносин, які відбуваються
в ньому, тобто це ті відносини, що виникають між суб’єктами
даного середовища у ході реалізації своїх освітніх і самоосвітніх
функцій. Фактично це звільнений освітній потенціал, той
простір культурного діалогу (полілогу), що відбувається між
усіма учасниками освітнього процесу, як усередині навчального
закладу, так і поза його межами.
Іншою важливою характеристикою освітнього середовища є
його системність з певним складом структурних і
функціональних компонентів.
У понятті «навчальне середовище» виділяються три основні
аспекти, які характеризують це поняття:
Перший аспект – результативний. Він дозволяє відповісти на
запитання: «Що досягає школа, створюючи, підтримуючи та
розвиваючи своє специфічне навчальне середовище?».
Головним результатом дії навчального середовища на школярів
є той ефект, який вони отримують у своєму розвитку.
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Другий аспект можна назвати процесуальним. Він відповідає
на запитання: «Якими засобами конкретна школа досягає свого
розвиваючого
ефекту?».
Ці
засоби
можуть
бути
найрізноманітнішими,
вони
охоплюють
усі
сторони
внутрішнього життя школи. До них відносять організація
навчального процесу і способи взаємодії в системі «вчитель –
учні», психологічний клімат і відносини в педагогічному
колективі, соціально-психологічна структура класів і критерії
формування
міжособистісних
стосунків
між
учнями,
оформлення школи і оснащеність, позаурочне життя школи,
відносини школи і батьків і т.ін..
Третій аспект навчального середовища – цільовий. Він
дозволяє відповісти на запитання: «Для чого?». Для чого школа
проводить додаткові заняття з математики або вимагає активної
участі в олімпіаді з історії, для чого вводить форму? Цей аспект
характеризує школу з погляду тих внутрішніх завдань, на
виконання котрих реально спрямовані її зусилля, час і
кошти.[1,6]
Навчальне середовище складається з п’яти блоків: ціннісноцільового,
програмно-методичного,
інформаційного,
комунікаційного, технологічного.
Отже, під «навчальним середовищем» ми розуміємо систему
впливу і умов формування особистості за даним зразком, а
також можливості для її розвитку, які містяться в соціальному
та просторово-предметному середовищі.
Список літератури:
1. Маклафлин К. Исследование системы педагогической помощи и
поддержки в школах Англии и Уэльса// Новые ценности образования:
забота – поддержка – консультирование. Вып. 6. Инноватор. –М.,1996.
2. Панов В.И. и соавт. Психологические аспекты развивающего
образования// Педагогика. 1996. № 6.
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Діана Буздуган
Науковий керівник – доц. Мафтин Л.В.
Українознавчі ідеї у творчій спадщині
Степана Смаль-Стоцького
Полемічні дискусії, які упродовж останнього десятиліття
вирують навколо українознавства спонукають до більш
детального дослідження етапів його становлення та розвитку,
вивчення й належного осмислення наукової спадщини тих
науковців, які своєю невтомною працею сприяли піднесенню
української освіти і науки, становленню українознавства.
Звернення до власної наукової традиції, здобутків національних
теоретиків світового рівня актуальне в контексті вагомих
досягнень наукової думки др. пол. ХІХ – 1-ї третини ХХ ст., тих
прогресивних ідей, що стали основою багатьох подальших
теоретичних концепцій і знайшли широке відлуння в
українознавчих підходах до розбудови національної системи
освіти.Серед них особливе місце належить Степану СмальСтоцькому, педагогічна спадщина якого увібрала в себе
найкращі риси української інтелектуальної традиції [1, 2, 3].
Історіографічний аналіз засвідчує, що проблема даного
дослідження порушувалась у контексті вивчення науково педагогічної спадщини вченого (В.Даниленко, О.Добржанський,
Т.Завгородня, І.Зайченко, О.Пенішкевич та ін.), дослідженнях,
присвячених аналізу основних етапів розвитку освіти в Україні
(Б.Ступарик, О.Сухомлинська, О.Любар та ін.), наукових
українознавчих розвідках (П.Кононенко, К.Киселівський,
М.Тараненко та ін). Однак, науково-педагогічна діяльність
Степана Смаль-Стоцького у контексті розвитку вітчизняного
українознавства ще потребує належної уваги. Тож мета
дослідження: розкрити сутність українознавчих поглядів
видатного українського вченого.
У своїх численних наукових розвідках, педагогічних працях,
промовах та політичних виступах С.Смаль-Стоцький порушував
злободенні питання часу, торкався багатьох українознавчих
проблем: історії України, освіти, релігії, родинного й
національного
виховання,
літератури
й
фольклору,
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громадського побуту та звичаєвості українців, походження,
розвитку, функціонування української мови тощо. Ці теми були
головними і у листуванні з багатьма україністами того часу:
М.Грушевським, М.Драгомановим, Б.Грінченком, І.Франком,
О.Барвінським та ін. У спілкуванні з ними, філософських
роздумах про Україну, її теперішнє і майбутнє, вчений
неодноразово підкреслював, що не матеріальна нужда, а
незнання своєї історії, культури, звичаєвості – «головна причина
нашої слабкої національної свідомості, наших національних
невдач» [1,35]. Тому такого великого значення він надавав освіті
українців, палко боровся за українську мову й фонетичний
правопис, видавав рідною мовою шкільні підручники, читанки,
граматики, розмовники, словники, укладав мапи та співанники,
невтомно займався просвітницькою діяльністю.
Сфера наукових українознавчих інтересів вченого яскраво
відображена у назвах, змісті цікавих і глибоких досліджень про
історію України, її культуру, становлення мови, завдання
українознавства як науки тощо. «Руский нарід - руска мова»,
«Буковинська Русь», «Громада, або який лад має бути в
громаді», «Граматика рускої мови», «Розвиток поглядів про
сем’ю слов’янських мов та їх взаємне споріднення», «Східні
слов’яни», «Найближчі завдання славістики й україністики»,
«Українська мова, її початки, розвиток та характеристичні її
прикмети», «Питання про східнослов’янску прамову», - далеко
неповний перелік праць, які, завдяки порушеним проблемам,
актуальні й для сучасного українознавства.
Список літератури:
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Т.К.Завгородня // Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн.2:
Навч. посібник / За ред. О.В.Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. –
С.123 - 127.
3. Пенішкевич О.І. Роль Степана Смаль-Стоцького у розвитку
національної освіти краю / О.І.Пенішкевич // Розвиток українського
шкільництва на Буковині (ХУІІ - поч. ХІХ ст.): Монографія. –
Чернівці: Рута,2002.- С.326-340.
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Аліна Бурчаківська
Науковий керівник – асист. Ткачук О. С.
Творчість – одна із визначальних рис у професії
вчителя музики
Творчість - характерна властивість людини і людства в
цілому, однак у різні історичні епохи вона реалізується різною
мірою. Суспільство створює певні об’єктивні умови для творчих
проявів особистості, яка є тією структурною одиницею
суспільства, що здатна до творчого перетворення світу. Саме на
особистісному рівні формуються і реалізуються дійсні людські
можливості, з яких у кінцевому підсумку складаються
можливості суспільства.
Проблему творчості та творчих здібностей також розглядали
та детально вивчали зарубіжні психологи: К. Тейлор, Г. Уеллс,
З. Фрейд, Ж. Піаже, С.Вундт, Р. Стернберг. Предметом
життєтворчості виступає сам суб’єкт діяльності, який ставить
перед собою мету й добивається її здійснення. С. Рубінштейн,
підкреслюючи суспільну значущість процесу творчості,
відзначав її як діяльність у створенні нового, оригінального, що
входить не тільки в історію розвитку творця, а й в історію
розвитку науки, мистецтва. Визначаючи виняткову значущість
творчого розвитку особистості, Л.Виготський писав, що
творчість – це діяльність людини, спрямована на створення
нового: чи то речей зовнішнього світу, чи умовиводів або
почуттів, властивих самій людині.
Найголовнішою проблемою при вивченні творчості є
проблема носія творчого начала, особистості, яка творить.
Визначенню поняття творчої особистості у філософській,
педагогічній та психологічній літературі приділяється багато
уваги. Творчу особистість визначають як особистість, межі
творчості якої охоплюють дії від нестандартного розв’язання
простого завдання до нової реалізації унікальних потенцій
індивіда в певній галузі; як Людину, яка володіє певним
переліком якостей, а саме: рішучістю, умінням не зупинятися на
досягнутому, сміливістю мислення, умінням бачити далі того,
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що бачать його сучасники і що бачили його попередники. Серед
характерологічних особливостей творчої особистості виділяють:
оригінальність;
ініціативність;
наполегливість;
високу
самоорганізацію; працездатність;
Особливості мотивації полягають у тому, що творча
особистість знаходить задоволення не стільки у досягненні мети
творчості, скільки у самому процесі. Найбільш специфічною
рисою творця вбачається несамовитий потяг до творчої
діяльності. Більшість авторів погоджується з тим, що творча
особистість – це індивід, який володіє високим рівнем знань,
потягом до нового, оригінального, який уміє відкинути
звичайне, шаблонне. Головним показником творчої особистості,
її найголовнішою ознакою дослідники вважають наявність
творчих здібностей, які розглядаються як індивідуальнопсихологічні здібності людини, що відповідають вимогам
творчої діяльності і є умовою її успішного виконання.
Отже, проаналізувавши цілий ряд філософської та психологопедагогічної літератури, ми дійшли до такого висновку:
творчість – це діяльність, яка породжує щось нове, раніше не
відоме на основі осмислення вже нагромадженого досвіду та
формування нових комбінацій знань, умінь, навичок.
Список літератури:
1. Ніколаєнко Н.Н. Психологія творчості. – С-П.: Наука, 2005. –
320 с.
2. Шумілін А.Т. Проблеми теорії творчості. М.: Рад.композ.,1989.
259с.
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Сніжана Бухінська
Науковий керівник – асист. Степаненко О.П.
Методи попередження міжособистісних конфліктів
Спілкування – це основний спосіб міжособистісної взаємодії,
наслідком якого часто є конфліктність стосунків. Невміння
управляти конфліктами, знаходити оптимальні засоби та
способи їх запобігання негативно впливає на ефективність
міжособистісної взаємодії, тому актуальною стає проблема
вирізнення шляхів запобігання конфліктів.
Конфлікт тлумачиться як «зіткнення протилежних інтересів,
поглядів; серйозна розбіжність, гостра суперечка», є звичним
явищем для процесу, учасники якого взаємодіють для
досягнення єдиного результату, оскільки шляхи, що ведуть до
нього, кожним уявляються по-різному. Це те, що деякі
дослідники називають «непідтвердження рольових очікувань,
які висувають один одному партнери спілкування».
Закономірно, що у психології конфлікт визначають як
«психічний стан, обумовлений суперечностями розв’язання
проблем, що виникають між людьми…» .
Можна виділити такі типи конфліктів: міжособистісні та
внутрішньоособистісні конфлікти. Знання особливостей
міжособистісних конфліктів є дуже важливим для кожної
людини. Міжособистісні конфлікти зачіпають інтереси не тільки
конфліктуючих, але й тих, з ким вони безпосередньо пов'язані
службовими або міжособистісними відносинами.
Проаналізувавши літературу з даної проблеми [1-4], можна
виокремити такі підходи щодо запобігання конфліктів:
профілактика конфліктів; прогнозування конфліктів; необхідно
встановити дійсні причини конфлікту; необхідно зрозуміти
причини виникнення конфліктної взаємодії, розробити етапи й
способи ефективного її розв’язання [3].
У своєму дослідженні Дубчак Г.М. визначає причини
внутрішньоособистісних конфліктів, наголошуючи, що їх можна
звести до двох груп: 1) пов’язані із переживанням подій,
ситуацій (зовнішній фактор); 2) пов’язані з характерологічними
особливостями людини (підвищена тривожність, емоційна
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нестійкість, несформованість мотиваційної сфери особистості,
неадекватність самооцінки тощо) [1].
На думку Бабосова Є.М., Ващенко І.В.. Лук’янченко Н.Д. та
ін., для прогнозування конфлікту необхідно здійснити аналіз
усіх структурних компонентів конфліктної ситуації. Так,
Ващенко І.В., Лук’янченко Н.Д.та ін. пропонують: 1) виявити
проблему; 2) напрям розвитку конфліктної ситуації; 3) сигнали
конфлікту; 4) інциденти; 5) склад потенціальних учасників, їх
особистісні особливості, готовність до конфліктних дій, ціннісні
орієнтації й мотиви поведінки [2].
Залежно від характеру конфліктної ситуації діяльність щодо
запобігання може бути різноманітною. Поєнко О.В. вважає, що
необхідно застосовувати ації непрямі методи роботи при
розв’язанні конфліктної ситу: принцип „виходу почуттів”;
принцип „емоційного відшкодування”; принцип „авторитетного
третього”; принцип „оголеної агресії”. [4].
Шейнов В.П., Щербина Т.В.та ін.. вважають, щоб запобігти
конфлікту необхідно дотримуватись практичних порад та
рекомендацій: справедливе ставлення до інших; виявлення
незалежності; ставлення до інших людей з повагою; виявлення
доброзичливості, коректності, витримки; правдивість у
стосунках; адекватне оцінювання власних можливостей та
здібностей; реалізація себе у творчих справах, а не у сварках;
виявлення позитивних емоцій.
Конфлікт як феномен сучасного соціуму має складну
структуру. Найбільш поширеним типом конфліктів є
міжособистісний, адже він поєднує в собі елементи інших
різновидів та є основою для розгортання протиріч, які ведуть до
створення конфліктних ситуацій.
Список літератури:
1. Дубчак Г.М. Внутрішньоособистісні конфлікти студентів у
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Пірен М.І. Деонтологія конфліктів та управління. Навчальнопрактичний посібник. – К.: УАДУ, 2001. – 377 с.
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Ольга Ваганова
Науковий керівник – проф. Жоголь Л.Є.
Формування національних цінностей учнів
загальноосвітніх навчальних закладів у виховному
процесі сучасної школи
Цінності - це існуючі чи уявні матеріальні і духовні блага,
відносини та взірці поведінки, які спроможні задовольнити
потреби та інтереси людей. Об’єктивною основою для
виникнення цінностей є потреби та інтереси людей. Світ
цінностей різноманітний, фактично це світ культури в
широкому розумінні, це сфера духовної діяльності людини, її
моральної свідомості, симпатій та уподобань тих оцінок, у яких
виражається міра духовного багатства людини.
Нинішній етап розвитку України диктує необхідність
трансформації української національної ідеї класичного зразка у
двоєдиному напрямі. Перший вектор лежить у площині
внутрішньої орієнтації – йдеться про суспільний процес
відродження та розбудови України як держави. Другий вектор –
зовнішньої орієнтації, лежить у площині подальшого розвитку
України як держави європейського виміру. Сучасний погляд на
виховання відбувається у контексті філософії виховання, яка
свою визначальну засаду зазначає як феномен свободи, її
підґрунтям є духовне начало, вихідною точкою якого є гідність
у свободі. Звідси - дійсне виховання породжується природою
речей суспільної цілісності, їх розвитком .
Отже, “процес виховання являє собою сукупність виховних
взаємодій, які послідовно розгортаються у часі”. А виховна
взаємодія містить вплив на індивіда і його реакцію-відповідь,
котра може бути різною за змістом, формою і часовим виявом.
Виховні взаємодії з’являються у процесі включення у виховні
відносини, які є одним із видів суспільних відносин, що являють
собою їх модифікацію у специфічній галузі виховання.
Виховний процес, як стверджує Ю.Сокольніков, “є
систематичне функціонування всієї сукупності виховних
відносин, в які включений вихованець”.
Окрім цього, ми вже зазначали, що виховання має мислитися
як система: “Виховання як процес здійснюється у ході
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систематичної взаємодії різних компонентів соціальної
дійсності, з яких складається виховання як система”. Виховні
системи є частинами самого суспільства, “вони існують як
відносно стійкі об’єднання людей і їх впорядковані сукупності,
які мають певну організацію”. Ці системи існують у суспільстві
для підготовки молодої генерації до життя, а в сучасних умовах
і для адаптації у нестабільній дійсності.
Л.Новікова зазначає, що виховна система є проблемою
психолого-педагогічного і соціально-педагогічного характеру,
оскільки вона впливає на школярів не тільки як педагогічний
фактор (через учителів, уроки, домашні завдання, класні
години), але й як соціально-психологічний феномен (завдяки
включенню школяра в навколишнє середовище, тим
відносинам, котрі складаються між дітьми, педагогами,
батьками тощо, шляхом створення атмосфери колективу, який
об’єднує дітей і дорослих у рамках конкретного навчального
закладу) .
Л.Новікова виділяє виховну систему школи, до якої входять
такі компоненти: сукупність ідей та діяльність, яка забезпечує їх
реалізацію; суб’єкти діяльності, котрі її організують і беруть
участь у ній; відносини, які інтегрують цих суб’єктів у
спільноту; середовище, опановане суб’єктами; управління, яке
сприяє інтеграції всіх компонентів у цілісність, а також
іноваційний режим розвитку.
Для виховних систем, як і для інших соціальних явищ,
характерний синергетичний розвиток, в основі якого протиріччя
між хаосом і впорядкованістю. Розвиток виховних систем
зумовлює їх рух до цілісності і стабільності, але, з другого боку,
повна впорядкованість і тотальна цілісність спричиняє застій у
системі, припиняє її розвиток. Так з’являються протиріччя між
традиційним і новаційним, між різними ціннісними
домінантами, що і є рушієм розвитку системи. До того виховні
системи, на відміну від інших систем, “розвиваються швидше і
ніколи не досягають особливо високих ступенів цілісності”,
оскільки “в будь-якому навчальному закладі швидко
відбувається зміна поколінь дітей, у школу постійно
привноситься щось нове”.
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Анна Ванзуряк
Науковий керівник – доц. Федірчик Т.Д.
Управлінська культура як умова успішної
діяльності директора загальноосвітнього закладу
У системі соціальних інституцій в Україні освіта відіграє
значну роль, виконуючи традиційні функції передачі знань,
умінь і навичок професійної діяльності, розвиває в молоді
ерудицію та інтелект і реально визначає культурні орієнтири
майбутнього суспільства. Тому сталі стереотипи в системі
управління освітою не повинні перешкоджати соціокультурним
засадам і прагненням сучасної молоді до ініціативи, інновацій,
повної самореалізації. Головне – створити середовище, в якому
суб’єкти навчально-виховного процесу були б спроможні
вчитися й працювати для досягнення спільної мети [2, с.84].
Відповідно, управління освітніми процесами актуальне,
оскільки шкільна практика свідчить про недостатню
підготовленість керівників шкіл до професійної управлінської
діяльності, про відсутність у багатьох із них необхідної
управлінської культури.
Ученими, які зробили свій внесок у розробку процесу
формування управлінської культури керівника ЗНЗ були:
Є.С.Березняк,
В.І.Бондар,
В.М.Бегей,
Л.І.Даниленко,
Г.В.Єльникова,
Л.М.Калініна,
Л.М.Карамушка,
Н.Л.Коломінський, Ю.О.Конаржевський, Т.І.Шамова та ін.
Суспільні процеси, що відбуваються в державі викликали
гостру потребу у професійно підготовлених фахівцях, які здатні
ефективно працювати у сучасних умовах. Процеси гуманізації
та демократизації суспільства вимагають розвитку їх
педагогічної майстерності та творчості й підвищують вимоги до
рівня професійної культури керівників ЗНЗ.
Основними компонентами професійної культури керівника
ЗНЗ є: управлінська і педагогічна культура. Педагогічна
культура – це специфічний вияв загальної культури в умовах
педагогічного процесу, яка характеризує керівника як вчителя
професіонала, а управлінська культура - це специфічний вияв
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загальної культури в умовах процесу управління, яка
характеризує керівника як менеджера-професіонала.
Управлінська культура керівника як цілісна властивість
особистості виявляється в процесі професійної управлінської
діяльності; характеризує особливості свідомості, поведінки,
спілкування та управління керівника; забезпечує усвідомлення
та культуродоцільність професійної діяльності; стимулює
творчий розвиток (особистісне зростання, самоактуалізацію)
керівника у процесі його діяльності [1].
Безумовно, керівник сучасної школи має бути носієм високої
загальнолюдської культури, що визначається, насамперед,
справжньою інтелектуальністю та високою духовністю,
широким світоглядом, глибокою ерудицією, а також повинен
мати справжні поняття про честь, совість, громадську мужність,
уміти володіти собою в будь-якій, навіть екстремальній ситуації.
Управлінська культура може виступати і як умова успішної
управлінської діяльності, і як її складова, і як одна з
характеристик носія управлінської діяльності [3].
Найбільш значущими шляхами формування управлінської
культури керівників шкіл є: самоосвіта керівника; вивчення
досвіду колег з інших шкіл і поради досвідчених керівників;
власний досвід управлінської діяльності; навчання на курсах
підвищення кваліфікації; вивчення передового досвіду.
Отже, під професійною культурою належить розуміти
сукупність педагогічної та управлінської культури керівника, а
саме: поєднання особистісних якостей, професійних знань і
умінь управлінської та педагогічної діяльності.
Список літератури:
1. Васильченко Л.В. Управлінська культура і компетентність
керівника/ Л.В. Васильченко - Х.: Основа, 2007. - 176с.
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сучасного директора школи // Директор школи. - 2005. - № 13
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Наталія Василович
Науковий керівник – доц. Софроній З.В.
Шляхи впровадження творчості композиторів
Буковини у навчально-виховний процес учнів ЗНЗ
Творчість композиторів буковинського краю вражає своєю
самобутністю та багатогранністю. Буковинська земля дала
світові
С.Воробкевича,
К.Мікулі,
Є.Мандичевського,
Б.Крижанівського, С.Сабадаша, А.Кушніренка, В.Михайлюка,
В.Івасюка та інших. Незважаючи на світову славу буковинських
композиторів, їх творчість не достатньо використовується у
навчально-виховному процесі учнів загальноосвітніх шкіл
Буковини.
Мета дослідження: визначити шляхи впровадження
творчості композиторів Буковини у навчально-виховний процес
учнів ЗНЗ.
Державною програмою з музики для ЗНЗ передбачено 10 %
від загальної кількості годин для самостійного підбору вчителем
музики репертуару уроків музики. Ці 10 % учитель музики може
використовувати для розучування пісень композиторів, а також
залучати дітей до краєзнавчої роботи, яка передбачає
знайомство школярів із життєвим шляхом композитів та їх
творчим доробком [2, с.43].
У процесі слухання музики вчитель музики допомагає
школярам увійти у світ краси музичних образів творів
композиторів Буковини, які у своїй музиці часто передавали
оригінальні буковинські інтонації, змальовували повсякденне
життя буковинців, їх побут, почуття, історичні події [1, С.2758.].
Знайомство учнів із творчістю композиторів Буковини на
уроках музики має відбуватися за добре продуманим планом,
який містить логічну послідовність тем і відповідність
репертуару віковим особливостям учнів.
Навчальний план передбачає проведення одного уроку на
тиждень. За таких обставин вчитель музики не здатен у повній
мірі забезпечити повноцінне вивчення творів буковинських
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композиторів. У цьому сенсі, важливого значення набуває
просвітницька позакласна робота з учнями, яка передбачає
проведення масових заходів та систематичної гурткової роботи
[3, с. 34-36].
Великої популярності серед учнів у наш час набувають
лекції-концерти,
відвідування
філармонії,
музичнодраматичного театру, де часто звучить музика композиторів
Буковини. Враховуючи інтереси школярів, вчитель може
планувати найрізноманітніші теми занять. До прикладу, „Збірка
дитячих пісень С. Воробкевича”, „Використання народної
музики у творчому доробку композиторів Буковини”, „Твій
улюблений композитор рідного краю”, „Сучасна буковинська
естрадна пісня”. Тематичні заняття та лекції-концерти можуть
включати в себе різні види музичної діяльності (слухання
музики, спів, гра на дитячих інструментах, музично-ритмічні
рухи) все, що створює умови для активного розвитку музичних
здібностей школярів
Отже, серед основних шляхів впровадження творчості
композиторів Буковини у навчально-вихований процес учнів
ЗНЗ є уроки музики, позакласна просвітницька діяльність, яка
передбачає проведення гурткової та масової роботи з учнями,
що включає різні види: лекції-концерти, тематичні бесіди,
відвідування філармонії, драмтеатру.
Список літератури:
1. Ворона В. Музика покликана виховувати. Культура і життя. –
1997. – 29 січ. – С.27-58.
2. Гадалова І.М. Методика викладання музики: Навч. посібник. –
К.: ІСДО., 1994. – С.18-41.
3. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній
школі: Навч.метод.посібник. Тернопіль, 2000.– с. 34-36.
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Інна Веренько
Науковий керівник – асист. Матейчук Н.Г.
Основні причини виникнення тривожності
у молодших школярів
В умовах нестабільного сьогодення з його соціальноекономічними негараздами, невпевненістю в завтрашньому дні,
ростом насилля у суспільстві все частіше розвиток дитини
супроводжується переживаннями негативної модальності і,
перш за все, високою тривожністю, що дегармонізує
становлення особистості.
Проблема тривожності знайшла своє відображення в роботах,
пов’язаних із соціальними причинами виникнення тривожності
(Л. Божович, С. Васьківська, І. Дубровіна, В. Кисловська,
Б. Кочубей, О. Новікова, К. Шафранська); із вивченням
проблеми
адаптації
та
дезадаптації
дитини
(Ю. Александровський, Г. Бурменська), з особливостями
тривожності у школярів різних вікових груп (Г. Абрамова,
Г. Аракєлов, І. Дубровіна, Н. Лисенко).
Тривожність – індивідуально-психологічна особливість, яка
виявляється в схильності людини до переживання стану тривоги
при очікуванні несприятливого розвитку подій. За стабільністю
проявів виділяють особистісну і ситуативну (реактивну)
тривожність. У сучасній психології домінує теорія про природну
основу тривожності, яка формується під впливом соціальних і
особистісних причин [1, 367].
У дошкільному і молодшому шкільному віці основною
причиною тривожності є неправильне, деспотичне ставлення
батьків до дитини. Набагато частіше діти стають тривожними,
коли в родині до них висувають занадто високі вимоги,
проявляють роздратування частіше, ніж занепокоєння, постійно
і відкрито висловлюють невдоволення поведінкою. Звичайно,
дорослі повинні оцінювати дії дитини, адекватно висловлювати
своє ставлення до помилок дітей. Але дуже важливо те, як часто
і в якій формі це робиться [3]. Рання особистісна тривожність
вважається результатом порушення дитячо-батьківських
стосунків. Вона може проявитися за відсутності безумовної
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батьківської любові, неприйнятті дитини такою, якою вона є
насправді [4].
Причиною виникнення тривоги завжди є внутрішній
конфлікт, суперечливість прагнень дитини, коли одне її бажання
суперечить іншому, одна потреба заважає іншій [2].
Суперечливий внутрішній стан дитини може бути викликаний:
відсутністю у дитини відчуття фізичної безпеки, ворожість зі
сторони дорослих, суперечливими вимогами до неї, що
виходить із різних джерел, неадекватні вимоги, що не
відповідають можливостям і прагненням дитини. Усе це,
загалом, і є причинами виникнення тривожності. Тоді в дитини
виникає почуття втрати опори, невпевненості в навколишньому
світі, не бажання спілкуватися.
Тривожні діти вчаться у першому класі нижче своїх
можливостей, а деякі з них можуть стати невстигаючими.
Підвищення тривожності молодших школярів може бути
спричинене авторитарним стилем спілкування вчителя з класом,
орієнтація педагога не на індивідуальну, а на соціальну норму,
«наклеювання ярликів» на дітей. Підкреслимо, що в молодшому
шкільному віці для дитини найбільш важлива думка і ставлення
до неї авторитетних дорослих - і батьків, і вчителів.
Отже, підводячи підсумок, можна стверджувати, що
молодший шкільний вік визначається важливими змінами в
житті дитини, новими умовами для особистісного розвитку.
Через це надзвичайно важливо допомагати дитині в цей період,
для того, щоб запобігти виникненню небажаної тривожності.
Оскільки підвищена тривожність відбивається на всіх сферах
життєдіяльності дитини, помітно погіршуючи її самопочуття й
ускладнюючи відносини з навколишнім світом.
Список літератури:
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Мар’яна Верстюк
Науковий керівник – доц. Проскурняк О.П.
Психологічні особливості виховання
дітей з аутизмом
Сім’я, де виховується аутистична дитина – чи не найменш
захищена ланка суспільства. Дитячий аутизм вперше був
описаний у 40-х роках ХХ століття. За частотою дитячий аутизм
перебуває на четвертому місці серед різноманітних видів
хронічної нервово-психічної патології у дітей після розумової
відсталості, епілепсії та дитячого церебрального паралічу. За
останні 20-25 років проблема аутизму почала активно
досліджуватись і свої праці їй присвятило багато лікарів і
психологів: В.М. Башина, К.С. Лєбєдінськая, О.С. Нікольськая,
Є.Р. Баєнськая, О.Б. Богдашина, С.Барон-Кохен, Л.Вінґ,
Б.Шелдон, Е.Шоплер, І. Ловаас, Ю. Фріт, І.Б. Карвасарская, О.С.
Аршатская, В.Є. Каган, К.О. Островська, М.Т. Скрипник, І.А.
Марценковський, О.В. Дружинська, Я.Б. Бікшаєва та інші.
Дослідження таких вчених як Дж. Холройд, Д. МакАртур,
Р. Боум, Р. Швейцер, А. Баґенхолм, К. Ґілберґ, С. Фісман,
Л. Вольф вказують на те, що аутизм викликає більше стресових
ситуацій у родині, аніж інші порушення розвитку. Дослідження
К. Хоупс і С. Харріс звертають увагу на те, що батьки
скаржаться на низький рівень прихильності з боку дитини,
низький рівень задоволення від її виховання, нестачу
інтерперсональної взаємодії, що спричинює підвищення рівня
стресу у батьків [1]. У сім’ях, де виховується аутистична
дитина, такі побутові дії як спільні сніданки, проведення вакацій
чи одноденних подорожей, на думку Дж. Холройда та
Д. Мак Артура, негативно впливають на батьківсько-дитячі
стосунки [2].
Специфіка аутизму полягає у своєрідності емоційної сфери,
яка викликає відстороненість дитини від оточення. Це
виявляється в непередбачуваній поведінці аутистичної дитини.
Дивна поведінка дитини, яка виглядає здоровою, викликає
неприхильність та осудження з боку середовища, яке трактує її
як ″невиховану дитину″, а її батьків як таких, які не вміють нею
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опікуватись. Це, зазвичай, призводить до конфлікту з
оточенням, і, як наслідок – до цілковитої ізоляції сім’ї.
Психологи
Е. Пісула,
Т. Ґалковські,
Дж. Холройд,
Д. МакАртур, М. Брістоль вважають, що батьки аутистичних
дітей в більшій мірі схильні до емоційного вигорання, аніж
батьки дітей з іншими порушеннями. Такий стан виникає через
те, що аутистична дитина потребує систематичного догляду.
Опіка і виховання такої дитини викликає почуття усамітнення,
ізоляції, а також відчуття, що витрачені на дитину сили не
мають сенсу. Виховання аутистичної дитини передбачає
використання значних психологічних ресурсів (втрата
внутрішньородинних і позародинних контактів і зв’язків,
відсутність інтересів, які виходять за межі, пов’язані з хворобою
дитини), а також і фізіологічних (безсоння, головна біль,
порушення кровообігу) [3].
Отож проблема батьківського ставлення до аутистичних
дітей заслуговує особливої уваги. У цій роботі центральним є
питання ціннісно-орієнтаційних та емоційних аспектів
ставлення батьків до аутистичних дітей. Ці питання у
психолого-педагогічних
дослідженнях
залишаються
недостатньо
з’ясованими
і
потребують
додаткового
теоретичного та емпіричного опрацювання. У зв’язку з тим, що
у нашій країні досвід роботи з аутистичними дітьми майже
відсутній, а система допомоги родинам, де виховується така
дитина, лише почала формуватись, актуальним питанням є
пошук шляхів подолання негативних емоційних станів батьків
та зміни їхнього ставлення до аутистичної дитини.
Список літератури:
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Науковий керівник – доц. Проскурняк О.П.
Юнацький вік як період здійснення
шлюбного вибору
Зростання кількості розлучень, особливо в перші роки
подружнього життя, свідчить про необхідність та актуальність
пошуків шляхів стабілізації сім’ї, зокрема підходу до її
створення, формування в молоді адекватного образу шлюбного
партнера.
Проблеми формування уявлень про шлюбного партнера
піднімали у своїх дослідженнях М.О.Абалакіна, О.О.Бодальов,
М.В.Вовчик-Блакитна, А.М.Волкова, Т.В.Галкіна, Е.Ейдеміллер,
Д.Т.Іванов, І.Клементович, Л.А.Коростильова, В.П.Левкович,
Г.Навайтис, М.М.Обозов, Д.В.Ольшанський, В.О.Сисенко,
Р.П.Федоренко, Н.Ф.Федотова, В.Юстицькіс, серед зарубіжних
авторів – А.Адлер, Д.Басс, Е.Берн, Е.Бершайд, К.Вітек, А.Гросс,
С.Будассі, Д.Майєрс, А.Маслоу, Л.Рейтер, Г.Уайт, З.Фрейд,
Е.Фромм, У.Харлі, К.Хорні, З.Цельмер, К.Юнг та інші.
Оптимальність
шлюбного
вибору
визначається
компонентами подружньої сумісності. До них відносяться
однорідність за складом, походженням і властивостями
психічних, соціальних та фізичних рис, збіг ціннісних
орієнтацій та узгодженість рольових уявлень партнерів. Ці
фактори і є передумовами, які забезпечують стабільність і
благополучність шлюбу та успішність взаємодії подружжя.
Готовність
до
шлюбу
об’єднує
в
собі
ряд
аспектів:1.Сформованість морального комплексу – готовність
взяти на себе нову систему обов’язків стосовно шлюбного
партнера і майбутніх дітей. 2.Підготовленість і налаштування до
повсякденного міжособистісного спілкування і співпраці у сім’ї.
Це означає необхідність узгодженості ритмів життя подружжя,
що є обов’язковим для нормального функціонування сім’ї.
3.Усвідомлення та повага до прав і гідності інших членів сім’ї,
визнання рівності у міжособистісних стосунках. 4.Здатність до
самовідданості стосовно партнера. 5.Володіння емпатійними
рисами, які пов’язані з проникненням у внутрішній світ
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партнера. Важливість цього аспекту зумовлена зростанням
психотерапевтичної ролі шлюбу. 6.Висока культура почуттів і
поведінки особистості. 7.Вміння конструктивно вирішувати
конфлікти, здатність до саморегуляції своєї психіки і поведінки
[1], [2].
Крім соціально-психологічної готовності до шлюбу, для
побудови молодої сім’ї важливою є соціально-психологічна
зрілість особистостей обох партнерів. Показником зрілості є
прийняття відповідальності молодої людини за власні вчинки і
поведінку. Для соціально-психологічної зрілості характерні
відсутність егоїзму, агресивності, здатність визнати свої
помилки, спрямованість до постійного саморозвитку у
подружніх стосунках. Усі ці риси не досягаються миттєво, а
здобуваються, виховуються впродовж певного періоду і є
психологічним надбанням юнацького віку. соціальнопсихологічна зрілість залежить від таких факторів, як статеворольова психологічна готовність виконувати роль чоловіка і
дружини, а згодом – батька та матері, і готовність до узгодження
функціонально-рольових зв’язків між подружжям [1].
Особистісну зрілість у стосунках в сім’ї забезпечують такі
фактори:
комунікативні
уміння,
володіння
засобами
саморегуляції, вміння надавати психологічну підтримку,
доброзичливість, вміння прощати, толерантність до недоліків
іншого, соціальна активність [2].
Отже, у юнацькому віці формується якісно вищий рівень
самосвідомості особистості. Надбанням цього вікового періоду є
здатність особистості самостійно і відповідально робити життєві
вибори. Тому важливим елементом системи виховання є
підготовка молоді до шлюбу та подружнього життя.
Список літератури:
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Анна Воробець
Науковий керівник – доц. Мацьопа Р. Л.
Інклюзивна освіта як соціальна реабілітаційна
проблема
Інвалідність у дітей означає суттєве обмеження
життєдіяльності, вона сприяє соціальній дезадаптації, яка
обумовлена порушеннями у розвитку, труднощами у
спілкуванні та придбанні професійних навиків. Засвоєння
дітьми з обмеженими функціональними можливостями
соціального досвіду, включення їх в існуючу систему
суспільних відносин потребує від суспільства певних
додаткових заходів та зусиль, що можуть бути реалізовані через
систему інклюзивної освіти. Діти з обмеженими можливостями
є незахищеною категорією населення, саме тому удосконалення
системи інклюзивної освіти в Україні є актуальною проблемою
загальної системи реабілітації маргіналізованих верств
населення.
Метою даного дослідження є висвітлення проблем розвитку
інклюзивної освіти як важливого реабілітаційного заходу
спрямованого на відтворення порушених чи втрачених дитиною
суспільних зв’язків та відносин.
Для широкої громадськості ідеї інклюзивної освіти та її
впровадження в Україні сьогодні є ще малознайомими. Однак
процес інклюзії в освіті – залучення дітей із особливими
потребами та обмеженими можливостями за станом здоров’я до
умов загальноосвітніх навчальних закладів - існував в
українському суспільстві завжди [4, c. 27].
Наказ Міністерства освіти та науки «Про затвердження
Концепції розвитку інклюзивного навчання» від 01.10.2010 року
№ 912 висвітлює термін «інклюзивне навчання» як комплексний
процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з
особливими освітніми потребами шляхом організації їх
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі
застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з
урахуванням
індивідуальних
особливостей
навчальнопізнавальної діяльності таких дітей [1].
З 2000 року в Україні розпочато ініційований
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Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» та підтриманий
Міністерством освіти і науки України, освітній експеримент, в
межах якого діти з особливими потребами отримали можливість
навчання у загальноосвітніх школах [3, c. 34].
Незважаючи на законодавчу активність, більшість законів з
питань освіти, що закріплюють державні гарантії щодо надання
в Україні освітніх можливостей дітям з особливими потребами,
не забезпечені механізмами реалізації. Тому дана проблема
залишається державною проблемою.
Окрім того, впровадження інклюзивної освіти має на своєму
шляху низку перешкод, зокрема:
- недостатність фінансування місцевих бюджетів, оскільки в
дотації вирівнювання не враховується необхідність фінансового
забезпечення особливих потреб дітей з особливими потребами;
- складність програм ЗОШ для даної категорії дітей, навіть
при умовах адаптації інклюзивна освіта не досягає мети [4];
- існує брак теоретичних знань та практичних навичок
фахівців роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
- проблеми неадекватного сприйняття дитини з особливими
потребами однолітками, учителями, батьками [2, c. 47].
Отже, інклюзивна школа вимагає формування позитивної
громадської думки, законодавчого, нормативно-правового,
наукового та навчально-методичного забезпечення й термінової
підготовки кадрів, підвищення фахового рівня педагогів саме в
цьому напрямі.
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Психологічні особливості особистісної самореалізації
хворих на ревматизм
Можливість і здатність до самореалізації, досягнення її
оптимального рівня приносять людині задоволення від життя і
стають запорукою її щастя і високого рівня здоров’я. Тому
проблема самореалізації особистості в конкретних життєвих
умовах залишається завжди актуальною. А особливо у хворих
на ревматизм, особистісні потреби яких стає важче
задовольнити в зв’язку з госпіталізацією.
Мета роботи: характеристика особливостей самореалізації
хворих на ревматизм для подальшого планування психологічних
інтервенцій, спрямованих на покращення якості життя
пацієнтів.
Методи
дослідження:
методики
«САМ»;
«Рівень
співвідношення Цінності і Доступності в різних життєвих
сферах» О.Б.Фанталової; проективна методика «Людина, яка
зриває яблуко»; методи математичної статистики.
Вибірка дослідження: основна група – хворі на ревматизм (n
= 20); група порівняння - хворі на виразкову хворобу (ВХ)
шлунку і 12-палої кишки (n = 20); контрольна група – практично
здорові особи (n = 20). Середній вік – 44 р. Дослідження
проводилося на базі Чернівецької обласної клінічної лікарні.
Результати. Різницю за рівнем самореалізації між групами
аналізували за критерієм Крускаля-Уоллеса. Найвищий (р ≤
0,01) показник самореалізації виявлений у групі практично
здорових досліджуваних. Хворі на ВХ менш самореалізовані,
відчувають труднощі у сфері контактів. Найнижчі (р ≤ 0,01)
показники виявлені в групі хворих на ревматизм, що свідчить
про їхнє виражене незадоволення собою, завищене прагнення до
досягнень і, разом з цим - недовірливість і невпевненість у собі;
знижену здатність до автономності.
Досліджуючи ціннісно-мотиваційну сферу, ми виявили в
основній групі внутрішній конфлікт у сфері "здоров’я" (70%).
«Мотиваційний вакуум» спостерігається у сфері "краса природи
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і мистецтва" (30%), а також, на відміну від групи порівняння, у
пацієнтів з ревматизмом відсутній внутрішній конфлікт у
сферах "щасливе сімейне життя" і "любов".
Неусвідомлювані тенденції у досягненні особистих цілей
проявилися у малюнках респондентів, аналіз яких показав, що
хворі на ревматизм значно (р ≤ 0,001, за критерієм КрускаляУоллеса) поступаються практично здоровим у енергетичному
забезпеченні своєї діяльності, а хворим на ВХ - у використанні
простору. Це говорить про значно менше використання енергії і
активності в процесі досягнення цілі хворими ревматизмом,
вони менш уважні до деталей, прагнуть виконати завдання
швидше проте менш якісно, економлячи власні ресурси.
Кореляційний аналіз результатів дав підстави зробити
висновок люди, які почуваються самореалізованими, мають і
здатні оптимально витрачати більше енергетичних ресурсів для
максимально ефективного досягнення цілей; і саме такий
ергономічний спосіб вирішення поставлених задач свідчить про
високу здатність до самоактуалізації.
Висновок. Отже, загальний рівень самореалізації хворих на
ревматизм є значно нижчим за такий у практично здорових
людей і хворих на ВХ. Найбільші труднощі самореалізації
респонденти даної групи відчувають у сферах здоров’я,
матеріально-забезпечене життя і загалом у стосунках з іншими
людьми. І саме ці сфери мають для них найбільшу суб’єктивну
вартість. При цьому спостерігається недостатність власних
ресурсів (енергетичних, операційних) для самостійного
вирішення проблеми, що вказує на необхідність надання
адекватної фахової психологічної допомоги, у розробці шляхів і
способів якої ми і вбачаємо перспективу наших подальших
досліджень.
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Основоположники професійного бандурного
мистецтва на Буковині
З 1940 року, коли північна частина Буковини возз’єдналася з
центральною Україною, починається професійний розвиток
українського музичного мистецтва на Буковині, відкривається
Чернівецьке музичне училище. Та ще довгих тридцять років
пробиває бандура собі шлях до професійної освіти на Буковині.
Метою роботи є висвітлення особистостей перших
бандуристів Буковини, які стали основоположниками
бандурного мистецтва буковинського краю.
У 1971 році в музичному училищі відкривається клас
бандури. Веде його випускниця Львівської державної
консерваторії Василевич Романа Володимирівна. Викладач
створює ансамбль бандуристок, які здебільшого були
випускниками ДМШ сусідньої Івано-Франківської області.
Раїса Октябринівна Кузьменко народилася в мальовничому
містечку Долина, що на Івано-Франківщині. За роки праці на
посаді старшого викладача-методиста музичного училища класу
бандури Раїса Октябринівна підготувала понад 80 спеціалістів,
які працюють сьогодні в музичних школах. Більшість з них
закінчили, або продовжують навчатися у вузах України –
Київській та Львівській консерваторіях, Київському інституті
культури, інших навчальних закладах. Добрий десяток її
випускників стали лауреатами Всеукраїнських і Міжнародних
конкурсів бандурного мистецтва. Серед них – Тарас Столяр,
Тетяна Всеволодська, Галина Савчук, Оксана Тимощук, Галина
Оклія, Надія Миронюк та багато інших.
Та багато залишилось недописано, недоспівано, недомріяно.
Важка хвороба назавжди зупинила стрімкий потік творчості.
Вирвала цю творчу особистість з мистецьких рядів.
Ольга Миколаївна Хомин-Геник. По класу бандури пані
Ольга навчається у першої бандуристки на Буковині Василевич
Романи Володимирівни (випускниці Льв. конс.). Як зазвичай
ведеться, найкращі випускники училища залишалися працювати
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у стінах рідного закладу. У 1971 році вона відкриває клас
бандури в ДМШ № 2. Керівництво училища пропонує здібній
випускниці роботу викладача по класу бандури, проте через
півроку Ольга Миколаївна виявляє бажання продовжити
розвиток своїх здібностей у Львівській державній консерваторії.
Після закінчення навчання Ольга Хомин повертається на роботу
до вже рідних їй Чернівців. З 1978 року і по цей час невтомно
працює пані Ольга викладачем нині училища мистецтв ім.
С.Воробкевича. У грудні 2009 року наказом Міністерства
культури України, за багаторічну та плідну працю, Ольга
Миколаївна була удостоєна почесного звання заслужений
Працівник культури України.
Її вдячні випускники розлетілися по різних куточках
України. Хто продовжує навчання у вищих закладах, а хто
доносить бандурне мистецтво до юних сердець, працюючи
вчителем ДМШ міста й області. Гордістю Ольги Миколаївни є
випускники консерваторій: Ткачук Марія, Шпарин Тетяна,
Скакун Людмила, Кушнір Тетяна, Мокрогуз Інна, Моргач
Василь, Гаврилюк Сніжана, Островська Тетяна, Мигалюк
Руслана – учасниця концертної групи «Шрі Чін Мойя» при ООН
м. Нью-Йорк. З відкриттям кафедри музики Чернівецького
національного університету ім. Ю.Федьковича О.Хомин
відкриває роботу класу бандури.
На сучасному етапі бандура набула неабиякого поширення у
буковинському краї. Все частіше ми зустрічаємо зацікавленість
цим інструментом не тільки дівчатками, а й хлопчиками. Та
мусимо визнати, що саме жінки відродили й удосконалили
бандурне мистецтво на Буковині.
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Науковий керівник – проф. Жоголь Л. Є.
Педагогічні умови розвитку
пізнавальної активності школярів
Психологічною і педагогічною наукою встановлено, що
важливим мотивом діяльності людини є інтерес — вибіркова
спрямованість особи на ті чи інші об'єкти, яка виявляється у
прагненні пізнати їх, займатися саме цією діяльністю. Отже,
інтереси виступають стимулом активності особистості. Все, за
що бореться людина, випливає з її інтересу. Тому перш ніж
шукати шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів на
уроках, слід дізнатися, що дітей особливо цікавить. Інтерес є
тією іскоркою, з якої згодом розгоряється жадоба до знань. Він
— основа розвитку нахилів учнів, а отже, і їх професійного
спрямування [2].
Головна задача сучасної школи — розвивати кожну дитину
як неповторну індивідуальність. З огляду на це велике значення
має місце формування в учнів творчого потенціалу прагнення до
самостійної пізнавальної діяльності, вміння ставити і
вирішувати нові проблеми. [1] Розв'язувати ці завдання
належить педагогічній науці, призначення якої створити нові,
ефективніші технології навчання школярів. Жодна технологія не
буде ефективною, якщо учня не навчити вміння вчитися. На
думку В. Сухомлинського, саме своєчасно і міцно сформоване
вміння вчитися дає можливість розвинути пізнавальну
активність учня. Тепер сучасний стан роботи по виробленню в
учнів умінь і навичок є однією з основних причин
незацікавленості дітей у здобутті знань.
Цим не створюється необхідної ґрунтовної основи
постійного самовдосконалення особистості. шляхи, які б
сприяли міцному формуванню загальнонавчальних умінь і
навичок, що у кінцевому результаті привело б до підвищення
ефективності навчання і, що особливо важливо, активізації
самостійної роботи учнів.
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Науковий керівник – доц. Галичанська А.В.
Поняття неформального лідерства як фактору
згуртованості підлітків
Підлітковий вік є особливим сензитивним періодом у
становленні молодої людини як особистості. Важливе значення
для підлітка на даному віковому етапі мають міжособистісні
відносини у групі однолітків. Спілкування з ровесниками стає
більш довірливим і рівним. Діти намагаються об’єднатися у
групи за спільністю думок, поглядів, цінностей. Але в той самий
час кожен з них прагне, щоб саме його думки, погляди і цінності
сповідувала дана група.
Неформальний лідер – це член групи, який офіційно не має
керівної посади, але через свої особисті якості, життєвий досвід
і поведінку займає особливе положення – лідерське [5].
Неформальне лідерство для підлітків є тим засобом, за
допомогою якого вони можуть себе реалізувати у частково
ізольованому середовищі їхнього перебування. Групова
згуртованість при цьому виступає захисним фактором,
створюючи у такий критичний для дитини період почуття
безпеки і безумовного прийняття групою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що такі
психологічні характеристики малої групи як неформальне
лідерство та групова згуртованість є достатньо популярними
темами для вивчення. Різні аспекти проблеми неформального
лідерства висвітлюються у дослідженнях Л. Орбан-Лембрик [3]
(показала механізм висування неформального лідера у малій
групі), О. Залужний [1] (виявив типологію лідерів серед дітей).
Розвиток соціальної активності та цілеспрямованості
необхідно починати якомога раніше, особливу увагу
приділяючи вихованню впевненості дитини у власних силах.
Якісні зміни, що відбуваються в інтелектуальній та емоційній
сферах особистості підлітка породжують новий рівень його
самосвідомості, потреби у самоствердженні, рівноправному та
довірливому спілкуванні з ровесниками та дорослими. Як
зазначає Л. Орбан-Лембрик, «у спілкуванні з ровесниками в
підлітків формується не лише перше, більш серйозне,
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порівнянно з ранніми віковими зв’язками, товариство, де вони
дістають підтримку й можуть досягти самовираження, але й
вирішується чітке завдання: здобути в суспільстві визнання
своєї соціальної значущості» [4]. Впливовим чинником
внутрішньогрупової єдності та згуртованості є лідерство [3].
Оскільки лідерство є системою відносин у групі, його належить
розглядати як групове явище, адже лідер завжди є елементом
цієї структури. Для лідера необхідно сформувати і згуртувати
колектив або групу, визначити її мету, поставити перед людьми,
які входять до групи, необхідні завдання, забезпечити контроль
виконання. Інакше кажучи, у малій групі роль лідера полягає в
згуртуванні її учасників і спрямуванні їх діяльності [2].
Отже, неформальне лідерство у групах підлітків має
особливий характер. Лідер серед підлітків намагається змінити
структуру групи згідно свого бачення, запровадити певні
групові традиції, цінності і норми, які б сприймалися усіма
членами групи. Неформальний лідер у даному випадку
намагається не лише самовиразитися чи отримати певні права
на винятковий вплив на групу однолітків, але й згуртувати цю
групу. Неформальне лідерство базується не на формальних
повноваженнях, а на авторитеті лідера, його визнанні
оточенням, а неформальний лідер – це індивід, який має
істотний вплив на групу завдяки своїм здібностям й авторитету,
а не формальний статус.
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Науковий керівник – доц. Бойчук І.І.
Психолого-педагогічний аналіз змісту професійної
компетентності майбутніх учителів музики
Розвиток сучасної освіти все більше спрямований на
забезпечення можливості успішно здійснювати професійні
функції у соціокультурних умовах. Саме набуття життєво
важливих компетентностей може дати людині можливість
орієнтуватися в інформаційному просторі швидкоплинних
соціальних умов і забезпечити конкурентоспроможність на
ринку праці.
Визначаючи зміст професійної компетентності педагога,
поняття
«компетентність»
розглядається
у
вимірах
кваліфікаційної характеристики вчителя. Компетентність
охоплює не тільки суму «знань – умінь – навичок», а містить,
крім когнітивної й операціонально-технічної, ще й
індивідуально-значущу, креативну та інші складові особистості
[1, 21]. За дослідженням російський вченого Е.Зеєра,
«компетентність
виступає
результатом
навчання…
Компетентність людини визначають її знання, уміння та досвід.
Здібність мобілізувати ці знання, вміння та досвід у конкретній
соціально-професійній ситуації характеризує компетенцію
професійно успішної особистості» [2, 49]. Компетенції, як
вважає автор, дозволяють установити зв'язок між знаннями і
ситуаціями, набути досвід вирішення проблем [2, 53].
У музичній освіті компетентнісна парадигма має
кардинально інноваційний характер. Компетентнісний підхід
трансформує традиційні орієнтири музично-педагогічної освіти
набуття знань, умінь, навичок різного рівня узагальненості,
вимагаючи
прогнозованих
передбачуваних
результатів,
орієнтованих
на
продуктивне
виконання
майбутньої
професійної діяльності. Особливістю такого підходу є не тільки
набуття і засвоєння знань, виконавських умінь, розвитку
творчих якостей у галузі мистецтва, а і вироблення вже за час
навчання здатності до їх критичного та самокритичного
переосмислення, оцінювання, творчого застосування у
практичній діяльності.
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Тому основою професійної підготовки майбутніх учителів
музики повинна бути не абстрагована мистецька обізнаність, а
практичне використання власних мистецьких досягнень,
формування загальної і фахової культури. Традиційна установка
на «передачу» від вчителя знань має рішуче поступитися
процесам самовдосконалення, саморозвитку, самоосвіти,
самовиявлення і самореалізації у майбутній професійній
діяльності, музичній творчості.
Аналізуючи наукову літературу, хочемо зазначити, що
формування музичної компетентності майбутнього вчителя
музики неможливе без використання у навчальному процесі
комплексу мистецтв. Таке «поліхудожнє» навчання передбачає
вивчення художніх явищ у різних видах мистецтва. Їх
порівняльний аналіз і виявлення особливостей різних видів
мистецтва сприяє формуванню цілісного знання, художнього
світогляду, розуміння єдиної художньої картини світу. Таким
видом роботи у фортепіанному класі є виконання «музичнотематичних добірок». За відгуками викладачів – це є
найцікавіша форма роботи, зорієнтована на музичнопедагогічну діяльність у школі.
Підготовка «музично–тематичної добірки» передбачає
ретельне обміркування програми, побудову драматургії з
урахуванням особливостей слухацької аудиторії, власне
виконання та коментування музики. Така форма роботи
потребує неабияких творчих зусиль студента, використання і
розширення
арсеналу
культурологічних,
педагогічних,
психологічних знань, виконавської майстерності й артистизму.
Саме поєднання виконавської та лекційної діяльності
забезпечує розвиток умінь встановлювати контакт з учнівською
аудиторією, зважати на особливості дитячого музичного
сприймання.
Список літератури:
1.Волобуєва Т. Б. Оновлення змісту професійної компетентності
педагогічних кадрів // Рідна школа. - 2006. - № 3. - С. 21-23
2.Зеер Э.Ф.,Павлова А. М., Сыманюк Э. Э. Модернизация
профессионального образования: компетентностный подход: Учебное
пособие. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2005. –
216с.

80

Мар’яна Гой
Науковий керівник – доц. Романюк С.З.
Формування орфоепічних навичок українського
мовлення першокласників у поліетнічному середовищі
Українська мова є обов’язковим предметом вивчення в усіх
навчальних закладах країни. Вона вивчається не тільки у
школах з українською мовою навчання, але і в школах, де
навчання здійснюється іншими мовами.
Однією з актуальних проблем навчання українській мові,
особливо в поліетнічному середовищі, є формування
орфоепічних умінь та навичок. Правильно оформлене у
звуковому відношенні мовлення – важливий компонент
загальної освіченості та культури людини. У розв’язанні цієї
проблеми особливе значення має початковий період навчання
мови, коли закладаються основи практичного засвоєння
українського мовлення [2].
Аналіз діючого підручника з української мови (усний курс)
для першого класу засвідчує, що на його матеріалі можна
формувати орфоепічні навички українського мовлення. Однак
ефективність цього процесу буде вищою, якщо матеріали
підручника доповнити вправами, які засновані на зіставному
аналізі фонетико-орфоепічних явищ української та російської
мов, тому що не всі першокласники на початок навчання
володіють мовленням, яке відповідає орфоепічним нормам
української літературної вимови.
Загальна послідовність роботи з формування орфоепічних
навичок українського мовлення передбачає два підходи до
опрацювання матеріалу: 1) від окремого звуку; 2) від речення чи
цілого тексту.
У першому випадку робота спрямовується над окремими
звуками, потім над складами, словами з цими звуками, а також
словосполученнями, реченнями та текстами. Отже, певна
орфоепічна норма опрацьовується на одиницях різних мовних
рівнів.
У другому випадку роботу потрібно здійснювати навпаки від
текстів до звуків вправи, розроблені на матеріалі одиниць різних
мовних рівнів, спрямовані на розвиток навички сприймати на
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слух ці одиниці, не змішувати подібні за звучанням, але не
однакові одиниці, вимовляти їх у відповідності з орфоепічними
нормами української мови, а також використовувати у власному
мовленні [2, 32].
Система вправ з формування орфоепічних навичок
українського мовлення містить матеріали, в яких представлені
одиниці різних мовних рівнів: звуки; слова; сполучення слів;
речення; зв’язні тексти. У процесі навчання вимови ми
використовували різні види вправ. Це дві великі групи вправ:
слухові й артикуляційні. Серед слухових виокремлюють вправи
на цілісне розуміння, а також співвіднесення з малюнком і
вправи на розрізнення слів: а) з двох мов: української –
російської, б) правильних – неправильних за вимовою; в) форми
слова однієї мови. Серед артикуляційної групи вправ виділяють
вправи імітаційні та вправи на самостійну вимову.
Формування
у
першокласників
автоматизованих
орфоепічних навичок українського мовлення буде ефективним,
якщо на кожному уроці української мови учні будуть
тренуватися у вимові. Цього можна досягти, якщо застосовувати
парні види робіт, а також роботу у невеликих групах.
Отже, однією з важливих ознак культури українського
мовлення є його відповідність орфоепічним нормам. Естетична
цінність правильної вимови дуже велика, оскільки це своєрідне
дзеркало, яке яскраво відображає ступінь загального
інтелектуального розвитку людини. Робота з формування
орфоепічних навичок має будуватися так, щоб не лише
виробляти в учнів навички правильної вимови, а й формувати
толерантне ставлення до інших мов, підвищувати культуру
спілкування у поліетнічному суспільстві.
Список літератури:
1. Тихоша В.І. Робота словесника над попередженням
інтерференції в школах з російською мовою навчання / В.І.Тихоша //
Українська мова і література в школі. – 1991. – № 11. – С. 16-21.
2. Трунова В.А. Розвиток мовлення молодших школярів в
умовах білінгвізму: [Монографія] / В.А. Трунова. – К.: Вища шк. –
2001. – 99 с.
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Діана Гонца
Науковий керівник - доц. Мудрий Я.С
Проблеми статеворольової соціалізації підлітків
у сучасній школі
Особистісне самовизначення і соціалізація сучасних
школярів відбувається в складних соціально-економічних
умовах, які характеризуються суперечністю життєвих ціннісних
пріоритетів. Ці умови активізували процес модернізації освіти.
Відбулося чимало змін і в організації, і у змісті освітнього
процесу, проте через свою незбалансованість вони не надали
йому цілісності. «Нові» освітні технології, що постійно
впроваджуються «згори», ґрунтуються на старих засадах: вони
не враховують пізнавальні можливості та психологічні
особливості сучасних учнів, зокрема їх статеворольову
поведінку [3, с. 23].
Школа як важливий навчальний заклад впливає не лише на
інтелектуальну, емоційну сферу учня, а також істотно впливає
на формування статеворольової ідентифікації учня [2, с. 132134]. Цей вплив розпочинається зі вступом дитини до школи і
відбувається впродовж усього періоду навчання. Яскраво вплив
школи на статеворольову ідентифікацію учня проявляється в
підлітковому віці, коли остаточно встановлюється статева
ідентичність.
У дослідженнях вітчизняних науковців розкрито різні
аспекти проблеми статеворольової соціалізації підлітків у
сучасній
школі,
серед
яких
відзначали
проблему
статеворольової соціалізації та культуру статеворольової
поведінки — Т. Говорун, В. Каган, І. Кон, Г. Крайг, В.
Ромонова, Л. Столярчук, В. Кравець, О. Кікінежді, І. Кон тощо
На проблеми статеворольового самовизначення підлітків
впливають не лише особливості перехідного віку, але й фактори
соціального середовища, зокрема негативний досвід стосунків
між батьками підлітків, брак науково обґрунтованої програми
статевого виховання [4, с. 53-54].
Індиферентність української освіти до статевих відмітностей
виражається також і в її змістовій безадресності. Тоді як зміст
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навчальних планів і шкільних дисциплін має виражену
технократичну, природничо-наукову тенденцію і побудований з
урахуванням
перспективи
залучення
випускника
до
технологічного процесу (внаслідок цього його можна
розглядати як переважно чоловічий), форми організації
навчання з самого початку вимагають старанності, уважності,
дисциплінованості, що за психофізіологічними параметрами
відповідають переважно жіночим якостям. Складна ситуація
пов’язана з неврахуванням темпів статевого дозрівання
сучасних підлітків. Учителі прагнуть обійти так звані «гострі
кути» при висвітленні питань дружби та кохання між юнаками
та дівчатами. Але найбільше вони бояться питань щодо
сексуальних стосунків. Побоюючись сказати підліткам щось
зайве, школа дає їм значно менше інформації з цих питань і
робить це значно пізніше, ніж треба. Якщо в сім’ї статева
соціалізація відбувається в процесі несвідомого, спонтанного
наслідування, копіювання дітьми поведінки дорослих, а тому
залежить насамперед від активності самої дитини, то у школі
цей процес підпорядкований протилежному організаційному
принципу: тут активно діючим агентом статевого виховання є
учитель [1, с. 93].
Отже, статева соціалізація в школі становить процес, в якому
одна людина одержує від іншої інформацію про те, як бажано
поводити себе в тій чи іншій ситуації міжстатевого спілкування.
Саме в цьому вбачається роль школи як першої в житті дитини
соціально-нормативної інстанції, завдання якої – прищепити
вихованцям поняття суспільної норми, надати більше чіткої
формалізації виявам їх статеворольової поведінки [2, с.36].
Список літератури:
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Наталія Григоровська
Науковий керівник - к.філ.н. Слоневська І.Б.
Формування іміджу освітнього закладу
Кінець ХХ століття в Україні був відзначений вагомими
політичними, економічними та соціальними змінами. Ринкова
система взаємовідносин кардинально змінила психологію
суспільства, зміст суспільних потреб та систему цінностей і
вплинула на всі сфери життя суспільства, в тому числі й освіту.
Це характеризується в сьогоденні модернізацією змісту освіти,
форм і методів, розробкою та апробацією нових освітньопсихологічних технологій, появою нових типів дошкільних
закладів. А ці зміни вимагають постійної роботи керівника
закладу освіти і всього педагогічного колективу над іміджем
своєї установи та власним «Я». Особливої значимості набуває
проблема створення позитивного іміджу освітнього закладу.[1]
Необхідність
формування
позитивного
іміджу
загальноосвітнього навчального закладу в сучасних соціальноекономічних умовах постає дуже гостро для кожної школи будьякої форми власності. Це пов'язано з тим, що з кожним роком
зростає конкуренція між загальноосвітніми навчальними
закладами. Такий стан закладів середньої освіти пояснюється
складною демографічною ситуацією, яка склалася в Україні.
Так, згідно зі статистикою, кількість учнів з кожним роком
скорочується. Це свідчить про те, що проблема набору
торкнеться не тільки початкової школи, але й старших
профільних класів загальноосвітньої школи як державної, так і
недержавної форми власності. Саме тому керівники
загальноосвітніх навчальних закладів змушені замислитися над
тим, у чому перевага їх навчального закладу над іншими. Не є
виправданим прагнення школи конкурувати на основі високих
показників загального незалежного оцінювання або на кількості
переможців в олімпіадах, оскільки не всі батьки зорієнтовані
тільки на результат навчання. Більшість із них приділяють увагу
сприятливому
психологічному
середовищу
в
школі,
комфортним умовам навчання, наявності системи додаткового
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навчання, різноманітності дозвілля дітей, бажанню дитини
навчатися саме в цій школі, класі тощо.
Створення позитивного іміджу освітньої організації
підвищує ефективність діяльності закладу освіти, дає
можливість більш повно задовольнити потреби «клієнтів»,
якими, передусім, виступають батьки учнів і самі учні. Як
свідчить практика діяльності керівників шкіл, здебільшого вони
психологічно не готові до вибору оптимальних шляхів
формування позитивного іміджу освітньої організації,
ефективної презентації себе й закладу освіти.[2]
Сьогодні поняття «імідж освітньої установи» разом з
поняттями «інновація», «моніторинг» стали характеристиками
освітньої системи і самих управлінців, тому створення іміджу
навчального закладу – важлива управлінська проблема. Саме на
сучасному етапі освітнім установам необхідно вміння просувати
себе на ринку освітніх послуг, використовуючи ті можливості,
які дозволяють зробити результат їх діяльності більш відкритим
для споживача. Імідж установи складається з цілого ряду
факторів і формується протягом тривалого часу, і в цьому
процесі інформація для всієї зацікавленої громадськості про
якість освітніх послуг відіграє основну роль, а продумана
стратегія використання маркетингових комунікацій для
позиціонування освітньої установи робить цей процес більш
ефективним і планомірним.
Список літератури:
1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навч.
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2. Фадеева М. В. Позитивний імідж загальноосвітнього
навчального закладу як чинник ефективності його діяльності / М. В.
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Тетяна Гринчук
Науковий керівник – доц. Савчук Н. С.
Філософський аспект управління
сучасною освітою
Поняття "управління' міцно ввійшло у вжиток багатьох
галузей знань.
Управління як теорія зародилось на початку XX століття.
Основоположниками першої школи "наукового управління"
були американський інженер Ф.Тейлор і французький менеджер
А.Файоль.
Галузь людського знання, яка допомагає здійснити функцію,
вид діяльності по керівництву людьми в найрізноманітніших
організаціях, одержала назву "менеджмент.
Еволюція управління в XX столітті полягає у використанні
досягнень багатьох наук для вирішення головної проблеми - як
одержати бажані результати на основі погоджених дій багатьох
людей.
Теорія управління освітою розроблялася ученими різних
країн [1].
Щоб освітній процес справді був ефективним і відповідав на
якомога більше питань, які висуває перед людиною теперішнє
суспільство, життя в ньому, потрібен належний рівень
керівництва, управління освітою.
Спрямування розвитку освіти в той чи інший бік
відбувається за допомогою такої форми діяльності людини, як
управління.
Проблемам підвищення ефективності та системності
державного управління присвячені численні роботи вітчизняних
учених, зокрема С. Дубенко, Г. Лелікова, В. Лугового,
Н.Нижник, О. Оболенського, В. Сороко, В. Яцуби та ін.
В.Бакуменко визнає, що фактор участі людини в процесі
управління, зокрема при прийнятті рішень, завжди
супроводжується фактором імовірності, і відповідно, фактором
ризику щодо розв’язання актуальних проблем для досягнення
визначених цілей організації [2].
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Тому важливою для вивчення та розуміння в галузі
державного управління є корпоративна свідомість державних
службовців сфери освіти, що взаємодіє з полем інтегративної
ідеології, ідеологій освітнього ряду і може або посилювати ці
поля, або, навпаки, послаблювати.
Список літератури:
1. Михальченко М.І. Освіта і наука: пошуки нових парадигм
модернізації // Вища освіта України. – 2001. – №2. – С.14-23.
2. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти: Навчальний посібник. –
К.: Центр “Магістр-S” Творчої спілки вчителів України, 1996. – 256с.
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Богдана Гузак
Науковий керівник – доц. Куб’як Н.І.
Вплив спадковості на дітей, які виховуються
у прийомних сім’ях
На формування особистості впливає спадковість. Тому одне з
перших і основних питань, яке виникає у прийомних батьків: як
генетична спадковість впливатиме на розвиток дитини? Генотип
конкретної людини містить два екземпляри кожного гена.
Навіть при однаковому вихованні діти будуть відрізнятися одне
від одного в силу своїх спадкових особливостей. Однак
кінцевий результат не визначається генами. Відомо, що діти,
усиновлені в благополучній сім’ї, за рівнем інтелектуального
розвитку виявляються близькими до своїх прийомних батьків і
можуть значно перевершити біологічних. Несприятлива
спадковість не визначає майбутнє дитини. Так, за даними
одного з датських досліджень, із хлопчиків, біологічні батьки
яких були злочинцями, в подальшому порушили закон 14%,
інші 86% не вчинили протиправних дій [1].
На дітей з несприятливою спадковістю прийомна родина
справляє досить сильний вплив, який може бути як позитивним
так і негативним. Результати зарубіжних досліджень показують,
що рівень злочинності серед прийомних дітей був вищим ніж у
суспільстві в середньому, але він був майже в два рази нижчим
ніж у їхніх біологічних батьків. На думку вчених, це свідчить
про те, що сприятлива ситуація в прийомній сім’ї знижує ризик
кримінальної поведінки у дітей з обтяженою спадковістю.
Але в деяких випадках сімейне середовище може посилити
ризик кримінальної поведінки. Діти, у яких біологічні і
прийомні батьки були засуджені, здійснювали злочини частіше
за інших. Це свідчить про те, що існують генотипи, які мають
підвищену чутливість до несприятливих аспектів сімейного
середовища (подібні явища в психогенетиці називають генотипсередовищною взаємодією) [3;].
Кримінальну поведінку прийомних дітей вивчали й шведські
вчені. Вони спочатку навіть не знайшли слабкого зв’язку між
засудженням дітей, вихованих прийомними батьками, і
поведінкою їх біологічних батьків. Серед шведів злочини були в
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основному наслідком зловживання алкоголем. Коли вчені
виключили з аналізу цей вид злочину, вони помітили слабкий
позитивний зв’язок між наявністю засудження у потомків та їх
кровних батьків. При цьому злочини в обох поколіннях
виявилися не тяжкими. В основному це були крадіжки і
шахрайство [2;]. Підтвердилась і чутливість дітей з обтяженою
спадковістю до особливостей прийомної сім’ї. Максимально
сприятливе сімейне середовище «нейтралізувало» ефект
генетичного тягаря. З іншого боку, найбільш високий ризик
порушити закон спостерігався у тих дітей з несприятливою
спадковістю, прийомна родина яких мала низький соціальноекономічний статус.
З середини 90-х років вчені проводять пошук конкретних
генів, які могли б впливати на величину ризику кримінальної
поведінки. Усі отримані на даний час дані ще потребують
уточнення. Однак заслуговує на увагу дослідження, проведене в
Новій Зеландії, яке показало, що особи з певними генетичними
особливостями виявилися менш чутливими до жорстокого
поводження з ними батьків. Це дослідження змусило вчених
замислитися над тим, чи варто взагалі говорити про спадкову
схильність до асоціальної поведінки. Можливо, більш точним
було б поняття генетично зумовленої незахищеності деяких
дітей по відношенню до несприятливих травмуючих подій [2;].
Отже, з приводу більшості хвороб, пов’язаних з генетикою,
прийомні діти «не гірші» за всіх інших. При необхідності за
порадою чи конкретною допомогою прийомні батьки можуть
звернутися до лікаря-генетика.
Список літератури:
1.
Реалізація права дитини на сімейне виховання: досвід,
проблеми, перспективи: Зб. Матеріалів між нар. Наук.-практ. конф. /
Упоряд.: О. С. Шипіленко, А. В. Гулявська-Черниш. – К.: Наук. світ,
2006. – 159с.
2. Соціальне становлення дитини у прийомній сім’ї: соціальний
супровід:. Бевз, Л. С. Волинець, А. Й. Капська та ін. – К.: Укр. Ін-т соц.
Досліджень, 2000. – 127с
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Стефанія Дарійчук
Науковий керівник – к.пед.н., асист. Звоздецька В. Г.
Розвиток соціального виховання
в Україні радянського періоду
Соціальне виховання розуміється як створення умов та заходів,
спрямованих на оволодіння і засвоєння підростаючим поколінням
загальнолюдських і спеціальних знань, соціального досвіду з
метою формування в нього соціально–позитивних ціннісних
орієнтацій .
20-30 роки ХХ ст. у СРСР характеризуються складною
соціально-економічною ситуацією в Україні, яка склалася в силу
багатьох чинників. Тому саме в цей час починає активно
розроблятися соціально-педагогічна проблематика і особлива
увага зосереджується саме на соціальному вихованні.
У липні 1920 р. Наркомос УРСР видав "Декларацію
про соціальне виховання дітей". У ній визначалися основні
принципи політики Радянської України у галузі освіти і виховання
підростаючого покоління. Декларація" вказувала на необхідність
виховання дітей в дусі комунізму, трудового виховання,
поєднання навчання і виховання у єдиному процесі. Окремі
питання у документі трактувалися з позицій теорії "відмирання
школи", замість шкіл рекомендувалися дитячі будинки та дитячі
комуни, основним підручником проголошувалося життя,
недооцінювалася роль сім’ї у вихованні дітей, а саме соціальне
виховання розглядалося як засіб руйнування сім’ї і усунення її від
виховання дітей [1].
На кінець тридцятих років склалася система принципів
соціального виховання, яке мало такі якості: цілеспрямованість,
зв’язок із життям, з практикою соціалістичного будівництва,
виховання у колективі, активність і самодіяльність дітей,
соціалістичний гуманізм та оптимізм, урахування вікових та
індивідуальних особливостей дітей, єдність виховання і навчання,
єдність виховних впливів. У ці роки в педагогічні науці
розроблялися проблеми формування моральної свідомості,
моральних почуттів, вироблення навичок і звичок поведінки;
питання
змісту
морального
становлення
особистості
інтернаціоналізму, комуністичного ставлення до праці суспільної
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власності, колективізму; проблеми виховання дисципліни
якнайважливішої моральної якості нової людини. А. Макаренко
вважав, що в умовах радянського ладу „недисциплінована людина
– це людина, яка виступає проти суспільства”, і її належить
розглядати „і з точки зору політичної, і моральної”.
А.С.Макаренко закликав розглядати людину не як ізольованого
індивіда, а як члена суспільства, в якого необхідно розвивати всі
індивідуальні здібності[2].
В аспекті проблеми громадянського виховання слід відзначити
плідну спробу узагальнення теоретичного і практичного досвіду
соціального виховання радянського суспільства 60-70 рр. ХХ ст.
В.Сухомлинського,
який
розглядав
громадянськість
у
нерозривному зв’язку з гуманізмом. Педагог розвинув ідею
А.С.Макаренка про колектив як першу школу громадянськості, в
якому формуються риси громадянина: сприйняття обов’язків;
виховується відповідальність за власну працю, поведінку, за
добробут людей, з якими особистість вступає в непрості
взаємовідносини [3].
У 80-х роках ХХ ст. у вітчизняній педагогіці переважала
позиція, згідно з якою громадянин – це особистість, основною
характеристикою якого є морально-етичні якості, що
проявляються в суспільно-політичній, трудовій активності,
боротьбі за соціалістичні ідеали й радянський спосіб
життя.Соціальне виховання мало яскраво виражену ідеологічну
спрямованість. Остання зумовила на кінець 80-хроків ХХ ст.
розрив між соціально-педагогічними виховними цілями і
реальними процесами, що об’єктивно впливали на формування
особистісно значущих виховних ідеалів і часто не збігалися з
проголошеними школою.
Список літератури:
1.Відчит Народного Комісаріату Освіти VI-му Всеукраїнському з’їзді
Рад. – Х., 1921. – 48 с.
2.Макаренко А.С. Педагогические сочинения: В 8 т. – М., 1985. – Т.
Педагогика, 1976.
3. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. – М.: Молодая гвардия,
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Науковий керівник – доц. Гаврилюк Л.П.
Принципи та наслідки
соціального сирітства в Україні
Соціальне сирітство – соціальне явище, спричинене
ухиленням або відстороненням батьків від виконання
батьківських обов’язків по відношенню до неповнолітньої
дитини [1].
Соціальні сироти — це особлива соціально-демографічна
група дітей, які в наслідок соціальних, економічних та
морально-психологічних причин залишились сиротами при
живих батьках. До соціальних сиріт належать і безпритульні та
бездоглядні діти, тобто діти вулиці. За визначенням ЮНІСЕФ
(Дитячого фонду ООН), діти вулиці це: діти, які не спілкуються
з власними родинами і живуть у тимчасових сховищах
(покинутих будівлях тощо) або не мають взагалі постійного
пристановища і кожен день ночують будь-де; їхніми
першочерговими потребами є фізіологічне вживання і пошук
житла; діти, які підтримують контакт із сім’єю, але через
бідність, перенаселеність, різні види експлуатації та зловживань
стосовно до них проводять більшу частину дня, а інколи і ночі
на вулиці; діти-вихованці інтернатів і притулків, які з різних
причин утекли з них і перебувають на вулиці [3].
Для будь-якого суспільства характерно, що зі зниженням
потенціалу загальнолюдських і духовних цінностей в ньому
активно проявляється феномен розвитку сирітства – зростає
кількість дітей, які залишилися без батьківського піклування. Ця
тенденція,на жаль, не обминула й Україну. Становище дітей, які
втратили біологічних батьків нині в державі дуже складне. Це
проблема національного значення, що потребує першочергового
розв’язання, сприятиме стабілізації демографічного розвитку
України, поліпшить умови розвитку дітей, які вже опинились у
скрутному становищі, а також сприятиме запобіганню
поширення цього явища в суспільстві.
За даними Державного комітету статистики, станом на
01.01.2011 р. в Україні налічується 98 119 дітей-сиріт і дітей,
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позбавлених батьківського піклування. Незважаючи на те, що в
країні функціонують 88 притулків для дітей та 32 центри
соціально-психологічної реабілітації дітей, кількість дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування, залишається
високою.
Виявлення причин, через які дитина втратила батьківське
піклування, має особливе значення тоді, коли розглядається
питання порушення базового права дитини жити і виховуватися
у сімейному колі.
Однією з суттєвих причин зростання кількості дітей,
позбавлених батьківського піклування, є зубожіння українських
родин. Особливо це стосується сімей з дітьми: у 2011 р. серед
родин із двома дітьми 40% жили за межею бідності, із трьома
дітьми і більше – 64%.
Феномен сирітства має певні юридичні наслідки –
порушується конституційне право дитини на сімейне виховання
та батьківське піклування, а це є порушенням одного з базових
прав дитини, проголошених Конвенцією ООН про права
дитини.
Отже, врахування причин і наслідків забезпечить, що
діяльність усіх відповідних соціальних інститутів, у тому числі і
держави, має бути спрямована на створення таких форм
виховання і утримання дитини-сироти, які хоча б певною мірою
могли компенсувати відсутність сім'ї. Певною мірою, тому що
всі ці форми можуть лише пом’якшити вплив негативних
факторів на дитину, становище, у якому вона опинилася, а не
компенсувати повністю відсутність її власної сім'ї [2].
Список літератури:
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2. Волинець Л.С. на допомогу батькам що мають дітей з
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Науковий керівник – доц. Радчук В.М.
Причини подружніх конфліктів
У психології під конфліктом розуміється зіткнення
протилежно спрямованих інтересів, цілей, позицій, думок,
поглядів суб'єктів взаємодії чи опонентів [1].
Дослідження М.І. Алексєєвої, Т.В. Говорун, С.В. Дворняка,
В.І. Зацепіна, Т.С. Кириленко, С.В. Ковальова, О.С. Кочаряна,
М.М. Обозова дозволяють стверджувати про наявність кризи, в
якій опинилась сьогодні українська сім’я як елемент соціальної
системи суспільства. Ознаками такої кризи є: високий рівень
незадоволеності подружнім життям, дисфункційний розвиток
взаємин у шлюбі, конфліктність, стійка орієнтація подружжя на
розлучення та малодітну сім’ю, нездатність досягти злагоди,
зростання кількості розлучень тощо. [2].
Як
справедливо
зазначають
дослідники,
сутністю
подружнього конфлікту є зіткнення суперечливих позицій
членів сім'ї. Неблагополучні сімейні пари характеризуються
тим, що між партнерами існують постійні сфери, де їхні
інтереси, потреби, наміри стикаються, породжуючи тривалі і
сильні негативні емоційні переживання [3].
Сімейні конфлікти – це протиборство між членами сім’ї на
основі зіткнення протилежно направлених мотивів і поглядів.
Вітчизняні та зарубіжні дослідники проблем сімейної
конфліктології вважають, що причинами подружніх і сімейних
конфліктів є: відсутність щирості і відкритості у спілкуванні в
сім’ї, відсутність високої самооцінки і оцінки один одним;
невміння взаємодіяти, прислуховуватися один одного;
відсутність довіри і поваги; невміння переживати почуття
відповідальності
за
кожного;
очікування
прояву
несправедливості зі сторони членів сім’ї; незбалансованість
взаємодій членів сім’ї; відсутність сімейних традицій і ритуалів;
відсутність почуття гумору і корисності проведення дозвілля
тощо [4].
Емельянов Станіслав Михайлович називає такі найважливіші
причини конфліктів у сім’ї: обмеження одним із подружжя
свободи, активності, дій, самовираження іншого; негативна

95

поведінка одного із членів сім’ї (алкоголізм, наркоманія,
токсикоманія); наявність протилежних інтересів, прагнень,
обмеженість можливостей для задоволення потреб одного із
членів сім’ї; авторитарний, жорсткий тип взаємовідносин, які
склалися в сім’ї; наявність важких матеріальних проблем, які
практично не можливо розв’язати; авторитарне втручання
родичів у подружні відносини; сексуальна дисгармонія
партнерів [3].
В.П. Ратніков вважає, що в період притирання подружжя
найбільш типовими причинами конфліктів можуть стати такі:
міжособистісна несумісність; претензії на лідерство; претензії
на перевагу; розподіл домашніх справ; претензії на управління
бюджетом; використання порад членів родини чи друзів;
інтимно-особистісна адаптація; розбіжності в потребах по
проведенню дозвілля, захопленнях [4].
В.А.Сисенко прийшов до висновку, що сварки і суперечності
базуються на наступних причинах: незадоволеність сексуальних
потреб одного з партнерів; незадоволеність потреби в цінності і
значимості свого “Я”; незадоволеність потреби одного або двох
партнерів в позитивних емоціях; пристрасть одного з партнерів
до алкогольних напоїв, азартних ігор; фінансові розбіжності
подружжя; незадоволеність потреби у взаємодопомозі,
взаємопідтримці, потреби в кооперації і співробітництва,
пов’язаних з розподілом праці в сім’ї, доглядом за дітьми [4].
Отже, основною причиною виникнення подружніх
конфліктів, на думку авторів, є розбіжності між уявленнями
партнерів стосовно потреб одне одного, між уявленнями й
очікуваннями одного стосовно іншого.
Список літератури:
1.Андреева Т.В. Психология современной семьи. Монография. –
СПб.: Речь, 2005. – 153 с.
2. Ковальова Л. Психологічні аспекти подружніх конфліктів.
Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з
дня народження Ю. Федьковича. – Чернівці, 2004. – с. 143–144.
3. Психология семьи. Хрестоматия: Учебное пособие для
факультетов психологии, социологии, економики и журналистики/
Ред. Д.Ф. Райгородский. – Самара: БАХРАК. – М., 2002. – с. 59 – 63.
4. Сысенко В.А. Супружеские конфликты. – М., 1989. – с. 73-84.
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Особливості спілкування дітей дошкільного віку
Дошкільний вік характеризується новою соціальною
ситуацією розвитку, коли значно розширюється сфера взаємодії
та коло спілкування дитини. Спілкування з дорослими значно
ускладнюється. Та дошкільнику вже недостатньо уваги
дорослого і спільної діяльності з ним, він прагне вступати в
стосунки з ширшим соціальним світом - у міжособистісні
відносини з однолітками. Оскільки це є необхідною умовою
формування у дитини суспільних якостей, прояву і розвитку
елементів колективістських взаємин у групі [2].
У науковій літературі широко представлені дослідження
проблеми взаємодії та спілкування дітей з дорослими та
однолітками. Розглядом даного питання займалися ряд
дослідників:
Л.С.Виготський,
А.С.Макаренко,
І.С.Кон,
М.І.Лісіна, А.Г.Рузська, Л.Н.Галігузова, Л.П.Стрілецька та інші.
Вітчизняні вчені висували такі погляди стосовно проблеми
спілкування та міжособистісних відносин дітей: на думку
А.С.Макаренка,
тільки
у
спілкуванні
формується
і
вдосконалюється особистість вихованця [3]; Л.С.Виготський
зазначає, що міжособистісні відносини розвивають та
зміцнюють стосунки дітей; а І.С.Кон зауважує: «У шестирічному віці дитина виявляє усвідомлену потребу в спілкуванні
саме з однолітками». Такими дослідниками, як М.І.Лісіною,
А.Г.Рузською, Л.Н.Галігузовою та іншими, була розроблена
концепція комунікативної діяльності, в рамках якої вивчалося
спілкування дитини з однолітками. Стосовно ставлення дітей до
дорослого з позиції аналізу емоційного стану дитини, то дане
питання розкривається у психологічних дослідженнях
А.Д.Кошельової, Л.П.Стрілецької, О.А.Шаграєвої [1].
Нами проведено дослідження, спрямоване на виявлення
інтенсивності контактів старших дошкільників із дорослими й
однолітками. Вибірка складала 27 дітей старшого дошкільного
віку. Використовувалася методика «Різнокольорові будиночки»
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(Н.Ганошенко, І.Тихомирової), проведення якої дало підстави
констатувати, що у спілкуванні з дорослими найбільше діти
підтримують контакт з матір’ю (88,8%). У процесі дослідження
виявлено велике прагнення старших дошкільників до
спілкування з дідусем (48%) і бабусею (37%), братиком (37%) і
сестричкою (22,2%). Проте ці показники інтенсивності майже на
половину нижчі від показника інтенсивності контакту з матір’ю.
Особливу роль у сімейному мікросередовищі дитина відводить
матері, а з інших членів родини - дитина намагається
підтримувати стосунки, не розриваючи контакту. Нами виявлена
незначна кількість дітей, які б ігнорували спілкування з дідусем
і бабусею. Аналіз даних дає підстави стверджувати, що в
старшому дошкільному віці найбільш інтенсивно виявляється
прагнення до спілкування з ровесниками (із чоловічої статті –
91% та із жіночої – 90%).
На основі результатів досліджень зроблено висновки, що
спілкування є головною соціальною потребою дитини. Серед
значущих дорослих найбільш тісний контакт дитини з матір’ю.
Хлопчики підтримують стосунки із дідусем і братиком, що
пояснюється недостатністю чоловічої уваги.
Отже, спілкування з дорослими та ровесниками – важлива
умова розвитку дітей дошкільного віку, фактор, який зумовлює
формування їх соціального досвіду та комунікативних навичок.
Список літератури:
1. Богуш А.М. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у
дошкільному навчальному закладі. Підручник для ВНЗ. / А. Богуш, Н.
Гаврик. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 408 с.
2. Павелків Р.В. Дитяча психологія: Навч. посіб. / Р. Павелків, О.
Цигикало. – К.: Академ – видав, 2008. – 432 с.
3. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. Посібник /В.В.Ягупов. - К.:
Либідь, 2002. – 560 с.
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Удосконалення виконавської майстерності
майбутнього учителя музичного мистецтва у процесі
підготовки з основного музичного інструмента у ВНЗ
Комплексна підготовка учителя музичного мистецтва
неодмінно передбачає опанування навичками виконавської і
концертмейстерської діяльності, а також методикою гри на
музичному інструменті. Специфіка даного виду діяльності
вчителя характеризується різноманіттям форм, методів і
підходів їх застосування на практиці у загальноосвітній школі.
Не випадково відомий учений, практик музичного виховання
молодого покоління кінця ХХ ст. Д.Б. Кабалевський з усіх
умінь, якими повинен володіти учитель музики, найбільшого
значення приділяв саме набутим умінням володіння музичним
інструментом. Це дуже важливо, оскільки живе виконання
музики має велику емоційну дію впливу на психіку учня
Мета роботи: розкрити значення й особливості
удосконалення виконавської майстерності майбутнього вчителя
музичного мистецтва.
Виконуючи на інструменті різноманітні музичні твори,
вчитель водночас знайомить школярів із історією їх створення,
стилістичними особливостями й засобами музичної виразності, з
її
авторами,
композиторськими
школами,
допомагає
орієнтуватися в основних фактурних видах, зокрема,
найрозповсюдженіших:
гомофонно-гармонічного
й
поліфонічного викладу музичних творів. Жива гра учителя на
музичному
інструменті
покращує
осягнення
дітьми
відмінностей інструментального, вокально-інструментального,
акомпаніаторського жанрів музикування, удосконалює навички
й уміння застосовування основних принципів інструментальновиконавської культури під час сольного, колективного
вокально-хорового виконання, а також позитивно впливає на
формування дитячих виконавських навичок.
Виступаючи в ролі виконавця, ілюстратора, акомпаніатора
здебільшого на уроках музичного мистецтва, вчитель музики
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також проводить насичену і позакласну музично-освітню й
виховну роботу. Він і в даній формі роботи у повній мірі
використовує своє уміння грати на музичному інструменті під
час проведення своєрідних лекцій-концертів, бесід про музику,
тематичних вечорів, занять з дітьми у групі продовженого дня, в
інструментальних гуртках і т. і.
Будь-яка виконавська діяльність збагачує авторитет вчителя
як музиканта, просвітянина, пропагандиста класичного
музичного мистецтва. Пам'ятаючи про свою місію, він повинен
постійно удосконалювати свою виконавську майстерність,
покращувати читання нот з листа, виробляти швидке, свідоме і
грамотне освоєння тексту, постійно знайомитися з новими
музичними творами, проникаючи в глибини їхньої стилістичної
сутності, постійно створювати й оновлювати свій репертуарновиконавський багаж.
Кажучи про інструментальну підготовку, ми маємо на увазі в
першу чергу фортепіанну підготовку – гру на фортепіано,
оскільки цим інструментом послуговується більша частина
учителів. Крім того, навіть ті учителі, для кого основним
музичним інструментом є баян, акордеон, бандура, повинні
також добре володіти грою на фортепіано. У будь-якому
мистецькому ВНЗ, готуючись до роботи в школі, майбутні
учителі вивчають фортепіано, як додатковий музичний
інструмент, і повинні на належному рівні володіти ним.
Отже, виконавська діяльність майбутнього вчителя
музичного мистецтва повинна бути тісно пов'язана зі шкільними
навчальними програмами, а їх виконавський репертуар, який
повинен щораз накопичуватися у стінах вузу, має доповнювати і
розширювати рамки існуючих програм з уроків музичного
мистецтва.
Список літератури:
1. Анікіна Т. О. Патріотичне виховання майбутнього вчителя
музики засобами художнього краєзнавства. Ав.дис. К.1993 р.
2. Іваницький А. Українська народна музична творчість. К.
«Музична Україна» 1990 р.
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Виховання інтересу у молодших школярів
до власного здоров'я
Поняття «виховання» розглядається як передача й
організація, засвоєння накопиченого людством соціальноісторичного досвіду, його духовної культури. Гегель у
«Філософії права» пише: «Людина не володіє інстинктивно тим,
чим вона повинна бути, і їй доводиться спочатку придбати собі
ці якості», тобто кожне наступне покоління стоїть на плечах
минулих поколінь. Засвоєння цього досвіду передбачає
подальший його розвиток, створення нового[3,с.172 - 173].
Одним із основних компонентів мотивації є інтерес.
Необхідною умовою формування інтересу до власного здоров'я
є надання учням можливості показати свої здібності. Чим
активніші методи навчання, тим легше зацікавити учнів.
Здоров’я – безцінний дар, який людина інколи марно
витрачає, забуваючи, що втратити здоров’я легше, а відновити
його дуже важно. Найкращий спосіб зберегти здоров’я – це не
допустити розвитку захворювань.
На жаль, особистісна роль молодших школярів у підтримці
та зміцненні свого здоров'я практично зведена до мінімуму.
Тому зрозуміло, як важливо, починаючи з молодшого віку,
виховувати позитивне ставлення до власного здоров'я,
сприйняття його як найвищої цінності.
Формуванню свідомого ставлення до власного здоров'я
присвячують зустрічі з людьми, які ведуть здоровий спосіб
життя, лікарями, спортсменами тощо.
Це дасть можливість надати переваги умінням і навичкам
здорового способу життя, що є виявом позитивного ставлення
до власного здоров'я, відбувається під час виховної діяльності.
Серед видів такої діяльності провідними є: фізкультурнооздоровча, суспільно корисна, творча, ігрова.
Важливим аспектом є привчання дітей до правил і норм
здорового способу життя, дотримання режиму дня, санітарногігієнічних правил; своєчасне медичне обстеження здоров'я
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вихованців з його корекцією; навчання дітей способам
самоконтролю за станом здоров'я.
Створення гуманного мікроклімату в учнівських колективах.
Формування в учнів культури спілкування і не конфліктності.
З метою виховання інтересу молодшого школяра до власного
здоров'я доцільно звертатися до таких форм виховної роботи як
анкетування, написання творів з самоаналізу фізичного і
психологічного самопочуття, ведення щоденників здоров'я
тощо. Виконання таких завдань дуже важливе для школярів
щодо формування потреби в здоров'ї і почуття власної гідності.
Це допомагає дітям глянути на себе з боку, пізнати себе, оцінити
рівень свого здоров'я [1, с.92 - 99].
Навички щодо здорового способу життя — це навички в
сфері життєвих установок, які допомагають людині протягом
життя підтримувати своє здоров'я на належному рівні,
протистояти негативним впливам, небезпечним для здоров'я,
приймати правильні рішення щодо власного способу життя.
Навчання життєвим навичкам сприяє зміцненню здоров'я,
соціальній адаптації та позитивній поведінці учнів, зокрема:
підвищує рівень самоконтролю, самооцінки і саморегуляції
поведінки, запобігає впливу на здоров'я учнів шкідливих
чинників[2, с.16].
Вирішальну роль у виробленні вмінь і навичок здорового
способу життя відіграє сім'я. Вплив сім'ї особливо важливий на
рівні побутової поведінки та практичних дій. Тому однією з
умов формування умінь і навичок здорового способу життя є
тісна співпраця сім'ї та школи, координація діяльності всіх
учасників виховного процесу.
Список літератури:
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Тетяна Дрещ
Науковий керівник – доц. Гордійчук О.Є
Педагогічна діяльність і педагогічна імпровізація
Акуальність окресленого дослідження пояснюється, в першу
чергу, необхідністю розглянути сутнісну характеристику
педагогічної діяльності.
Відомий педагог Б.Т.Ліхачов відзначає, що педагогічна
діяльність має свою специфіку і є «особливим видом суспільнокорисної діяльності дорослих людей, свідомо спрямованим на
підготовку підростаючого покоління до життя у зв’язку з
економічними, політичними, моральними, естетичними цілями»
[2, с. 253].
Помітний внесок у дослідження саме специфіки педагогічної
діяльності зробила Н.В.Кузьміна. Вона виходить з того, що
будь-яка професійна діяльність здійснюється на основі норм і
вимог і завжди у певний спосіб організована.
І.Ф.Харламов,
беручи
за
основу
запропоновану
Н.В.Кузьміною структуру педагогічної діяльності, виділяє такі
взаємопов’язані види педагогічної діяльності педагога, як
діагностична,
орієнтаційно-прогностична,
конструктивнопроектувальна, організаційна, інформаційно-пояснювальна,
комунікативно-стимулююча, аналітико-оцінна, дослідницькотворча.
В.А.Кан-Калик і М.Д.Нікандров відзначають, що важливою
особливістю педагогічної діяльності є її творчий характер [1].
Проблема творчості в діяльності педагога завжди привертала
увагу педагогів та психологів. До того ж, з поняття «творчість»
тісно пов’язане поняття «креативність». Так, у вітчизняній
психологічній та педагогічній науці креативність розглядається
як «здатність породжувати незвичайні ідеї, відхилятися від
традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні
ситуації» [2, 247]. Під педагогічною творчістю розуміється
«оригінальне й високоефективне виконання педагогом
навчально-виховних завдань, збагачення теорії й практики
виховання й навчання» [2, 431].
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Однією з важливих проблем у теорії творчості є проблема
структури творчого процесу. Її розв’язання є дуже важливим
для розуміння сутності педагогічної імпровізації.
Зокрема, М.Харькін у монографії «Педагогическая
импровизация: теория и методика» робить висновок, що
педагогічна імпровізація є видом і компонентом педагогічної
творчості вчителя і складається з п’яти етапів:
1) педагогічне осяяння;
2) вибір шляху реалізації педагогічної ідеї;
3) публічне втілення педагогічної ідеї;
4) миттєвий аналіз процесу втілення й результату
педагогічної імпровізації;
5) інтуїтивно-логічний перехід до запланованої діяльності [4,
431].
Оскільки, в навчально-виховному процесі виникає багато
незапланованих ситуацій, що вимагають негайного вирішення, а
педагог постійно стикається з необхідністю миттєво приймати
рішення, імпровізувати, успішна імпровізація може допомогти
педагогу вийти зі складної ситуації, що виникає у педагогічному
процесі. Ось чому так важливо розвивати готовність майбутніх
учителів до педагогічної імпровізації.
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Яна Дробна
Науковий керівник – доц. Поліщук О. М.
Особистісно-професійний розвиток спеціаліста
Проблема особистісно-професійного розвитку є особливо
значущою. Актуальність даної проблеми існуватиме до того
часу, поки сучасний світ потребуватиме нових спеціалістів, які б
могли якісно і точно виконувати свої професійні обов’язки.
Оскільки більша частина професійної діяльності базується на
безпосередньому спілкуванні з іншими людьми, тому фахівець
має володіти певними особистісними якостями, які б могли
поліпшувати роботу.
Особистісно-професійний розвиток – це процес розвитку
особистості, орієнтований на високий рівень професійних
досягнень.
Його
вивчали:
А.А.Деркач,
В.Г.Зазикін,
Н.В.Кузьміна, Л.К.Маркова та ін.
Вирішальне значення для розвитку має реалізація потенціалу
особистості. Зокрема, Л.І.Анциферова підкреслювала, що
«особистість – це суб’єкт свого власного розвитку, який
постійно знаходиться в пошуку і побудові тих видів
діяльнісного ставлення до світу, в яких можуть найліпше
проявитися і розвиватися унікальні потенції конкретного
індивіда» [1]. В акмеології під потенціалом розуміється не лише
те, що дано людині від природи, але й індивідуальнопоповнююча, відновлююча й удосконалена система знань,
умінь, професійно важливих якостей, здібностей. Відновлююча
частина потенціалу залежить головним чином від самої
особистості.
Орієнтація на актуалізацію потенціалу стала основою для
формування наступного концептуального положення: рушійною
силою розвитку є сама особистість, її здатність до
самоактуалізації – прагнення людини до можливо більш
повного прояву і розвитку свого особисто–професійного
розвитку.
Основоположною категорією особистісно-професійного
розвитку є професіоналізм. В акмеологічному розумінні
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професіоналізм – це така властивість розвиваючої особистості, в
якій інтегровані особистісні і діяльнісні сторони явища.
Чинником
досягнення
вершин
професіоналізму
є
самоактуалізація, заснована на реалізації особистіснопрофесійного потенціалу. Тому самоактуалізовані особистості
володіють не лише високими потенційними можливостями, але
й вміють заповнювати свій потенціал і володіють
усвідомленими і неусвідомленими техніками його актуалізації.
При досягненні високих соціально і професійно важливих
цілей, великого успіху, вирішення будь-якого особистозначимого завдання, ймовірний розвиток «хвороби досягнень»,
чи «синдрому Мартина Ідена» (В. С. Ротенберг). Такого роду
критичне, емоційне напруження ситуації може призвести до
втрати сенсу професійного життя [2].
А. А. Деркач і В. Г. Зазикін звертають увагу на вплив
акцентуацій рис характеру професіоналів. Певні акцентуації,
при умові, що вони контролюються людиною, можуть бути
затребуваними в професійній діяльності [3].
Отже, особистісно-професійний розвиток спеціаліста – це
індивідуально та соціально зумовлений, активний та
інтегративний процес психосоціального і професійного
зростання людини, спрямований на її фахову самореалізацію та
самоствердження як суб’єкта життєдіяльності. Основними
поняттями особистісно-професійного розвитку є професіоналізм
і самоактуалізація особистості. Вони визначаються як розкриття
в діяльності людини її сутнісних сил. Від рівня такого
індивідуального розвитку залежить професійна діяльність і
життя в цілому.
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Яна Дубіц
Науковий керівник – асист. Манік І.П.
Формування естетичної культури школярів
засобами музичного мистецтва
Одним із чинників всебічного гармонійного розвитку
особистості є її естетичне виховання. Естетичне виховання –
складова частина виховного процесу, безпосередньо спрямована
на формування сприймати й перетворювати дійсність за
законами краси у всіх сферах діяльності людини [2].
Одним із основних шляхів естетичного виховання в
загальноосвітніх навчальних закладах є навчально-виховна
робота. Естетичне виховання проникає в усі сфери дитячого
життя, воно забезпечується всіма ланками виховання і
використовує багатство та різноманітність його засобів [1].
Метою естетичного виховання є високий рівень естетичної
культури особистості, її здатність до естетичного освоєння
дійсності.
Естетична культура - сформованість у людини естетичних
знань, смаків, ідеалів, здібностей до естетичного сприймання
явищ дійсності, творів мистецтва, потреба вносити прекрасне в
оточуючий світ, оберігати природну красу [2].
Окремі аспекти естетичної культури школярів на уроках
музики розглядаються у працях педагогів-музикантів і
музикознавців: А.Абдуліна, Ю.Алієва, О.Апраксіної, Д.Кабалевського, І.Гадалової, Л.Дмітрієвої, О.Ростовського, Г.Падалки, П.Халабузарь, І.Ляшенко; психологів Б.Теплова, Г.Костюка,
В.Вілюнач та інших.
Мета статті: описати вплив музичного мистецтва на
формування естетичної культури школярів.
Мистецтво у системі формування естетичної культури
особистості є єдиним і неповторним джерелом пізнання
характерних рис духовного життя кожної епохи, його колориту,
обличчя. За допомогою мистецтва особистість одержує
різноманітні знання та інформацію про життя, побут, культуру
людини у різні часи, про навколишній світ, природу, розвиток
суспільства тощо.
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У процесі навчально-виховної діяльності сучасного
загальноосвітнього навчального закладу мистецтво виконує
важливу дидактичну функцію - воно ефективно впливає на
почуття, емоції, актуалізує навчальну діяльність; йому також
належить важлива культурно-соціальна функція, яка тісно
пов’язана з проблемою вільного часу школярів: заповнюючи
вільний час дітей, мистецтво насичує його естетичним цінним
змістом [4].
Естетична культура школярів формується в процесі
художньо-естетичного виховання та є його метою. Завдання і
зміст художньо-естетичного виховання визначаються обсягом
поняття «естетична культура»: розвитком естетичних смаків,
почуттів, потреб, знань, ідеалів, виробленням художньоестетичних умінь, творчих здібностей.
Предмети естетичного циклу - література, образотворче
мистецтво, музика забезпечують учням елементарні знання і
навички практичної творчості, естетичної поведінки.
Музика – один із видів мистецтва, що відрізняється серед
інших його видів особливою емоційною глибиною. Музичний
образ настільки багатозначний, наскільки багатозначні й складні
почуття людини. Велика сила музики – в її активному характері:
вона ніби змушує себе слухати, проникаючи у свідомість,
стаючи духовним стимулом поведінки особистості.
Рівень естетичної культури школярів на уроках музики
формується як у розвитку всіх компонентів естетичної
свідомості (почуттів, поглядів, переживань, смаків, потреб,
ідеалів), так і в розвитку умінь і навичок активної
перетворюючої діяльності у мистецтві.
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Ольга Дубчак
Науковий керівник – доц. Гордійчук О.Є
Наочність як одна з основних складових засобів
навчання іноземної мови в початковій школі
Актуальність даного дослідження не викликає жодних
сумнівів. Так, психолого-фізіологічні особливості учнів
молодшого шкільного віку (конкретне та безпосереднє
сприймання, наочно-образний характер пам’яті, мимовільна
увага, конкретно-образне наочно-дійове мислення, вербальномислительна уява) потребують використання педагогом
спеціального унаочнення в процесі навчання учнів зазначеної
вікової категорії іноземної мови, зокрема. Метою наочності у
початкових класах є «збагачення й розширення безпосереднього
чуттєвого досвіду школярів, розвиток спостережливості,
пізнання конкретних властивостей предметів під час практичної
діяльності, створення умов для переходу до абстрактного
мислення» [3, с. 31]. Саме тому деякі науковці зробили спробу
класифікувати наочність як один із основних складових засобів
навчання початкової ланки освіти.
Так, О. Я. Савченко згрупувала наочність відповідно до
функцій на: предмети та явища навколишньої дійсності; дії
вчителя та учнів, що демонструються; зображення реальних
предметів (предметні малюнки, картини, образні моделі з
паперу, картону); символічні зображення (карти, таблиці,
схеми); сприйняття інформації учнями (аудіовізуальні).
Відповідно до ознак засоби унаочнення поділені автором на
природні, малюнкові, об’ємні, звукові та символічно-графічні
[3, c. 31–32].
М. П. Конобеєвський акцентує свою увагу на такому виді
наочності, як навчальні наочні посібники та поділяє їх на дві
групи: основні посібники, що містять у своєму складі
навчальний матеріал та допоміжні – виконують у навчальному
процесі допоміжну роль і створюють необхідні технічні та
організаційні умови для забезпечення різних видів навчальної
діяльності учня (проекційна та звукова апаратура, пристрої для
демонстрування площинних і об’ємних зображень, лабораторне
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обладнання, приладдя для малювання, меблі тощо). Відповідно
до прийомів і методів використання всі типи наочних посібників
поділяються на натуральні наочні навчальні посібники та
образотворчі наочні навчальні посібники [1, с. 36–37].
Групуючи наочні посібники у класифікаційні категорії, автор
намагався визначити педагогічні вимоги до їх видового складу,
що свідчить про спробу деталізувати класифікацію засобів
навчання.
Наступна класифікація акцентує свою увагу саме на ознаках
навчально-наочних посібників як одних із найбільш поширених
засобів навчання. Вони розподіляються на: друковані (лексичні
та граматичні таблиці, тематичні картини, сюжетні малюнки,
аплікаційний матеріал, альбом малюнків і фотографій, набори
транскрипційних
знаків
(літер
алфавіту),
комплекти
роздавальних дидактичних матеріалів тощо); екранні (екранні
посібники, що представлені серіями діапозитивів, діафільмів,
навчальними фільмами, кінофрагментами, транспарантами для
кодоскопу та ін.); звукові (записані на плівку тексти для
аудіювання, вірші, розповіді та пісні країни, мова якої
вивчається) [2, с. 277].
Список літератури:
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Олександра Дулова
Науковий керівник – доц. Проскурняк О.П.
Соціалізація дітей із синдромом Дауна
Проблемами корекції відхилень у розвитку дітей і підлітків із
синдромом Дауна займаються такі вітчизняні та зарубіжні
фахівці, як О.Б. Гаврилов, О.Ф. Давіденкова, Г.С. Маринчева,
О.Р. Маллер, Г.В. Цикото, F. Anwar, Е. Bell, К. Bleilе, J. Carr,
C. Cunninqham, B. Dawies, C. Fanninq, S. Puaschel, J. Rynders,
J. Hamerton та ін.. Вивчаючи закономірності психічного,
фізичного та соціального розвитку даних осіб ми з’ясували, що:
- синдром Дауна зумовлює тотальний інтелектуальний
недорозвиток;
- емоційна сфера є найбільш збереженою в порівнянні з
глибиною інтелектуального недорозвитку даних осіб;
- з’ясовано, що синдром Дауна часто сполучається з вадами
зору та слуху;
- вивчення пізнавальної діяльності носить фрагментарний
характер: практично не вивчені такі психічні процеси як уява,
мисленняі;
- невивченими залишаються питання, які стосуються
працездатності осіб, їх втомлюваності під впливом розумових і
фізичних навантажень;
- впливати на розвиток психічних функцій в осіб із
відхиленнями психофізичного розвитку можливо шляхом
використання спеціальних прийомів і методів корекційного
навчання з опорою на виконання практичних дій. Це робить
предмет вивчення більш зрозумілим і доступним для них;
- враховуючи збіднений чуттєвий досвід, суттєва роль у
розвитку пізнавальної діяльності повинна полягати у роботі над
вдосконаленнями їх сенсомоторних функцій. Їх рухову
діяльність необхідно спрямувати, по можливості, на самостійне
здобуття знань, змінюючи і скорочуючи види допомоги. Такий
підхід сприяє оволодінню дитиною способами самостійного
ознайомлення з нескладними об’єктами;
- установлено спільність патогенетичних розладів дрібної
моторики рук і мовних функцій осіб із синдромом Дауна. У

111

цьому зв’язку вправи для розвитку дрібних рухів пальцями
також стимулюватимуть розвиток мови;
- характерна для осіб із синдромом Дауна відсутність
прогредієнтності, що не виключає можливості позитивної
динаміки у їхньому розвитку під впливом соціальних і трудових
чинників;
- виявлено наявність впливу соціального середовища на
розвиток інтелекту;
- участь родини у процесі корекції відхилень у розвитку дітей
із синдромом Дауна може бути забезпечена завдяки проведенню
консультативної роботи з сім’ями;
- у літературі є відомості про позитивний вплив занять
фізичними вправами на осіб із відхиленнями психофізичного
розвитку;
- відсутні відомості про підготовку осіб із синдромом Дауна
до занять спортивною діяльністю, як соціальною;
- відсутні вказівки на те, що підготовка до суспільної
діяльності може бути розглянута як одна з форм їх підготовки
до інтеграції в суспільство;
- залишаються нерозробленими такі поняття, як,
психосоціальна інтеграція в суспільство підлітків із синдромом
Дауна [1, 2, 3].
Отже, проведення досліджень і практичне впровадження їх
результатів допоможе особам із синдромом Дауна адаптуватися
до умов сучасного життя та дозволить вирішити ряд проблем
економічного характеру, шляхом забезпечення їм можливості
для частково самостійного проживання.
Список літератури:
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“Духовність та злагода в українському суспільства на перехресті
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Віталія Дьордяй
Науковий керівник – проф. Пенішкевич Д.І.
Особливості соціалізації обдарованих учнів
У кожній країні, яка розвивається, піклується про нього, є
розуміння того, що відсутність людей, які творчо мислять,
вміють ставити і вирішувати нові завдання, приймати
конструктивні рішення, призведе до неможливості існування
такої країни, як самостійної держави. Існує багато досліджень з
приводу талановитості, обдарованості дітей, але більшість з них
спрямовані на дослідження методів діагностики, виявлення цих
незвичайних дітей, а особливо – інтелектуально обдарованих.
Наукові праці багатьох дослідників присвячено розвитку
обдарованості (С. Захарова, О. Кульчицька, Ж. Гордеєва М.
Лещенко), створенню нових форм і методів роботи з
обдарованими дітьми (І. П. Волков, Дж. Рензуллі) тощо.
Безперечно, що ніхто не буде дискутувати з приводу важливості
цих питань, але, на наш погляд, важливим у роботі з
обдарованими дітьми, є проблема їх ефективної соціалізації.
З метою виокремлення причин виникнення труднощів
соціалізації обдарованих школярів та можливостей впливу
соціального педагога на їхнє вирішення, розглянемо поняття
«соціалізація».
Соціалізація ( лат. socialis – суспільний) – процес входження
індивіда в суспільство, активного засвоєння ним соціального
досвіду, соціальних ролей, норм, цінностей, установок, зразків
поведінки, необхідних для успішної життєдіяльності в певному
суспільстві [1]. Необхідним елементом у процесі соціалізації є
активність особистості, наявність у неї творчих ресурсів та
потенціалу. Згідно з розглянутими особливостями поведінки
обдарованих школярів, які відзначаються автономністю,
труднощі їх соціалізації викликані проблемою у соціальній
адаптації, надмірному підкресленні з боку оточення
відмітностей їхньої поведінки, а також досягнень у певній сфері
діяльності. Дослідження Ю.Бабаєвої, Г.Бурменської, Н.Лейтеса,
О.Марінушкіної, Л.Токарєвої, Л.Туріщевої, О.Щелбанової
присвячені розгляду основних труднощів у навчанні та
вихованні обдарованих дітей у масових школах. Так, Л.Токарєва
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наводить такі труднощі соціалізації обдарованої дитини у
молодшому шкільному віці: конфлікти з вчителями; труднощі
на різних етапах навчання; самореалізація поза школою,
відчуження від класного колективу; заперечення стандартних
вимог; негативне ставлення до школи, коли навчальна програма
стає нецікавою; порушення дисципліни; віддання переваги
спілкуванню
з
дорослими;
уразливість;
недостатнє
використання у навчанні своїх можливостей [2].
На
основі
аналізу
вищенаведених
особистісних
характеристик обдарованих школярів, що зумовлюють
проблеми в їхній соціалізації, Ю.Бабаєвою, Н.Лейтесом,
О.Марінушкіною, Л.Токарєвою, Л.Туріщевою, О.Щелбановою
виокремлено такі групи труднощів соціалізації обдарованих
дітей: 1) труднощі, пов’язані з особистісними рисами характеру
обдарованих школярів (чутливість, активність, неадекватність
самооцінки); 2) труднощі, пов’язані з впливом мікросоціуму
(відчуття дискомфорту у класі, конфлікти з однолітками,
відчуття незадоволеності, або, навпаки, переоцінювання власної
діяльності, нехтування досягненнями інших дітей, нетерпимість
до дітей, які проявляють низький рівень інтелектуальних
здібностей)[3].
Отже, труднощі соціалізації обдарованих учнів залежать як
від їхніх особистісних рис, так і від соціуму.
Для більш ефективного розв’язання таких проблем у
шкільному середовищі пріоритетним є організація роботи
соціального педагога з обдарованими школярами, за допомогою
якої забезпечується подолання протиріч у шкільному
мікросоціумі, відбувається підтримка здібностей і талантів,
допомога в адаптації та самореалізації обдарованих школярів.
Список літератури:
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Христина Євангелій
Науковий керівник – доц. Чуйко Г.В.
Вплив темпераменту на стиль життя людини
Причина пильної уваги до проблеми темпераменту визначена
тим, що стиль діяльності кожної людини значною мірою
залежить від типу вищої нервової діяльності, що входить до
структури її темпераменту. Дане питання досліджували такі
вчені, як І.П. Павлов, В.Д. Нєбиліцин, І.С. Вітенко, О.В.
Киричук й ін.
Поняття темпераменту вживається з V ст. до н.е. – з часу, як
відомий грецький учений і лікар Гіппократ так позначив стійкі
індивідуальні особливості людини, динамічну своєрідність психічного, душевного життя. За Гіппократом, усі тіла (як мікрокосмос, так і макрокосмос) складаються з тих самих стихій.
Переважання однієї з чотирьох стихій визначає темперамент.
У перекладі з латинської темперамент – це належне співвідношення частин, змішування їх. Правильне змішування
чотирьох рідин забезпечує здоров'я людини, неправильне –
приводить до хвороби. Виходячи з учення про чотири рідини,
які часто називають гуморами (лат. – волога, сік), відомий лікар
античності Клавдій Гален розробив першу типологію
темпераментів, відому й сьогодні. Переважання крові (лат. –
сангвіс) створює сангвініка, переважання слизу (гр. – флегма) –
флегматика, переважання жовчі (гр. – холе) – холерика,
переважання чорної жовчі (гр. – мелана холе) – меланхоліка [1,
с.98].
Кожному з типів темпераменту притаманний особливий
погляд на світ, своє уявлення про прекрасне, неповторна манера
поведінки та спосіб взаємодії з оточуючими.
Згідно вчення І.П. Павлова, темперамент є найзагальнішою
характеристикою
людини,
однією
із
найголовніших
характеристик її нервової системи, а ця остання накладає той чи
інший відбиток на всю діяльність кожного індивіда. Властивості
нервової системи є вродженими індивідуальними особливостями людини, які прямо або опосередковано впливають
абсолютно на всі компоненти психічної організації людини,
виявляються в її задатках і здібностях, потребах, мотивах і
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мотиваційних установках, темпераменті та схильності до
переживання
конкретних
психічних
станів,
здатності
переносити
інтелектуальні
та
фізичні
навантаження,
індивідуальному стилі й успішності виконання діяльності.
Темперамент визначає динаміку психічної діяльності
людини, це спосіб розподілу життєвої енергії. Найстійкіші
психічні якості, притаманні людині від народження, є якостями
темпераменту. Як ситуативний феномен темперамент варто
розглядати насамперед з його зовнішнього боку, з боку реакцій,
що спостерігаються. Характерну для певного темпераменту
реакцію визначають ситуативні моменти вчинкової дії. Від
темпераменту залежить, як людина реалізує свої дії, але при
цьому він не впливає на їх змістовний бік. Темперамент
виявляється в особливостях перебігу психічних процесів,
впливає на швидкість пригадування і міцність запам’ятовування, швидкість розумових операцій, стійкість і переключення уваги [2, с.153].
У кожного темпераменту можна знайти як позитивні, так і
негативні властивості. Виховання, контроль і самоконтроль дає
можливість проявитися в житті: меланхоліку – як людині вразливій з глибокими переживаннями і емоціями; флегматику –як
витриманому, терплячому, без поспішних рішень; сангвініку –
як зацікавленому в оригінальних заняттях; холерику – як
жагучому, шаленому й активному. Негативні властивості
темпераменту можуть проявитися: у меланхоліка – замкнутість і
соромливість; у флегматика – байдужість до людей, сухість; у
сангвініка – поверховість, мінливість; у холерика – поспішність
рішень.
Список літератури:
1. Вітенко І.С. Основи загальної і медичної психології: навч. посібник / І. С. Вітенко, Л.М. Дутка, Л.Я. Зименковська. – К. : Вища шк.,
1991. – 271 с.
2. Небиліцин В.Д. Темперамент // Психологія індивідуальних
відмінностей. [Тексти] / [За ред. Ю.Б. Гіппенрейтер, В.Я. Романова]. –
М.: Видавництво МГУ, 1982. – С.153-159.
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Олена Єфімова
Науковий керівник – доц. Куб`як Н.І.
Процес ерготерапії в сучасних умовах
У сучасних соціально-економічних умовах все більша увага
державних установ та громадськості приділяється проблемам
реабілітації людей з порушенням у своєму розвитку, що
пов’язано
насамперед
з
посиленням
гуманізації
та
демократизації суспільства. Відбувається активний пошук нових
реабілітаційних технологій і методик, розробляються технічні
пристрої, що значно полегшують реабілітаційний процес,
удосконалюються вже існуючі технологічні засоби.
Серед інноваційних технологій роботи з функціональними
обмеженнями сьогодні особливе місце займає ерготерапія.
Ерготерапія (Occupational Therapy)(з лат. Ergon – праця,
заняття, греч. Therapia - лікування) – це спеціальність, яка
бізується на науково доведенних фактах того, що
цілеспрямована, доцільна для людини активність (діяльність),
що допомагає поліпшити її функціональні можливості(рухові,
емоційні, когнітивні, психичні) [2].
Мета ерготерапії – максимально можливе відновлення
здатності людини до незалежного життя (самообслуговування,
продуктивної діяльності, відпочинку), незалежно від того, які у
неї с порушення, обмеження життєдіяльності чи обмеження
участі у житті суспільства [2].
Завдання ерготерапії:
виявити наявні порушення, відновити чи розвинути
функціональні можливості людини, яку необхідні у
повсякденному житті (активності); допомогти людині з
обмеженими можливостями стати максимально незалежною у
повсякденному житті шляхом відновлення (розвитку) втрачених
функцій, використання спеціальних пристосувальних приладів,
а також адаптації навколишнього середовища; створити
оптимальні умови для розвитку і самореалізації людини з
обмеженими можливостями через її «зайнятість» у різних
сферах життєдіяльності і, в кінцевому результаті, поліпшити
якість її життя [3].
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Процес ерготерапії починається з діагностики клієнта за
допомогою бесіди (інтерв’ю) і спостереження, а також
передбачає використання різноманітних тестів, шкалопитувальників. Обов’язковою умовою ефективності ерготерапії
є усвідомлення клієнтом своєї проблеми в момент початку
проведення роботи.
Відповідно до поставлених цілей ерготерапевт планує і
проводить втручання, спрямоване на відновлення втрачених
функцій чи на адаптацію, підбір необхідного обладнання чи
пристосувань, після чого оцінюється ефективність проведеного
втручання. Далі розглядається реальна можливість постановки
нових цілей.
Процес ерготерапії базується на принципово важливих
підходах, основними серед яких є наступні:
клієнту повинна надаватися висококваліфікована
допомога, направлена на покращення якості життя;
найважливішим ресурсом ерготерапії є сам клієнт;
ерготерапевт є членом міждисциплінарної команди, до
якої входять фізичний терапевт, соціальний педагог, психолог;
взаємовідносини ерготерапевта і клієнта повинні
характеризуватися як відкриті, побудовані на взаємодовірі та
взаємовідповідальності [1]
Отже, для того, щоб максимально повно зберегти чи
відновити життєві ролі клієнта (пацієннта), повністю чи
частково втрачені після перенесеного захворювання чи травми,
а також повернути його до звичних норм діяльності та життя у
суспільстві, обов’язковим учасником реабілітаційного процесу
повинен бути ерготерапевт. При цьому важливим критерієм і
показником успішної взаємодії у процесі реабілітаційного
ерготерапевтичного впливу має бути активність клієнта.
1.
2.

Список літератури:
http://www. ergoterapiegraef.de/ergoterapie/russ/iandex.htm

http://www.1slimnica.1v/ru/pakalpojumi/rehabilitacija/
ergoterapieja
3. Клочкова Е.В. Физическая терапия, как новые для России
специальности (современные подходи к реабилитации)/под ред. А. А.
Погапчук.-СПб.:СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта,2003.
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Юлія Заворотна
Науковий керівник - доц. Старовойт І. Й.
Проблема формування моральної культури
майбутнього керівника навчального закладу
Мораль (моральність, етика) – це норми людського
співжиття, поведінки людей, їх взаємин в особистому
спілкуванні, виробничій сфері, ставленні до громадянина,
суспільства, держави.
Моральна культура особистості – це рівень засвоєння
існуючих у суспільстві моральних цінностей, ступінь залучення
їх до моральних аспектів діяльності, міра особистого
морального розвитку [4, 281].
Рівень моральної культури особистості виявляється через
систему функціонально пов’язаних показників.
Отже, якщо коротко, можна визначити основні структурні
елементи моральної культури особистості: по-перше, це
культура моральної свідомості, яка на основі морального знання
дозволяє усвідомити мету і спосіб діяльності, обгрунтувати їх, а
також проаналізувати наслідки вчинків. Моральна свідомість
включає етичне мислення і моральні почуття.
Етичне мислення – особливий вид соціального пізнання, що
дає можливість освоїти ціннісні властивості суспільних
відносин
і
вчинків
з
погляду
їх
відповідності
загальноприйнятим нормам. Моральні уявлення, набувши
особистого характеру, стають основою програми поведінки.
Рівень культури етичного мислення можна оцінити з погляду
оптимальності прийнятих рішень. Категорії морального
мислення засвоюються і виявляються через моральні почуття [3,
142].
Моральні почуття – це сталі прояви суб’єктивного,
особистого ставлення людини до себе самої, інших людей,
предметів і явищ, що мають для неї особисте значення,
пов’язані з особистими потребами та інтересами [6, 144].
Знання моральних принципів і особисте ставлення до них
роблять можливими також другий і третій компоненти
моральної культури особистості: це культура моральної
діяльності й культура моральних відносин.
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Моральна діяльність – це моральна сторона суспільної
діяльності, що спричиняється моральними мотивами: бажанням
творити добро, підкорятися почуттю обов’язку, досягати
морального ідеалу.
Моральні відносини – це сукупність залежностей і зв’язків,
що виникають у людей в процесі моральної діяльності
(взаємодопомога, чуйність, солідарність, згуртованість тощо).
Саме через моральну діяльність і моральні відносини
формується і реалізується моральна програма людини, певний
рівень її особистої моральної культури.
Усі ці елементи моральної культури особистості
взаємопов’язані, не існують і не мають сенсу один без одного [4,
281].
Отже, моральну культуру можна визначити як спосіб
засвоєння, передачі і розвитку моральних цінностей. Із цього
випливає, що моральна культура існує в історії людства, поперше, як сукупність (система) моральних цінностей (правил,
норм, принципів, ідеалів), що усвідомлюються на теоретичному
та буденному рівнях. Рівень розвитку моральної культури
визначається залежно від орієнтації її на загальнолюдські,
класові чи національні моральні цінності; по-друге, як
об’єктивація цих уявлень, поглядів, переконань, тобто
моральної свідомості через поведінку, діяльність, вчинки людей,
що оцінюються з позицій гуманізму; по-третє, як система
моральних відносин, що встановлюються внаслідок втілення
моральних уявлень через моральні дії. Вони відображають
певний рівень розвитку суспільних зв’язків (між індивідами,
між індивідом та групою чи суспільством, між групами,
прошарками, класами і таке інше).
Список літератури:
1. Братусь Б.С. К проблеме нравственного сознания в культуре
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Тетяна Заєць
Науковий керівник – асист. Вакарчук О.І.
Реалізація принципу систематичності й
послідовності у навчально-виховному процесі
початкової школи
Важливим
принципом
навчально-виховному
процесі
початкової школи є принцип систематичності й послідовності.
Суть його полягає в тому, що пізнання навколишнього світу
можливе лише в певній науковій системі. Великої уваги
принципу
систематичності
й
послідовності
надавали
Коменський, Дістервег, Ушинський [2, c.273-274].
Принцип систематичності й послідовності навчання
передбачає формування знань, умінь та навичок учнів таким
чином, щоб нові знання спиралися на раніше засвоєні і, в свою
чергу, стали фундаментом для засвоєння наступних. Їх треба
подавати так, щоб вони були внутрішньо пов'язані між собою,
щоб уся їх сума утворювала цілісність. Тому цей принцип
означає послідовне (з урахуванням логіки конкретної науки та
вікових можливостей школярів) розгортання змісту знань,
способів діяльності у навчальних програмах, підручниках,
навчальних посібниках, дотримання такого самого порядку
засвоєння знань, формування вмінь та навичок. Принцип
систематичності й послідовності передбачає системність у
роботі вчителя (постійну роботу над собою, опору на пройдене
при вивченні нового матеріалу, розгляд нового матеріалу
частинами, фіксування уваги учнів на вузлових питаннях,
продумування системи уроків, здійснення внутріпредметних і
міжпредметних зв'язків), а також системність у роботі учнів
(систематичне відвідування школи, виконання домашніх
завдань, уважність на уроках, порядок у виконанні домашніх
завдань, час виконання завдань, систематичне повторення
навчального матеріалу) [1, с.138].
Потреба дотримання систематичності й послідовності у
навчально-виховному процесі початкової школи зумовлена
природою. Ще Я. А. Коменський зазначав, що якщо у природі
все поєднано одне з одним, то і в навчанні треба пов’язати одне
з одним так, а не інакше.
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Реалізація принципу систематичності й послідовності
навчання
передбачає
виявлення
внутріпредметних
і
міжпредметних зв'язків, формування системних знань учнів про
оточуючу дійсність [3, с. 28]. Він тісно пов'язаний з наступністю
в навчанні, тобто з забезпеченням послідовності і неперервності,
переходу від нижчого до вищого ступеня навчання і учіння.
Систематичність і послідовність повинні бути перш за все
закладені у змісті, відповідних методах і засобах навчання.
Систематичність учіння залежить від систематичності
викладання навчального матеріалу. Тільки чітка система
викладання може забезпечити свідоме сприйняття навчального
матеріалу на уроці, запам'ятовування і успішне засвоєння знань.
Даний принцип передбачає викладання навчального матеріалу в
системі, послідовність формування умінь і навичок учнів,
нарощування трудності і складності знань і способів діяльності,
що формуються в процесі навчання.
У тісному взаємозв'язку з вимогами систематичності знань
знаходиться вимога системності знань. Системні знання — це
знання, які шикуються у свідомості учнів за схемою: основні
наукові поняття — основні положення теорії — наслідки —
результати. Якщо учні засвоїли основні поняття, положення
теорії, наслідки і вміють їх застосовувати у практичній
діяльності, то можна говорити про наявність системних знань.
Принципу
систематичності
й
послідовності
треба
дотримуватися в процесі контролю і самоконтролю знань, умінь
та навичок учнів, підготовки й виконання домашніх завдань.
Отже, можна з впевненістю говорити про необхідність і
практичну
реалізацію
принципу
систематичності
й
послідовності у навчально-виховному процесі початкової
школи.
Список літератури:
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Світлана Закітнюк
Науковий керівник – к.пед.н., асист. Звоздецька В.Г.
Розвиток соціального виховання
як наукової категорії
Вивчаючи процес формування соціального виховання як
наукової категорії, доцільно наголосити, що термін “суспільне”
(латин. − соціальне) виховання трапляється ще в працях
стародавніх грецьких філософів, які протиставляли його
вихованню сімейному і яке не перебувало під контролем
держави. Проблема соціального виховання в тісному зв’язку з
антропологією та розумінням основ соціального життя була
однією з найважливіших у багатьох філософських і всіх
педагогічних системах. Становлення статусу соціального
виховання як наукової категорії розпочалось у XIX ст. Багато
філософів і педагогів акцентували увагу на соціальних аспектах
виховання.
Ф.Дістервег
обґрунтував
ідею
культуровідповідності, суть якої полягала в тому, що у
вихованні необхідно звертати увагу на умови місця й часу, у
яких народилася людина і в якій їй доведеться жити, на
культуру країни, яка є батьківщиною учня. Дістервег уперше
використав термін “соціальна педагогіка”, проте не дійшов до
повного розуміння соціальної сутності виховання. Педагогічні
погляди І.Ф.Гербарта дали поштовх для подальшого
розширення і поглиблення розуміння єдності соціалізації,
виховання та розвитку в цілісному процесі формування
особистості.
Наприкінці ХІХ ст. починає змінюватись і предмет
педагогіки, посилюється соціологічний підхід до його
визначення. Предмет педагогіки поступово охоплює не лише
дітей, а й дорослих. У цей час відбувається активний процес
збагачення педагогіки соціальними ідеями, посилюється
соціальне розуміння виховання,з’являються дослідження із
соціальної педагогіки. Саме з їх появою науковці пов’язують
виникнення наукової категорії “соціальне виховання”. У цей час
теорія соціальної педагогіки була теоретичною програмою без
конкретної професійної практики, і лише наприкінці ХХ ст. до
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цієї теорії приєдналася практика в різноманітних формах
соціального виховання та соціальної роботи.
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. практика соціального
виховання ґрунтувалася на різних концепціях – від перебудови
школи в міні-державу до створення специфічного педагогічного
простору поза школою і сім’єю. Загалом соціальну педагогіку, у
тому числі й соціальне виховання, науковці трактували як
складові частини загальної педагогіки.
Подальший розвиток соціальне виховання як наукова
категорія отримує на початку ХХ ст. Першим науковцем, хто
спробував дати визначення поняття “соціальне виховання”, був
німецький учений, філософ П. Наторп, який уважав, що кожне
виховання є соціальним тому, що, в принципі, воно не може
бути асоціальним.
У 20−30-х рр. ХХ ст. триває становлення статусу соціального
виховання як наукової категорії. У цей час розроблено
методологічні основи соціальної педагогіки, отримала розвиток
концепція
соціальної
детермінованості
виховання,
досліджувалися проблеми підготовки молоді до життя,
особливості мікросфери найближчого оточення особистості.
Серед вітчизняних педагогів теоретичне обґрунтування
соціальних функцій виховання у 20-х рр. минулого століття
належить С. Т. Шацькому.
Розробка питання про соціальне виховання в контексті
співвіднесення його наукового розуміння з практикою реалізації
в 60−70-х рр. ХХ ст. продовжує пов’язуватися з роллю та місцем
школи в системі виховання і, відповідно, зі змістом її діяльності.
Отже, історична ретроспектива засвідчує, що в поняття
соціальне виховання вкладалося різне значення. Воно
розглядалось і як соціальний аспект усіх видів виховання, і як
результат досягнення цілей морального виховання та соціальної
поведінки у дусі відповідальності перед суспільством і
громадянської зрілості людини.
Список літератури:
1.Плоткин М. М. Социальное воспитание школьников : монография
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Антоніна Запаранюк
Науковий керівник – доц. Предик А.А.
Формування пізнавальної мотивації молодших
школярів у процесі навчально-пошукової діяльності
В умовах кардинальних змін соціально-економічних
відносин та інтеграції України фахова освіта спрямовується на
забезпечення професійно творчої самореалізації особистості,
зростання соціальної значущості у престижності знань,
формування інтелектуального потенціалу нації як найвищої
цінності суспільства. Розв’язання вказаних завдань певною
мірою залежить від вибору і застосування методів та прийомів,
умінь оскільки вони дають змогу учням оволодіти новими
знаннями, уміннями, навичками, максимально розвинути
потенціал творчих здібностей, забезпечити потребу особистості
в пізнанні навколишньогосвіту.
Пізнавальний інтерес - це емоційно усвідомлена, вибіркова
спрямованість особистості, яка звернена до предмета й
діяльності, пов'язаної з ним, що супроводжується внутрішнім
задоволенням від результатів цієї діяльності. Цей інтерес має
пошуковий характер, підвищує можливості розумового
розвитку
учня
(В. Паламарчук),
сприяє
усвідомленій
самостійності (О.Савченко), викликає продуктивну роботу
(В. Лозова), змінює способи розумової діяльності(Г. Щукіна), є
умовою розвитку творчої особистості (М. Алексєєва).
У ряді досліджень стверджується, що поведінка людини
може набирати тієї чи іншої форми залежно від навколишнього
середовища, до того ж стимули в цьому процесі виступають як
зовнішні спонукаючі фактори, а мотиви - як внутрішні. Цієї
позиції дотримуються і сучасні дослідники, наприклад,
К. Платонов. На його думку, стимул - це вплив зовнішнього
світу, який створює духовну потребу, формує моральну мету
або мотив діяльності людини. Мотиви трактуються як внутрішні
збудники діяльності людини, думка, почуття, в яких
проявляється
соціальна
суть
особистості.
Відносно
індивідуальної свідомості стимули утворюють сферу зовнішніх
причин, які спонукають особистість до дії в бажаному напрямку,
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мотиви - сферу внутрішніх суб'єктивно–усвідомлюваних
причин. Отже, мотиви - це особистісна сторона стимулів як
зовнішніх, що йдуть від суспільства до особистості, спонукань,
поштовхів [4].
Формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності - це
створення в школі умов для прояву внутрішніх спонукань
(мотивів, цілей, емоцій) до пізнання нового, усвідомлення їх
учнем і подальшого саморозвитку ним своєї мотиваційної
сфери. Учитель при цьому не займає позицію вільного
спостерігача за тим, як стихійно розвивається і складається
мотиваційна сфера учнів, а стимулює її розвиток системою
продуманих прийомів [3].
Загальний шлях формування мотивації учіння полягає в
тому, щоб сприяти перетворенню наявних в учня, що починає
вчитися, широких спонукань в зрілу мотиваційну сферу зі
стійкою структурою, тобто з домінуванням і перевагою окремих
мотивів і вибірковістю, що створює індивідуальність
особистості [3, с 56].
Узагальнення наукових досліджень з цієї проблеми показує,
що структура навчальної діяльності, адекватна цілям навчання, є
чинником формування в учнів не лише систем операцій і знань,
а й пізнавальних інтересів, бажання учитися, допитливості,
прагнення до самоосвіти. Саме навчально-пошукова діяльність
має значні потенційні можливості для формування пізнавальної
мотивації, оскільки створює атмосферу загального захоплення
цікавою справою, стимулює пізнавальні потреби та
інтелектуальні почуття дітей (здивування, зацікавленість,
інтерес, задоволення від подолання труднощів).
Список літератури:
1. Алексеева М.І. Мотиви навчання учнів: Навчальний посібник.
/ М.І.Алексеева. - К.: Радянська школа, 1974.
2. Лозова В.І. Пізнавальна активність школярів. / В.І. Лозова. Харків: Основа, 1990.
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Мар’яна Зелена
Науковий керівник – доц. Предик А.А.
Краєзнавчий принцип в організації навчальновиховного процесу сучасної початкової школи
Актуальність проблеми зумовлюється завданнями Державної
національної програми "Освіта" "Україна XXI століття", одним
із наслідків якої стало введення у загальноосвітніх школах
різних регіонів України з 1992-93 н.р. нового навчального
предмета "Рідний край" [1].
Аналіз наукових досліджень з проблеми організації
навчального процесу засвідчує, що краєзнавство, яке
поширюється на дидактику, теорію і практику виховання,
пронизує різноманітними функціями багатогранний навчальновиховний процес початкової школи, має на меті підвищення
якості знань учнів, формування патріотів своєї держави. З цього
погляду особливе зацікавлення викликають дослідження
минулого, що дає змогу глибше зрозуміти та осмислити сутність
педагогічних ідей і теорій, зокрема принципу краєзнавства в
організації навчального процесу. Краєзнавство, виступаючи у
різноманітності форм, розширює кругозір школярів, розвиває їх
пізнавальні інтереси, сприяє моральному, трудовому,
естетичному, екологічному, фізичному вихованню. У процесі
краєзнавчої роботи учні самостійно засвоюють навчальний
матеріал, набувають навичок, необхідних у житті, готуються до
практичної діяльності та розширюють загальноосвітні знання.
Краєзнавство розглядається не лише як діяльність школярів,
спрямована на вивчення краю, а й як одна з умов поліпшення
викладання навчальних предметів [2].
Ідея використання краєзнавчих матеріалів у навчальному
процесі обґрунтована у працях Я. Коменського, Ж. Ж. Руссо,
К. Ушинського та ін. Методичні аспекти сучасного шкільного
краєзнавства висвітлені у працях В. Корнєєва, М. Костриці,
В. Обозного, І. Пруса, К. Строєва та інших.
На сьогодні у науковій літературі немає однозначного
трактування краєзнавства як педагогічного визначення. Одні
науковці вважають його науковою дисципліною, інші –
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методом, принципом навчання. Ми термін “краєзнавство”
розглядаємо багатоаспектно – як систему знань про рідний край,
як принцип дидактики; шкільне краєзнавство – як напрям
практичної діяльності вчителя та учня.
Основним завданням краєзнавства є вивчення природи,
населення, господарства, історії та культури рідного краю з
пізнавальною, науковою, виховною, практичною метою.
Краєзнавчий матеріал на уроках допомагає розкриттю загальних
закономірностей явищ, які вивчаються, підвищує інтерес і
глибину розуміння навчального предмету, збагачує учнів
знаннями про свій край і перспективу використання місцевих
ресурсів [3].
Краєзнавчий принцип – один з педагогічних принципів
навчання, який означає уточнення, конкретизацію, розкриття та
підтвердження наукових понять прикладами з навколишнього
середовища. Краєзнавчий принцип передбачає тематичне
встановлення зв’язків між вивченням природничих предметів і
тими знаннями, які учні здобувають у результаті
безпосереднього дослідження краю. Обов’язкове використання
у викладанні цих дисциплін здобутих краєзнавчих знань –
головне призначення навчального краєзнавства.
Зазначимо, що краєзнавчий матеріал є природним
стимулюючим фактором шкільного навчально-виховного
процесу. Можливості його важко переоцінити, якщо
співвіднести із сучасними завданнями гармонійного розвитку
молодших школярів до гуманізації початкової освіти. Тому
цілком логічно, що аналіз сьогоденної шкільної практики
засвідчує підвищений інтерес до краєзнавчого матеріалу.
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Марія Іванова
Науковий керівник – проф. Руснак І.С.
Активізація самореалізації учнів
сучасної початкової школи
Актуальною проблемою навчально-виховного процесу на
даному етапі розвитку освіти є процес самореалізації
особистості дитини. Адже одним із провідних орієнтирів
української освіти і виховання є врахування здібностей, нахилів
та інтересів школярів, педагогічний вплив на особистісні якості
учнів у процесі позакласної діяльності, що визначено Законом
України “Про освіту” [3]. . Така увага до цієї ланки навчальновиховного процесу в школі зумовлена, по-перше, тим, що під
час роботи в класі немає змоги повністю, всебічно розкрити
творчі здібності та можливості школярів. По-друге, тільки при
органічному поєднанні класної та позакласної та позашкільної
роботи з учнями є можливість поєднати навчання з практикою,
створити умови для формування гармонійно розвиненої
особистості, здатної до творчої самореалізації.
Мета особистісно-зорієнтованої гуманітарної освіти – не
сформувати й навіть не виховати, а знайти, підтримати,
розвинути людину в людині, закласти в ній механізм
самореалізації особистості [5].
Гуманітаризований освітній процес спрямовується на
розуміння і пізнання людини як унікальної та найяскравішої з
усіх існуючих у світі систем, як явища, яке не лише бачимо
навколо себе, а також яке кожен усвідомлює всередині себе. На
основі цього ґрунтується поняття про роль школи у процесі
гуманітаризації освіти: школа нового типу – це передусім
виховний заклад, що сприяє духовному становленню
особистості учня, створенню умов для самореалізації у різних
видах творчої праці, задоволенню потреб та інтересів дітей.
Вищеназвані факти свідчать про пошук цілісного розуміння
самовиявлення особистості, шляхів творчої самореалізації. Але
вони ще не конкретизовані до рівня школярів, не
диференційовані за їхніми віковими особливостями, у своєму
трактуванні містять протиріччя, а тому і не розв’язують
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проблеми творчої самореалізації особистості у позакласній
діяльності у принципово нових умовах.
Проблема самореалізації особистості у сучасній педагогічній
науці стала домінантною. Своєрідність феномена творчої
самореалізації надає її особливого значення як об’єкта
наукового дослідження. У руслі різних як вітчизняних, так і
зарубіжних філософських, соціологічних та педагогічних
концепцій
протягом
останнього
півстоліття
активно
досліджувались окремі аспекти цього феномена. Так,
послідовники
марксистської
концепції
самореалізації
(Л.Антропова, Л.Коган та ін.) розглядали самореалізацію
особистості з позиції вищих суспільних інтересів як мету
соціальної перебудови, створення нового суспільства, де певне
місце відводилось і людині [1, с. 160; 4, с. 202].
У роботах психологів К. Абульханової-Славської, А.
Петровського представлена діалектика ідентифікації та
індивідуалізації особистості як рушійних сил її самореалізації.
Важливі елементи “Я-концепції” і проблеми її становлення
розглянуті у працях Р. Бернса та І. Кона. У працях А. Маслоу,
К. Роджерса досліджуються проблеми управління і
самоуправління самореалізаторськими процесами, важливі
умови оптимізації цих процесів. Самореалізацію особистості як
цілісний процес становлення людини на своєму життєвому
шляху у свій час досліджували С. Рубінштейн і Л. Виготський, а
плідно продовжили вивчення цього аспекту самоздійснення
підростаючої особистості Л. Божович, Д. Ельконін.
Тільки в останні десятиріччя педагогічна наука все сміливіше
пов’язує проблеми самореалізації як самоздійснення вільної
особистості з наданням їй можливості реалізувати себе
переважно у творчій діяльності. У працях
В. Алфімова, В.
Андрєєва, І. Іванова, В. Загвязинського, В. Кан-Каліка,
М.
Нікандрова розглядається тісний взаємозв’язок між процесами
творчої діяльності дорослих і дітей та їх динамікою через
конкретні процеси самоздійснення у різних видах евристичної і
креативної діяльності.
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Наталія Іванова
Науковий керівник – доц. Ємельянова Т.В.
Роль біобезпеки в організації навчально-виховної
роботи загальноосвітнього навчального закладу
Сучасний світ ставить людину перед цілим рядом серйозних
викликів, які загрожують її життю та здоров’ю. Особливо
беззахисними перед біозагрозами є діти і молодь.
Біологі́чна безпе́ка — стан середовища життєдіяльності
людини, при якому відсутній негативний вплив його чинників
(біологічних, хімічних, фізичних) на біологічну структуру і
функцію людської особи в теперішньому і майбутніх
поколіннях, а також відсутній незворотний негативний вплив на
біологічні об'єкти природного середовища (біосферу) та
сільськогосподарські рослини і тварини.
Біологічна безпека дітей передбачає створення оптимальних
умов життєдіяльності, що виключають шкідливий вплив
біологічних патогенних агентів на здоров'я учнів під час
навчально-виховного процесу.
Біобезпека трактується досить широко. Це всі біобезпеки, які
можливі, починаючи із особливо небезпечних інфекційних
захворювань, це інфекційні захворювання, що не являються
особливо небезпечними, але наслідки розвитку яких можуть
призводити до досить істотних економічних та соціальних
збитків. Це у цілому захворюваність населення (інфекційна,
неінфекційна, гостра, хронічна) та смертність як показники
стану його здоров'я. Це також якість нашого життя: якість ліків,
якість питної води, якість продуктів харчування, боротьба з
біотероризмом тощо. Це наслідки тютюнопалінння, вживання
алкоголю та наркотиків. Від рівня біобезпеки країни залежить
здоров'я кожної окремої родини, репродуктивне здоров'я нації,
перебіг вагітності, генетичні хвороби тощо [2].
Захворюваність людини на інфекційні хвороби багато у чому
залежна від соціального аспекту здоров'я. Але існують певні
категорії цих хвороб, які вражають населення незалежно від
соціального чи матеріального статусу окремого індивідууму.
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Детальний аналіз цих категорій, засоби профілактики, методи
лікування залишимо для фахівців. Вкажемо лише, що збудники
цих хвороб (віруси, бактерії, найпростіші тощо) також
розглядаються у контексті біобезпеки населення.
Якщо стан здоров'я дітей у кожному навчальному закладі не
буде об'єктом моніторингу, він не стане і об'єктом постійної
уваги управлінців та контролю батьків, опікунських рад. Для
цього
необхідно
передусім
домогтися
медичного
і
психологічного супроводу організації діяльності кожного
навчального закладу, цілеспрямовано створювати середовище,
сприятливе для здоров'я дітей і молоді.
Державний санітарний контроль на кордоні України має бути
доповнений ефективним епіднаглядом, адаптованими методами
боротьби, ізоляцією інфекції в джерелі, логічною побудовою
схеми прийняття рішень.
На останню роль у питаннях якості життя та його біобезпеки
відіграють продукти харчування. Рівень розвитку харчовою
промисловості, демографічна ситуація у цілому на планеті,
біоетична та екологічна свідомість виробників харчової
продукції (цей ряд можна продовжити) призвели до прояву на
споживчих ринках недоброякісної, так званої «нездорової», їжі,
споживання якої, між іншим, є об'єктом вибору споживача за
умов певної обізнаності у питаннях якості [1].
Для забезпечення біобезпеки населення необхідно розробити
державну стратегію з питань моніторингу, прогнозування та
організації заходів реагування при загрозі виникнення спалахів
(епідемій) небезпечних та особливо небезпечних інфекцій.
Список літератури:
1. Домарець В. А. Екологія харчових продуктів / В. А. Домарець,
Т. П. Златєв. - К. : Урожай, 1993. - 192 с.
2. Запорожан В. М. Біоетика : Підручник / В. М. Запорожан, М. Л.
Аряєв. – К. : Здоров’я, 2005. – 288 с.
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Ірина Іванська
Науковий керівник – к.пед.н., асист. Біленкова Л. М.
Методика організації виховної роботи
з першокласниками
Що потрібно зробити педагогам і вихователям щоб вогник
зацікавленості в очах першокласників не зник? Потрібно щоб
дорослі – педагоги та батьки – розуміли потребу учнів
початкових класів у правильній організації виховної роботи. Від
раціональної організації виховного процесу залежить результат
навчальної діяльності учнів.
Проблемам організації виховної роботи з першокласниками
присвячені
праці
Ш.О.Амонашвілі,
Л.В.Басистої,
Т.І.Вдовиченко, О.О.Долобан, С.О.Лазоренко, Л.Г.Рубан,
О.Я.Савченко, В.О.Сухомлинського, М.І.Яненко та інші.
При плануванні виховної роботи з першокласниками
потрібно враховувати психологічні особливості дітей
шестирічного віку, адаптацію дитини до шкільних умов,
індивідуалізацію виховання і навчання. Медико-гігієнічні
проблеми збереження здоров’я дітей. Особливості роботи з
батьками першокласників, психолого-педагогічні поради [3].
Л.Басиста, справедливо зазначає, вступ дитини до школи
докорінно змінює її життєвий ритм, з’являються нові види
діяльності. Він ускладнюється ще й тим, що збігається з
черговою віковою кризою розвитку, яка припадає на шостийсьомий рік життя. Але новий статус дитини не означає
скасування всіх її захоплень, зміни звичок, хоча від деяких їй
все ж доведеться відмовитись [2].
Руку допомоги вчителю подає Гуманна педагогіка. Це
найвища мудрість, якої потребує суспільство. Освітні процеси
Гуманної педагогіки базуються на принципах [4, с. 32]:
співробітництва; духовної спільності; взаєморозуміння; довіри;
творчого терпіння; вільного вибору; радості пізнання; любові.
При виховній роботі з першокласниками треба враховувати
принцип співробітництва, підкреслює Ш. Амонашвілі: «мені
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здається», пише педагог, «що я у вигіднішому положенні, ніж
вони. У них, у моїх «першокласників», учитель буде один, у
мене ж – тридцять шість (а може, й більше). Всі вони стануть
найсправжнісінькими моїми учителями. Я буду учити їх читати і
писати, рахувати і множити, малювати і співати, а вони дадуть
мені найвищу педагогічну освіту …»[1].
Отже, шестирічні діти – особливий народ у країні дитинства.
Вони дуже чутливі і легко відрізняють добро від зла, тягнуться
до доброти та ласки, відповідають на них своєю прихильністю.
Тому велике завдання педагога правильно організувати виховну
роботу, адже потреба в позитивних емоціях у дітей цього віку
дуже велика.
Список літератури:
1.Амонашвили Ш. А. Здраствуйте, дети / Шалва Александрович
Амонашвили. – Москва: Просвещение, 1983 – с. 208
2. Басиста Л. В. Гуманізація навчально-виховної роботи з
першокласниками / Басиста Лариса Василівна. – Інтернет-семінар. –
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних
працівників. – 4 квітня 2012.
3. Виховний потенціал початкової освіти: посібник для вчителів і
методистів початкового навчання/ О. Я. Савченко. – 2-ге вид., доповн.,
переробл. – К.: Богданова А. М., 2009 – 226 с.
4.Маніфест гуманної педагогіки/ [Ш. О. Амонашвілі, Д. М.
Маллаєв, С. Л. Крук та ін.]; за ред.. Ш. О. Амонашвілі / Міжнародна
асоціація громадських об`єднань «Міжнародний центр гуманної
педагогіки». – Хмельницький: Всеукраїнська культурно – освітня
асоціація Гуманної Педагогіки; Центр інноваційної педагогіки та
психології Хмельницького національного університету, 2011 – 64 с.
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Марія Іванчук
Науковий керівник – к.пед.н., асист. Чорней І.Д.
Основні аспекти виховання позитивного ставлення
до навчання молодших школярів
Виховання позитивного ставлення до навчання було і
залишається актуальною проблемою як у теорії психологопедагогічної науки так і в практиці сучасної школи.
Успішність розв’язання даного питання аргументується
дотриманням таких психолого-педагогічних умов, як:
1) врахування вчителем закономірностей психічного та
особистісного розвитку в молодшому шкільному віці;
2) впровадження принципів і технологій особистісноорієнтованого підходу в навчальний процес.
Так, І.Д. Бех наголошує на тому, що найважливішою
особливістю особистісного розвитку молодшого школяра є
зміна його соціальної позиції, формування якої має сприяти
усвідомленні дитиною нових обов’язків [1].
Молодший шкільний вік – це період позитивних змін і
перетворень, які відбуваються з особистістю дитини. Саме тому
таким значущим є рівень досягнень, що здійснені кожною
дитиною на даному віковому етапі. Якщо в цьому віці дитина не
переживатиме радості пізнання, не набуде впевненості у своїх
здібностях і можливостях, то зробити це в подальшому (за
межами сенситивного періоду) буде значно складніше.
Дослідники вважають, що молодший шкільний вік є
сенситивним періодом, зокрема для:
• формування пізнавальних мотивів у змісті мотивації
учбової діяльності, сталих пізнавальних інтересів і потреб
(когнітивний і емоційно-оцінний компоненти позитивного
ставлення до навчання);
• формування навичок саморегуляції та самоконтролю
(поведінковий компонент ставлення до навчання);
• розвитку самооцінки та ставлення учня до самого себе
(емоційно-оцінний компонент ставлення до навчання);
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• розвитку критичного ставлення школяра до оточуючих і
до самого себе.
Виховання позитивного ставлення до навчання є
неможливим і без впровадження в навчальний процес принципів
і технологій особистісно-орієнтованого підходу у навчанні.
Зокрема, принципу орієнтованості на особистість школяра,
індивідуального підходу, співпраці та партнерства, самоцінності
кожної дитини [3].
Дотримання цих принципів сприяє розкриттю природних
здібностей і здатностей кожного школяра в духовному,
фізичному та гармонійному розвитку.
До технологій, які надають особистісної спрямованості в
освіті, відносять: проектування та конструювання навчального
тексту до дидактичного матеріалу, навчальний діалог, створення
ситуацій успіху, розв’язання творчих завдань, що дає
можливість набути школяреві свій життєвий та пізнавальний
досвід.
Отже, вчитель початкових класів повинен створити
оптимальні умови для вільного розвитку учня у вихованні у
нього позитивного ставлення до навчання.
Список літератури:
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Руслан Іванюк
Науковий керівник - доц. Гаврилюк Л.П.
Cпецифіка діяльності волонтерів в Україні
на сучасному етапі
« Хто людям добра бажає, той і собі має»
Народна мудрість
Протягом тривалого періоду Україна, як незалежна держава
намагається будувати економічно ефективне, соціально
захищене, політично стабільне суспільство.
Допомагають державі розвиватися в такому напрямку ніхто
не інші, як волонтери. Це молоді люди які свідомо допомагають
, як окремим людям так і державі та суспільству. Це громадяни,
які добровільно витрачають час та сили на суспільно - корисні
справи, що не приносять їм матеріальної вигоди. У Законі
України « Про волонтерську діяльність» сказано що:
«волонтерська діяльність — добровільна неприбуткова
діяльність фізичних осіб — волонтерів, спрямована на надання
допомоги особам, що перебувають у складних життєвих
обставинах та потребують сторонньої допомоги.».[1] Тобто
будь-хто може свідомо і безкорисливо трудитися на благо
інших.
Варто відзначити, що сферами волонтерської діяльності є:
соціальний захист, охорона здоров’я, освіта та виховання,
охорона навколишнього середовища, спорт і туризм, культура
та молодіжний рух, розвиток міжнародного співробітництва,
правозахисна діяльність. [2]
Основними напрямами волонтерської діяльності в Україні
на сьогодні є:
- сприяння розширенню світогляду;
- розвиток молоді за інтересами і потребами;
-соціальна реабілітація, подолання негативних явищ у
молодіжному середовищі;
-соціально- психологічне опікунство, соціальний патронаж;
- організація дозвілля молоді;
- залучення волонтерів до масових форм роботи;
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- анкетування, опитування, соціологічні дослідження;
- проведення інтелектуальних і розважальних ігор;
- індивідуальна робота з інвалідами вдома;
- проведення роботи серед молоді;
- проведення зустрічей з молодіжними аудиторіями;
- пропаганда здорового способу життя; [3]
Специфіка волонтерського руху в Україні на сучасному
етапі полягає у тому, що найчисельнішою групою волонтерів,
які працюють у соціальній сфері, є учнівська та студентська
молодь. Участь молодих людей у волонтерському русі дає їм
змогу зробити особистий внесок у розв'язанні соціальних
проблем, випробувати свої можливості, беручи участь у
проектах і програмах соціальної спрямованості.
Отже, особливості діяльності волонтерів в Україні на
сучасному етапі полягають у тому, що волонтерством в
основному займається студентська молодь , яка не завжди знає
законодавчу базу і незнайома з позитивним зарубіжним
досвідом у цьому напрямі роботи.
Список літератури:
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Богдан Іватра
Науковий керівник - доц. Вишпінська Я.М.
Кобзарський рух на Наддніпрянській Україні
як унікальний історичний феномен
Явище співців-музикантів – так само, як письменників або
художників – пов'язане з органічною необхідністю кожного
народу мати своїх власних виразників накопиченого культурного, духовного й інтелектуального досвіду.Зокрема, на
формування співців-музик впливало багато чинників, пов'язаних
з історією, релігією, державним устроєм тощо. У такому
контексті, як воно існувало в Україні протягом XVI-XIX ст.,
явище народних співців-музикантів не має аналогів у
європейській культурі. Можна з упевненістю констатувати, що
створене в XVI-XVII ст. народом, який був невід'ємною складовою європейської культури, воно стало унікальним для всього
загальноєвропейського культурного середовища.
Протягом XIX – поч. XX ст. питаннями кобзарства,
лірництва займалися (переважно як етнографи) досить багато
письменників, художників, музикантів, науковців та й взагалі
різних аматорів народних традицій. Серед них варто виділити:
Абрамова І., Боржковського В., Гнатюка В., Горленко В.,
Грінченко М., Демуцького Д., Житецького П., Квітку К.,
Колессу Ф., Куліша П., Лисенка М., Малинка О., Хоткевича Г.,
Чубинського П.
Із середини XX ст. в Україні та за її межами до різних
проблем у дослідженні чи практичному опануванні кобзарськолірницької традиції займалися Будник М., Грица С, Горбач О.,
Горняткевич А., Кононенко Н., Нолл В., Ткаченко Г., Товкайло
М., Хай М., Черемський К. та інші
В українській культурі XX ст. витворився своєрідний образ
кобзаря – мандрівного співця-музиканта, виконавця епічних
творів, носія національно-патріотичної ідеї. Поширена думка
про те, що бандура успадкувала назву зниклої кобзи, призвела
до ототожнення різних понять: бандура – кобза, бандурист –
кобзар.
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Уявлення про «кобзаря» як старійшину і моральний
авторитет, сформоване у глибокій давнині, залишилося
незмінним до XIX ст. включно. Для селян це була людина,
призначена, за словами В. Доманицького, «долею на служіння
Богу», а старцівство сприймалося у простонародному
середовищі як «своєрідний обов'язок людини, позбавленої
дорогоцінного дару бачити, присвятити себе благочестивій
справі, як спокуті за кару Божу».
В. Боржковський писав: «Обличчя у нього (у лірника)
виразне: помітна твердість, енергія, розум. Поговоривши з ним,
я побачив, що він надзвичайно розвинений і що коло його
зацікавленостей, порівняно з іншими лірниками, значно ширше.
Він має уяву про книгодрукування, про друкарню; на життя
людей дивиться, з погляду релігії та справедливості»[1].
Почавши дослідження кобзарства, ми відкриваємо для себе
унікальний пласт української духовної культури – кобзарство.
Старцівський феномен є набагато глибшим, ніж просто спів у
супроводі музичного інструмента чи збереження епічної
традиції та старосвітського інструментарію. Він поєднав у собі
релігійний містицизм та світську толерантність, християнську
мораль і загальнолюдські цінності, біблійні перекази і
українську історію, духовну псальмову тематику, співану в
українських звукорядах, і неповторні виконавські форми, що
з'явилися на світ завдяки неординарному літературномузичному мисленню їхніх творців.
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Мар’яна Ілащук
Науковий керівник – к.пед.н., асист. Чорней І.Д.
Використання дидактичних ігор
на уроках трудового навчання у початковій школі
Суспільно – політичні, економічні та культурні процеси, що
відбуваються в Україні, ставлять перед вчителем вимогу
активізувати навчально-виховний процес та сприяти розвитку
процесів мислення школярів під час навчання. Ефективним
засобом для досягнення цього є використання дидактичної гри
на уроках, як засобу навчання та розвитку дитини.
Гра – одна з найважливіших сфер життєдіяльності дитини,
що забезпечує необхідні емоційні умови для всебічного,
гармонійного розвитку особистості. Проблема дитячої гри є
однією з найактуальніших проблем дитячої психології та
педагогіки. У дитячі роки гра є основним видом діяльності
людини [2].
Дидактичні ігри можна і потрібно широко використовувати і
на уроках трудового навчання, як засіб навчання, виховання і
розвитку школярів. Так, мета дидактичних ігор формування в
учнів уміння поєднувати теоретичні знання з практичною
діяльністю. Оволодіти необхідними знаннями, уміннями і
навичками учень зможе лише тоді, коли він сам виявлятиме до
них інтерес, і коли вчитель зуміє зацікавити учнів.
Мета дидактичної гри на уроках трудового навчання у
початковій школі – підвищити інтерес учнів до навчального
предмету, сприяти зміцненню та пізнанню учнями нових знань,
умінь та навичок. Дидактична гра на уроці трудового навчання –
не самоціль, а засіб навчання і виховання. Добираючи ігри,
продумуючи
ігрову
ситуацію,
необхідно
обов’язково
поєднувати два елементи – пізнавальний та ігровий. Ігри, на
уроці трудового навчання потрібно подавати так, щоб учень
сприймав їх в першу чергу як задачу, тобто підходив до її
розв'язання свідомо, чогось навчався. Тут ігрова ситуація,
поєднуючись з навчальною, є засобом підвищення розумової
активності. Якщо нема ігрових дій, нема і дидактичної гри [3].
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На уроках трудового навчання в початковій школі доцільно
використовувати такі види дидактичний ігор: рольова гра
(головна мета – розвивати здібності школярів, прищеплювати
уміння приймати правильні рішення); вікторина, її ще
називають «грою переможців» (у ній змагаються, аби швидше і
повніше відповісти на поставлені запитання); кросворд – дана
дидактична гра з одного боку, вносить в урок елемент гри, а з
іншого – сприяє глибшому засвоєнню вивченого; «Мозкова
атака» – методика гри запозичена з телевікторини «Що? Де?
Коли?» (одержавши завдання, учасники гри протягом однієї
хвилини висловлюють різноманітні гіпотези, дискутують, а по
закінченні часу пропонують свою відповідь як єдине рішення)
[1]. Перелічені види ігор, що використовуються на уроках
трудового навчання, мають своє призначення і конкретне
застосування.
При проведенні гри необхідно створити певний творчий
клімат, коли кожний її учасник почуває себе її співавтором. Гра
повинна давати достатньо «харчів» для розумової діяльності
учнів. Кожний учасник гри повинен бути активним у ході її
проведення. Дидактичний матеріал, використовуваний у процесі
гри, повинен бути доступним і зручним у користуванні. У ході
розбору гри основна увага повинна приділятися не стільки
визначенню й заохоченню переможців, скільки аналізу й оцінці
шляхів, щоб дозволили виконати поставлені завдання [3].
Важливо пам’ятати, що під час гри в учня виникає мотив,
суть якого полягає в тому, щоб успішно виконати взяту на себе
роль. Тому, коли вчитель використовує на уроці елементи гри,
то в класі створюється доброзичлива обстановка, бадьорий
настрій, бажання вчитися.
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Анастасія Ілій
Науковий керівник – доц. Гаврилюк Л. П.
Соціально-психологічні та соціально-економічні
наслідки безробіття
Безробіття — це соціальне явище, яке полягає в тому, що
кількість бажаючих отримати роботу є більшою, ніж робочих
місць. Воно відображає стан незайнятості працездатного
населення та має негативні економічні й соціальні наслідки для
усього суспільства, регіону. Тому що безробіття призводить до
погіршення стосунків у сім'ї, агресії по відношенню до членів
сім'ї, конфліктів і розлучень. Оскільки психопатичні симптоми
зустрічаються не тільки у самого безробітного, але і у членів
його родини, можна визначити з достатньо високим рівнем
вірогідності, що безробіття негативно позначається не тільки на
тих, кого вона зачіпає безпосередньо, але і на тих, хто має до неї
непряме, опосередковане відношення [4].
Безробіття сприймається самим суб'єктом і його оточенням
як найгостріша стресова ситуація, яка полягає в глибинному
зв'язку, який існує між самоусвідомленням і трудовою
діяльністю особистості. Адже робота є одним з головних
чинників, що визначають внутрішнє самопочуття людини. Роки
професійної діяльності здійснюють: сильний перетворюючий
вплив на інтелект, характер, звички і схильності людини.
В юності кожен витрачає багато часу і сил на вибір професії і
підготовку до неї, а після виходу на пенсію проходить довгий
шлях адаптації до свого нового положення. Природно, що
втрата роботи в працездатному віці сприймається значною
більшістю людей як крах всього життєвого устрою[3].
Емоційними наслідками безробіття є: різке зниження
самооцінки,
депресивний
синдром
з
суїцидальними
тенденціями, стрес що, перенесений в період безробіття, може
стати причиною скорочення тривалості життя.У дітей (в сім'ях
безробітних) частіше зустрічаються відхилення в поведінці.
У дружини безробітного проявляється той же стан, що і у нього
самого. Працівники, що уникнули звільнення, але знаходилися
якийсь час під його загрозою, також переживають гострий
стрес. По своїй силі і наслідкам психологічна травма ( результат
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очікування звільнення), може бути навіть важчою, ніж стан
людини, що реально пережила втрату роботи [4].
У
безробітних
також
спостерігаються
пасивність,
розгубленість, фрустрація, невміння і нездатність адаптуватися
в нових соціально економічних умовах, образливість (їм щось
недодали, хтось їм зобов'язаний, виражена особиста і соціальна
пасивність). Безробіття також породжує соціальну агресію і
збільшує криміногенність. У деяких дослідженнях вчених був
виявлений зв'язок між безробіттям, вбивствами і насиллям. За
даними Американських соціологів, 70% ув'язнених на момент
арешту не мають роботи.[2]
Зниження життєвого рівня, що пов’язано з безробіттям,
змушує безробітного і його сім'ю витрачати заощадження і
продавати цінні речі, щоб забезпечити достатній рівень життя.
Якщо безробіття затягується, то безробітним доводиться жити
на кошти державної допомоги, яку вони не здатні заощадити
через невідповідність прожитковому рівню потребам життя. Ці
кошти не дозволяють повноцінно харчуватися, що призводить
до втрати здоров'я, яке важко відновити. Крім того розмір
допомоги з місяця в місяць не компенсує значного зростання цін
на товари, що призводить до “опускання” нижче межі бідності
яка породжує соціальну і політичну апатію [3] . Чим більше
людина без роботи, тим важче їй знайти нове місце роботи. Це
пов’язано з тим, що соціальні зв'язки, за допомогою яких можна
отримати інформацію про можливості працевлаштування,
порушуються. І до того ж працедавці не поспішають брати на
роботу безробітних. Для працедавця тривале перебування без
роботи є негативною характеристикою. Це має раціональне
пояснення, оскільки з часом втрачається кваліфікація[1].
Список літератури:
1.Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості: Навчальний
посібник. –К.: КНЕЦ, 2003. – 252с.
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Анастасія Ісак
Науковий керівник – асист. Попов О.А.
Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми
матерями
Для кожної жінки важливою подією є народження дитини.
Це момент, який докорінно і безповоротно змінює життя та
надає йому нового змісту, адже вона починає відчувати
відповідальність за чиєсь життя.
Щодня в Україні фіксують щонайменше 25 випадків
вагітності неповнолітніх, що робить нашу державу за цим
показником лідером серед європейських країн. За даними
Міністерства охорони здоров’я, в Україні за минулий рік
близько 200 тисяч українок зробили аборт. Кожне десяте
переривання вагітності здійснювалось жінками у віці до 19 років
[2]. Однак це лише офіційні дані, лікарі констатують, що ця
статистика у два або й в три рази більша.
У медицині, соціології, соціальній педагогіці та соціальній
роботі широко розповсюдженим є вживання терміну «юне
материнство», який означає виношування, народження, догляд
та виховання дитини матерями юного віку (до 18 років) [3, с.
22-23]. Так, проблемі раннього материнства присвячені праці
таких дослідників, як Н.Лавриченко, В.Боднаровська,
С.Савченко, Н.Гавриш, І. Братусь.
Український науковець Братусь І.В. підкреслює, що
соціально-педагогічна робота з юними матерями в Україні
здійснюється починаючи з кінця 90-х років ХХ століття [1, с. 5].
Цей напрям соціально-педагогічної роботи ініційовано
молодіжною жіночою неурядовою організацією – Асоціацією
гайдів України – за підтримки інших організацій та центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. В Україні низка
міжнародних благодійних організацій (Дитячий фонд ООН
(ЮНІСЕФ), «Кожній дитині», «Надія та житло для дітей – в
Україні», Християнський дитячий фонд та інші) реалізують різні
соціальні проекти, спрямовані на профілактичну роботу щодо
попередження раннього соціального сирітства, влаштування
юних матерів до Соціальних центрів матері і дитини, надання
пільг та контроль за виплатами при народженні дитини,
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підтримку протягом перших місяців проживання матері та
дитини у соціумі.
У 2004 році в Україні в загальноосвітніх навчальних закладах
було введено посаду соціального педагога, одне з основних
завдань якого полягає в інформуванні школярів про наслідки
ранніх статевих зв’язків і небажану вагітність. Якщо ж
вагітність уже настала, то в його обов’язки входить підтримка
неповнолітньої особи, здійснення супроводу та соціального
патронажу. Надзвичайно важливим є рівень обізнаності та
компетентності соціального педагога щодо цієї проблеми, адже
далеко не всі підлітки звертаються за порадою.
Особливу увагу соціальним працівникам та соціальним
педагогам потрібно звертати на специфіку роботи з цією
кризовою категорією на макро-, мезо- та мікро-рівнях.
Використання технологій макрорівня полягає в усвідомленні
проблеми на держаному рівні, вироблення національної
концепції її вирішення та забезпеченні відповідного
фінансування з державного бюджету. До технологій соціальнопедагогічної роботи з юними матерями та вагітними мезорівня
належать: організація передачі дитини юної матері на
усиновлення; організація груп самодопомоги. Нарешті,
технології макрорівня передбачають збір інформації та ведення
відповідної документації про юну матір, її оточення, активізацію
її внутрішніх та зовнішніх ресурсів [1, с.18].
Отже, в Україні накопичено певний досвід соціальнопедагогічної роботи з неповнолітніми матерями, втім проблема
належної організації такої роботи є й надалі актуальною для
нашої держави.
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Уляна Каратник
Науковий керівник – доц. Бигар Г.П.
Мовна культура вчителя початкових класів
Входження України в нові міжнародні відносини як
самостійної, незалежної і перспективної європейської країни
вимагає більш високого рівня вихованості й освіченості, уміння
пристосовуватися до соціальних умов, що постійно змінюються.
Основною державною структурою, що формує майбутнє
суспільство, є школа, вищі навчальні заклади, вчителі,
викладачі, а мова, культура мовлення, мовленнєва діяльність є
тим особливим ланцюгом, що зв'язує минуле й сучасне та
допомагає здійснювати послідовний соціальний поступ до
майбутнього. Стає зрозумілим, що будь-який пошук поліпшення
рівня культури мовленнєвої діяльності особи, спрямованої на її
адаптацію, заслуговує на увагу та підтримку.
Ідеї про призначення мови й мовлення у суспільстві,
значення вчителя в процесі розвитку мови учнів обґрунтувались
такими видатними дослідниками, як: Я.А.Коменський,
А.Дістервег,
Р.Оуен,
К.Д.Ушинський,
Л.М.Толстой,
П.П.Блонський та ін. були творчо використані при розробці
теоретичних положень щодо формування особистісного
ставлення до навчального, педагогічного й психо-логічного
матеріалу, усвідомлення ідей як таких, що мають як професійне, громадське і приватно-особистісне значення.
У процесі педагогічної діяльності вчитель розв’язує
нескінченну низку педагогічних завдань. Ці завдання
підпорядковані досягненню мети психолого-педагогічного
процесу – формуванню особистості учня, його світогляду,
переконань, свідомості, поведінки. Педагогічними завданнями є
формування пізнавальної активності, інтересу школярів,
залучення учнів до процесу самонавчання й самовиховання,
трансформування однієї системи знань, умінь і навичок в іншу,
яка є більш об’єктивною тощо. Не менш важливим завданням
учителя є завдання комунікативного характеру, адже процес
навчання відбувається в умовах спілкування педагога й учнів.
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Згідно з концепцією Б.Ананьєва, людина є суб'єктом
трьох основних видів діяльності: праці, пізнання та спілкування.
На думку Б.Ломова та його послідовників, спілкування і
діяльність – аспекти соціального буття людини. Згідно з їхнім
підходом, спілкування вивчається з позиції притаманної йому
власної самостійності як процес, що необов'язково
зумовлюється потребами у спільній діяльності, оскільки може
бути й самомотивованим.
В окремих теоретичних дослідженнях зроблено висновок про
необхідність формулювання нового методологічного принципу
психології – принципу спілкування. Цей принцип покладено в
основу вивчення двох основних форм спілкування – як засобу
організації діяльності та як задоволення потреби людини у
безпосередньому контакті з іншими людьми [1, с. 23].
Специфічна особливість педагогічної діяльності полягає в її
нерозривній єдності зі спілкуванням. Можна сказати так: після
розв'язання педагогічного завдання вчитель повинен ще
розв'язати комунікативне завдання: організувати безпосередню
взаємодію з учнями, через яку здійснюється реальний виховний
вплив у практичній педагогічній діяльності. Комунікативне
завдання є похідним від педагогічного, випливає з останнього та
зумовлюється ним. Інакше кажучи, комунікативне завдання є
педагогічним, але перекладеним мовою спілкування [2, с. 5].
Важливими характеристиками культури мовлення є
правильність, змістовність, доречність, достатність, логічність,
точність, ясність, стислість, простота та емоційна виразність,
образність, барвистість, чистота, емоційність.
Отже, педагог має бути водночас комунікабельною
особистістю з високою культурою спілкування, вмінням вести
діалог, дискутувати, забезпечувати позитивний моральний та
емоційний настрій у педагогічній взаємодії.
Список літератури:
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Науковий керівник – асист. Корнівська М. М.
Вплив особистісних якостей на ефективність роботи
психолога-консультанта
У сучасних умовах трансформаційних змін суспільства
психологічне консультування виходить на якісно новий рівень.
Поряд із цим питання професійної компетентності психологаконсультанта стає надзвичайно актуальним, адже для
ефективної роботи із певним стилем консультування необхідно
мати такі риси, за наявності яких найповніше розкривається
потенціал психолога.
Метою статті є: здійснити теоретико-методологічний аналіз
дослідження особистісних якостей психолога-практика, які
оптимізують консультативний процес.
Даною проблематикою займались такі зарубіжні та
вітчизняні вчені: Г. Абрамова, О. Бондаренко, Б. Братусь,
В. Зазикін, Р. Кочюнас, А. Кронік, Д. Леонтьєв, А. Маслоу,
Р. Мей, В. Панок, Л. Петровська, К. Роджерс, К. Хорні,
Я. Чаплак, Н. Чепелєва, та ін. У своїх роботах вони доводять, що
саме ряд особистісних рис психолога-консультанта, серед яких
переважає
гуманістична
спрямованість
є
основним
інструментом його компетентної професійної діяльності.
Під особистісними якостями розуміється ряд специфічних
рис характеру, які властиві даній особі [1, с.122]; психологконсультант – фахівець, який має вищу психологічну освіту,
працює у сферах психокорекції та психотерапії з методиками,
які належать різним школам сучасної психологічної науки [2,
с.14].
Особистісні риси відіграють не меншу роль ніж професійна
компетентність та обізнаність. Саме тому за час навчання у ВНЗ
студенти-психологи повинні не тільки набути необхідні знання,
а й розвинути відповідні психологічні якості [2, с.132].
Сучасний науковий підхід до аналізу особистості
практичного психолога окреслює певне коло професійно
важливих якостей фахівця. Значна частина з них може бути
сформована, розвинена або вдосконалена в процесі навчання у
ВНЗ і подальшої професійної діяльності за допомогою
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різноманітних психолого-педагогічних засобів розвитку та
саморозвитку [3, с.5].
У 1964 р. Комітет з нагляду та підготовки консультантів
США встановив наступні шість якостей особистості, необхідних
психологу-консультанту: довіра до людей; повага цінностей
іншої особистості; проникливість; відсутність упереджень;
саморозуміння; свідомість професійного обов`язку [1, с.79].
У якості професійно-важливих якостей Р.Кочюнас називає:
автентичність; відкритість власному досвіду; розвинуте
самопізнання; силу особистості та ідентичність; толерантність
до невизначеності; прийняття особистої відповідальності за свої
дії в ситуації консультування [4, с.58].
Але поряд із цим існує певне коло рис і якостей особистості,
педагогічні можливості розвитку яких обмежені, або наявність
яких
унеможливлює
успішну
професійну
діяльність
практичного психолога. Ми не можемо не погодитися із
положенням Н.В. Чепелєвої про необхідність диференціації
студентів за рівнем їхньої професійної придатності до роботи з
людьми та доцільності «визначити мінімальну кількість
особистісних якостей, відсутність яких робить випускника
психологічного факультету непридатним до оволодіння
професією практичного психолога» [5, с. 17].
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Єлизавета Касько
Науковий керівник – асист. Петренко В.М.
Клуб як форма організації дозвілля дітей з
особливими потребами
У сучасному українському суспільстві проблеми розвитку та
інтеграції в соціум дітей з особливими потребами продовжують
набувати дедалі більшої актуальності. Так, за даними комітету
статистики України на початок 2004 року в Україні
налічувалось понад 2,5 млн. осіб офіційно визнаних інвалідами,
що становило 5% від усього населення нашої держави, а станом
на 1 січня 2010 року, як свідчать статистичні дані ця кількість
складала 2 млн. 659 тис. осіб.
Згідно із Законом України «Про охорону дитинства», дитина
з особливими потребами – це дитина зі стійким розладом
функцій організму, спричиненим захворюванням, травмою або
вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що
зумовлюють обмеження її нормальної життєдіяльності та
необхідність додаткової соціальної допомоги та захисту [3].
Поряд з іншими проблемами життєдіяльності дітей з
особливими потребами є проблема змістовної організації
дозвілля. Основною перешкодою тут постає незначна кількість
або відсутність закладів змістовної організації вільного часу та
розвиток творчих здібностей дітей з особливими потребами.
З метою інтеграції дітей з особливими потребами в
суспільствов останні роки впроваджуються інноваційні
технології, зокрема для них створюються клуби за інтересами.
Клуб – порівняно невелике об'єднання людей, охоплених
загальним інтересом, заняттям. Основна мета клубу –
виховання й самовиховання на основі ініціативи, самодіяльності
й всебічного прояву здібностей кожної особистості.
Завданнями клубної роботи є: організація дозвілля людей,
оперативне знаходження форм і застосовування засобів
культурно-масової роботи відповідно до інтересів і запитів
учнівської
молоді.
Найважливіші
функції
клубу:
стимулювання суспільної активності шляхом організації
дозвіллєвої діяльності великих мас людей; розвиток соціально-
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культурної творчості; широке спілкування в результаті спільної
діяльності; забезпечення культурного відпочинку й розваг.
Принципи діяльності клубу: науковості, комплексності,
диференційованого підходу до різних груп населення, зв’язку з
життям, послідовності й систематичності видів діяльності,
що пропонуються [1, с.93].
Ознаки клубної роботи:
кожне заняття клубу є тематичним і має сюжетнотематичну лінію, яка «протягнута» через усі 3-3,5 год., які і
триває одне заняття клубу.
кожне заняття клубу повинне мати структуровані
частини (для прикладу): загальна, основна, заключна.
Основні методи роботи, які характерні для клубів для дітей
з особливими потребами [2, с. 115]:
• Музикотерапія – співання та складання пісень;
• Артерапія – виготовлення листівок, календариків,
подарункових коробок, аплікацій; розігрування ролей «живого
театру»;
• Бібліотерапія – читання й обговорення повчальних
дитячих історій;
• Казкотерапія – розігрування казок і новітня їх
інтерпретація, складання казок;
• Ігротерапія – ігри розвиваючого характеру фізичного та
мисленнєвого роду, рухливі ігри, конкурси, вікторини.
• Тренінг – використовується у роботі з батьками;
Отже, дозвіллєва діяльність дітей з особливими потребами
важлива та невід`ємна у процесі їх соціалізації. Клуби
стимулюють цей процес і додають йому ефективності. Адже
завдяки клубам діти спілкуються між собою, відбувається
процес розвитку їхніх здібностей та компенсаторних
властивостей.
Список літератури:
Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство.: Навч.
посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208с.
2. Воловик А.,Воловик В. Педагогіка дозвілля: Підручник. – Х.:
ХДАК, 1999, - 332 с.
3. Закон України «Про охорону дитинства.
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Яна Кацубо
Науковий керівник – доц. Предик А.А.
Аналіз поглядів вчених проблеми підвищення
ефективності навчального процесу
Актуальність вивчення провідних підходів до виконання
завдань підвищення ефективності навчального процесу полягає
в тому, що в останні роки в Україні відбувається активне
оновлення змісту і методів початкової освіти. До рівня знань
школярів висуваються все більш серйозні вимоги, відповідно,
педагоги мають докласти максимум зусиль для підвищення
ефективності навчального процесу.
У вітчизняній педагогічній думці найбільше уваги проблемі
підвищення ефективності навчального процесу приділяли
В.О. Сухомлинський, К.Д. Ушинський. Психолого-педагогічні
основи підвищення ефективності навчального процесу були
представлені у працях таких дослідників, як: А.Г.Асмолов,
П.П.Блонський, Л.І.Божович, Л.С.Виготський, Г.С.Костюк.
Проблему підвищення ефективності навчального процесу в
школі вивчали A.M. Алексюк, Л.П.Аристова, Ю.К.Бабанський,
Л.В.Занков, В.М.Пєхота, В.Оконь та інші.
Сучасні дослідники визначають процес навчання як
упорядкований у часi хiд подiй, щоохоплює дiї учителя й учнів,
спрямовані вiдповiдними цілями i змiстом, а також ураховують
такi умови i засоби навчання, якi є проявом потрібних змін в
учнів [3, с.339]. Необхідними і обов’язковими елементами
процесу навчання є стимулювання активної навчальнопiзнавальної дiяльностi учнiв з оволодiння науковими знаннями,
вмiннями й навичками, розвитку творчих здiбностей, свiтогляду,
морально-етичних поглядів i переконань [3, с.149].
З урахуванням наведених характеристик процесу навчання у
дидактиці було розроблено низку підходів, спрямованих на
підвищення
ефективності
навчального
процесу.
Так,
Ю.К. Бабанський
розробив
оптимізаційну
технологію
організації навчального процесу на уроці. Учений висунув і
розвинув ідею умов ефективного використання принципів і
методів педагогіки, так звані «принципи оптимізації навчально-
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виховного процесу» [2]. Наступним є підхід, у рамках якого
розвинулася
теорія
розвивального
навчання.
Наукові
дослідження взаємозв'язку процесів навчання та виховання
активно підтримав відомий український психолог Г. Костюк,
який вважав, що у рамках розвивального навчання відбувається
вдосконалення працездатності учня, це позитивно впливає на
його особистісний розвиток, тому що зовнішній план його дій
переходить у внутрішній, змістовний план, а розвиток
психічних процесів дають змогу підняти дії і працездатність
школяра на наступний, вищий рівень [1, с.219].
Л. Занков розвинув теорію навчання молодших школярів на
підвищеному рівні складності, визначив низку принципів,
покликаних сприяти розвивальному навчанню [1, с.221].
І. Лернер, М. Махмутов та інші науковці розробили теорію
проблемного навчання, у рамках якої використовуються методи,
спрямовані на формування у школярів умінь самостійного
здобуття знань і уміння їх застосовувати [3, с.375].
Отже, на теперішній час на особливу увагу заслуговують такі
підходи, які роблять наголос на підвищенні ефективності
навчального процесу на основі його індивідуалізації та
інтенсифікації, на використання перспективних методів і
технологій навчання з орієнтацією на розвиваюче і проблемне
навчання. Виконання завдань підвищення ефективності
навчального процесу в школі вимагає підвищення добору
методів і прийомів навчання, які сприяють озброєнню учнів
міцними знаннями, активізують їх мислительну діяльність і
мотивують до оволодіння новими знаннями.
Список літератури:
1. Лозова В.I. Теоретичні основи виховання i навчання: навчальний
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Надія Качмар
Науковий керівник – асист. Канівець Т.М.
Вплив неблагополучних сімей
на соціалізацію дитини
Особливості соціалізації дитини на сучасному етапі
визначаються насамперед тим, що цей процес відбувається у
несприятливих умовах загальної соціально-економічної кризи
нашого суспільства на фоні суперечливих світових тенденцій
глобалізації. Адже діти мають специфічні труднощі соціалізації,
постають перед проблемою адаптації до нової соціальної ролі,
нового статусу, що є серйозним випробовуванням їх психічних
та фізичних можливостей. Вітчизняні та зарубіжні вчені вивчали
проблематику соціалізації (В. Абраменкова, У. Бронфенбреннер,
І. Кон, В. Кудрявцев, М. Мід, В. Мухіна, Л. Обухова, М.
Осоріна, Е. Субботський, Д. Фельдштейн та ін.) [2].
Сім’я – найперший фактор соціалізації дитини, від неї
залежить, яким буде наше майбутнє, наше суспільство. На
сьогоднішній день у суспільстві стає надто поширеним поняття
«неблагополучна сім’я». Сімейне благополуччя негативно
позначається на соціалізації дитини та формуванні її особистості
в цілому. Неблагополучна родина найчастіше є причиною появи
соціально-запущених дітей і підлітків з девіантною поведінкою,
хоча в таких родинах також виростають достатньо соціалізовані
діти, але це скоріше виняток, ніж поширене явище [1]. Сім’я
неблагополучна – сім’я, яка в силу об’єктивних або
суб’єктивних причин втратила свої виховні можливості,
внаслідок чого в ній складаються несприятливі умови для
виховання дитини [2].
До таких сімей відносять: сім’ї, де батьки зловживають
спиртними напоями, ведуть аморальний спосіб життя,
вступають у конфлікт з морально-правовими вимогами
суспільства; сім’ї з низьким морально-культурним рівнем
батьків; сім’ї із стійкими психологічними конфліктами у
взаємостосунках між батьками, батьками та дітьми; неповні
сім’ї; материнські сім’ї (молоді матері-одиначки);
• ззовні благополучні сім’ї, які припускаються серйозних
помилок, прорахунків у системі сімейного виховання внаслідок
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невміння правильно будувати взаємини між членами сім’ї,
низької педагогічної культури та неосвіченості.
Виховання у неблагополучних сім’ях впливає на формування
девіантної поведінки дітей. Діти з неблагополучних сімей
страждають від нехтування батьками свої обов’язків. У дітей
виникають проблеми з соціалізацією, серед яких: соціальна
ізоляція через труднощі у встановленні та підтриманні дружніх
стосунків, образи або ігнорування однолітків; соціальне
виключення, яке призводить до втягнення в групи дітей з
антисоціальною поведінкою або тих, хто ображає інших в
школі.
Це може призвести до наслідків в подальшому житті дітей:
ризикована поведінка, така, як зловживання алкоголем або
наркотиками, кримінальна активність або
сексуально
експлуататорські стосунки; нанесення собі шкоди або спроби
самогубства; формування стосунків з агресивними партнерами;
наслідування стилю виховання, який викликає ті самі проблеми
уже у власних дітей, і т.д. [3, с. 73].
Дитяче виховання в умовах негативного емоційнопсихологічного сімейного мікроклімату визначається ранньою
втратою потреби у спілкуванні з батьками, егоїзмом,
замкненістю,
конфліктністю,
упертістю,
неадекватною
самооцінкою (заниженою чи завищеною), озлобленістю,
невпевненістю у власних силах, недисциплінованістю, утечами з
дому тощо. Усе це свідчить про те, що діти з неблагополучних
сімей мають більше причин для поповнення рядів
важковиховуваних і правопорушників [3].
Список літератури:
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неблагополучних семей // Педагогика. – 2000. - №1.
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– 288 с.

156

Олександра Келлер
Науковий керівник – доц. Плішка А.В.
Українська народна пісня в процесі естетичного
виховання молоді
Згідно з концепцією музично-естетичного та духовного
виховання молоді – є важливим акцент на актуалізації кращих
зразків українського національного фольклору. Виховання
любові до народних українських традицій, до рідної землі та
історії наших предків сприяє формуванню основних
компонентів
духовного
світу
молоді,
національної
самосвідомості та патріотичного мислення. Вона, в першу чергу,
пов'язана з усебічним використанням кращих зразків
української музичної творчості – фольклору нашого народу.
Чільне місце в українському національному фольклорі
займає українська пісня, і тому потрібно реалізувати виховання
музично-естетичних смаків нашої молоді через призму
української пісні, в якій народ оспівував свої почуття,
переживання, прагнення. Вона служила засобом спілкування
між людьми. Українська пісня привертає до себе увагу,
насамперед, своєю доступністю сприймання, простотою
викладу та художньо-музичною виразністю її задушевних
мелодій. Особливу увагу наші предки приділяли обрядовим
пісням: колядкам, щедрівкам, веснянкам, купальським пісням і
т. п. У них відображене оригінальне сприйняття та самобутнє
тлумачення явищ природи, побут і весь культурно-історичний
та мистецький шлях наших пращурів.
Основною формою ознайомлення молоді з українською
творчістю є урок музики. У педагогічній діяльності
В.О.Сухомлинського, відомого вихователя, значне місце
відведено саме урокові музики та співу. Він вважав, що музика
здатна виховувати, змінювати характери людей, стимулювати їх
до добрих вчинків та високих почуттів. Великий педагог
неодноразово підкреслював, що музика, її мелодика, краса та
задушевність здатні перевиховувати, змінювати на краще
маленькі
серця
його
підопічних.
Як
зазначав
В.О.Сухомлинський, вона є першочерговим засобом морального
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та розумового виховання людини, джерелом благородства серця
та чистоти душі [1].
Видатні українські діячі культури, які надзвичайно любили
свій край та співчували знедоленому народу, своєю творчістю
виховували патріотичні почуття та закликали до боротьби за
краще майбутнє. Це Т.Шевченко, І.Франко, Г.Сковорода,
М.Лисенко, М.Леонтович зробили великий внесок у розвиток
українського мистецтва. Вони вивчали побут простого народу,
знали та любили український фольклор і широко
використовували кращі надбання народної педагогіки у власній
творчості.
Українські пісні – це найбільша, найдоступніша та
найпопулярніша складова українського фольклору. Великі
виховні можливості пісні полягають у поєднанні слова з
музичним матеріалом. Використання української пісні та
побудова на її основі системи музичного виховання, повинні
стати провідними принципами у музично-естетичному
виховання молоді.
Тільки шляхом спілкування молоді з народною піснею та
музикою, носіями народної інструментальної культури,
проведення фольклорних свят, відвідування концертів,
конкурсів, оглядів музичних колективів народної музики,
поступово формується у молодого покоління світогляд,
морально-естетичні смаки та патріотичні почуття.
Інтерес української сучасної педагогіки до кращих зразків
українського національного фольклору – це не ностальгія, а
усвідомлення та шана до тих колосальних зусиль сотень
попередніх поколінь, які зумовили сьогоднішній рівень
культури нашого суспільства, її розвиток і досягнення.
Список літератури:
1. Сухомлинський В.О. Т.3, Серце віддаю дітям: К.: Рад.школа,
1977.
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Оцінка якості життя у хворих
з урологічною патологією
На сучасному етапі розвитку медицини вивчення показників
якості життя дозволило переводити в кількісні показники ряд
характеристик індивідуума, які визначають його психологічний
та фізичний стани [1]. Оцінка якості життя людини
розглядається як інтегральна характеристика її стану, що
складається з різних компонентів, і в свою чергу включає цілий
ряд складових, а саме: психологічний – депресію, тривогу,
позитивні емоції, самооцінка, вигляд, концентрація уваги,
пізнавальні здібності; фізичний – симптоми захворювання,
можливість виконання фізичної роботи [2].
Критерії якості життя є невід’ємною частиною оцінки в
урології [3]. Для цього застосовують кількісні оціночні шкали та
анкети. Існують два види опитувальників – загальних та
спеціалізованих для кожного виду нозології. Найбільш
поширеним типом анкет є група опитувальників SF. За її
допомогою можна оцінити показник якості життя та дві його
складові – фізичне та психологічне функціонування.
Опитувальник складається з 36 питань, відповіді на 35 з яких
використовуються для отримання інформації за 8 шкалами:
фізичній активності, ролі фізичних проблем в обмеженні
життєдіяльності, болю, соціальної активності, загального
здоров’я, життєздатності, психічного здоров’я, ролі емоційних
проблем в обмеженні життєдіяльності [4].
Метою дослідження – порівняти показники якості життя у
хворих з урологічною патологією (дослідженні) та у практично
здорових осіб (контроль).
Досліджування проводили на базі Чернівецької обласної
лікарні у відділенні урології.
При порівнянні суб’єктивної оцінки якості життя встановили,
що у досліджуваних діагностовано нижчий рівень показників
RР (рольове функціонування) та MH (психологічне здоров’я) в
порівнянні з контрольною групою (рис.1).
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Рис. 1. Розподіл значень згідно з методикою SF-36
Зниження
показника
рольового
функціонування
супроводжується найймовірніше пов’язане з дисфункцією сечостатевої системи внаслідок основного захворювання. Показник
психологічного здоров’я у досліджуваної групи нижчий, що,
можливо, зумовлене переважанням іпохондричного ставлення
до хвороби у осіб з урологічною патологією.
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малоінвазивних урологічних операціях / О.О. Підмірняк // Клінічна та
експерт. патологія. – 2012. – Т. 11. – № 4. – С. 120-123.
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Підходи до розуміння поняття конфлікту
як психологічного феномену
Конфліктологи вважають, що ключ до розуміння конфліктів
– їх наукова дефініція. Конфлікт (від латинського conflictus–
зіткнення) визначається в науковій літературі по-різному.
У психологічному словнику конфлікт – це зіткнення
протилежно направлених, не сумісних одна з одною тенденцій у
свідомості окремого індивіда, у міжособистісних взаємодіях чи
міжособистісних стосунках індивідів і груп людей, пов’язане з
гострими негативними емоційними переживаннями.
А. Я.Анцупов визначає еволюцію конфлікту як поступовий,
безперервний, відносно тривалий розвиток від простих до більш
складних форм. Вона пов’язана з еволюцією психіки людини,
яка розвивалася від несвідомого до підсвідомого, свідомості і
надсвідомості [1].
А.Я.Анцупов та А.І.Шипілов визначають конфлікт як
найбільш деструктивний спосіб розвитку та завершення
значущих суперечностей, які виникають у процесі соціальної
взаємодії, а також боротьбу підструктур особистості [1].
Дослідження конфлікту на рівні індивіду безперечно
пов’язано з вивченням психологічних особливостей людини.
Психологічні
дослідження
конфліктів
представлені
у
дослідженнях З.Фрейда, А.Адлера, Е.Фрома, К.Хорні,
Е.Еріксона, Б. І.Хасана, Н. В.Гришиної, С. М.Ємельянова та ін.
За З.Фрейдом, конфлікт - це важливий конструкт
психоаналітичної концепції, ключ до розуміння психічної
діяльності людини. [2].
На думку Б. І. Хасана, конфлікт - це вибір. Конфлікт не існує
як річ незалежно від нас. Конфлікт - це такий спеціальний
порядок взаємодії, який дозволяє утримувати єдність дій, що
зіткнулися за рахунок процесу пошуку або створення ресурсів і
засобів вирішення представленого у зіткненні протиріччя [4].
Н.В. Гришина розглядає конфлікт як біполярне явище протистояння двох начал, яке виявляє себе в активності сторін,
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спрямованій на подолання суперечності, до того ж сторони
конфлікту представлені активним суб'єктом (суб'єктами) [2]
С.М. Ємельянов визначає конфлікт як відношення між
суб'єктами соціальної взаємодії, яке характеризується їхнім
протиборством на основі протилежно спрямованих мотивів чи
суджень [4].
Українські вчені Г.В. Ложкін та Н.І. Повякель розглядають
конфлікт як зіткнення різноспрямованих сил (цінностей,
інтересів, поглядів, цілей, позицій) суб'єктів - сторін взаємодії,
наголошуючи на тому, що поняття різноспрямованості ширше
за розуміння протилежності спрямованості, що дає можливість
зняти обмеження розуміння проблеми та усунути елемент
антагонізму.[3]
Американські дослідники Д. Рубін, Д. Прут і Сунг Хе Ким
зазначають, що термін "конфлікт" застосовують тепер занадто
широко, що може призвести до втрати ним статусу
однозначного поняття. Вони дотримуються думки, що в основі
конфлікту лежить сприймання розбіжностей інтересів або
переконання сторін у тому, що їхні прагнення не можна
задовольнити одночасно.[3]
Як бачимо, сьогодні справді не сформовано єдиного
визначення поняття "конфлікт".
Отже, конфлікт - це характеристика взаємодії, у якій дії, що
не можуть співіснувати у незмінному вигляді, детермінують і
замінюють одна одну, вимагаючи для цього спеціальної
організації і енерговитрат у зовнішньому і внутрішньому плані.
Разом з тим кожний конфлікт представляє собою актуалізоване
протиріччя, тобто втілені у взаємодії конфронтуючі цінності,
установки, мотиви.
1.
2.
3.
4.
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Робота дитячого психолога з дітьми з синдромом
дефіциту уваги та гіперактивності на засадах біоетики
Однією із нагальних проблем сучасної психології та
педагогіки є виховання дітей з синдромом дефіциту уваги та
гіперактивності. Діти з таким синдромом нерідко стають
«проблемою» як для батьків так і для спеціалістів. Великою
проблемою є те, що такі діти відрізняються підвищеною
відволікаємістю і нездатністю до діяльності, що вимагає
пізнавальних, вольових зусиль. Створюється враження, що їм
нецікаве саме спілкування з дорослими, спільні ігри важчі,
швидке переключення уваги не дає можливості дитині
запам'ятати й алгоритмізувати дії, тим не менше, дитина добре
сконцентрована на тому, що вона миттєво хоче. При відмові в
проханні такі діти легко виходять з себе, впадають в істеричний
плач, важко заспокоюються, як ніби застрягають у ситуації і
сприймають її як постійний стан. [1]
Лікарі вважають синдром дефіциту уваги хворобою і лікують
дітей ліками[2] Такими діями дорослі протидіють природним
даним дитини, забираючи у неї право на бути собою. Даючи
дітям пігулки, дорослий в першу чергу шкодить здоров’ю
дитини, адже хімічний склад пігулок і приборкані емоції в
майбутньому тільки зашкодять. Працюючи з такими дітьми,
треба якнайретельніше дотримуватися принципів автономії, «не
зашкодь» біоетики. Ми виділяємо три способи роботи з такими
дітьми у при врахувані даних принципів: ігрова терапія,
індивідуальне консультування та дильфінотерапія. Для корекції
поведінки, у консультуванні гіперактивних дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку психологи та педагоги часто
використовують
методи
ігрової
терапії.
Наприклад, Ю.С. Шевченко - доктор медичних наук, завідувач
кафедрою дитячої та підліткової психіатрії, психотерапії та
медичної психології Російської
Медичної
академії
післядипломної освіти та дефектології пропонує три групи
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розвиваючих ігор для дітей з синдромом гіперактивності. Ці
ігри можуть чергуватися в структурі єдиного ігрового сюжету
спеціально організованих занять, можна грати в них і у вільний
час [3]. Важливо також розуміти, що ваш емоційний стан дуже
сильно впливає на малюка. Якщо ви хочете, щоб дитина була
спокійною, зберігайте спокій самі[4].
Індивідуальне
консультування намагається
вирішити
проблеми. У процесі консультування діти вчаться знаходити і
розвивати свої сильні якості. Вони починають розуміти,
що мати гіперактивність не означає бути поганим. Вони
обговорюють виникають думки і почуття, вивчають патерни
власної
поведінки
і
вчаться
адаптивним
методам
управління своїми емоціями. Обговорення проблем і практичні
дії дозволяють дітям зрозуміти, що вони можуть змінитися і
жити більш щасливо і продуктивно.
Один з найефективніших методів лікування гіперактивності у
дітей - метод дельфінотерапії. Дельфіни дуже комунікабельні,
доброзичливі і товариські. Бачачи цих прекрасних тварин, мало
хто відчуває тривогу. особливо до них тягнуться діти. Навіть ті
діти, які і рухатися не вміють, намагаються спілкуватися. Після
сеансів дельфінотерапії гіперактивні діти стають спокійнішими,
навчаються концентрувати увагу [5] .
Список літератури:
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Значення сприйняття музики у процесі музичного
виховання школярів
Сприйняття музики є невід’ємною частиною музичного
розвитку молодших школярів. Воно збагачує учнів як естетично
так і духовно, розширює їхнє уявлення про світ, допомагає
розрізняти музичну творчість за характером, образом та
спрямуванням. Створення у слухачів відповідного настрою на
сприймання музики є важливою умовою формування музичного
сприйняття школярів. Формування музичного сприйняття
школярів є провідною проблемою сучасної музичної педагогіки.
Учитель має розвинути чутливість дітей до музики, ввести їх у
світ краси й добра, відкрити в музиці животворне джерело
людських почуттів і переживань. Великого значення у цьому
процесі набуває вміла й цілеспрямована музично-педагогічна
робота вчителя. Уроки музики в загальноосвітній школі
покликані готувати вдумливого слухача, що любить музику,
здатного розуміти глибину ідей, почуттів, переживань,
закладених у кращих творах класичної, сучасної та народної
музики. Тому розвиток музичного сприйняття є одним з
головних завдань музичного виховання школярів [3].
Слухання музики – це, мабуть, найпростіший та доступніший
спосіб виховання, яким може скористатися абсолютна більшість
батьків і вихователів. Необхідно якомога глибше зрозуміти таку
думку: наскільки часте і глибоке захоплення дитиною
прекрасним – настільки більше місця в її душі буде зайняте
добром і любов’ю [2].
Сила впливу музики проявляється у зв’язку із загальною
культурою учня, його музичним досвідом, уміннями і
навичками музичної діяльності, без яких неможливе повноцінне
естетичне осягнення твору. Чим частіше діти слухають твори
різних композиторів, тим більший інтерес вони починають
проявляти до їхньої творчості, впізнаючи їхні твори серед
інших. Ознайомлення з біографією композитора теж дає
поштовх до зацікавлення музикою того чи іншого автора,
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допомагає зрозуміти та розкрити її зміст. Діти знаходять,
наприклад, що музика В. Моцарта світла, сонячна в порівнянні з
музикою Л. Бетховена, що відрізняється мужністю, волею,
героїзмом. Деякі зарубіжні дослідники зазначили, що слухання
музики Моцарта посилює активність нашого мозку, підвищує
інтелект. Це явище отримало назву «ефект Моцарта». Були
зроблені висновки про вплив цієї музики на виховання дітей [2].
Музика – це вікно у світ звуків, вона дає величезну емоційну
інформацію. Б. Асаф’єв писав, що світ звуків зовсім не бідніший
від світу, який ми спостерігаємо очима і що спостереження
музики «веде до загострення слухових вражень, до збагачення
нашого життєвого досвіду та нашого знання про світ через
слух» [1, с. 49-50].
Специфіка естетичного впливу музики на дітей полягає в
тому, що вона викликає у них відповідні естетичні переживання,
динамічні, насичені образи й асоціації, спонукає до активної
розумової діяльності, організує відповідну налаштованість
їхнього духовного світу. Виховання музикою має найточніше,
найдоцільніше спрямування на розвиток духовного світу
кожного учня.
Список літератури:
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Аліна Кобилянська
Науковий керівник – асист. Булига І.В.
Психолого-акмеологічні якості успішної діяльності
психолога
Ситуація, що склалася в теперішньому суспільстві вимагає
збільшення фаховості особистості та вдосконалення її
майстерності в рядах психології. Для успішної діяльності
психологи мають володіти певними психолого-акмеологічними
якостями. Науковці-дослідники стверджують, що професія
психолога у різних сферах своєї діяльності висуває високі
вимоги до тих, хто вирішив присвятити їй своє життя
(Г.С. Абрамова, Ю.Є. Альошина, О.Ф. Бондаренко, Р. Джордж,
Т. Крістіані, К. Роджерс, В.В. Рибалка, Г.О. Хомич та ін.) [1].
Ми хочемо виділити наступні психолого-акмеологічні якості,
які впливають на майстерність майбутнього психолога:
комунікативна компетентність, обізнаність в сфері знань,
толерантність, самовдосконалення в практичній діяльності,
відповідальність й формування зрілості особистості. Саме тому
за час навчання у вищому навчальному закладі студенти
повинні не тільки набути необхідні знання з фахових дисциплін,
а й розвинути відповідні акмеологічні та психологічні якості,
сформувати позитивне ставлення до майбутньої професії, від
чого в повній мірі буде залежати успішність творчої реалізації в
практичній
діяльності
(С.Д. Максименко,
В.Г. Панок,
Н.В. Чепелєва та ін.).
Професійне спілкування психолога водночас реалізує
комунікативну, перцептивну та інтерактивну функції,
використовуючи при цьому всю сукупність вербальних і
невербальних засобів [5]. Н.В. Пророк зазначає однією із вимог:
вимоги до якостей, пов’язаних з передачею інформації, з
впливом на інших людей, спілкуванням [4, 203-212]. Уміння
слухати спонукає до прояву толерантності. Але толерантність не
проявляється тільки слуханням. Толерантність – повага,
сприйняття та розуміння різноманіття полікультурного світу,
форм самовираження та самовиявлення людської особистості
[2]. У своїй роботі необхідно керуватись науковими та
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професійними стандартами, застосовувати апробовані й
перевірені методики. Психологу належить дотримуватися
принципу наукової добросовісності та перевіряти отримані
результати [3]. Що ж до самовдосконалення, то воно неможливе
без усвідомлення мети й цілей діяльності. Постановка життєвих
цілей ґрунтується на принципах та ідеалах, визначених на
попередньому етапі, а також на життєвих планах людини.
Труднощі, що супроводжують певні етапи життя, долаються
бажанням самої людини розвиватися, ставати більш зрілою і
відповідальною.
Для успішного оволодіння діяльністю психолога та її
здійснення особливе значення має не стільки рівень вираженості
окремих професійно важливих компонентів особистості, скільки
характер взаємодії і зв’язку між ними. При існуванні тісних і
позитивних взаємозв’язків між більшістю компонентів
починається процес їх взаємопідсилення, при виникненні ж
антагоністичних взаємозв’язків між ними робить неможливим
досягнення високого рівня професійної майстерності.
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Антоніна Ковальова
Науковий керівник – асист. Перепелюк І.Р.
Полікультурне виховання дітей дошкільного віку
на Буковині
Важливою складовою загальнонаціонального розвитку
держави є збереження та розвиток національної культури. Саме
полікультурність будь-якої території нашої країни зумовлює
необхідність врахування у виховання дітей дошкільного віку
регіональної особливості полікультурного середовища.
У визначенні завдань і змісту виховання дітей розглядається
процес засвоєння цінностей й досвіду культури народів регіону,
де проживає дитина, з пріоритетом культури її національності.
Знання подібних перспектив - необхідна умова діяльності
педагогів дослідників і практиків [1].
Внесок у вивчення проблеми полікультурної освіти роблять
російські та українські вчені, зокрема: О.Гукаленко, Г.Дмитрієв,
М.Кузьмін, В.Є. Барбіна, Собкін, П. Супрунова, В. Тишков,
Є. Суслова, І. Лощенова, Н. Терентьєва, В. Калінін, Б.Лихачев,
М.Бердяєв, З.Малькова, В. Библер, О. Джуринський, та ін.
Система дошкільного виховання, як складова української
освіти, не може повністю розв’язати політичні, економічні,
етнічні та інші конфлікти й проблеми. Однак вона може зробити
істотний внесок у полікультурне виховання підростаючого
покоління, у формування поваги до культур різних народів і,
водночас, розуміння й усвідомлення своєї власної культури.
За висновками О. Гукаленко, полікультурне виховання – це
процес засвоєння цінностей і досвіду культури народів регіону,
де проживає дитина, з пріоритетом культури її національності.
Заглиблення в культуру свого краю дозволяє дитині відчути й
зрозуміти не тільки відмінні риси національних культур, але й
деякі механізми їхньої взаємодії, взаємопроникнення й
взаємовпливи [2].
Полікультурна свідомість формується з самих ранніх років
життя людини. Успіх полікультурного виховання в значній мірі
залежить від того, чи займаються таким вихованням в
дошкільних навчальних закладах.
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Практичну цінність становить досвід полікультурного
виховання дошкільного навчального закладу № 1 м. Чернівці.
У цій дошкільній установі обладнано невеликий етнографічний
музей, де представлені експонати багатогранної культури
Буковини. Червоний куточок молдавського дерев’яного
будиночку, куточок російської печі та хати, а також муляж
української світлиці. У музеї зібрані старовинні речі та
предмети побуту: самовар, кочерга, рогач, гасова лампа, праска
на вугіллі, лампадка та ікона, кужіль та веретено, домоткані
килими, дерев’яна колиска з лялькою, вишиті рушники, балєрка,
улчор, нєлєстеу, цимбал. Знайомлячись з цими експонатами,
діти дошкільного віку отримують наочну інформацію про
культурне та історичне минуле своїх предків.
Дітей залучають до фольклору з вивченням російської
народної творчості як найбільш зрозумілої і доступної всім
дошкільникам. Результативним є ознайомлення з молдавською,
румунською, польською й української народною творчістю,
художньою літературою, декоративно-ужитковим мистецтвом,
живописом, музикою.
Підсумовуючи сказане, можемо зробити висновок, що процес
виховання здійснюється у міжетнічній і міжкультурній взаємодії
великих і малих етнічних спільнот. Перші фрагментарні знання
про свою етнічну приналежність людина (дитина) отримує саме
в дошкільному віці. Полікультурне дошкільне виховання
впливає на розвиток у дитини здатності сприймати й поважати
етнічну різноманітність і культурну самобутність різних груп
населення і, водночас, шанувати й розуміти етнічну
самобутність свого народу.
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Руслана Ковальська
Науковий керівник – доц. Петрюк І.М.
Медіація як шлях врегулювання конфліктів
У всьому світі медіація є однією з найпопулярніших форм
урегулювання конфліктів. Медіація (від лат. Mediation посередництво) - це приватне та конфіденційне використання
посередників для виходу з конфліктної ситуації. Вона дає
можливість уникнути втрати часу в судових розглядах і
додаткових і непередбачуваних матеріальних витрат.
Медіація — це процес, у якому нейтральна третя сторона,
медіатор, допомагає вирішити конфлікт, сприяючи виробленню
добровільної угоди між конфліктуючими сторонами. Медіатор
полегшує процес спілкування між сторонами, допомагає глибше
зрозуміти їхні позиції та інтереси, шукає ефективні шляхи
вирішення проблеми, надаючи можливість сторонам дійти
власної згоди. [2]
Принципи медіації.
1. Неупередженість - медіатор має виконувати свою роботу
об'єктивно і чесно. Він повинен проводити медіацію тільки тих
справ, в яких він може залишатися неупередженим і
справедливим.
2. Конфіденційність - медіатор повинен забезпечити
очікування сторін відносно конфіденційності, яка залежить від
обставин медіації та будь-якої угоди, до якої прийдуть сторони.
Медіатор не повинен розголошувати хід і результати медіації,
якщо на це немає дозволу всіх сторін або якщо цього не вимагає
закон.
3. Добровільність - процедура медіації є суто добровільною.
Ніхто не може примусити сторони скористатися медіацією або
хоча б спробувати це зробити. Медіація - це добровільний
процес, заснований на прагненні сторін досягти чесної та
справедливої угоди. [1]
Медіатором може виступати хто завгодно, проте існують
групи людей, які через їхній статус відносяться до офіційних
медіаторів: міждержавні організації (ООН); державні правові
інститути
(арбітражний
суд,
прокуратура);
державні
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спеціалізовані комісії; представники правоохоронних органів
(дільничний інспектор у побутових конфліктах); керівники
щодо своїх підлеглих; громадські організації (профспілки);
професійні медіатори-конфліктологи.
У ролі спонтанних медіаторів можуть виступати свідки
конфліктів, ваші друзі та родичі, неформальні лідери та колеги
по роботі. [2]
Медіація необхідна в таких випадках: коли потрібно прийти
до того чи іншого рішення в результаті переговорів і
зафіксувати його документально; коли між сторонами є
домовленості, котрі вони не можуть або не бажають розкривати
третім особам (а тим паче в суді) і хочуть зберегти
конфіденційність; коли роздратування та емоції конфліктуючих
сторін перешкоджають ефективному спілкуванню сторін; коли
сторони обмежені часовими межами й економлять кошти; коли
сторони хочуть залишатися в партнерських або дружніх
відносинах.
Медіація дозволяє сторонам вийти з тупикової ситуації,
продемонструвати високий рівень культури спілкування сторін,
тоді як після судового розгляду зазвичай усе закінчується
розривом відносин чи іншими неприємними наслідками.[3]
Отже, медіація — це процес урегулювання конфлікту між
двома конфліктуючими сторонами за участю третьої
нейтральної сторони. Будучи альтернативою судовій процедурі
й іншим силовим способам розвитку подій, медіація має низку
переваг, найголовнішою з яких є те, що вирішення конфлікту
досягається шляхом ухвалення сторонами рішення на
добровільній і рівноправній основі, що однаково влаштовує
заінтересовані сторони.
Список літератури:
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Світлана Ковальчук
Науковий керівник – к.пед.н., асист. Чорней І.Д.
Роль рукописних книг
у вихованні і навчанні дітей Київської Русі
З тих пір, як люди навчилися писати, свою всю мудрість вони
довірили книгам. Шлях розвитку книги був довгим і складним.
Який тільки матеріал не використовували люди для
виготовлення книжок: глину, листя та кору дерева, шкіру
тварин, бамбук, папірус, шовк.
Рукописна книга – кодекс, що містить твір (або збірку творів)
художнього, релігійного, юридичного чи іншого змісту,
написаний вручну. Рукописною книгою називають витвір
письменства, текст і ілюстрації якого на відміну від друкованої
книги, виконані від руки чорнилами, фарбами, олівцем або
вишкрябані на плоскій поверхні [1].
Рукописні книги класифікуються за різними ознаками:
використаному матеріалу і способом письма, формі існування ,
змісту, належності людині чи закладу і т.і. Існує дві основних
форми рукописної книги: згорток, який виник у Єгипті в ІІІ
тисячолітті до н.е., і кодекс, який отримав розповсюдження в І
сторіччі н.е. [2].
Перші слов’янські богослужбові книги, виготовлені із
пергаменту в формі кодексу, з’явилися на Русі після прийняття
християнства в 988 році і написані були кирилицею.В залежності від призначення книги Давньої Русі ділилися на дві групи:
релігійного змісту, в тому числі богослужбові, та цивільні,
причому перших було набагато більше.
Поява письменності була, очевидно, одним з перших
інформаційних вибухів в історії людства. На сході Європи він
був пов’язаний з переходом від безписьменної культури
східнослов’янських племен до письменної стадії цивілізації
ранньофеодальної Руської держави. Успіх цього вибуху багато в
чому залежав віл того, як була організована і як функціонувала
школа, яка підготувала кадри освічених людей, здатних
здійснювати цей феномен.
У школах підвищеного й вищого типу рукописні книги,
перекладені й оригінальні, були і підручниками, і посібниками.
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За літературними пам’ятками, що збереглися, можливо уявити
напрями, за якими здобували високу на той час освіту, та як
формувався світогляд досвіченої людини.
Більшість після початкової школи опановувала рукописні
книги самостійно. Цей спосіб набуття подальшої освіти
відповідав тодішнім обставинам культурного та економічного
життя України – Русі. Найбільш талановиті та цілеспрямовані з
тих, хто в такий спосіб здобував вищу освіту, досягали вищих
церковних
чинів
або
ставали
проповідниками
чи
письменниками [3].
У поширенні писемності Велику роль відіграли монастирі, в
яких переписувалися книги й організовувались бібліотеки.
Церкви і монастирі за наказом князя організовували школи,
постачали їм учителів, церковні книжки, визначали режим
школи. Можна без перебільшення сказати, що кожна нова
єпархія ставала новим центром освіти, новий монастир –
школою підвищеного типу, а нова церква – початковою
школою.
Зібранням книг при Софіївському соборі Ярослав першим
започаткував руські бібліотеки і книгосховища. Відомі випадки
пожертвувань книг князями і боярами для церков. Літописці про
багатьох князів говорили: «церковні статути любив, церкви
створював і прикрашав їх святими іконами і книгами
наповнював» [4].
Отже, саме виникнення писемності та поява рукописних книг
сприяло поширенню і піднесенню ролі освіти на Україні.
Рукописні книги дають змогу дослідити тогочасний рівень знань
і спосіб їх поширення на наступні покоління.
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Яна Ковбасюк
Науковий керівник – доц. Поліщук О.М.
Проблема взаємин батьків і дітей та їх вплив на
поведінку дошкільника
Міжособистісні взаємини у психолого-педагогічній науці
розглядаються як спосіб людського буття, що визначає духовну
й практичну активність людей, їх відносини з навколишнім світом та собою. Тому проблема стосунків між батьками й їхніми
дітьми-дошкільниками набуває особливої актуальності сьогодні.
Проблемою взаємовідносин батьків із дітьми дошкільного
віку займалися такі відомі науковці як Д.Бомрід, Е.Маккобі,
Е.Счіфер, В.Гарбузов, А.Варга, В.Столін, О.Захаров та ін..
Експериментальний аналіз специфіки батьківсько-дитячих
взаємин проведений у дослідженнях Ю.Гіппенрейтер,
Е.Ейдеміллера, О.Сидоренко, Е.Юстицкіса, О.І.Косарєвої та ін..
Під гармонійними взаєминами батьків і дітей розуміються
відносини, засновані на узгодженні таких компонентів взаємин
(довірче рівноправне ставлення, особистісно зорієнтований
стиль спілкування, врахування потреб батьків і дітей) [3, 35-36].
До порушень взаємин батьків і дітей віднесені: низька згуртованість між членами сім'ї з питань виховання та пов'язана з
цим емоційна напруга й непослідовність у виховному підході
батьків до дітей; неадекватно виражена ступінь опіки та обмеженості щодо певних сфер життєдіяльності дітей; стимуляція
можливостей дітей за допомогою моральних засуджень [2, 242].
Значна кількість конфліктів батьків з дошкільниками в сім'ї
обумовлена комплексом умов (особливості віку та особистості
дитини, внутрішньосімейні взаємини та соціокультурне
середовище), що складає в цілому соціальну ситуацію розвитку
дитини. Причини батьківсько-дитячих конфліктів у сім'ї можуть
бути як об'єктивними (вікова динаміка, яка відбиває
становлення ведучих потреб у дітей), так і суб'єктивними
(індивідуально-психологічні особливості батьків, особливості
сімейного виховання тощо) [3, 37].
На особистість дитини особливо впливає стиль її стосунків з
батьками, що лише частково зумовлюється їх соціальним
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становищем. Як відомо, існує кілька автономних психологічних
механізмів соціалізації, за допомогою яких батьки впливають на
своїх дітей. Це насамперед ідентифікація і наслідування, у
процесі яких діти засвоюють соціальні норми поведінки,
ціннісні орієнтації, беручи приклад з батьків, прагнучи стати
такими, як вони. При цьому наслідування супроводжується
певними очевидними діями, тоді як ідентифікація передбачає
ототожнення дитини з батьками на основі сильного емоційного
зв’язку з ними [1, 79].
Особливо важливими для розвитку особистості дитини є
ознаки, які визначають поведінку батьків: прийняття (тепло, любов) – неприйняття (ворожість), що задають емоційний тон стосунків; терпимість (воля) – стримування (контроль), що визначають переважаючий у сім’ї тип контролю і дисципліни [1, 81].
Косарєва О.І. виявила відмітності у позиціях обох батьків
щодо дітей. Для більшості чоловіків характерні: вимогливість,
контроль у ставленні до дитини, емоційна дистанційованість.
У матерів переважає тривожність за дитину, непослідовність і
певна нестабільність у взаєминах з дітьми. [3, 38].
Як бачимо, сім’я суттєво впливає на становлення особистості
дитини, що обумовлює потребу у створенні необхідних умов
формування гармонійних взаємин батьків і дітей дошкільного
віку: підвищення чутливості батьків до почуттів і переживань
дітей на основі розуміння їх поведінки; накопичення батьками
знань щодо організації ефективного спілкування з дітьми;
гармонізацію міжособистісної взаємодії в сім’ї.
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Галина Козарук
Науковий керівник – асист. Шестобуз О.С.
Специфіка уроку інформатики у початкових класах
Сучасне століття називають століттям інформації, а
бурхливий розвиток комп’ютерної техніки й інформаційних
технологій вимагають від особистості оволодіння ними. Людина
повинна навчитися орієнтуватися в інформаційному просторі, і
чим раніше це відбудеться, тим ефективніше буде її робота.
Тому одна з головних умов впровадження інформатики в
освітній процес початкової школи – підготовка нового
покоління вчителів, які мають знати технічні можливості
комп’ютера, чітко виконувати санітарні норми і правила
використання
комп’ютерів,
добре
орієнтуватися
в
комп’ютерних програмах, розроблених спеціально для
школярів, знати етичні правила їх застосування, володіти
методикою використання нових технологій [3, с.36].
У початковій школі потрібно закласти у дітей первинні
навички інформаційної культури, початки комп’ютерної
грамотності, забезпечити поступальність у навчанні. Варто
також зауважити, що кабінети для проведення уроків
інформатики зі стаціонарними комп’ютерами мають бути
обладнані меблями згідно з діючими нормативними
документами та враховувати вікові особливості користувачів [2,
с.22].
Основною формою організації навчально-виховної роботи з
інформатики в сучасній початковій школі залишається урок, що
є основою класно-урочної системи навчання, характерними
ознаками якої є: постійний склад навчальних груп учнів; чітке
визначення змісту навчання в кожному класі; певний розклад
навчальних занять; поєднання індивідуальної та колективної
форм роботи учнів; провідна роль учителя; систематична
перевірка і оцінювання знань учнів [1, с.39].
У
початковій
школі
рекомендується
вивчення
“пропедевтичного” курсу інформатики, при опануванні якого
учні отримують елементи знань і вмінь роботи з комп’ютерними
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програмами,
оволодівають
навичками
конструювання,
керування різними об’єктами.
Характерні ознаки уроку інформатики такі: наявність певних
освітніх, виховних і розвивальних завдань; добір конкретного
навчального матеріалу і рівнів його засвоєння відповідно до
поставлених завдань; досягнення поставлених цілей шляхом
добору відповідних засобів і методів навчання; організація
відповідної навчальної діяльності учнів [1, с.40].
Виходячи із загальної ідеї сучасних наукових уявлень про
урок інформатики в початкових класах, його мета носить
триєдиний характер і поєднує пізнавальний, розвивальний і
виховний аспекти.
Структура уроку інформатики відрізняється від традиційних
уроків у початковій школі. Так, перша частина – теоретична, яка
проводиться у формі бесіди, гри, обговорення ситуацій.
Обговорюються
питання,
пов’язані
з
інформацією,
комп’ютером, алгоритмами, виконавцями. Також є уроки,
теоретична частина яких призначена для підтримки вивчення
навчальних предметів, повторення і закріплення матеріалу,
контролю знань. Друга частина – ознайомлення з новою
комп’ютерною програмою, демонстрація її роботи та практична
робота учнів за комп’ютером. Третя частина – цікавинки,
завдання з логічним навантаженням, для розвитку пам’яті,
кмітливості, ерудиції для “розумників і розумниць” [1, с.40].
Використання комп’ютера на уроці інформатики та в
навчальній діяльності учнів сприяє розвитку розумових
здібностей, пам’яті, просторової уяви, творчого нестандартного
мислення, підвищує інтерес до навчання.
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Олеся Козуб
Науковий керівник – асист. Корнівська М.М.
Соціальне сирітство як психологічна проблема
Питання, пов’язані з проблемою сирітства та соціального
сирітства набувають сьогодні для України особливого значення
і є досить актуальними, оскільки все більше дітей та підлітків
залишаються у наш час без батьківської опіки.
Різні аспекти сирітства як соціального явища розглядалися у
працях таких зарубіжних учених, як А. Адлер, П. Бергер,
Дж. Боулбі, Т. Лукман, Р. Мертон, К. Роджерс, Н. Смелзер,
В. Фалберг та ін. Серед російських та вітчизняних науковців
цією проблемою займались Г. Бевз, Л. Волинець, І. Демент’єва,
І. Дубровіна, А. Капська, Н. Комарова, І. Пєша, В. Смирнов,
П. Селяніна, І. Шатилов, О. Яременко [1, 2, 3, 4].
Психологи визначають сирітство як соціальне явище, яке
зумовлене наявністю у суспільстві дітей, батьки яких померли, а
також дітей, які залишились без батьківського піклування
внаслідок позбавлення останніх батьківських прав або визнання
їх в установленому порядку недієздатними. Соціальне
сирітство – це соціальне явище, спричинене ухиленням або
відстороненням батьків від виконання батьківських обов’язків
по відношенню до неповнолітньої дитини [ 2, с. 175].
Соціальні сироти – це особлива соціально-демографічна
група дітей, які внаслідок соціальних, економічних та моральнопсихологічних причин зостались сиротами при живих батьках.
До них належать і безпритульні та бездоглядні діти, тобто діти
вулиці. За визначенням ЮНІСЕФ (Дитячого фонду ООН), діти
вулиці - це: діти, які не спілкуються з власними родинами і
живуть у тимчасових сховищах або не мають взагалі постійного
пристановища і кожен день ночують будь-де; їхніми
першочерговими потребами є фізіологічне вживання і пошук
житла; діти, які підтримують контакт із сім’єю, але через
бідність, перенаселеність, різні види експлуатації та зловживань
стосовно до них проводять більшу частину дня, а інколи і ночі
на вулиці; діти-вихованці інтернатів та притулків, які з різних
причин втекли з них і перебувають на вулиці [3]. На думку
українських дослідників А. Капської, І. Пінчук, С. Толстоухової,
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соціальне сирітство є соціальним явищем, зумовленим
ухилянням або відстороненням батьків від виконання
батьківських обов’язків щодо неповнолітньої дитини [1].
Проблема соціального сирітства є соціально детермінованою.
Але існують деякі розбіжності при виявленні чинників, які її
провокують. Серед основних причин, які впливають на
збільшення кількості соціальних сиріт, науковці визначають
такі: асоціальна поведінка батьків, поширення алкоголізму і
наркоманії, і як наслідок – жорстоке поводження з дітьми;
недієздатність батьків, у тому числі й через психічні розлади;
передчасна смертність населення; збільшення кількості
позашлюбної народжуваності; високий рівень безробіття й
бідності в країні; збільшення кількості неповнолітніх батьків;
зростання злочинності, коли батьки відбувають покарання у
місцях позбавлення волі; руйнування традиційних сімейних
цінностей тощо.
Для України, зокрема для Західного регіону, особливість
якого визначається як прикордонний, соціальне сирітство є
особливо важливою проблемою, детермінованою економічними
факторами. Здебільшого, соціальними сиротами на заході
України стають діти, батьки яких виїхали заробітчанами за
кордон (Італія, Португалія, Чехія та ін.). Як наслідок, у них
спостерігаються зміни в емоційній та ціннісно-мотиваційній
сфері. У дослідженні саме цього аспекту ми вбачаємо подальші
наукові розвідки.
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Науковий керівник – доц. Доскач С.С.
Психологічні причини виникнення конфліктів
у сім’ї
В останні десятиліття сучасна сім'я в більшості країн зазнає
серйозних змін. За даним літератури можна виділити загальні
риси, які притаманні сім'ям в сучасному суспільстві: падіння
народжуваності, ускладнення міжособистісних відносин,
зростання кількості розлучень і, як наслідок, зростання числа
неповних сімей та сімей з нерідними батьками, широкого
поширення набувають позашлюбні народження [1].
Залежно від частоти, глибини і гостроти конфліктів
виокремлюють кризові, конфліктні, проблемні і невротичні
родини [2]. Конфліктними подружніми союзами називають такі,
в яких між подружжям існують постійні сварки, де їхні інтереси,
потреби, наміри і бажання приходять в зіткнення, породжуючи
особливо сильні і тривалі емоційні стани.
Внутрішньо сімейні чинники і суспільні умови як зовнішні
впливи визначають характер конфліктів у сім’ї. Стани
напруження і незадоволення потреб призводять до виникнення
численних сімейних конфліктів. Щоб виробити правильну лінію
поведінки в подібних конфліктних ситуаціях, дуже корисно
знати, що таке подружні конфлікти і як молоде подружжя
приходить до взаємної згоди. Тому актуальним постає питання
про дослідження причин конфліктів, що виникають у
подружньому житті.
Експериментальні дослідження вчених: С. Ковальова,
В.Сисенко, М.Авсієвич, К. Вітека, І. Гребенникова, Е. Єлізарова,
Е. Ейдеміллер, В.Юстіцкіса, Е. Сіляєвої та ін. вказують на те, що
однією з найважливіших причин частоти конфліктів та
емоційних зривів є загальний рівень напруги, який існує в
особистості або групі.
Зокрема К. Левін за даним твердженням виокремив наступні
причини подружніх конфліктів [3]:
1) розмаїття і суперечливість потреб, які задовольняються в
шлюбі; 2) біполярність сексуальних відносин; 3) потреба в
безпеці.
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При аналізі причин сімейних конфліктів важливо
враховувати кризові етапи в розвитку сім’ї. У цей період
найчастіше виникають непорозуміння, які пов’язані зі
зростанням вимог подружжя один до одного.
Перший кризовий період виникає на першому році
подружнього життя і пов’язаний з адаптацією сімейної пари
один до одного. Саме цей етап стає складним випробуванням
для молодого подружжя.
Другий кризовий період виникає на третьому році сумісного
життя у шлюбі. Характеризується появою почуття розчарування
сімейним життям, яке обтяжене побутовими проблемами.
У подружжя з’являються нелегкі обов’язки по догляду за
дитиною, непорозуміння у питаннях її виховання. У зв’язку з
цим у них істотно обмежуються можливості для реалізації
власних інтересів, потреб, бажань, що стає причиною появи
напруження у стосунках[4].
Отже, психологічними причинами виникнення конфліктів є:
1)особистісні якості - висока конфліктність обох або одного з
членів подружжя;
2)незадоволеність сімейним життям та власною роллю в
ньому;
3)не бажання знайти шляхи викорінення конфлікту, який
виникає перед сімейною парою.
Частота виникнення конфліктів залежить від кризових
періодів розвитку сім’ї. Саме на цьому етапі потрібно виявляти:
стриманість, тактовність у відносинах, поважати думку
партнера, підтримувати один до одного, що сприятиме
налагодженню ефективних взаємостосунків, встановленню
взаєморозуміння між молодим подружжям і попередженню
конфліктів у сім’ї.
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Генеза приватної благодійності в Україні
Благодійність - це багатоаспектна людська діяльність,
соціальний, психологічний й економічний феномен, який має
власну давню історію. Прояви благодійності в Україні існували
здавна, поступово переростаючи у сталі традиції, що жили
століттями й переходили з покоління в покоління як найкращі
здобутки людства. З часу свого виникнення благодійність
розвивалася з релігійних мотивів та під впливом церкви. А саме
стародавня благодійність мала дві форми: парафіяльна й
особиста. Парафіяльна локалізувалась у межах парафії, центром
якої були місцева церква чи монастир. Особиста благодійність у
свою чергу існувала у формі милостині та мала велике виховне
значення. [1, с. 34] Народ привчався до милосердя, любові до
ближнього й співчуття, тим самим було створено фундамент для
розвитку інших форм благодійності в майбутньому. Надалі
благодійність набувала дедалі стійкіших організаційних форм, у
яких особистісне начало поєднувалося з громадськими та
церковними прагненнями. Тож можна дійти висновку, що
основною формою благодійності в Київській Русі було
благодійництво державне, а іншою – приватне (тобто благодійна
допомога приватних осіб нужденним і церкві)[2, с. 134]. Аналіз
історико-соціально-педагогічної літератури, свідчить, що у ХІХ
– на початку ХХ ст. особливу роль у розвитку соціальної роботи
та суспыльства взагалі відігравали благодійні організації,
об’єднання, комітети, асоціації тощо. Однією з найпоширеніших
форм благодійних об’єднань, які діяли на території України
впродовж досліджуваного періоду, були благодійні товариства.
Ініціаторами їх створення виступали як приватні особи, так і
держава. Приватні благодійні товариства, як стверджував Є.
Максимов у праці “Законодавчі питання громадського
піклування про бідних”, уперше були організовані за часів
царювання
Олександра
І.
“Приватна
благодійність,наголошував дослідник, – отримала законне право на існування”
[1, с. 25–26].
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Отже, в ХІХ – поч. ХХ ст. в Україні знайшла своє
продовження приватна благодійність. Благодійна діяльність
висунула низку подвижників, відомих вітчизняних філантропів:
Терещенки, Бродські, Дегтярьов та ін. Якщо детальніше то
багатьма
добродійними
справами
уславилася
родина
Терещенків – українських промисловців та землевласників. На
благодійність вони витратили майже 5 млн. крб.,
підтверджуючи тим самим девіз їхнього дворянського герба –
“прагнути до громадських справ”. Художнє зібрання
Терещенків лягло в основу Київського музею російського
мистецтва та інших музеїв.
Особливу вагу у сфері соціальної допомоги вразливим
категоріям населення з боку приватних осіб мала діяльність
сімейства Т. Ханенка, М. Дегтярьова. Завдяки зусиллям
промисловців і фінансистів Ізраїля Бродського та його синів
Лазаря та Лева Бродських, Ф.Д. Василевського та багатьох
інших, виникали великі дитячі санаторії в Євпаторії, лікувальні
установи на Одеських лиманах, протитуберкульозні санаторії в
Криму та під Києвом.
Приватна благодійність пройшла складний шлях розвитку,
протягом якого чітко позначилися такі тенденції: поступове
ускладнення мети й завдань благодійності – від суто
матеріальної підтримки нужденного до морального впливу на
нього з наданням можливості самостійно “стати на власні ноги,
а не на громадські милиці”; активна участь суспільства у
вирішенні актуальних проблем розвитку благодійності;
виникнення феномену „родинного благодійництва”; об’єднання
різних видів благодійності з метою впорядкування, координації
діяльності доброчинних закладів і установ.
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Науковий керівник – доц. Біницька О. П.
Підготовка майбутнього менеджера освіти
допрофесійної діяльності в умовах інноваційного
середовища
Важливою умовою успішності викладача стає знання ним
організаційно-функціональних основ системи освіти дорослих і
загальних основ взаємодії між суб’єктами навчання у відкритій
або закритій системах. Для виконання своїх функціональних
обов’язків, які визначені моделлю діяльності, викладач вищого
навчального закладу має володіти певними вміннями, знаннями,
навичками, рисами, до основних з яких можна віднести:
визначення освітніх потреб та рівня готовності слухачів;
виявлення обсягу, характеру життєвого досвіду та можливості
його використання в процесі навчання; виявлення когнітивного
та навчального стилів навчання; визначення цілей та стратегії
навчання конкретної аудиторії, враховуючи специфіку тих, хто
навчається; відбір та структурування змісту, джерел, засобів,
форм і методів навчання; розробка навчальних планів, програм;
організація спільної діяльності всіх учасників процесу навчання;
визначення та використання різних критеріїв, форм, методів,
засобів та процедур оцінювання досягнень слухачів і всього
процесу навчання; розвиток та визначення перспектив їх
освітніх потреб, корекція процесу навчання, володіння
комунікативними здібностями, вміння організовувати та
реалізовувати процес самостійного навчання. Ці вміння
викладача базуються на системі певних знань, якими йому
необхідно володіти для здійснення своєї діяльності.
Виходячи з того, що основними елементами дидактичної
системи є суб’єкти навчальної діяльності (той, хто навчається, і
той, хто навчає), мета їх спільної діяльності, зміст практики
освіти, основу якої складає моделювання технологій навчання,
критерії оцінки якості створених дидактичних проектів, критерії
оцінки якості освітнього процесу, вимагає від тих, хто навчає,
готовності до дидактичного моделювання навчального процесу,
а від тих, хто навчається, усвідомленої потреби в моделюванні
індивідуальних освітніх програм. Парадигма, яка може бути
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основою моделювання освітніх програм для дорослих, на погляд
Л. Лесохіної, Н. Колісниченко, Н. Протасової та ін., полягає в
забезпеченні зв’язку освіти і діяльності, у нашому випадку цей
аспект доповнюється ще й специфікою професійної діяльності в
умовах інноваційного середовища. Наведемо основні вимоги,
що можуть бути ядром технології моделювання індивідуальних
освітніх програм підготовки майбутніх менеджерів освіти до
професійної діяльності в умовах інноваційного середовища:
а) відкритість освітнього процесу, що дозволяє майбутнім
менеджерам освіти самостійно формувати освітній шлях у
відповідності з особистісними бажаннями і особливостями, який
включає рівень і якість вихідної підготовки;
б) висока інтелектуальна технологічність навчання на базі
нових педагогічних інтелектуальних технологій, адаптованих до
особливостей майбутніх менеджерів освіти, які навчаються;
в) доступність технологій навчання, що досягається
застосуванням різних засобів, включаючи персональні ЕОМ,
комп’ютерні мережі Інтернет, віртуальні т’юторіали та ін.;
г) можливість надавати різні форми навчання: очну (денну,
вечірню, вихідного дня і т. п.), очно-заочну, заочну,
дистанційну;
д) гнучкість – можливість вільно варіювати тривалість і
порядок опанування програми;
е) принцип реалізації навчання на комерційній основі, що
підвищує, як свідчить практика, вимоги до якості навчального
процесу в цілому.
Отже, орієнтація викладача вищого навчального закладу в
сучасних підходах до загальної та професійної освіти допомагає
визначити основні напрями, сформувати свою педагогічну
філософію, свою позицію й вибудувати на їх основі систему
своїх дій. Враховуючи те, що сучасні керівники загальноосвітніх
навчальних закладів не мають відповідної професійної
підготовки до управління, а розвиток системи освіти в цілому і
конкурентоспроможності кожного навчального закладу,
зокрема, потребують підготовки його як менеджера, то можна
дійти висновку, що це можна забезпечити лише на засадах
наукового менеджменту.
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Анастасія Король
Науковий керівник – проф. Жоголь Л.Є.
Традиційні ремесла Поділля
та їх вплив на творчу діяльність школяра
Актуальною проблемою сучасної школи є вплив народних
ремесел рідного краю на розвиток творчої діяльності школяра.
Адже найвищим рівнем творчості вважається створення
абсолютно нового продукту для людства, передусім художньомистецького. І особливо цінно, якщо такий художньомистецький продукт буде містити в собі начала народних
ремесел рідного краю. Прикладне мистецтво є формою творчого
діяння людини, яка поєднує в собі ознаки і практичної, і
мистецької творчості. Воно створює предмети побуту за
законами краси, відповідно до еталонів прекрасного [1, С. 362].
У давнину художніми ремеслами вважалися види
професійної діяльності, які вимагали складного устаткування і
тривалого навчання: малярство, шовкоткацтво, художнє
ковальство, золотарство та ін. Сьогодні ж під ремісництвом
розуміємо не тільки професійне цехове мистецтво, а й сучасні
твори народних майстрів галузей зі складною технологією
(ткацтва, килимарства, токарства, гутництва, гончарства тощо)
[2, С. 354].
На Поділлі традиційними ремеслами здавна вважаються
вишивка, килимарство, писанкарство, гончарство, ткацтво,
деревообробництво, художня обробка шкіри, художнє плетіння,
витинанки. Відомими осередками гончарства стали Смотрич,
Зіньків, Адамівка; Летичів і Меджибіж славились чорним
«димленим» посудом. Багато ремісничих майстерень і цехів
було у Кам’янці-Подільському, Меджибожі, Зінькові,
Проскурові, Дунаївцях [3, С. 29].
Створення будь-якого мистецького продукту є результатом
творчої діяльності. Творча діяльність передбачає внесення
нового в процес праці, удосконаленнядій і рухів, спрямованих
на досягнення цілі. У творчій діяльності особистість
задовольняє потребу в гострій динаміці переживань, у
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самовиявленні через вчинок, у подоланні власними силами
конфлікту між нормами, рамками поведінки і спрямованістю
людини. Учні, творча діяльність яких пов’язана зі сприйняттям
або створенням будь-якого виду народного ремесла, ніколи не
втратять зв’язок з рідним краєм, будуть постійно примножувати
його творчі надбання. Крім того, саме творча діяльність людини
робить її особистістю, яка створює і видозмінює своє
сьогодення. У процесі творчості реалізуються творчі
можливості індивідуальності та здійснюється її розвиток [1, С.
357].
Отже, саме творчий вчитель відіграє значну роль в
управлінні творчою діяльністю школярів, спрямовує, керує цим
процесом творчий, компетентний керівник навчального закладу.
Список літератури:
1. Киричук О.В. Основи психології: підручник / О.В. Киричук,
В.А. Роменець. – 4-те вид., стереотип. – К.: Либідь, 1999. – 632 с.
2. Павлютенко С.П. Українське народознавство: навч. посіб. /
С.П. Павлютенко, Г.Й. Горинь, Р.Ф. Кирчіва. – Львів: Фенікс, 1994. –
608 с.
3. Слободянюк П.Я. Культура Хмельниччини: наук.-істор. видав.
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Оксана Костинюк
Науковий керівник – асист. Рудницька-Юрійчук І.Р.
Використання елементів народної математики
під час ознайомлення дітей старшого дошкільного
віку з вимірюванням
У Державній національній програмі «Освіта (Україна XXI
століття)»,
Національній
доктрині
розвитку
освіти
наголошується, що дошкільне виховання має ґрунтуватися на
засадах ознайомлення найменших громадян України з
національними традиціями, звичаями, історією. Абеткове
числування проіснувало з IX до XVII ст., остаточно витіснено
воно у XVIIІ ст. досконалішою десятковою системою чисел.
Описи арістотелівських понять абстрактної математики
зустрічаємо
вже
в
«Ізборнику
Святослава»
(1073);
математичною пам’яткою є задачі в збірнику «Руська Правда».
Зберігся математичний рукопис княжих часів, який датується
1136 роком.
Одна із складових виховання дошкільнят формування
їхнього наукового світогляду, під яким розуміють систему
поглядів на світ, що нас оточує, можливість його пізнання
людиною, ставлення її до суспільства і праці. Формуючи
світогляд, систему поглядів на природу й суспільні явища, які
ґрунтуються на даних науки та історії розвитку людства
загалом, педагог ознайомлює дітей з народною математикою та
практичним її застосуванням у діяльності людей.
Сучасне визначення народної математики – сукупність
народних математичних знань і навичок, в основі якої лежать
потреби практичної діяльності (необхідність виконання різних
арифметичних дій при проведенні землемірних робіт, зведенні
житла та інших споруд тощо). Недоступність професійних
математичних знань для широких верств українського
населення
у
минулому
зумовлювала
удосконалення
найпростіших традиційних прийомів лічби, вимірювання,
способів зображення чисел тощо [3, с.17-18].
Важлива цілеспрямована систематична робота вихователя
впродовж дня, відповідно до вікових особливостей дітей, змісту
їхньої навчальної й трудової діяльності. Основними її
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напрямами можна вважати тематичні бесіди такі, як:
ознайомлення з історією математики; розкриття зв’язків
математики з дійсністю, походження математичних понять;
місця практичної діяльності в розвитку математики; розкриття
прикладного значення математики; використання відомостей з
народної математики в господарській діяльності дошкільників;
значення логічних міркувань у науці, особливо математиці, для
пізнання реальної дійсності; встановлення міжпредметних
зв’язків тощо [2, с.318]. Досвід показує, що для ефективності
проведених бесід із дошкільниками їх треба підкріплювати
практичною діяльністю. Отож зміст курсу математики,
ілюстративні вправи, завдання потрібно представити таким
чином, щоб формувати світогляд. Короткі бесіди, зауваження,
довідки, коментарі, доцільно поєднувати та підкріплювати
цікавими практичними завданнями та іграми. Тоді науковий
світогляд у свідомості дітей стане складовою частиною
математичного знання. Така робота проводиться на заняттях,
екскурсіях, прогулянках, в господарській діяльності, де діти
навчаються спостерігати предмети і явища навколишнього
світу, встановлювати зв’язки між різними явищами,
узагальнювати спостереження. Курс логіко-математичного
розвитку дошкільників закладає практичну основу для
подальшого вивчення математики. Так, формування понять про
натуральне число, арифметичні дії організовується за
допомогою широкого використання наочних і практичних
методів, на основі виконання дошкільниками різних дій із
реальними предметами. Уже в дошкільному віці у вихованців
виробляються певні погляди й переконання.
Отож народна математика є важливою та необхідною
складовою розвитку дитини та формування її компетентності в
різних сферах життя.
Список літератури:
1. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство у
дошкільному закладі. – К.: Вища школа, 1994.
2. Лобода С.Ф. Дидактичні ігри та вправи у навчальновиховному процесі // БВДС. – 2005. – № 17-18.
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Богдана Косован
Науковий керівник – асист. Петренко В. М
Вплив методів соціокультурної реабілітації на
розвиток творчих здібностей та комунікативних
навиків дітей з обмеженими функціональними
можливостями
Соціокультурна реабілітація – це комплекс різних заходів,
спрямованих на створення психологічних механізмів, що
сприяють постійному внутрішньому росту й розвитку, а відтак
відновленню соціального статусу дитини у суспільстві[2].
Одним із ефективних шляхів психологічної і спеціальнопедагогічної підтримки дітей з обмеженими функціональними
можливостями є різні форми і методи соціокультурної
реабілітації
(ігротерапія,
арт-терапія,
музикотерапія,
бібліотерапія, казкотерапія, терапія природними матеріалами,
робота з використанням піску, глини, кори дерев, шишок, гілок,
листя ,квіток та ін[1,c.12].
Музика, театр, танок, живопис, екранні мистецтва сприяють
самовираженню засобами рухів, звуків, письма. Конкурси і
фестивалі художньої творчості людей із функціональними
обмеженнями демонструють їхній великий потяг до мистецтва,
надзвичайні можливості цих людей, бажання поділитися
результатами своєї праці, відчути, що вони спроможні щось
зробити самостійно.
Творча діяльність стимулює бажання дитини з обмеженими
функціональними можливостями спілкуватися, розширювати
міжособистісні стосунки. Це один зі способів пом'якшити стан
відмежованості від інших і запевнити себе в приналежності до
життя не тільки своєї соціальної групи, а й суспільства в
цілому[3,c.85].
Для профілактичної і терапевтичної допомоги дітям та
молоді з порушеннями можна досить продуктивно використовувати образотворче мистецтво. Малювання — це творчий
акт, що дозволяє дитині відчути і зрозуміти саму себе, виявити
думки і почуття, звільнитися від конфліктів, розвинути емпатію,
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бути самою собою, вільно висловлювати свої мрії та
сподівання[3,c.86].
Малювання розглядається деякими авторами як допоміжний
метод у груповій роботі. Він дозволяє діагностувати і інтерпретувати труднощі у спілкуванні, емоційні проблеми.
Як реабілітаційний чинник, для розвитку координації рухів і
дрібної моторики рук дитини з обмеженнями рухового апарата
використовуються рвана аплікація, природний матеріал,
ліплення, орігамі, малювання та ін.
Із дітьми, котрі мають затримку психічного розвитку,
розумово відсталі, слід займатися малюванням плоских
предметів, працювати за трафаретом, шаблоном, змальовувати,
ліпити та ін. [3, c.88].
Художня діяльність є придатною і для роботи із
слабозорими. Такі діти можуть ліпити, працювати із соломкою,
складати із паперу (складанки), робити на пластині аплікації із
природного матеріалу.
Образотворча діяльність часто є оптимальним засобом
педагогічного
впливу
на
дитину
з
обмеженими
функціональними можливостями.
Завдяки різноманітним методам соціокультурної реабілітації,
такі діти знаходять сенс у власному існуванні, у них
розвиваються творчі здібності та комунікативні навики.
Презентуючи власні роботи на різноманітних виставках, вони
самовиражаються, у них зміцнюється впевненість у своїй
значимості, силах, вони усвідомлюють себе як повноцінних
членів соціуму[3, c.89].
Список літератури:
1.Реабілітація дітей з функціональними обмеженнями засобами
мистецтва / За ред. проф. А. Й. Капської .- К. : ДЦССМ, 2002 .- 96с.
2.Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних
працівників / За заг. ред. А.Й. Капської, І.М. Мінчук, С.В.
Толстоухової. - К., 2000. - 260 с.
3.Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з
функціональними обмеженнями. Навчально-методичний посібник для
соціальних працівників і соціальних педагогів / За ред. Капської А.Й. К., 2003. -168 с.
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Віта Котузяк
Науковий керівник – к.пед.н., асист. Біленкова Л.М.
Педагогічна діяльність
Михайла Васильовича Ломоносова
На сучасному етапі розвитку українського суспільства, що
відбувається в умовах активної інтернаціоналізації світового
масштабу доцільно використовувати досвід зарубіжних
педагогів, філософів, літературознавців, які, на противагу
збереження свого життя – ставили розвиток підростаючого
покоління в за принципом гуманізму і розвитку різнобічної
особистості. Такою постаттю, безперечно, є Михайло
Васильович Ломоносов.
Проблемам аналізу педагогічної діяльності Михайла
Васильовича Ломоносова присвячені праці Р.Баландина,
М.Левківського, А.Пискунова, Г.Шторма та ін.
Михайло Васильович Ломоносов – перший російський
академік. Його геніальне вчення торкнулося майже всіх галузей
людського знання: він був літератором, поетом, мовознавцем,
істориком, географом, геологом, металургом, фізиком, хіміком,
художником, педагогом. Турбота про могутність Російської
держави повернула Ломоносова до виховних проблем, до
питань підготовки молодої наукової зміни. Відмітними
принципами його вчення про виховання і освіту молоді є
народність, демократизм, гуманізм. Педагогічні ідеї вченого
знайшли яскраве відображення в його «проекті регламенту
московських гімназій» і «проекті регламенту академічної
гімназії». Тут викладені прогресивні думки про організацію
шкільної справи в країні, про завдання, форми, методи
виховання і освіти, про роль особистості вчителя [2].
Протягом двадцятирічної педагогічної діяльності він
займався організацією навчального справи в Росії, перетворював
роботу академічної гімназії та університету, впроваджуючи
класно-урочну систему навчання, розробляв навчальні плани,
програми з предметів, фундаментальні методичні навчальні
посібники.
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Успішність педагогічної діяльності Ломоносов вбачав в
єдності виховання та освіти з обов'язковим урахуванням
спадковості та індивідуальних особливостей дітей, умов їх
навчання. Основними методами навчання виділяв бесіди,
розповіді і лекції, які доцільно супроводити вправами.
Навчальний матеріал, на думку відомого педагога, доречно
викладати коротко і стисло, а кожне теоретичне положення
підкріплювати фактами; у навчанні учнів потрібно враховувати
їх вікові особливості, природні нахили, своєчасно переходити
від легкого до важкого, від простого до складного.
Величезною
заслугою
вченого
стало
заснування
Московського університету. Ломоносов був переконаний у
тому, що тільки поширення науки та освіти може сприяти
процвітанню держави [3].
Таким чином, власними поглядами, вчинками та життєвим
прикладом М.В.Ломоносов подає майбутньому поколінню
підґрунтя для вирішення важливих освітніх, природничих та
медичних питань, які полягають у розкритті сутності його
педагогічної системи, наукових принципів, правил і прийомів
«подання освіти», вмінням налагоджено та систематизовано
поєднувати роботу в різних галузях.
Список літератури:
1. Баландин Р. Михаил Ломоносов /Р.Баландин. – М.: Вече, 2011.
352 с
2. Левківсьвий М.В. Історія педагогіки /М.В. Левківський. – К. –
2006. – 376 с.
3. Педагогическая деятельность М. В. Ломоносова// История
педагогики и образования. /Под ред. академика РАО А.И. Пискунова.
— 2-е изд., испр. и доп. — М.: ТЦ «Сфера», 2001.
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Людмила Кравчук
Науковий керівник – асист. Канівець Т.М.
Психологічні особливості хворих
на ішемічну хворобу серця
Стрімкий науково-технічний прогрес, урбанізація, постійне
зростання потреб людини, сприяли значному підвищенню
емоційної напруженості, тобто посиленому емоційному стресу.
У сучасних умовах збільшується значення психологічної
складової, як самостійного чинника ризику виникнення та
ускладнення серцево-судинних захворювань.
До найбільш поширених захворювань серцево-судинної
системи відносять ішемічну хворобу серця. Ця хвороба уражує
людей, які ведуть малорухливий та емоційно напружений спосіб
життя. За статистикою, 3/4 населення України хворіють на
ішемічну хворобу серця, у 2/3 це стає причиною смерті [2].
Знання основних механізмів розвитку ішемічної хвороби серця
допомагає знизити рівень ризику виникнення хвороби та
визначити рекомендації щодо впорядкування, регламентації
праці і відпочинку. Потрібно мати на увазі, що ішемічна
хвороба серця – це хвороба, яка прогресує дуже повільно. І дуже
важливо виявити захворювання на початкових стадіях розвитку.
Сучасними дослідниками встановлений та проводиться
подальший пошук зв’язків між ризиками розвитку ішемічної
хвороби серця (ІХС) та такими психосоціальними факторами як
тривога і депресія, тип поведінки, матеріально побутові умови
тощо. Зокрема, В.З. Нетяженко, О.М. Барна вивчали гендерні
відмінності та фактори розвитку ішемічної хвороби серця, що
дозволило виявити суттєві відмінності у клінічній картині
захворювання жінок від клінічної картини чоловіків [1].
Міжособистісні розчарування з вираженим характером
самотності та професійними невдачами з чіткими емоційними
компонентами втрати, становлять для потенційно хворого на
інфаркт особливо велику загрозу. Оскільки у пацієнта
одночасно є нарцисична образа, з’являється нестійкість таких
душевних якостей, як внутрішня впевненість і почуття
благополуччя, виникає чітке депресивне забарвлення.
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Також до факторів ризику відносяться напружений життєвий
ритм, прагнення до успіху та соціальної значущості, неспокійнонапружена діяльність.
У зв’язку з тим, що сильні емоційні переживання часто є
безпосередньою причиною маніфестації ішемічної хвороби
серця (ІХС) і відчутно впливають на самопочуття хворих і
перебіг хвороби, вони потребують особливої дослідницької
уваги. Серед розладів непсихотичного рівня переважає депресія.
Для хворих характерний синдром гіперактивності, надмірна
честолюбність та працьовитість, особистість проявляє
експансію і злість як домінуючий стиль поведінки. Також
характерні дифузна тривога з невиразним відчуттям небезпеки,
почуття безпричинної втоми. На тлі стереотипної поведінки
гіперактивного агресора виникає виснаження і депресія, що в
подальшому призведе до розвитку захворювання [3].
Безпосередніми складовими виникнення та перебігу
ішемічної хвороби серця є депресія, тривога, сильний емоційний
стрес. Основною життєвою метою хворих на ішемічну хворобу
серця стає збереження здоров’я.
Отже, сучасний ритм життя проявів особливостей
захворювань серцево-судинної системи займає ішемічна
хвороба серця. Важливість психологічної складової перебігу
даної хвороби, що безпосередньо впливає на подальший стан
хворого, вносячи зміни у його життя, не викликає жодних
сумнівів.
З
огляду
на
вищезазначене,
дослідження
психологічного стану хворих на ішемічну хворобу серця
набуває особливої актуальності в сучасному світі.
Список літератури:
1. Белялов Ф.И. Психосоматические аспекты ишемической болезни
сердца // Кардиология. – 2002. - №8. – С. 63-67.
2. Кудінова О.І. Особливості порушень психічної сфери у хворих
на ішемічну хворобу серця і соматоморфну вегетативну дисфункцію
серцево-судинної системи. //Медична психологія, 2011. - №2. – С. 1926.
3. Менделевич В.Д. Клінічна та медична психологія. М.: МедПресс,
2005.
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Ольга Кравчук
Науковий керівник – доц. Двіжона О.В.
Малі жанри усної народної творчості
природничого змісту як засіб екологічного
виховання дітей дошкільного віку
Дитячий фольклор – це невичерпне джерело виховання
дитини. Вплив творів народної творчості, які вчать добру,
людяності, щирості, чуйності, бережливому ставленні до
природи, любові і уваги до всього живого, особливо великий в
перші роки дитинства, коли формуються основні якості
особистості, які надалі стануть фундаментом всього життя
Твори
дитячої
природознавчої
літератури
сприяють
розширенню знань дітей про природу, знайомлячи з тими
явищами які діти не можуть спостерігати [1].
Вивченням даної проблеми займалися видатні педагоги
минулого: О.Духнович, К.Ушинський, В.Сухомлинський. І в
наш час багато науковців і педагогів–практиків присвятили свої
дослідження даному аспекту екологічного виховання, серед них:
Лисенко Н.В., Яришева Н.Ф., Глухова Н., СкребецьВ., Фокіна
В., Ніколаєва С., Плохій З., Кондратьєва Н. та ін.
Використання народних прикмет, загадок, прислів’їв дає
вихователеві змогу урізноманітнити роботу з дітьми з
екологічного виховання і на заняттях, і в повсякденному житті,
водночас розв’язати завдання розвитку мови, виховання
почуттів у дитини, формування спостережливості, допитливості
тощо [3].
Я.-А. Коменський наголошував, що «розвивають розум дітей
– байки про тварин та інші майстерно складені оповідання.
Такого роду маленькі оповідання, діти охоче слухають і легко
запам’ятовують» [2]
Аналізуючи все вище, сказане ми дійшли висновку, що
народна творчість – надзвичайно багата скарбниця, в якій
навколишня природа відтворена з особливою любов’ю, тому для
дошкільника народні прикмети, загадки, повір’я – перлини
мудрості, зразки високої моралі й благородства. Наприклад:
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«Сонце гріє, сонце сяє - вся природа воскресає. Сій вчасно вродить рясно. Сині хмари - на тепло. Ранні ластівки - щасливий
рік. Побачив шпака у дворі - знай: весна на порі. Ластівки
низько літають - дощ обіцяють. Високо і швидко пливуть у небі
хмари - на гарну погоду».
Вони доступні за змістом і формою, легко сприймаються і
швидко засвоюються. Саме через них малята чи не вперше
дізнаються про природу і вчаться бережливого ставлення до
рослин та тварин.
Отже, малі жанри усної народної творчості природничого
змісту, допомагають викликати у малят бажання охороняти
природу, піклуватися про неї, цікавитись систематичними
спостереженнями, найпростішими дослідами, які розкривають
закономірності розвитку живого об’єкта.
Список літератури:
1. Лозинська Є. Українське народознавство-дітям дошкільного
віку.-Кременчук, 2006.- С.68.
2.Ніколаєва С. Любов до природи виховуємо з дитинства.
Рекомендації педагогам , батькам і гувернерам.- Х.:Ранок,2007.- 96с.
3.Плохій З.П. Виховання екологічної культури дошкільників:
Навч. посібник для вихователів дитячих садків. – К.: Ред.журн.
«Дошкільне виховання», 2002. С.16-22.
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Тетяна Крамарюк
Науковий керівник – асист. Пасніченко В.В.
Співзалежність особистості до соціуму
та міжособистісні відносини на етапі кохання
Сучасна база доступного наукового матеріалу дозволяє
знайти науковців, які вказують на багатогранність прояву рівня
спів-залежності суб’єкта. Співзалежність, як психологічний
феномен, розглядають переважно як проблему, що асоціюється з
алкогольною, наркотичною та іншими залежностями [3].
Водночас, досліджень, спрямованих безпосередньо на вивчення
впливу рівня співзалежності особистості на розвиток
міжособистісних інтеракцій у парі, нами не зафіксовано.
Відповідно,
актуальність
дослідження
особливостей
взаємозв’язку феномену співзалежності та стану кохання
очевидна, адже специфіка подібного синтезу єдосі не вивчена на
психологічних теренах.
Опираючись на вищевказане, метою нашої роботи є
дослідження особливостей синтезу феномену співзалежності та
стану кохання.
Психологічні моделі кохання визначають його через
наявність тих чи інших емоцій або особистісних складових. За
Р. Стернберґом, коханню притаманні три ключові компоненти:
симпатія, пристрасне захоплення, рішення/зобов’язання [4].
Посилаючись на положення О.Ємельянової [2] про те, що
співзалежність є патологічною формою емоційної залежності
від значимого іншого, цілком припустимо, що дана
гіперболізована залежність може себе проявити і в любовних
стосунках, із певними наслідками впливу на них.
З цього приводу нами було проведене експериментальне
дослідження міри прояву співзалежності при стані кохання, яке
здійснювалось зо допомогою: анкети, спрямованої на виявлення
рівня співзалежності особистості до соціуму, самозвітів
досліджуваних про наявність тих чи інших станів в період
кохання та методики контекстного конструювання Я-концепції.
Сукупна вибірка становила 51 особи студентів-психологів.
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Отримані дані розділялись на дві полярні групи
(співзалежні/неспівзалежні) та розсортовувались в чотири
категорії Я концепції, відповідно до моделі полімодального Я,
запропонованої Л.Дорфманом [1].
Як свідчать отримані результати, співзалежні до соціуму
особистості обирають домінуючі та «поглинаючі» моделі
поведінки (прояв Я-втіленого (54,5%) та Я-перетвореного
(27,3%) відповідно) в ставленні до партнера, посилення та
зміцнення яких прямо пропорційно залежить від розвитку
відносин. Цей факт може означати, що суб’єкт намагається
компенсувати відсутність можливості прояву власних поглядів і
позицій в суспільстві, гіперболізуючи ці аспекти у відносинах з
коханою людиною. Неспівзалежні суб’єкти, по відношенню до
соціуму, у своєму виборі субмодальностей Я відрізняються від
співзалежних осіб в тому аспекті, що на саморозвиток і
оберігання меж власної психологічної території такі особи
витрачають більше уваги, що підтверджується зменшенням поля
субмодальностей Я-втілене (35,7%) та Я-перетворене (21,4%).
Відповідно, опираючись на отримані дані, співзалежність, як
елемент структури взаємовідносин у парі, можна назвати
складовою стосунків, якщо говорити безпосередньо про етап
кохання.
Основою для подальших наших досліджень виступає
визначення кількісних і якісних зв’язків між властивостями
кохання й особливостями розвитку стану співзалежності
особистості в стосунках.
Список літератури:
1. Дорфман Л.Я. Экзистенциальная модель полимодального я и
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Дарина Кречуняк
Науковий керівник – доц. Чуйко Г.В.
Дослідження страхів молодших школярів
Хто в страсі живе, той і гине від страху.
Леонардо да Вінчі
Важливим для майбутнього суспільства є повноцінний
психічний розвиток підростаючого покоління. На формування
особистості дітей впливає безліч негативних факторів, які
спричинюють у них зародження страхів, що впливає на
підвищення тривожності, виникнення почуття невпевненості,
становлення неадекватної самооцінки. Від особливостей
перебігу етапу дитинства, зокрема молодшого шкільного віку,
залежить подальший розвиток і життєдіяльність людини. Для
перемоги над дитячими страхами, в першу чергу, потрібно їх
ідентифікувати, визначити джерело їх виникнення та з чим воно
пов’язане.
Проблематика вікових страхів зустрічається в працях таких
вітчизняних і зарубіжних психологів, як: Захаров О.І., Філліпс
Б., Виготський Л.С., Максимова Ю.Н., Прихожан А.М., Ізард К.,
Запорожець О.В., Карпенко Н.З., Панфілова М.О., Бехтєрєв
В.М., Леві В.В., Еберлейн Г., Купер В., Фрейд З., Холл С., Хорні
К. й ін.
Як методи дослідження нами був використаний комплекс
взаємодоповнюючих методик. Методика виявлення дитячих
страхів «Страхи у хатинках», розроблена Захаровим О.І. [2], модифікована Панфіловою М.О. [3], дозволила встановити наявність страхів у дітей, уточнити переважаючі з них і співвіднести
їх з віковими нормами. Проективні методики «Мої страхи» [2]
та «Малюнок сім'ї» [1] допомогли визначити рівень
переживання страху та залежність виникнення страху від
особливостей сімейних взаємин.
У дослідженні взяли участь 70 учнів 2-х класів. Провівши
дослідження, ми виявили, що серед учнів 7-9 років найбільш
поширений страх смерті батьків (99 %), а також такі види
страху, як: страхи, пов’язані із заподіянням фізичної шкоди, зокрема, страхи стихії (86 %), пожежі (84 %) та страх власної смерті (83 %). Також домінують певні соціально-опосередковані
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страхи (нападу та покарання – 76 %), медичні (захворіти, заразитися – 76 %), нічні (жахіть – 66 %, перед засинанням – 59 %),
просторові (глибини – 59 %, висоти – 56 %, замкнутого простору – 50 %), війни – 54 %, тварин і вогню – 53 %. Найменш
розповсюдженими в учнів 2-х класів є страхи: великих вулиць,
площ – 14 %; води та вчителів – 16 %; казкових персонажів – 23
%; запізнення в школу – 29 %; помилки, лікарів, батьків і людей
– 34 %; залишатися самими вдома – 36 %; дітей – 37 %; темряви
– 39 %; несподіваних звуків і уколів – 40 %; крові – 43 %;
транспорту – 44% та болю – 49 %.
Відносно до вікових особливостей прояву страхів, у дітей
молодшого шкільного віку переважають страхи, притаманні
старшим дошкільнятам, а страхи їхнього віку (запізнення в
школу, помилки, невідповідність прийнятим нормам) – у
меншості. Це може свідчити про низький рівень адаптації дітей
до школи та повільний темп соціалізації.
Виявлений високий рівень переживання страхів молодшими
школярами. Дівчата переживають дещо більшу кількість
страхів, але хлопчики переживають свої страхи глибше і важче.
Також існує тенденція до зниження ймовірності виникнення
підвищеної кількості страхів у дітей, які виховуються у
благополучних і дружніх сім’ях. У сім’ях з благополучними
внутрішньосімейними стосунками значно менше зустрічаються
діти з високим рівнем переживання страху.
Максимальну кількість страхів діти переживають у
дитинстві, після чого спостерігається зниження їх кількості.
Психологія пропонує ефективну корекційну роботу з дитячими
страхами, але, насамперед, їх потрібно детально вивчити та
дослідити.
Список літератури:
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рисуночные
тесты:
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2007. – 159 с.
2. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей / А.И. Захаров
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Крістіна Криськів
Науковий керівник – доц. Вишинська Г.В.
Інноваційна культура керівника
загальноосвітнього навчального закладу
Умови перехідного періоду диктують нові вимоги до
особистості: зростання ролі адаптивності до перетворень,
вміння орієнтуватися в чисельних інформаційних потоках, а
також активне включення у процес творення новацій. Обов’язок
з підготовки підростаючого покоління до виконання цих
завдань традиційно покладається на школу. Однією з проблем,
яка розглядається в теоретичному плані, є значення впливу
керівників загальноосвітніх навчальних закладів на інноваційні
процеси в системі освіти та суспільстві зокрема.
У переважній більшості випадків у науковій літературі для
того, щоб підкреслити, що недостатньо говорити про знання,
навики, уміння, необхідні для інноваційної діяльності, але
важливим є і розуміння, як особа взаємодіє з цими знаннями, як
нові знання можуть впливати на структуру і внутрішній світ
особи використовується термін «інноваційна культура».
Інноваційна культура, як особливий вид культури,
передбачає ставлення особистості до нового як до основної
цінності.
На думку А. Ніколаєва, інноваційна культура відображає
цілісну орієнтацію людини, закріплену в мотивах, знаннях,
вміннях, навичках, способах і нормах поведінки. Вона показує,
як рівень соціальної діяльності відповідних соціальних
інститутів, так і ступінь задоволення людей участю в них та їх
результатами. [2, с. 28]
За словами Л. Холодкової «інноваційна культура – це стан
сприйнятливості
нововведень
особистістю,
групою,
суспільством, їх готовність до реалізації нововведень як
інновацій». [3, с. 12]
Згідно з Законом України «Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні» інноваційна культура
розглядається як складова інноваційного потенціалу, що
характеризує рівень освітньої, загальнокультурної та соціальнопсихологічної підготовки особистості і суспільства в цілому до

203

сприйняття і творчого втілення в життя ідеї розвитку економіки
країни на інноваційних засадах [1].
Оскільки особистість не народжується культурною, а стає
такою в результаті соціальної взаємодії, виняткового значення у
формуванні інноваційної культури молодої людини набуває
школа. Основним носієм, взірцем людини інноваційної
культури в школі стає, безперечно, керівник, як
представницький орган даної соціальної системи.
Оскільки директор школи є лідером педагогічного колективу
у впровадженні інновацій та менеджером, який покликаний
удосконалювати власну управлінську діяльність у відповідності
до змін зовнішніх умов, то сформулюємо наступне визначення:
Інноваційна
культура
керівника
загальноосвітнього
навчального закладу – це якісна характеристика особистості
керівника, що містить у собі систему знань, умінь, навичок,
цінностей і досвіду, яка реалізується через адекватне
сприймання, активне творення, цілеспрямоване використання й
комплексне впровадження новацій та прогресивних технологій
у навчально-виховний процес та у власну управлінську
діяльність задля отримання максимальних педагогічного,
соціального, наукового та економічного ефектів.
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Наталія Крочак
Науковий керівник – доц. Мафтин Л.В.
Особливості ділового спілкування у педагогічному
колективі загальноосвітньої школи
Сучасні динамічні культурно-інформаційні, духовні та
освітні
процеси
вимагають
високопрофесійного
та
компетентного вчителя, який змінив би сенс і характер
професійно-педагогічної комунікації відповідно до вимог
оновленої школи, поклавши в основу повагу до співрозмовника,
суверенність думки кожного колеги у межах школи та поза
навчальним процесом, неупереджене ставлення до суб’єкта
комунікації, урахування інтересів співрозмовника.
Професійно-педагогічна
комунікація
розглядається
науковцями як система безпосередніх чи опосередкованих
зв’язків і взаємодій педагога, що реалізуються за допомогою як
вербальних, так і невербальних засобів, а також комп’ютерної
комунікації з метою взаємообміну інформацією, моделювання
та управління процесом комунікації, регуляції професійнопедагогічних відносин [1, с.8].
Сучасний педагог повинен усвідомлювати місце і роль
комунікації в освітньому процесі як засобу координації його
педагогічної діяльності, самореалізації, самовизначення й
самоствердження. Учитель має вільно організовувати діалог із
різними за фахом людьми, реальними й віртуальними
партнерами, вдаючись до вербальних, невербальних засобів
комунікації,
активно
використовуючи
можливості
комп’ютерних мереж для організації плідного взаємообміну
інформацією. Він має не тільки застосовувати сучасні
інформаційні технології, але й співпрацювати, конкурувати з
ними,
з
необмеженими
інформаційними
ресурсами,
користуватися
комплексом
комунікативних
послуг,
передбачених інформаційно-освітнім середовищем.
Відомий науковець В.Кан-Калик обґрунтував перелік
комунікативних умінь педагога, які є базисними для
формування професійно-педагогічної комунікації. Серед них –
позитивне спілкування з людьми та якісне управління ними;
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оперативне орієнтування в умовах спілкування; планування та
здійснення системи комунікації, зокрема її важливої ланки –
мовленнєвого впливу; уміння відчувати й підтримувати
зворотний зв'язок у комунікації [3, с.76].
Дослідники і педагоги-практики виокремлюють ряд
особливостей ділового спілкування між учителями у
педагогічному колективі загальноосвітньої школи:
наявність
спільного
для
суб’єктів
комунікації
комунікативного простору;
використання
засобів
комунікації
(вербальних,
невербальних,
інформаційно-комунікаційних),
особливих
правил спілкування,
-користування певними звичаями, мовленнєвими ритуалами;
- використання єдиної системи кодифікації й декодифікації
інформації, знаків, закріплених за ними значень і смислів,
- попередження й подолання можливих комунікативних та
мовних бар’єрів, які мають соціальний чи психологічний
характер (розбіжності у мові, культурно зумовлені норми
спілкування, взаємодія представників інших культур та націй);
- урахування унікальних індивідуальностей суб’єктів
комунікації [1; 2].
Ефективність ділового спілкування в педагогічному
колективі залежить від рівня сформованості комунікативної
культури кожного вчителя, природною основою якої є
комунікабельність. Окрім того, такі професійні комунікативні
якості, як рефлексія, емпатія, креативність розуміються як
рівнозначні
базисні
суб'єктивні
характеристики,
що
відповідають за встановлення особливого стану суб'єкта, без
якого неможливе професійне ділове спілкування між колегами.
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Ірина Крушельницька
Науковий керівник – доц. Галичанська А. В.
Мотиви вибору шлюбного партнера
Останнім часом усе більш актуальною стає проблема шлюбу
і сім’ї. Спостерігається високий рівень розлучень, особливо
серед молодих сімей, підвищується інтерес до дослідження
орієнтації молоді відносно шлюбу і сім’ї, а у зв’язку з цим і до
вибору шлюбно-сімейного партнера.
У сучасній психології дослідження з проблеми мотивації
вступу у шлюб представлені у працях В. Кравця, М. Обозова,
Л. Шнейдер та інших. Проблеми підготовки молоді до
сімейного життя досліджували Т. Говорун, І. Гребеннікова,
С. Ковальова, А. Харчева. Проблеми формування уявлень про
майбутнього шлюбного партнера піднімали у своїх
дослідженнях також А. Адлер, Т. Андреєва, Е. Берн, А. Волков,
В. Мацюк, А. Обозова, М. Обозов, З. Фрейд та інші.
Існують різні трактування поняття “мотив”. Так, деякі вчені
(Л. Божович, О. Леонтьєв) мотивами називають усвідомлену
причину, яка визначає спрямованість дій і вчинків людини.
Діяльність людини
полівмотивована, тобто зумовлюється
кількома одночасно діючими мотивами, серед яких один
домінуючий, а інші виконують функцію допоміжної стимуляції.
У вітчизняній психологічній літературі проблема вибору
супутника життя недостатньо вивчена та описана. Окремі її
аспекти висвітлювалися у працях М.Абалакіної. Авторка
обґрунтувала теоретичну модель співвідношення процесів
міжособистісного сприйняття і динаміки дошлюбних стосунків.
На думку М. Абалакіної, на першій стадії відбувається зустріч
партнерів і формування перших вражень один про одного. Друга
стадія починається, коли відносини переходять у стійку фазу.
Стосунки стають більш менш інтенсивними і характеризуються
високою емоційністю. Третя стадія виникає після рішення
партнерів вступити у шлюб. Фізична привабливість
поступається місцем мотиваційній, ціннісній або рольовій
сферам особистості партнера [2].
Мотиви вступу у шлюб істотно залежать від соціального
стану суб’єкта, його статі, віку, духовних цінностей та інших
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факторів. У більшості молодих людей головним мотивом
вибору майбутнього супутника є любов (А. Харчев, С. Голод,
Н. Юркевич). Так, за даними дослідження, у 2002-2003 роках
цей фактор домінує у 70 % студентів. Значна роль належить
матеріальному чиннику під час вибору партнера – "шлюб з
розрахунку". Також часто серед причин вступу до шлюбу
зустрічаються такі: бажання пов’язати свою долю зі
знаменитою, популярною, відомою у суспільстві людиною;
прагнення до сімейного затишку; страх самотності; бажання
мати дітей і проявляти взаємну турботу (це частіше притаманне
жінкам). З віком (від 18 до 30 років) відмітності між мотивами
вступу у шлюб у чоловіків і жінок зменшуються. Є. Ільїн
вважає, що найбільша подібність мотивів спостерігається у
випадках, коли чоловік дещо старший за дружину, а найбільша
розбіжність – коли дружина старша за чоловіка [3].
Отже, з віком вимоги до майбутнього партнера стають
більшими і все важче знайти собі такого «намальованого»
ідеалу. Проте це може бути пов’язане із стереотипами щодо
шлюбу. Є уявлення про обов’язковість ранніх шлюбів для дівчат
(дівчатам необхідно вийти заміж до 25 років) і бажаність
одруження юнаків до 30 років. Т. Андреєва зауважує, що дівчата
при виборі шлюбного партнера звертають увагу на зовнішність,
розум, вольові якості, характер, а вже потім на
комунікабельність, почуття гумору, веселість, енергійність.
Хлопці при виборі майбутньої дружини перш за все звертають
увагу на інтелект, красу і розвиток. Тобто в уявленні молодих
людей, особи, які перетнули вказану вікову межу, непригожі
для одруження в силу своїх особистих рис і вікових параметрів.
Список літератури:
1. Андреева Т. В. Психология современной семьи: монография. / Т.
Андреева. – СПб.: Речь, 2005. – 434с.
2. Тащева А.І. Образи ідеальних і реальних партнерів по шлюбу і
дітей в сім'ї // Матеріали Всеросійської науково-практичної
конференції. - Іваново, 2002. С. 47 - 51.
3. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. Ильин. – СПб.: Питер,
2003. – 512 с.
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Галина Кудринська
Науковий керівник – асист. Голодрижук А. В.
Психоаналіз і мистецтво
«Поет виплакує власні гріхи в інших людях, зживає своє
власне горе»
В. Шекспір
У наш час, коли інтерес до творів мистецтва відроджується і
особливу цікавість викликає психологія автора твору, ми не
можемо обмежуватися аналізом лише усвідомлених процесів. Ні
у поета, ні у читача ми не зуміємо довідатися, в чому полягає
сутність того переживання, яке пов'язує їх з мистецтвом, і,
напевно, найсуттєвіша сторона мистецтва в тому й полягає, що і
процеси його створення і процеси користування ним
виявляються незрозумілими і прихованими від свідомості тих,
кому доводиться мати з ними справу. Психоаналіз є саме такою
психологічною системою, яка предметом свого вивчення обрала
несвідому сторону життя [1].
З. Фрейд розглядає творчість як продовження і заміну старої
дитячої гри, в якій поет створює світ, вносячи в нього багато
захоплень і різко відокремлює його від дійсності. При цьому, він
вважає, творить аж ніяк не щаслива людина. Бо щоб у душі
письменника або поета розвинувся образ, його повинні
наповнити сильні почуття, викликані дією нерозв'язаних
внутрішніх конфліктів, на які йому необхідно відреагувати, щоб
від них звільнитися [2]. Хоча відомо, що творити можна і при
поривах радості. Проте, на нашу думку, це теж є звільнення
емоцій, але вже позитивних.
Художній твір для самого поета є прямим засобом
задовольнити незадоволені і нездійснені бажання. При цьому, як
пише Виготський, мистецтво виявляється чимось на зразок
терапевтичного лікування для художника і для глядача засобом залагодити конфлікт з несвідомим, не впадаючи в
невроз [1]. Психоаналітик Мюллер-Фрейенфельс стверджує, що
В. Шекспір і Ф.Достоєвський тому не зробилися злочинцями,
що зображували вбивць у своїх творах і так зживали свої
злочинні нахили [2].
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Узагалі Фрейд говорить, що художник - це невротик. Але
невротик переселяється в нереальний світ фантазій, а художник,
завдяки своїй високорозвиненій здатності до сублімації,
переключає енергію нижчих потягів на художню діяльність і
встановлює зв’язок світу своїх фантазій-бажань з реальним
світом. Тим він запобігає неврозу і навіть допомагає іншим
глядачам, читачам, слухачам позбутися від своїх внутрішніх
переживань. Крім того, на думку Фрейда, для такої людини
характерна не тільки велика сила потягів але й велике бажання
не відмовлятися від їх реалізації [4, с. 21-22].
Однією з основ сюрреалізму, на яку звертали першочергово
увагу, став метод, відповідно до якого записувалися або
замальовували саме сновидіння відразу після пробудження,
галюцинації, підсвідомі образи, поки їх не торкнулося
осмислення, реальна свідомість. У процес не включалася логіка.
Фрейд зробив цікаві спроби проаналізувати не тільки твори,
але і факти біографій творців. У своїй праці «Спогади Леонардо
да Вінчі про раннє дитинство» він підкреслює ті дрібниці, з яких
ніхто, крім психоаналітика, нічого б не отримав. А якщо б і
помітив, то вважав б це тимчасовою розсіяністю чи
хвилюванням. Психоаналітик думає інакше, для нього навіть
дрібниці виражають приховані психічні процеси. Він знає, що
забування чи повтори є важливими і що потрібно дякувати
«розсіяності», якщо вона видає приховані пориви.
Отже, митець шляхом сублімації вкладає в твори свої
бажання, потяги, переживання. Він «позбавляється» чи реалізує
в ньому заборонені своїми принципами, суспільними нормами,
недосяжні для нього в той момент сторони свого буття. Митець
дає можливість звільнитися накопиченим емоціям та відновити
ресурси організму для нових вражень. Глядач же чи читач,
переживши це з автором, проходить деяку терапію, робить
своєрідний «контрперенос», де терапевтом стає мистецтво.
Список літератури:
1. Выготский Л.С. Психология искуства / Л. С. Выготский. – М.,
1987. -345 с.
2. Москотинина Г.В. Взаимоотношения искусства и психоанализа.
[Электронный ресурс] // Прикладная психология и психоанализ:
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Олена Курик
Науковий керівник – доц. Федірчик Т.Д.
Моніторинг якості освіти
у вищому навчальному закладі
У всьому світі освіта розглядається як ключовий фактор
стабільного розвитку держави. Якість вищої освіти відіграє
ключову роль у створенні єдиного Європейського освітнього
простору, тому вона стає центральною в освітній політиці
України.
У сучасних, мінливих умовах функціонування різних систем,
засобом подолання нестачі інформації при прийнятті
управлінських рішень з питань забезпечення якості освіти стає
моніторинг.
Моніторинг застосовується у різних сферах діяльності. Все
ширшого значення цей процес набуває в освітніх системах, на
різних її рівнях. У зв’язку з цим метою нашої публікації є
визначення сутності моніторингу якості освіти у вищому
навчальному закладі.
Одне з найбільш всебічних досліджень на дану проблематику
виконано О. М. Майоровим [2, 344]. Автор зазначає, що
моніторинг в освіті – це система збору, обробки, зберігання і
поширення інформації про освітню систему або окремі її
елементи, яка орієнтована на інформаційне забезпечення
управління, дозволяє робити висновки про стан об’єкта у будьякий момент часу і дає прогноз його розвитку [2, 85].
Варто наголосити на тому, що моніторинг в освіті, як
цілісний процес, має свою структуру. За своєю внутрішньою
будовою цей процес поєднує три важливі управлінські
компоненти: аналіз, оцінку й прогнозування процесів в освіті;
сукупність прийомів відстеження процесів в освіті; збір і
обробку інформації з метою підготовки рекомендацій щодо
розвитку досліджуваних процесів і внесення необхідних
коректив [3, 42].
Аналізуючи моніторингову діяльність в системі вищої освіти,
ми визначили, що моніторинг якості освіти у вищому
навчальному закладі - це інформаційна система, яка постійно

211

оновлюється і поповнюється на основі безперервного стеження
за станом і динамікою розвитку основних складових якості
освіти у ВНЗ за сукупністю визначених критеріїв, з метою
вироблення управлінських рішень по коригуванню небажаних
диспропорцій на основі аналізу зібраної інформації і
прогнозування подальшого розвитку досліджуваних процесів у
ВНЗ. При цьому створення інформаційних умов для
формування цілісного уявлення про стан освітнього процесу,
про якісні й кількісні зміни в ньому є основною метою
моніторингу якості освіти у вищому навчальному закладі.
Моніторинг якості освіти у ВНЗ має кілька видів:
педагогічний, освітній, професіографічний [1, 37].
Окрім зазначених видів моніторингу якості освіти у ВНЗ,
можна виділити такі його рівні: кафедральний, факультетський
(інститутський), університетський, регіональний, державний,
континентальний, світовий. Практична реалізація завдань
моніторингу вищим навчальним закладом здійснюється на
перших трьох рівнях – кафедральному, факультетському,
університетському [4, 112].
Отже, в ході аналізу літературних джерел нами було
визначено, що орієнтація вищого навчального закладу на
досягнення якісно нових освітніх результатів призводить до
необхідності перейти від традиційного способу внутрішнього
контролю до управління якістю освіти, де контроль є тільки
однією з функцій. Інформаційною основою управління якістю
освіти у ВНЗ є процес моніторингу, який спрямований на
отримання оперативної та достовірної інформації про якість
освітніх результатів, умов їх досягнення.
Список літератури:
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Максим Куцак
Науковий керівник – асист. Чернописький О.М.
Екзистенційний вимір поняття відповідальності
Відповідальність,
як
одна
з
основних
категорій
екзистенційної психології, в тій чи іншій мірі розглядається у
працях таких представників даного напряму: М. Босс, Дж.
Бьюдженталь, Л. Бінсвангер, А. Ленгле, Р. Мей, В. Франкл та І.
Ялом [1, 2, 3, 4].
Одразу ж відзначимо спільну тенденцію: відповідальність
розглядається у тісному взаємозв’язку з іншим базовим
поняттям екзистенційної психології– свободою.
Зокрема, В. Франкл указував на те, що відповідальність є
одним із трьох екзистенціалів людського існування (разом зі
свободою та духовністю), що «не просто характеризують
людське буття як буття саме людини, а швидше навіть
конструюють її в такій якості» [3, c. 93]. Людина не є вільною,
не будучи при цьому відповідальною, тобто людська свобода не
тотожна не тільки всемогучості, але й свавіллю.
Відповідальність включає в себе те, за що людина несе
відповідальність (втілення сенсу і реалізація цінностей), і те,
перед чим вона відповідає (совість)[3].
А. Ленгле також нерозривно пов’язує відповідальність зі
свободою, вказуючи на те, що вільний вчинок неминуче має на
увазі відповідальність (зовсім неважливо, знає людина про це
чи ні), а отже, відповідальності передує свобода.
Бути відповідальним означає бути особисто причетним до
подій, що відбуваються, вирішувати самому, і, отже, самому
стати причиною наслідку. Тобто,відповідальність завжди
передбачає індивідуальну волю [2].
На
нашу
думку,
важливою
проблемою
поняття
відповідальності, є її часте тлумачення з «негативістської»
точки зору і лише в ретроспективному аспекті.Тобто
відповідальність настає лише після здійснення певного вчинку,
що, в більшості випадків, за своєю природою є протиправним.
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У такому разі відповідальність є лише наслідком вільного
вибору, і не бере участь у його прийнятті. Отож, виходячи з
даної точки зору, свобода і відповідальність не є
взаємопов’язаними та обумовленими.
У таких випадках відповідальність може плутатися з іншим
поняттям – провиною, що, заДж. Бьюдженталем, може
слугувати причиною потреби уникнення відповідальності [1].
Саме провина є ретроспективною за своєю суттю, а вектор
відповідальності спрямований як в минуле, так і в майбутнє.
І.Ялом указує на важливість прикладного аспекту
відповідальності, а саме її прийняття на себе шляхом зв’язку
себе з певним вчинком. Саме слово «відповідальність» позначає
цю здатність – «відповідь» + «здатність» - тобто здатність
відповідати (responsibility по-англійськи – відповідальність;
response – відповідь; ability – здатність). Зміна є метою
психотерапії, і терапевтична зміна повинна виражатися в дії, а
не в знаннях, намірах і мріях[4].
Підсумовуючи
усе
вищезазначене,
додамо,
що
відповідальність, як екзистенційна категорія, справді є
важливим системоутворюючим елементом даного напрямку, що
не тільки висвітлює його фундаментальні положення, але й
формулює ряд нових запитань.
Список літератури:
1. БьюджентальДж. Наука быть живым: Диалоги между терапевтом
и пациентами в гуманистической терапии;Пер. с англ. А.Б. Фенько. М.: Независимая фирма “Класс”, 1998. - 336 с.
2. Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. Прикладная
логотерапия. - М.: Генезис, 2004. - 128 с.
3.Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и
нем./Общ. ред. Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева; вст. ст. Д. А.
Леонтьева. - М.:Прогресс,1990. — 368с: ил. — (Б-ка зарубежной
психологии).
4. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия;Пер. с англ. Т.С.
Драбкиной. - М.: Класс, 2000. - 576 с.
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Галина Лапшинська
Науковий керівник – доц. Поснова Т. П.
Духовний розвиток майбутнього практичного
психолога у процесі навчання
У зв’язку із високими запитами сучасного українського
суспільства та інтенсивним процесом становлення вітчизняної
практичної психології професія практичного психолога
користується все більшим попитом та отримує все ширше коло
розповсюдження у всіх сферах життєдіяльності людини.
Питання духовного розвитку психолога знаходило своє
відображення у дослідженнях як зарубіжних, так і вітчизняних
дослідників, серед яких: Б. Ананьєв, М. Боришевський, І. Зязюн,
М. Іванчук, О. Киричук, І. Клименко, Л. Коган, Г. Костюк,
С. Кучеренко,
Д. Леонтьєв,
В. Москалець,
М. Савчин,
В. Хайруліна, А. Адлер, Р. Бекк, К. Біссек, І. Борковскі,
В. Джастрзебський,
У. Кінг,
Д. Левінскі,
Д. Мартсолт,
А. Маслоу, З. Пазек, К. Роджерс, К. Скошронек, Дж. Хінкінс,
К. Хорні, К. Юнг та інші.
Е. О. Помиткін вводить у науковий дискурс власне
визначення поняття духовного розвитку, що розглядається як
процес свідомого самовдосконалення особистості, що
спрямовує людину на підпорядкування свого природного та
соціального «Я» вищим ідеалам, цінностям і смислам у руслі
Краси, Добра та Істини, гармонізацію поведінки та способу
життя, збагачення духовних надбань людства результатами
власної діяльності [2]. Готовність до духовного розвитку
закладена в кожній людині, її ставленні до себе як до духовно
розвиненої особистості, проте даний розвиток значною мірою
обумовлений впливом оточуючого середовища, цінностями та
зразками поведінки, які в ньому культивуються. Вивчення
проблеми духовного розвитку майбутнього практичного
психолога потребує від нас не лише теоретичного аналізу
даного питання, але й проведення емпіричних розвідок у цьому
напрямку. Важливим є дослідження духовності як детермінанти
позитивної психологічної діяльності майбутнього практичного
психолога, адже спеціаліст повинен не лише повною мірою
володіти теоретико-практичними навичками роботи, але й бути
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людиною, яка має у своєму професійному арсеналі більш
потужну зброю: власні етико-моральні норми та духовні
цінності, серед яких повинні виділятися: чесність, відвертість,
довіра,
милосердя,
подяка,
турбота,
толерантність,
неупередженість ставлень, відмова від стереотипів, бажання
ділитися знаннями, вміння йти на компроміс, повага до колег,
вірність слову тощо [1, с.139].
На базі ЧНУ ім. Ю. Федьковича проведене пілотажне
дослідження духовного розвитку майбутніх практичних
психологів. Дані, отримані нами, дозволяють зробити висновки,
що для більшості студентів-психологів, які навчаються за
спеціальністю «Практична психологія», поняття «духовний
розвиток» асоціюється передусім із релігійними й етикоморальними установками. Позитивним підкріпленням розвитку
духовності, як професійного фактору, є університет (участь у
його суспільному та науковому житті, волонтерство) та
особистий приклад викладача (його стиль спілкування,
поведінка, здатність до розуміння індивідуальних особливостей
студента, його практична діяльність у сфері надання
психологічної допомоги, супервізорство тощо).
Отже, духовний розвиток у процесі професійної діяльності
практичного психолога визначається двома аспектами:
професійною
зорієнтованістю
та
духовною
зрілістю
практичного психолога, набором його індивідуальнопсихологічних рис, що дозволяють ефективно працювати у
сфері «людина-людина», а також надають можливість духовно
розвиватися та творчо зростати через особливості власних
професійних взаємодій і професійного досвіду.
Список літератури:
1. Максименко С.Д., Щербан Т.Д. Професійне становлення
молодого вчителя: Навч. посіб. для студ. пед. Вузів / С.Д. Максименко,
Т.Д. Щербан – Ужгород: Закарпаття, 1998. - 105 с. С.139
2. Помиткін Е. О. Психологічні закономірності та механізми
духовного розвитку дітей і молоді: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня доктоpа психологiчних наук: спец. 19.00.07 «Педагогiчна та
вiкова психологія»/ Е.О. Помиткін. – К., 2009. – 44с.
3. Савчин М. Духовний потенціал особистості./М. Савчин. –
Івано-Франківськ, 2001. – С. 43.
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Наталія Легка
Науковий керівник – асист. Чернописький О. М.
Проблеми психологічного консультування
Сучасний світ через свою складність, динамічність і
суперечливість створює різноманітні проблеми для людини та
суттєво трансформує її особистісний простір. Соціальнотехнологічний прогрес спричиняє зростання негативного впливу
інформаційних потоків на розвиток особистості; збільшення
повсякденних фізичних і психологічних навантажень;
загострення в неї екзистенціонального почуття страху,
невизначеності, невпевненості, розгубленості та розчарування.
Усе це негативно позначається на здоров’ї людей і на стані їх
душевного благополуччя [1].
У результаті цього значно зростає кількість осіб, які
потребують психологічної допомоги. Водночас, через
суб’єктивні й об’єктивні причини, під час психологічного
консультування вони можуть поводити себе не завжди
адекватно, заважаючи фахівцям розв’язувати їхні психологічні
проблеми. У таких проблемних клієнтах можуть бути наявні
непатологічні розлади психіки, акцентуація характеру,
агресивність, інфантльність [1,32].
Практика свідчить, що психологічні проблеми особистості
можуть мати суб’єктивну та об’єктивну форму прояву, через які
вони й сигналізують людині про своє існування.
Розглядаючи процес консультування як аналіз психологічних
проблем людини, П. Горностай та С. Васьковська вказують, що
клієнтом психологічної консультації є людина, яка отримує
психологічну допомогу від психолога-консультанта. При цьому
дослідники вважають, що теоретично такими клієнтами можуть
бути всі учасники психологічної ситуації, що обговорюється з
консультантом, а фактично – лише ті, з якими активно працює
консультант.
На нашу думку, така інтерпретація дає загальне уявлення про
поняття «клієнт», проте, нажаль, не сприяє виявленню ознак
проблемного клієнта. Водночас корисну інформацію з цього
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приводу може надати аналіз скарги клієнта. П. Горностай та С.
Васьковська звертають увагу на те, що важливе значення для
консультанта має не тільки вербалізована клієнтом інформація,
а й та, що може бути прихованою ним, часто неусвідомленою, у
підтексті скарги [1,21].
Отримати таку інформацію допомагає аналіз невербальних
засобів, іншими словами – проведення первинної діагностики.
Беручи до уваги отриману від клієнта вербальну та невербальну
інформацію, можна зробити висновок про стан його психічного
здоров’я. Зазначимо, що поняття «психічне здоров’я»
розглядається науковцями (О. Слободянник) як стан суб’єкта з
нормально розвиненим і нормально функціонуючим мозком, з
адекватним в основному відображенням в свідомості
об’єктивної дійсності, що дозволяє здійснювати трудову та
суспільну діяльність [2].
За результатом аналізу наукових джерел (В. Бондаренко,
Ю.Дем’янова, Р. Кочюнас, Т. Пушкіна, В. Мясищев, О. Свядощ,
Г.Старшенбаум та ін..) нами з’ясовано, що до проблемних
клієнтів психолога можна відносити: тривожні особистості;
особистості, які переживають страх і фобії; вороже налаштовані
особистості;
немотивовані
клієнти;
особистості,
які
переживають почуття вини (втрату); істеричні особистості;
обсесивні особистості; паранояльні особистості; асоціальні
особистості; особистості у стані депресії та з суїцидальними
намірами [2].
Отже, розгляд особливостей проблемних клієнтів дозволяє
дійти висновку про те, що під поняттям «проблемний клієнт
психолога» слід розуміти людину, яка веде себе неадекватно на
консультації у психолога. Іншими словами, мова йде про особу,
дії та поведінка якої під час психологічного консультування не
сприяють чи заважають розв’язувати її психологічні проблеми.
Список літератури:
1. Берегова Н.П. Формування професійної готовності практичних
психологів роботи з проблемними клієнтами. – Хмельницький, 2009.
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Олександр Леонтюк
Науковий керівник – доц. Гуляс І.А.
Психологічні особливості формування життєвої
перспективи в юнацькому віці
Актуальність даного дослідження визначається сучасним
запитом, спрямованим до фахівців у галузі надання
психологічної допомоги. Значна частина запитів, адресованих
клієнтами психотерапевтам, обумовлена фрагментарністю їх
життєвого шляху, неможливістю поєднати окремі події у свій
життєвий досвід. Робота з життєвим шляхом як цілісністю,
відновлення внутрішньої узгодженості, пошук сенсу значущих
подій мають велике психотерапевтичне значення.
Життєвий шлях особистості є категорією, у якій
інтегруються усі базові психологічні аспекти людського
існування. Постановка проблеми дослідження життєвого шляху
належить Ш. Бюлер, П. Жане, Н.А. Рибінкову. Глибоке
теоретичне та емпіричне обґрунтування цього поняття було
зроблено К.О. Абульхановою-Славською, Б.Г. Ананьєвим, Л.І.
Анциферовою, Ф.Ю. Василюком, О.О. Кроніком, Н.А.
Логіновою, С.Л. Рубінштейном, Т.М. Титаренко та ін. [2].
Предмет психології життєвого шляху становлять психологічні
феномени, механізми і закономірності здійснення особистістю
власного життя.
Серед основних підходів щодо визначення життєвого шляху
виокремлюють три: життєвий шлях з погляду віку, стадій і
завдань розвитку; життєвий шлях як послідовність подій;
життєвий шлях як історія (нарративний підхід) [1].
Для реалізації завдань дослідження нами було використано
методики "Каузометрія" та "Футурологічне опитування", що
належать до групи біографічних. У дослідженні взяли участь
100 студентів віком 18 – 20 років спеціальностей "Психологія"
(26%), "Соціальна педагогіка" (36%) та "Шкільна освіта" (38%).
Отримані результати вказують на те, що для студентів
характерна тенденція до зростання часових інтервалів
планування свого життя (табл. 1).
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Наведені показники свідчать про певний рівень соціальної
зрілості студентів, що детермінується, вірогідно, загальним
цілісним баченням ними власного життя, реалістичним
осмисленням власного життєвого шляху.
Таблиця 1
Розподіл часових інтервалів планування респондентами
власного життя (%)
Кілька днів (1
день)
Кілька тижнів
(1 тиждень)
Кілька місяців
(1 місяць)
Кілька років
(1 рік)
Планування –
зайва
трата
часу

Шкільний
відділ
34,8

Психологія
25

Соціальна
педагогіка
9

Загальні
показники
23

13

0

13,6

9,8

13

12,5

31,8

19,7

26

18,8

45,6

31,1

13

43,7

0

16,4

Поширеність різних типів графічних зображень міжмодусних відношень виявилася такою: І тип – 67,2%, ІІ – 19,6%,
ІІІ – 6,6%, ІV – 6,6%. Отже, домінуючою серед студентів
виявилася лінійна структура уявлень про історичний час, де
минуле, теперішнє та майбутнє не пов’язані.
Проведене дослідження дозволяє виявити особливості
уявлень про життєвий шлях, які можуть ефективно
використовуватися у педагогіко- та соціально-психологічних
психокорекційних заходах.
Список літератури:
1. Бочавер А. А. Исследования жизненного пути человека в
современной зарубежной психологии / Бочавер А.А. //
Психологический журнал. – 2008. – №5. – С. 54–62.
2. Климчук В.О. Життєвий шлях особистості. Математичне
моделювання за допомогою багатомірного шкалювання / Климчук
В.О. // Соціальна психологія. – 2006. – №4(18). – С. 182-191.
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Маргарита Лехман
Науковий керівник - асист. Кобилянська Г.В.
Жанрові особливості пісень Володимира Івасюка
Відомого всім Володимира Івасюка визнавали як
талановитого композитора і водночас любили. Не кожному
випадає поєднувати в собі такі,часто діаметральні,поняття.
Йому вдавалося .
Його оголошували «улюбленцем»,але він реагував спокійно.
Шануючи любов і похвалу людей,яких цінував. Такі люди,як
він, за життя стають легендою. Так само як і його пісні.
Вже сорок років,що минули з часу появи Івасюкових
«Червоної рути» і «Водограю»…Проте його пісні співають і
досі у різних куточках світу не тільки України,а й усього світу.
Саме цей факт поставив перед дослідниками важливу проблему
– визначення критеріїв позачасової вартості творів та місця
композитора в музичному процесі тієї доби.
Звичайно його популярність була зумовлена багатьма
причинами,зокрема й тим,що масова пісня, її розважальна
функція,простота й доступність теж зіграла свою важливу роль
у творчості геніального Володимира Івасюка.
Характерною для естрадної пісні є офіційна чи ділова
проблема,в тій чи іншій темі. Проте найбільшої популярності
Івасюкових пісень заживали ліричні пісні,зокрема, пісні про
кохання. Жодна людина не залишалася байдужою до цих
пісень,їх сюжету…
Його творчість також можна віднести за тематикою до двох
груп пісень – громадських та інтимних.
Володимир Івасюк опирався на український мелос як у
мелодиці,так і в текстах.Зокрема,це виявляється в танцювальній
жанровій основі приспіву пісні «Водограй»(сл. В.Івасюка).
У поетичних текстах В.Івасюк звертається до світу народної
символіки(«Червона рута», «Два перстені») паралельних
зіставлень природніх та людських явищ, оригінального
використання народних епітетів, порівнянь, метафор, зрештою,
пише музику на відомий народний текст «Ой зацвіла рожа».
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Та найяскравіше - уміння використовувати й синтезувати
фольклорні джерела з сучасними ритмами він показував у пісні
«Червона рута»,написаній у 1970 році.
Валентина Кузик цю пісню охарактеризувала на сторінках
своєї праці «Українська радянська лірична пісня»: «…такого
поширення,як здобув цей твір, у той період не мала ніяка інша
пісня ліричної «продукції» наших майстрів».
Отже, можна з упевненістю стверджувати,що стильові
відкриття Володимира Івасюка є серйозним внеском
композитора в розвиток естрадної пісні ХХ століття. Його
творчість зібрала триєдине творче начало-емоційне,духовне та
інтелектуальне. Пісні Івасюка входять до золотого фонду
сучасної української естради,їх до сих пір виконують на
різноманітних концертах,конкурсах.
Володимир Івасюк назавжди залишиться талановитим
композитором,поетом-піснярем,знаним у всьому світі. Тож
нехай назавжди його пісня,душа та пам’ять про нього буде
поміж нас.
Список літератури:
1.Назарій Яремчук.Газета «Чернівці»,№48,2001.
2.Марина Корчан «Червона рута»-одне з найяскравіших творінь
українців у світі.Газета «Молодий буковинець»,2010.
3.Парасковія Нечаєва «Світ без нього просто світ»,2009.
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Тетяна Літвенчук
Науковий керівник – доц. Адамський В.Р.
Освіта в Україні за часів Центральної Ради
Одним із пріоритетних напрямів сучасної історичної науки є
дослідження переломних етапів історії України. Розбудова
національної системи освіти потребує залучення досвіду
попередніх років, зокрема реформування шкільництва в епоху
національно – демократичної революції 1917 – 1920 рр., адже
освіта була нерозривно пов’язана з державотворчими процесами
того часу [1]. Як відомо, в Росії у лютому 1917 р. перемогла
революція, було повалено самодержавство. Національно –
визвольний рух гноблених царатом народів набирав сили. В
Україні цей рух очолила Центральна Рада, яка й заклала основи
національної державності. З розбудовою Центральної Ради,
зростанням її авторитету серед української громадськості
діяльність її набувала широкого розмаху. Вона тісно пов`язувала
політичні домагання автономії й федерації з культурними та
освітніми. Так, трудовик Клепацький на V сесії Центральної
Ради 26 червня 1917р. зазначав: «… Справа шкільна дуже
важна; се альфа й омега автономії». 27 червня було
опубліковано Декларацію Генерального Секретаріату, в якій
проголошувалося, що «в справі народної освіти Секретаріат має
на меті насамперед з`єднати в своїх руках все керування
шкільною освітою». Одночасно з виходом Декларації ГСУ було
створено основну програму розвитку національної школи.
Головні завдання цієї програми полягали у забезпеченні
вільного розвитку школи й освіти взагалі для всіх народів
України; створенні певної єдності, яка забезпечувала би спільну
боротьбу проти «…темряви, що охопила нашу землю після
чужого панування»; розширенні децентралізації управління
справами освіти. Лише після цих заходів Тимчасовий уряд
пішов на незначні поступки й у питанні рідної освіти. З перших
днів революції свідоме українське громадянство самостійно
береться до справи відродження рідної школи. А на чолі
практичної реалізації цієї справи в перший період революції
(березень – жовтень 1917 р.) стають громадські організації,
просвітні товариства, кооперативи та органи місцевого

223

самоврядування, здебільшого земства. Чи не найбільшу роль у
керуванні та здійсненні практичних заходів щодо становлення
нової системи освіти в Україні на цьому етапі відіграло
Товариство Шкільної Освіти.
Велику роль у справі відродження національної освіти в
Україні відіграли вчительські спілки, що почали виникати по
всій Україні від самого початку революції. У квітні 1917 р. у
Києві була заснована Всеукраїнська Учительська Спілка, яка
мала організувати свідому частину українського вчительства
для плідної роботи в освітній справі. Засновниками ВУС були
видатні українські діячі освіти й педагогіки: С. Русова (голова),
А.
Бакалінський,
О.
Омшанський,
О.
Дорошкевич,
Т.Сушицький, Л.Білецький, А. Болозович, С. Романюк,
П.Холодний, С. Черкасенко та інші.
Велику роль в освітньому русі України відіграли також
різноманітні місцеві просвітні організації, товариства, фонди,
що виникали в цей час усюди і розпочинали боротьбу за
українську державу, школу та культуру. Тож можна
стверджувати, що освітній рух у березні 1917 – квітні 1918 рр.
мав цілком народно–громадський характер.
Українська влада за короткий час зуміла розробити план
управління системою шкільництва в Україні, що мав поставити
освітню справу на цілком нові засади, забезпечивши
національний розвиток у цій галузі українського й інших
народів та піднявши загальний культурно-освітній рівень у
країні.
Та все ж таки, незважаючи на безліч перешкод, що не
сприяли процесу становлення та розбудови національної освіти
в Україні, українському народові і його державній представниці
- Центральній Раді, закороткий час, з березня 1917р. до травня
1918р., вдалося досягти помітних зрушень і закласти міцне
підґрунтя нової школи - школи, яка відкривала українському та
іншим народам, котрі проживали на території України, широкий
шлях до освіти, раніше недоступний для великої частини
трудящих мас, до глибокого вивчення рідної мови
безпосередньо у системі освіти, відродження не лише
української, а й інших національних.
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Ольга Майданська
Науковий керівник – асист. Костащук О. І.
Специфіка застосування інтерактивних технологій
навчання на уроках української мови та читання
в початкових класах
У Національній доктрині розвитку освіти України у XXI
столітті пріоритетним напрямком розвитку освіти є підготовка
освічених людей, кваліфікованих спеціалістів, здатних до
творчої праці, професійного розвитку, освоєння і впровадження
сучасних технологій. Прагнення постійно оптимізувати
навчально-виховний процес зумовило появу нових і
вдосконалення
кращих
педагогічних
технологій,
що
використовувалися до цього часу. Дослідження і впровадження
у навчально-виховний процес сучасних інтерактивних
технологій навчання на уроках української мови та читання є
актуальним питанням, вивченню якого присвячено праці
О.К.Дусавицького, Н.В. Рєпіна, Г.А. Цукермана, Ш.А.
Амонашвілі, Д.Б. Ельконіна, В.В. Давидова та ін. [2, с.360-361].
Актуальність дослідження обумовлена тим, що українське
суспільство на сучасному етапі розвитку має особливо гостру
потребу в самостійних, творчих особистостях, що усвідомлюють
свою суб’єктність. Така людина здатна реалістично оцінювати
життєву ситуацію, її джерела, ставити перед собою прогресивні
цілі, знаходити ефективні засоби для їх досягнення.Тож мета
нашого дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та
практичному застосуванні інтерактивних технологій навчання
на уроках української мови та читання в початкових класах.
Ще на початку 20-х рр.. минулого століття у працях відомих
педагогів (І.П. Павлов, А.А. Ухтомський, С.Т. Шацький, В.М.
Бехтерєв та ін..) з’являються терміни «педагогічна технологія».
Розробку елементів інтерактивного навчання знаходимо у
працях В. О. Сухомлинського, учителів-новаторів 70-80-х років
(Ш.Амонашвілі, В. Шаталова, Є. Ільїна, С. Лисенкової та ін.) [3,
с.128-130]. Саме на уроках української мови та читання,
інтерактивні технології навчання спрямовані на розвиток в учнів
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здатності бачити проблеми, виявляти суперечності, висувати
гіпотези,
оригінальні
ідеї,
аналізувати,
інтегрувати,
трансформувати та синтезувати інформацію, здійснювати
пошук, дослідницьку діяльність.
Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес
відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів.
Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь,
виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва,
взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого
колективу. Застосування інтерактивних технологій на уроках
читання та рідної мови дає змогу створювати навчальне
середовище, що допомагає учням формувати характер,
розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення,
виявляти і реалізовувати індивідуальні можливості. [1, c.24-25].
Отже, застосування інтерактивних технологій навчання на
уроках української мови та читання в початкових класах
сприяють розвитку навичок критичного мислення та
пізнавальних інтересів учнів. На уроках, де використовуються ці
технології, діти почувають себе впевнено, вільно висловлюють
свої думки і спокійно сприймають зауваження, адже вони є
активними учасниками навчального процесу.
Список літератури:
1. Баханов К. О. Що ж таке технологія навчання? /К.О.Баханов//
Шлях освіти. – 1999. - №3.- 24 с.
2. Нісімчук А.С.,Падалка О.С.,Шпак О.Т.Сучасні педагогічні
технології./А.С.Нісімчук,О.С.Падалка,Т.О.Шпак//К, 2000. – 368c
3. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання:
теорія і практика./О.Пометун,Л.Пироженко// К., 2002. – 136 c.
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Наталія Мазур
Науковий керівник – асист. Булига І. В.
Категорії інтересу в психологічні науці й
професійному самовизначенні особистості
Що таке інтерес, чому люди не можуть без нього досягнути
бажаних висот і як інтерес впливає на процес самореалізації? Ці
питання та низку інших ми розглянемо у науковій праці.
Проблема інтересу широко досліджується в психології, але
незважаючи на це, інтерес залишається однією із «загадкових»
категорій оскільки безліч досліджень не пояснює суті даного
явища психіки. Наприклад, досі не існує єдиного визначення
поняття «інтерес» Н.І. Шевандрін вважає,що інтерес – це
когнітивно-мотиваційний стан пізнавального процесу, яке
пов’язане з однією центральною потребою[5; с.195]. Є.П. Ільїн
зробив спробу проаналізувати різноманіття поглядів на інтерес,
як психологічний феномен. Він прийшов до висновку, що різні
визначення інтересу мають дві загальні обставини: наявність в
інтересі потреби і позитивне переживання цієї потреби [1;
с.172]. У
словнику
за редакцією В.П. Зінченко і
Б.Г. Мещерякова вказується, що в ряді потребнісних відносин
інтерес займає проміжне положення і виникає на основі
пізнавального потягу (бажання) і може перерости в стійку
потребу [3; с.140-141]. А.В. Петровський називає інтерес
мотивом, який є постійним механізмом пізнання [2; с.211]. На
нашу думку – це те, що спонукає людину до діяльності та
супроводжує впродовж життя.
Проаналізувавши наукові джерела варто зауважити, що
інтерес
часто
ототожнюється
з
потребою.
Проте
С.Л. Рубінштейн суперечить такій думці. Учений говорить, що
не можна поставити знак рівності між інтересом і потребою,
оскільки потреба викликає бажання володіти предметом, а
інтерес ознайомитись з ним. На цій підставі він визначив
інтерес, як специфічний мотив пізнавальної діяльності і виявив
наявність в ньому двох моментів: емоційну привабливість і
усвідомленої значущості [4; с.525-526]. Звертаючись до
вищесказаного, думаємо, що інтерес відіграє велику роль у
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процесі самореалізації та професійного самовизначення
індивіда.
Під час обрання професії чи вибору іншої значущої справи
людські інтереси керують ними і впливають на їхній вибір
найбільше. Інтереси за змістом або спрямованістю, з вигляду, за
рівнем дієвості, стійкості і навіть за обсягом можуть бути
різноманітними. Хоча інтереси людини залежать від
особливостей об’єкта і психічних якостей індивіда, в кінцевому
підсумку формуються іншими людьми (Це можуть бути
викладачі, батьки, друзі тощо). Інтереси можуть бути стійкими і
нестійкими. Стійкість інтересів часто пов'язана з розвиненими
здібностями, з усвідомленням свого покликання і обов'язку.
Розмаїтість, перспективність, творчий характер діяльності
формують, як правило, стійкий інтерес. Тож, як бачимо інтереси
мають суспільно-історичне походження. Вони залежать від
рівня розвитку культури суспільства та соціуму в якому
проживає особа.
Отже, підсумовуючи сказане, варто наголосити на
важливості правильно сформованих, значущих і стійких
інтересів у житті. Інтерес, як форма пізнавальної потреби, має
істотне значення в житті і діяльності людини. Повноту щастя і
власної значущості особа відчуває тоді, коли в неї є інтерес,
який з часом переростає в потребу, яку потрібно задовольнити.
Тобто інтерес забезпечує спрямованість індивіда на
усвідомлення цілей діяльності і тим сприяє ознайомленню з
новими фактами професійної діяльності. Також пам’ятаймо, що
задоволення інтересу не веде до його згасання, а, навпаки,
викликає нові якісніші за обсягом інтереси.
Список літератури:
1. Ільїн Є.П. Мотивація і мотиви. - СПб.: Питер, 2000. - 512 с.
2. Навчальний посібник / Варій М. Й. - 2-ге видан., випр. і доп. К.: «Центр учбової літератури», 2007.- 968 c.
3. Психологічний словник/За ред. В.П. Зінченко, Б.Г.
Мещерякова .- М.: Педагогика-Пресс, 1997. - 440 с.
4. Рубінштейн С.Л. Основи загальної психології. - СПб.: Питер,
1999. - 720 с.
5. Шевандрін Н.І. Психодиагностика, корекція і розвиток
особистості. - М.: ВЛАДОС, 1999. - 512 с.

228

Олеся Макаренко
Науковий керівник – доц. Чуйко Г.В.
Діагностика комплексу неповноцінності у дітей
У загальному розумінні поняття «комплекс неповноцінності»
тлумачиться як неусвідомлене та сильно перебільшене почуття
власної малозначущості, яке проявляється в захисній чи у якійсь
іншій компенсуючій поведінці (наприклад, в агресії) [3]. Проте
іноді цей комплекс визначається через психіатричні терміни,
коли його вважають психопатологічним синдромом, що
приводить до невротичних відхилень і полягає у стійкій впевненості людини у власній неповноцінності як особистості
[3, с.227]. Вивченням проблеми комплексу неповноцінності
займалися такі науковці, як А.Адлер, В.Бойко, З.Фрейд, Г.Крайг,
В.Лученко й ін.
Уперше комплекс неповноцінності дослідив і докладно
описав Альфред Адлер, який вивчав форми компенсації у дітей з
органічними дефектами. Наявне в них почуття неповноцінності
він спочатку розглядав як наслідок дефекту, потім – як рушійну
силу розвитку особистості, а ще пізніше – як наслідок фрустрації потреби в подоланні несприятливих обставин. За А. Адлером, нездатність компенсувати дефект або справитися з
життєвою ситуацією, а відтак і подолати почуття власної
неповноцінності, є причиною переростання останнього в
комплекс неповноцінності. У праці «Комплекс неповноцінності
та комплекс переваги» він писав: «Почуття неповноцінності є в
кожної людини. Це не психічний розлад, він навпаки, стимулює
нормальне прагнення та здоровий розвиток людини. Патологічним це почуття стає тільки тоді, коли в людині перемагає почуття неадекватності, й це починає гальмувати її корисну
активність, робить її депресивною та нездатною розвиватися»
[1, с.58].
Отже, окрім позитивного розвитку діяльності існує і негативний. Він полягає в тому, що фізична неповноцінність вже у ранньому дитинстві породжує у людини вороже ставлення до оточуючого середовища. Ця ворожість, у свою чергу, може супроводжуватися
постійним
тривожним
очікуванням,
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настороженістю, необхідними у жорстокій боротьбі за
виживання, активізацією прагнення до влади над іншими
людьми [2].
Феномен неповноцінності суттєво впливає на самопочуття та
поведінку людини і виникає внаслідок численних причин,
зокрема, дискримінації, душевних травм, власних помилок і
невдачі, ін. [4].
Недостатність проведених досліджень, які б висвітлювали цю
проблему в розвитку особистості сучасних школярів, зумовлює
актуальність нашого дослідження.
Нами проведено дослідження, в якому брали участь 48 осіб
підліткового віку. Першу вибірку склали 24 школяра, які навчаються за системою традиційного навчання (ТН). Другу – 24 учні, які навчаються за системою розвивального навчання (РН). У
дослідженні
використовувалася
методика
«Діагностика
комплексу неповноцінності» (В.В. Бойко), яка визначає рівень
закомплексованості особистості та її ставлення до себе.
Виявлено, що у групі ТН переважає середній рівень прояву
комплексу неповноцінності (середнє значення по групі
становить 78,5 бали), тоді, як у групі РН частіше зустрічається
рівень нижче середнього (97,5 бали). Тобто, ймовірно, що діти,
які навчаються за програмою розвивального навчання, більш
упевнені в собі, стійкіші до впливу зовнішніх чинників, ліпше
справляються із проблемами та легше переносять поразки, а
отже, у них нижча ймовірність формування комплексу
неповноцінності.
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Тетяна Максимюк
Науковий керівник – асист. Пасніченко В.В.
Проблема сприймання часу особистістю
Проблема часу завжди привертала до себе увагу людини, бо
вона була і залишається проблемою її буття. Ще античні
мислителі розглядали час як послідовні зміни (виникнення,
становлення, зникнення), що відбуваються з певною
циклічністю і повторюваністю. Символом, що втілює час у
стародавніх народів, було колесо, що котиться. Виняткова
складність проблеми зводиться до ряду питань, головним з яких
від глибокої античності до наших днів залишається питання: що
таке час і чи існує він об'єктивно? [5]
Сприймання часу - це відображення об'єктивної тривалості,
швидкості та послідовності явищ дійсності. Завдяки
сприйманню часу відображаються зміни, що відбуваються в
навколишньому світі. Фізіологічною основою процесу
сприймання часу є умовні рефлекси на час, які людина виробляє
постійно. Сприймання здійснюється шляхом взаємодії
аналізаторів, якими ми відображаємо інші сторони явищ
об'єктивної дійсності.
Сприймання тривалості часу залежить від змісту діяльності
людини. Час, заповнений цікавими, значущими справами,
спливає швидко. На оцінку часу справляє вплив настанова
особистості. Людині, яка чекає неприємних подій, час здається
швидкоплинним. При очікуванні приємного зазвичай здається,
що ця подія довго не настає. Ступінь суб'єктивізму в оцінці
часу залежить також від віку людини: дітям здається, що час
минає повільно, дорослим – навпаки, що він летить.
Суб'єктивізм у сприйманні часу переборюється досвідом і
практичною діяльністю людини [4].
Сприйняття часу людиною буде залежати і від її
психологічних особливостей. Психологічний час особистості –
це реальний час психологічних процесів, станів і властивостей
особистості, в якому вони функціонують і розвиваються на
основі відображених у безпосередньому переживанні і
ціннісному осмисленні об'єктивних тимчасових відносин між
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подіями життя різного масштабу. Час у свідомості та поведінці
людини набуває конкретного психологічного змісту як елемент
культури, рівень розвитку якої визначає домінуючу в даному
співтоваристві концепцію часу. Тимчасові поняття людини
завжди визначені тією культурою, до якої вона належить.
Узятий в біографічному масштабі, психологічний час постає як
осмислення людиною свого життя, відносин між основними
подіями життєвого шляху особистості [3].
В. Ковальов говорить про три рівні особистісного часу:
об'єктивний (включає складну психофізіологічну організацію
хронотопу індивіда, суспільно-професійно-національно-рольову
організацію особистості); суб'єктивний (відбиває цінніснотимчасову організацію особистісної самосвідомості у формі
чуттєво-уявних оглядів прожитого життя); суб'єктивний
(життєво-вольова регуляція особистістю життєдіяльності в часі:
його використання, володіння, перетворення і управління).
Зрештою, автор розглядає особистісний час як послідовний
синтез психічних часів: суб'єктивного, перцептуального,
особистісного, суб'єктивного, індивідуального [2]. На
адекватність оцінки психологічного часу впливає належність до
тієї чи іншої вікової групи. Подібна тенденція виявлена в
опитаних чоловіків, у жінок же такий розкид присутній у
поєднанні з іншими факторами: сімейним станом, соціальним
статусом [1].
Отже, можна зробити висновок, що сприймання часу
людиною буде залежати як від багатьох її особистісних
характеристик, так і від зовнішніх обставин.
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Яна Маланій
Науковий керівник – асист. Пасніченко В.В.
Категорія свобода як екзістенційна даність
у відображенні на структуру полімодального Я
Психологів усіх часів цікавило, що власне являє собою «Я»
людини, аналіз різних складових «Я». Одним із сучасних методів є полісистемний підхід, запропонований Л.Дорфманом [1].
В основі даного підходу лежить розуміння про полімодальну
систему Я, яка складається з чотирьох субмодальностей: ЯАвторське і Я-Перетворене, Я-Вторинне і Я-Втілене.
Я-Авторське є справжнім автором справ особистості, її
вчинків і долі, забезпечує їй екзистенціальну автономність і
незалежність, приймає на себе відповідальність за вибори, які
скоює, вільно від «Іншого» і вільно в переживаннях станів
власного Я [2]. Я-Перетворене – це інтенціальне «Я», яке
трансцендентує до «Ти» і терпимо до його відмітностей, якщо
порівнювати його з Я-Авторським. Тому Я-Перетвореному
властива терпимість, а також прийняття.
Я-Вторинне – це фрагмент Я, злитий з «Воно», поглинений
«Воно», і розчинений у «Воно». Існування Я-Вторинного у формі злиття з «Воно» є джерелом багатьох екзистенційних проблем [2]. Я-Втілене – це фрагмент Я, який зливається, поглинає і
асимілює «Воно». Існування Я-Втіленого, асиміляційного
«Воно», є джерелом багатьох екзистенціальних проблем, але
іншого роду, ніж у Я-Вторинного [2]
Ми вважаємо, що важливе місце в полімодальній системі Я
займають екзистенційні явища, які можуть породжувати
внутрішні конфлікти особистості, а саме: свобода, ізоляція,
смерть та сенс життя. Щодня людина стикається з певними
обмеженнями, рамками, в які поклало її суспільство або ж вона
сама. Свобода – це можливість діяти і реалізовувати себе так як
цього хочеться, без певних обмежень. Бути свободним – значить
бути господарем свого життя. Саме тому метою нашого
дослідження є аналіз переживання свободи, як екзистенційного
явища та його відображення на полімодальну систему Я.
Для дослідження використовувався «Метод контекстного реконструювання полімодального Я» [3], в якому досліджуваним
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необхідно було скласти речення, в яких були б присутні
займенники і поняття, що позначають свободу. Досліджуваним
пропонувалися такі поняття: свобода, свобода дарує, свобода
повинна. Кількість слів у реченні та їх порядок був довільний.
Кількісні дані ми отримували підрахунком кількості
займенників на одного випробуваного, окремо по кожному
конфлікту в побудованих реченнях. Про Я-Авторське судили по
наявності в реченні займенників «Я», «сам»/«сама». Про ЯВтілене судили по займенниках «Мій» в різних родах і числах.
Про Я-Перетворене – по займенниках другої і третьої особи в
різних родах і числах. Про Я-вторинне судили по займенниках
«Мене», «Мені», «Мною» [3].
Отримані результати свідчать про те, що свобода характерризується найбільшим проявом субмодальності Я-Вторинне
(0,38), нижчими є показники Я-Авторського (0,18) та ЯПеретвореного (0,11), найнижчими - показники Я-Втіленого
(0,07), що свідчить про залежність людини від свободи, як
необхідного фактора існування, проте майже повна відсутність
володіння нею і як результат нездатність приймати самостійні
рішення і відповідно відповідальність за них. Що підтверджує
думку про те, що свобода людини обмежується рамками в які
вона включена, а суспільство приймає на себе батьківські і
контролюючі функції.
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Руслана Мартинюк
Науковий керівник – проф. Пенішкевич Д.І.
Інтеграція незрячої дитини в суспільство
У всі часи проблеми виховання, навчання та психології
незрячої людини висвітлювались у працях багатьох зарубіжних і
вітчизняних науковців. Які асоціації виникають у вас, коли ви
чуєте слово «сліпий»? Інвалід, жебрак, каліка, соціально
незахищений, людина, яка викликає відчуття жалю, співчуття і
т.п.. Зробивши екскурс в історію, ми побачимо, що адаптація та
соціалізація незрячих проходила різні етапи свого становлення:
від жебракування і несприйняття таких людей, до відкриття
першої школи для сліпих у Парижі (1784р). Відомий педагог
Валентин Гаюї (Valentin Hauy), без допомоги уряду і
недержавних благодійних товариств, виключно на свої особисті
кошти і в своєму власному будинку відкрив школу для незрячих
дітей під назвою «Майстерня трудящих сліпих». Першим учнем
майстерні став підібраний на церковній паперті хлопчик
Франсуа де Лезюер. Це був перший начальний заклад для
незрячих дітей у світі [5, с.38]. В Україні перша така школа була
відкрита у Львові (1851). Термін навчання в школі складав
спочатку 6, а пізніше - 7 років. Сліпих дітей приймали до школи
починаючи з 10-го року життя і лише християнського
віросповідання [4, с.22].
Одним із великих внесків у розвиток писемності незрячих
вніс Луї Брайль: він створив рельєфно-крапкові шрифти.
Відомий тифлопсихолог П.Віллєй писав “Якщо В.Гаюї першим
наполягав на тому, щоб давати сліпим освіту, то Брайль відкрив
спосіб, який дозволяє плідно навчатись”[2, с.8].
Сліпота вважається найтяжчою формою інвалідності, адже
90% інформації ми отримуємо через зір, тож незрячій людині
важко інтегруватись в суспільство, самореалізуватись в ньому.
Допомога соціального педагога в адаптації сліпого починається
з перших кроків виявлення дефекту. Патронаж сім’ї де
народилась незряча або слабозора дитина, консультування та
надання інформації батькам у вихованні та навчанні [1].
Люди з особливими потребами - сильні духом, вони не
потребують подачок, їм потрібне гідне ставлення суспільства і
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нормальні умови життя. На даний момент держава турбується
про незрячих людей, але в більшості випадків це тільки
фінансування: соціальні виплати, пенсії, дотації та ін. Вводити
інновації в тяжких умовах ринково-економічної нестабільності у
виховання та навчання незрячих дітей дуже важко [3].
01 жовтня 2010 року Міністерством освіти і науки України
був прийнятий наказ МОН № 912 «Про затвердження Концепції
розвитку інклюзивного навчання».
Спілкуючись з незрячими людьми, багато хто з них говорить
про те, що інклюзивне навчання не замінить спеціалізованої
школи та чи насправді це так? Чи потрібно ізольовувати сліпих
від зрячих? На даний момент це спірне питання, яке потребує
дослідження. Та можемо сказати на власному досвіді, що така
інновація потрібна, вона робить людину сильнішою,
адаптованішою до суспільства, не відгороджує її від здорових
дітей, одночасно навчаючи їх розуміти і ставитись до таких
особливостей з розумінням. Лише деякі з незрячих досягли
успіху в суспільстві: вони стали філософами, музикантами,
скульпторами, поетами (Гомер, Дідім Олександрійський, Джон
Конелі, Ніколас Саундерсон, Фрідріх Дулон, Д. Стенді, Марія
Парадіз та багато інших). Але ці успіхи стали можливі завдяки
досвіду індивідуального навчання. То чому б не спробувати.
Список літератури:
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Ольга Маруха
Науковий керівник - доц. Гаврилюк Л. П.
Соціальна реабілітація неповнолітніх,
які повернулися з місць позбавлення волі
В Україні у період її незалежності спостерігаються стрімкі
темпи розвитку злочинності, що зобумовлено складними
політичними, економічними та соціальними умовами.
Соціологи, як і кримінологи, відзначають “помолодшення”
злочинності – вік неповнолітніх злочинців знизився з 13-15
років до 10-13 років. Така статистика змушує державу вживати
заходи спрямовані на профілактику скоєння неповнолітніми
злочинів і на їх перевиховання[1].
У даному контексті важлива діяльність постпенітенціарних
закладів. Складовою їх діяльності є виховання неповнолітніх,
які повернулись із місць позбавлення волі, з метою закріплення
позитивних результатів застосування до них кримінальноправових заходів запобігання рецидиву злочинів. Вони
передбачають соціальну реабілітацію неповнолітніх – комплекс
державних та суспільних заходів, спрямованих на відновлення
соціального статусу, здоров’я, зруйнованих або втрачених
індивідом громадських зв'язків та стосунків, підготовку до
продуктивного і повноцінного соціального життя.
Соціально-реабілітаційна робота з неповнолітніми полягає у:
зборі та аналізі інформації про молоду людину, яка
звільнятиметься (вивчення її характеристики, справи, медичної
картки); знайомстві та спілкуванні із сім’єю й оточенням
засудженого; бесіді-знайомстві із неповнолітнім (з’ясування
мотивації подальшої поведінки, індивідуально-психологічних
особливостей); розробці плану соціального супроводу та
індивідуальної програми їх реабілітації, які будуть сприяти
поновленню соціального статусу, втрачених позитивних
стосунків, підборі методів виховання; стимулюванні розвитку
позитивних рис характеру, переорієнтації особистості,
подоланні особистих комплексів; допомога у створенні
позитивного сімейного мікроклімату.[2]
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Центри соціальної адаптації осіб, звільнених із місць
позбавлення волі, здійснюють стосовно таких осіб комплекс
заходів, зокрема:
- профілактичний облік і здійснення контролю за їхньою
поведінкою;
- вирішення питання влаштування до навчально-виховних
закладів;
- відновлення стосунків із сім’єю, родичами, друзями;
- звернення до органів виконавчої влади з питаннями про
надання допомоги звільненим особам у забезпеченні житлом за
необхідності;
- організація надання цим особам соціальної, правової,
психолого-педагогічної, медичної, психіатричної, наркологічної,
соціально-реабілітаційної,
профілактичної,
інформаційної,
освітньої допомоги;
- сприяння у відновленні та зміцненні їхніх соціально корисних
зв'язків;
- проведення з ними виховної роботи, спрямованої на
дотримання
нормативної
поведінки
и
суспільстві;
- залучення громадських та благодійних організацій до надання
соціальної допомоги звільненим особам та ін. [3].
Отже, соціальна реабілітація неповнолітніх, які повернулись
із місць позбавлення волі, полягає у їх ресоціалізації,
реінтеграції і реадаптації до сучасних умов життя, наданні
необхідної допомоги у розв’язанні медичних і соціальних
проблем, поновленні втрачених соціальних зв’язків.
Список літератури:
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педагогіка: Підручник. 4-те вид. виправ. та доп. / За ред. проф. А. Й.
Капської.– К.: Центр учбової літератури, 2009. – 488 с.
3. http://www.mlsp.gov.ua

238

Мар’яна Марчук
Науковий керівник – доц. Комісарик М. І.
Казкотерапія у вихованні дошкільників
У людській цивілізації казкотерапія має поважний вік - не
одне тисячоліття. Однак у науковому світі казкотерапія має
зовсім юний вік - 12 років. Офіційною датою заснування
Інституту казкотерапії вважається 1998 рік у Росії в Санкт
Петербурзі.
Казкотерапія - це процес пошуку сенсу, розшифровка знань
про світ і системі взаємовідносин в ньому. У казках можна
знайти повний перелік людських проблем і образні способи їх
вирішення, так званий "банк життєвих ситуацій".
Сьогодні стали незаслужено забуватися найбільш ефективні
та перевірені способи і засоби виховання дітей. Казки є одним із
найдавніших засобів морального, етичного виховання, а також
формують поведінкові стереотипи майбутніх членів дорослого
суспільства. У зв'язку з цим відмова від даного способу
виховання дітей видається, якщо не помилкою, то помітним
недоглядом з боку освітніх установ і батьків.
Предметом казкотерапії є процес виховання «внутрішнього
дитини», розвитку душі, підвищення рівня усвідомленості
подій, придбання знань про закони життя і способи соціального
прояви творчої сили.
Особливістю роботи в системі казкотерапії є взаємодія з
клієнтом на ціннісному рівні. Психологічні, культуральні,
педагогічні проблеми опрацьовуються завдяки опорі на
моральні орієнтири, духовні цінності й особистісні потенціали.
Провідними ідеями казкотерапії є:
- усвідомлення своїх потенціалів, можливостей і цінності
власного життя;
- розуміння причинно-наслідкових зв'язків подій і вчинків;
- пізнання різних стилів світовідчуття;
- осмислена творча взаємодія з навколишнім світом;
- внутрішнє відчуття сили та гармонії [1].
На сьогодні в психолого-педагогічній практиці існує чимало
різних психотерапевтичних і психокорекційних технік, які
спрямовані на корекцію самооцінки особистості. Проте останнім
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часом найбільший інтерес і популярність став набувати метод
казкотерапії.
Цей метод дозволяє вирішувати ряд проблем, що виникають
у дітей. Процес казкотерапії дозволяє дитині актуалізувати й
усвідомити свої проблеми, а також побачити різні шляхи їх
розв’язання [3].
Перевага методу казкотерапії полягає в тому, що він інтегрує
безліч психотехнічних прийомів у єдиний казковий контекст.
Корекційні можливості казки і казкового простору в руслі
методу казкотерапії використовуються для того, щоб допомогти
дитині побачити, усвідомити руйнують її психіку і здоров'я дії, і
самостійно змоделювати нові, найбільш відповідні йому самому
в даний період часу, гармонійно вбудовується в його розвиток і
тим самим сприяють підвищенню самооцінки.
Привабливість казок для психокорекції та розвитку
особистості дитини спрямованого на розвиток адекватної
самооцінки, гідність казок полягає в наступному: відсутність в
казках дидактики, моралей, безпосередність меса дії, головного
героя, образність мови; джерело мудрості; метафоричність мови,
перемога добра; психологічна захищеність; наявність таємниці і
чарівництва[2].
Отже, під впливом казкотерапіїї відбувається розвиток як
психічних пізнавальних процесів (уява, пам'ять, мислення), так і
розвиток емоційно-вольової сфери людини, формування її
комунікативної діяльності.
Список літератури:
1.Зинкевич-Евстигнеева Т. Основы сказкотерапии - М.: 2005. - 80 с.
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Науковий керівник – доц. Куб’як Н. І.
Психологічні особливості віктимної поведінки
підлітків
Віктимністю конкретного індивіда є його потенційна
здатність виявитися в ролі жертви злочину в результаті
негативної взаємодії його особистих якостей із зовнішніми
чинниками. В основі феноменології віктимної поведінки
знаходиться сукупність особистісних рис, що характеризуються
загальною психічною нестійкістю індивіда, яка зумовлює
провокацію агресії по відношенню до себе та в основі якої
лежить несвідоме бажання в покаранні або опосередкованому
задоволенні власних агресивних прагнень[5].
Через швидкість процесів дорослішання і прагнення молодих
людей порівнювати себе з однолітками у них спостерігається
значне зниження самооцінки і відчуття власної значущості. Для
них характерна індивідуальна нестабільність і лабільність
емоційної поведінки, в якій можна виділити три основні типи
реагування: емоційну нестійкість, агресію або відчуження,
ідеалізм. Важлива також роль інших дорослих, що служать
зразком суспільного досягнення, конституціональних і особових
особливостей, що визначають розвиток “Я” за допомогою
ідентифікації [4].
Існує загальна віктимність, залежна від віку, статі, роду
діяльності, соціального статусу підлітка. Разом з цим
виділяється індивідуальна віктимність, залежна від психічної,
психологічної й емоційної нестійкості підлітка [2].
У переважній більшості випадків поведінка віктимного
підлітка є провокацією агресора, в основі якої знаходяться такі
психологічні складові, як несвідоме відчуття провини; бажання
бути покараним способом, який неусвідомлено обирає
потерпілий; проекція власних агресивних імпульсів на агресора,
взаємодія з яким задовольняє неусвідомлювані агресивні
прагнення жертви. [1]
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За основні детермінанти, що призводять до віктимності
(провокують нанесення травми), виступають поєднання
тривожності, агресивності і навіюваності. Віктимізуючий вплив
агресії полягає в активній провокації насильства. Віктимізуючий
вплив тривожності полягає в сприйнятті навколишнього
середовища як невизначеного і ворожого, від якого підліток
захищається способами, що не завжди мають конструктивний
характер. Віктимізуючий вплив навіюваності підлітка
пов'язаний з інтелектуальною недостатністю, з негативним
сталенням до себе і провокативною невпевненістю. [3]
Віктимні підлітки - це діти, що жертвують своїм “Я” для
того, щоб бути прийнятими родинною системою або такою, що
її може замінити. Отже, на процес дезадаптації і формування
віктимності впливають особливості психологічних захисних
механізмів батьків, причому існують відмітності у впливі
захисних механізмів батьків і матерів або людей, які їх
замінюють і виконують відповідні функції. Захисні механізми
батьківської психіки вкупі з обраним виховним стилем
формують наявність тривожності, навіюваності й агресивності
як базових особових рис підлітка, його захисні механізми і –
отже – тип особистісної організації підлітка та поведінкові
форми його боротьби з тривогою.
Список літератури:
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личностной организации// Сборник. Современный психоанализ. – К.:
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4.Соціальна робота з дітьми та молоддю: проблеми, пошуки,
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Особливості управлінської компетентності
керівника загальноосвітнього навчального закладу
Проблеми наукового управління актуальні для всіх освітніх
установ. Успішна робота загальноосвітнього закладу в значній
мірі залежить від якості управління. У сучасному розумінні
мистецтво управління передбачає глибоку інтеграцію науки та
практики.
Розвиток професійно значимих якостей особистості
керівника належить до пріоритетних завдань системи
управління освіти, оскільки це пов’язано із підвищенням
ефективності роботи закладів освіти. У практиці керівництва
школою директорові потрібні вміння оперативно оцінювати
обставини, зважувати наявні варіанти розв’язання й можливі
ризики, прораховувати витрати на реалізацію рішень для вибору
оптимального з них.
Управлінська
компетентність
керівника
школи
є
системоутворюючим компонентом професійної управлінської
кваліфікації і певною мірою стимулом до зростання
професіоналізму, творчого потенціалу і розвитку професійних
якостей і безпосередньо сприяє підвищенню якості освіти.
Управлінської компетентності керівника навчального закладу –
цілеспрямований,
спеціально
організований
процес
систематичного оновлення, зумовлений динамікою розвитку
суспільства, науки, освіти та потребами, що випливають із
набутих знань, умінь, соціального й особистого досвіду, рівня
управлінської кваліфікації, специфіки діяльності кожного
керівника. Від управлінської компетентності залежить і
модернізація управлінської діяльності.
Розвиток управлінської компетентності керівників загально –
освітнього навчального закладу – це безперервний рух до її
підвищення та відновлення у процесі управлінської діяльності,
який залежить від спеціальної управлінської підготовки,
об'єктивної самооцінки професійних досягнень, результатів
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управлінської діяльності та власних управлінських здібностей і
сформованих особистісних якостей.
В умовах оновлення національної освіти науковцями та
практиками розв’язується проблема діагностики управлінської
компетентності керівника ЗНЗ як ключової складової
прогнозування їхнього професійного розвитку [4].
Рівень управлінської компетентності керівника значною
мірою впливає на підвищення конкурентоспроможності та
привабливості освітніх послуг [10; 16].
Характерні ознаки управлінської компетентності керівника
загально – освітнього навчального закладу, стосовно процесу
управління, пов'язані зі сприйняттям зовнішніх і внутрішніх
змін у взаємодії освітніх процесів у навчальному закладі.
Важливими для керівника показниками змін у взаємодії
процесів є спосіб мислення, стиль поведінки, впровадження
сучасних управлінських технологій, які ґрунтуються на діалозі,
моделювання ситуацій вибору, вільного обміну думками,
забезпеченню зростання творчої та інноваційної діяльності.
Отже, сучасний керівник навчального закладу виступає
трансформатором оновленого змісту освіти, освітніх технологій,
форм та методів навчання, виховання й розвитку особистості,
піклується про власну управлінську діяльність, про
впровадження елементів новизни, оригінальності, тобто всього
того, що необхідне для забезпечення реформування навчальновиховного та навчально-виробничого процесу в навчальному
закладі та підвищення результативності управлінської
діяльності.
Список літератури:
1. Старченко К., Васільєва Г. Педагогічна діагностика професійної
компетентності педагогічних працівників // Післядипломна освіта в
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2. Щербань П. М. Мистецтво управління — це передусім мистецтво
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Науковий керівник – доц. Андрєєва Я.Ф.
Вплив настанови групи на самосприйняття
особистості
Названа тема відзначається постійною актуальністю,
оскільки будь-якому акту пізнання, спілкування та праці
передує те, що психологи називають «настановою».
Зустрічаючи нову людину, ми відразу ж відносимо її до певної
категорії і будуємо свою поведінку відповідно до настанови,
стереотипу, що склалися. Наявність настанов частіше
розглядається як неусвідомлювана схильність сприймати і
оцінювати якості інших людей. Самосприйняття особистості та
настанова з боку інших нерозривно пов'язані між собою.
Самосприйняття, як і людська особистість, не формується у
"вакуумі": воно залежить як від оцінки оточуючих їх певних
настанов, так і від особистісних настанов. Оцінювання самого
себе проходить через призму оцінки оточуючих. [2,3]
Проблематикою цієї теми займалися такі вчені як Ч.Х.Кулі,
Дж.Г.Мід, Д.Маєрс, Д.Н.Узнадзе, З.Ходжава, О.В.Корчевина,
В.С. Агеев, Я.Л. Коломінский, В.П.Позняков, Д.Гордон та ін..
Провівши емпіричне дослідження були виявлені дуже цікаві
та яскраві результати щодо впливу настанови групи на само
сприйняття особистості. Експериментальною базою була
студентська академічна група, кількість складала 19 осіб віком
від 20 до 21 року, студенти 4-го курсу, спеціальності
«психологія». Використовувалися такі методики як: методика Т.
Лірі, Г. Лефоржем, Р. Сазеком, яка призначена для дослідження
уявлень суб'єкта про себе, та метод семантичного дифернціалу
Ч. Осгуда як метод побудови групового семантичного простору.
На
першому
етапі
дослідження
студентам
було
запропоновано оцінити себе (методика Лірі); другий етап
полягав у оцінці кожного у групі (методика Ч. Осгуда); третій
етап – оголошення результатів оцінки особистості групою і
повторна оцінка уявлень про себе (Т. Лірі); четвертий етап –
визначення наскільки настанова групи мала вплив на
особистість.
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Аналізуючи та зіставляючи результати першого, другого
третього та четвертого етапів дослідження, ми констатуємо
значну відмітність у самосприйманні досліджуваних. При
обробці результатів повторного заповнення опитувальника Лірі,
більшість відповідей досліджуваних помітно відрізняються від
результатів першого опитування, а саме, індекси зросли майже у
двійчі, а у деяких і більше разів. Також у загальній картині
результатів,
спостерігається
підвищення
агресивності
досліджуваних, що може виступати як реакція незгоди з
настановою групи. Проте у деяких досліджуваних агресія,
зважаючи на порівняння отриманих профілів, навпаки
зменшилась, а це може свідчити про те, що група оцінила
досліджуваних навіть більш позитивно ніж вони очікували, що
підтверджується зростанням індексу дружелюбності. Важливим
є те, що не було осіб, в яких не відбулось особливих змін у їх
профілі. Щодо октанти довірливості, то підвищення індексу
спостерігається, саме в осіб, які були оцінені групою позитивно.
Отже, уявлення індивіда про те, як його оцінюють інші,
істотно впливають на його Я - концепцію. Вплив настанови
групи на самосприйняття особистості досить вагомий, оскільки
безпосередні відносини між членами групи надають індивіду
зворотний зв'язок для самосприйняття. Те, якими ми здаємося
оточенню, ми сприймаємо як свої відображення, проте варто
додати, що для наших Я-концепций важливе саме не те, що інші
люди насправді думають про нас, а наше власне уявлення про їх
думку.
Список літератури:
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Поняття сепарації як кризового явища
у юнацькому віці
Проблема людської ідентичності проходить наскрізною
ниткою у багатьох сучасних роботах з психології. Дані,
отримані при вивченні процесу розвитку особистості, мають
велике значення як для сучасних теоретичних досліджень,
здійснюваних у цьому напрямку, так і в прикладних аспектах
психологічних знань.
Особливу увагу науковців привертає феномен сепарації, який
значною мірою маніфестується у підлітковому віці. Сепарація
(від лат. Separatio - відділення) – термін, запропонований
угорським педіатром та дитячим психоаналітиком Маргарет
Малер для опису „психологічного народження” дитини,
позначення усвідомлення її дискретної ідентичності, окремо від
матері та індивідуальності [1].
У психоаналітичному сенсі сепарація розглядається як
інтрапсихічний процес, завдяки якому індивід набуває почуття
себе як самостійної і незалежної від об'єкта цілісності. Уміння
подолати прояви сепарації вказує на досягнення індивідом
відповідного рівня розвитку.
У психологічній літературі під сепарацією мається на увазі,
зокрема, відділення дорослої дитини від батьківської родини,її
становлення як окремої самостійної і незалежної особистості.
Реакцію дітей різного віку на сепарацію від батьків в різних
умовах вивчали і описували Ганна Фрейд і Дороті Берлінгейм
(1942, 1943), Рене А. Шпіц (1945, 1946), Мерлін Вольф (1946),
Джеймс Робертсон (1958), Джон Боулбі (1960, 1963) та інші.
Е. Еріксон пошук самовизначення розглядав як пошук
особистісної ідентичності. Дж. Боулбі вважає, що сепарація
зачіпає передусім естетичний розвиток особи і формування в
дитини нормальної тривожності. Д. Левінсон виділяє сепарацію
від батьків і пошук свого місця в дорослому суспільстві як
основні завдання кризи юнацького віку [2].
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Внутрішнім змістом сепарації є диференціація – я і батьки –
із встановленням нових особистісних меж і подолання
емоційної залежності від батьківської підтримки й авторитету.
У психології виділяють кілька вікових етапів природного
відділення від батьків: народження (фізичне відділення); вік
близько року (перші спроби автономії); 3-7 років (усвідомлення
існування інших крім мами); підлітковий період (11-15) самоідентифікація підлітка в соціумі; завершальний – не пізніше
19 років – етап вступу у доросле самостійне життя [3].
Психолог Дж. Хоффман виділив наступні типи сепарації:
1) емоційна, 2) аттитюдна, 3) функціональна, 4) конфліктна.
Якщо етапи сепарації пройдені успішно, – людина стає
автономною від батьків і активно взаємодіє з соціумом. Якщо ні,
– з’являються проблеми у відносинах як з батьками, так і з
оточенням.
Період юності розглядається як психологічна пора
самовизначення, придбання психічної, ідейної та громадянської
зрілості, формування світогляду, моральної свідомості та
самосвідомості, питання сепарації тут стоїть дуже гостро. У цей
час відбувається важливий психічний процес: спроба самостійно
віддалитися від значущих дорослих людей, видалити
психологічну "пуповину", розв’язувати свої проблеми.
Процес зростання і є постійною сепарацією, відділенням.
Перебуваючи в тісній емоційній залежності від батьків, у
людини не залишається місця для нових емоційних відносин. Це
процес, безумовно, двосторонній. Мама повинна відпустити, а
дитина повинна захотіти звільниться, і бути в змозі це зробити.
Сепарація означає, що у юнака, який виріс, відносини з
батьками видозмінюються але і продовжують залишатися
такими ж міцними, як і раніше.
Даний феномен є невід’ємним етапом на шляху до
індивідуалізації людини, яка особливо актуальна саме у
критичному періоді юнацького віку.
Список літератури:
1. Большой психологический словарь: / [cост. и общ. ред. Б.
Мещеряков, В. Зинченко. — СПб., 2003.
3. Баттерворт Дж., Харрис М. Принципы психологии развития:
пер. с англ. – М.: Когито-Центр, 2000. – 350 с.
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Науковий керівник – асист. Ткачук О. С.
Вокально-хорова робота як важливий компонент
професійної діяльності учителя музики
На думку Б.Асаф’єва, діяльність учителя музики
багатоаспектна, в загальноосвітньому навчальному закладі він
повинен бути професіоналом у певній галузі, вчитель має бути і
теоретиком, і диригентом, і музичним етнографом, і
виконавцем, який володіє музичним інструментом, щоб завжди
бути готовим спрямувати свою увагу на будь-який вид
діяльності. Отже, учитель музики повинен бути «музично
обдарованим педагогом».
На думку багатьох учених, одним з головних компонентів
музично-педагогічної діяльності учителя музики є вокальнохорова робота. Вокально-хорова робота в загальноосвітніх
навчальних закладах досить часто пов’язана з нестачею часу,
який відводиться на вивчення хорового твору, що зумовлює
необхідність
пошуку
найбільш
оптимальних
засобів
формування вокально-хорових умінь та навичок дітей.
У професійній підготовці вокально-хорова робота вчителя
займає особливе місце, оскільки надає можливість узагальнити
та використати увесь вищевказаний комплекс знань, умінь і
навичок; сприяє виробленню в учнів самостійності, активності,
творчої ініціативи, відповідальності, розвитку музичноаналітичного мислення, музично та вокального слуху, смаку,
формуванню практичних прийомів і навиків розучування
хорового твору. В процесі роботи з хором в учнів виховуються
професійно значимі якості майбутнього учителя музики:
комунікативність, цілеспрямованість, наполегливість, воля.
Добре володіння організаторськими здібностями та навиками
керування учбово-виховною діяльністю, вміння спілкуватись з
дітьми, хористами, колегами, вміння заряджати своєю енергією
та залучати виконавців до різноманітних видів музичної
діяльності, безперечно відіграють велику роль в роботі учителя
музики. Особливо це стосується вокально-хорової роботи, де все
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залежить від волі та цілеспрямованості педагога, хоч результати
визначаються і його досвідом і попередньою підготовкою до
заняття. Вокально-хорова робота потребує від учителя
компетентностей: вміння слідкувати за чистотою інтонування,
строєм, ансамблем, тембром, диханням; керувати темпом,
динамікою, агогікою, штрихами, фразуванням в процесі
хорового звучання твору; привчати дітей співати за рукою;
знань закономірностей та особливостей вокально-хорової
роботи, вокально-хорового репертуару для хорів різного складу.
Окрім вищеперерахованого, у вчителя повинні бути сформовані
наступні вміння та навички: внутрішнього інтонування
партитури; виконавського та вокально-хорового аналізу хорових
творів; використання основних художньо-технічних засобів;
гнучкого використання прийомів керування хоровим звучанням.
Отже, можна зробити висновок, що втілення в навчальновиховний процес вищих навчальних закладів педагогічних
можливостей вокально-хорової роботи сприяє підвищенню
ефективності професійної підготовки майбутнього учителя
музики.
Список літератури:
1. Педагогічна майстерність / за. ред. І.А. Зязюн. - К.: Наукова
думка,1989. - 304с.
2. Педагогічні науки: збірник наукових праць: Учитель музикихормейстер у школі. Спец. випуск фахового збірника «Педагогічні
науки» / відп. ред. А.Ф.Кречковський. - Суми: СДПУ, 2001. – 162
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Наталія Мілецька
Науковий керівник – асист. Федорова О.Є.
Любов як особливий прояв несвідомого
«Любов – це активна сила в людині, сила, що валить стіни,
що відокремлює людину від її ближніх; яка поєднує її з іншими;
любов допомагає їй перебороти почуття ізоляції і самотності;
при цьому дозволяє їй залишатися самій собою, зберігати свою
цілісність» (Е. Фромм). [1]
Людина, усвідомлюючи свою відокремленість від природи,
усвідомлюючи своє життя, минуле, розуміє стислість свого
існування. Тобто те, що не по своїй волі вона народжена і не по
своїй помре і т. п. Людина «стала б божевільною», якби не
змогла звільнитися з цієї в'язниці, залишивши її, об'єднавшись у
тій чи іншій формі з людьми і навколишнім світом. Спосіб
подолання цього і є любов.
Любов - це активна зацікавленість у житті та розвитку того,
кого ми любимо. Важливим аспектом є те, що любов – це
спрямованість на все, а не на щось одне. При цьому на дієвий
характер любові, включаються такі невід'ємні елементи як
віддача, турбота, відповідальність, повага і знання. [2]
Фромм вважає, що людина у своєму житті повинна
випробувати шість форм любові і тільки тоді може вважати себе
повноцінною людиною, зокрема: любов Бога, материнську
любов, любов батька, любов сім'ї, братерську любов, еротичну
любов. [1]
У любові метою є не отримання егоїстичного задоволення, а
випробування радості, насолоди через відображені радість і
насолоду коханого. Формула любові проста: якщо мені добре
від того, що тобі добре, і якщо я хочу, щоб тобі було ліпше і
роблю все для цього, то я тебе люблю. Якщо прийняти цю точку
зору, то слова «егоїстична любов» стають безглуздими, тому що
любов сама по собі якраз і є заперечення, подолання егоїзму,
вищий ступінь розвитку людських відносин. Любов це не
стільки взаємини з конкретною людиною, скільки, перш за все
ставлення, орієнтація особистості, яка визначає зв'язки людини
зі світом як цілим, а не з одним «об'єктом» кохання. Любов до
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однієї людини і байдужість до всіх інших - це не любов, а
симбіотична прихильність або розширений егоїзм. І, тим не
менш, багато хто вважає, що любов полягає саме в наявності
об'єкта, а не в здатності любити. Більше того, деякі вважають
навіть, що, якщо людина любить лише свою «кохану»
(«коханого»), це доводить силу його (її) кохання. Не розуміючи,
що любов - це активність, енергія душі, багато хто вважає, що
необхідно лише знайти правильний об'єкт любові, а далі все піде
само собою. [3] Здатність любові надавати досягненню високого
рівня продуктивної орієнтації, у якій людина переборює
нарцисівське бажання експлуатувати інших і нагромаджувати,
здобуває віру у свої власні сили, відвагу покладатися на самого
себе в досягненні цілей. Чим більше людині бракує цих рис, тим
більше вона боїться віддавати себе, і, відповідно, любити»,
вважає Е. Фромм. [1]
На думку Г. Чепмена любов виражають:
1) слова схвалення – добре слово, похвала, прохання, слова
підбадьорення.
2) якісний час – це той час, коли ми приділяємо людині свою
безроздільну увагу і повністю фокусуємось один на одному.
3) отримання подарунків.
4) акти служіння – виконання тих дій, яких бажає інша
людина.
5) фізичний дотик – який є одним із способів передачі
емоційної любові. [4]
Отже, любов – це особлива специфічна властивість
особистості, що перебуває на найвищому щаблі розвитку як в
соціальному, так і особистісних аспектах, риса характеру, що
повинна обов'язково бути присутньою не тільки у відносинах до
своєї родини і друзів, але також і до тих, з ким вона вступає в
контакт на роботі, у справах, у своїй професійній діяльності.
Список літератури:
1. Еріх Фромм Мистецтво любові. - Мінськ, 2000.
2. Карпов М. М. Что такое любовь? Очерк. — Ростов н/Д. 2005. —
76 с.
3. Психологія. Посібник / За ред. Коваленка Р.В. – К., 2001.
4. Чепмен Г. П’ять языков любви. − Санкт-Петербург, 2000.
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Ганна Михайленко
Науковий керівник – доц. Платаш Л.Б.
Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми
та молоддю з обмеженими функціональними
можливостями у центрах соціально-психологічної
реабілітації
Теоретичні та практичні аспекти реабілітації дітей та молоді
з
обмеженими
можливостями
здоров’я
в
умовах
спеціалізованого реабілітаційного центру були і є предметом
ґрунтовного і всебічного дослідження провідних вітчизняних і
зарубіжних
науковців:
Л. Алексєєва,
О. Безпалько,
Н. Грабовенко, Н. Дементьевої, Т. Ілляшенко, А. Капської,
В. Ляшенко, Н. Моісєєвої, Н. Морозової, Н. Нечипоренко,
А. Панова,
М. Сварника,
М. Чайковського,
Б. Шапіро,
А. Шевцова та інших.
Згідно з «Типовим положенням про центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними
обмеженнями» від 08.09.05 № 877, центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними
обмеженнями (далі – Центр) – заклад денного перебування дітей
та молоді з функціональними обмеженнями віком від 7 до 35
років, метою діяльності якого є відновлення та підтримка їх
фізичного та психічного стану, адаптація та інтеграція у
суспільство.
Основними завданнями та функціями Центру визначено:
розробка та виконання реабілітаційних програм; надання різних
видів соціальних послуг; залучення батьків до співпраці в
процесі реабілітації; організація клубів за інтересами, конкурсів;
організація та проведення заходів, спрямованих на успішну
реабілітацію й інтеграцію в суспільство дітей та молоді, що в
ньому перебувають; здійснення лікувально-оздоровчих заходів
[2].
Аналіз
праць
з
проблеми
реабілітації
дітей
з
функціональними обмеженнями [1], вивчення й узагальнення
досвіду роботи центрів соціально-психологічної реабілітації для

253

дітей та молоді з функціональними обмеженнями [2; 3; 4] дає
нам можливість виокремити основні напрями соціальнопедагогічної роботи, які реалізуються в таких закладах:
- надання безкоштовних кваліфікованих соціальнопедагогічних, психологічних послуг дітям і молоді з
функціональними обмеженнями, які звернулись до Центрів;
- створення соціально-педагогічних умов для виявлення та
відновлення здібностей молодих інвалідів,розвитку навиків з
самообслуговування, розвитку їх особистих якостей у
спілкуванні та творчості,соціалізації та інтеграції до
суспільства.
Клієнтами Центрів є діти та молодь з обмеженими
функціональними можливостями та батьки, що їх виховують.
За станом здоров’я контингент клієнтів поділяється на дві
великі групи: діти та молодь зі збереженим інтелектом та
проблемами фізичного здоров’я. Серед клієнтів центрів
соціально-психологічної реабілітації зростає чисельність дітей з
комбінованими функціональними обмеженнями (поєднання
фізичних і сенсорних вад з інтелектуальною недостатністю) та
дітей з вадами опорно-рухового апарату (здебільшого це ДЦП)
[2].
У більшості Центрів працює мультидисциплінарна команди
фахівців: соціальний педагог, логопед-дефектолог (корекційний
педагог), психолог, реабілітолог, соціальний працівник. Для
того, щоб створити умови для взаємодії дітей та молоді з
обмеженими функціональними можливостями з їхніми фізично
здоровими ровесниками, фахівці залучають до роботи в центрах
волонтерів з числа школярів і студентів.
Список літератури:
1.Безпалько О.В.Організація соціально-педагогічної роботи з
дітьми та молоддю у територіальній громаді:теоретико-методичні
основи /О.В. Безпалько.– Монографія.– К.: Наук. світ, 2006. –363 с.
2.Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність ЦСССДМ за 2008
рік / За ред. С.В. Толстоухової. – К.:Держслужба, 2009. – 52 с.
3.Інформаційно-методичний бюлетень Освітньо-методичного та
інформаційно-ресурсного центру соціальної роботи «Досвід соціальної
роботи м. Києва». – 2008. – № 1 (33) спецвипуск.– 120 c.
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Ірина Мотуляк
Науковий керівник – доц. Чуйко Г.В.
Поведінка людей у стресових ситуаціях
Усі люди стикаються зі стресами як в повсякденному житті,
так і в професійній діяльності. А швидкий темп сучасного життя
та поява нових потреб приводять до того, що подразників стає
все більше, а навантаження, яке нам доводиться переносити,
неймовірно зростає. Люди звикають жити в постійній напрузі,
відчуваючи її знову і знову, вони перестають отримувати
задоволення від життя [2, с.2]. І тому вивчення стресового стану
є актуальним у сучасному суспільстві.
Термін «стрес» у наукову термінологію уведений Г.Сельє,
який визначав стрес як «універсальну реакцію організму на різні
за характером подразники» [1], розділив реакцію організму на
стрес на три стадії та створив концепцію адаптаційного
синдрому: 1) реакція тривоги, відбувається мобілізація захисних
сил організму; але його здатність опиратися дії стресу не
безмежна; 2) стадія опору: якщо стресор продовжує діяти,
зусилля організму спрямовуються на адаптацію й опір йому; 3)
стадія виснаження: у результаті тривалої взаємодії зі стресором
енергія, що витрачається організмом на адаптацію,
вичерпується. Наслідки невтішні.
Бувають випадки, коли у людини розвивається посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), який виникає як відстрочена
реакція на стресову подію загрозливого або катастрофічного характеру, що виходить за межі повсякденних життєвих ситуацій,
здатних викликати дистрес у будь-якої людини. ПТСР, як
правило, зумовлюється такими чинниками: військовими діями,
природними та штучними катастрофами, терористичними
актами, службою в армії, відбуванням ув'язнення, насильством і
тортурами. Виділяють три основні стадії розвитку ПТСР: гостра
– від моменту події до 6 тижнів; хронічна – від 6 тижнів до 6
місяців і відстрочена – від 6 місяців до кількох років
(десятиліть) [3].
Нами проводилося дослідження переживання стресу старшокласниками (n = 50). Використовувалася методика «Діагностика
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стратегій поведінкової активності у стресових умовах». Згідно з
середнім показником по вибірці, переважаючим типом поведінкової активності є тип АБ, діагностований у 74 % учнів. Для цих
досліджуваних характерні: активна та цілеспрямована
діловитість; різносторонність інтересів; уміння збалансовувати
напружену роботу з уміло організованим відпочинком;
моторика та мовна експресія помірно виражені; не показують
явної схильності до домінування, але в певних ситуаціях беруть
на себе роль лідера; емоційна стабільність і передбачуваність у
поведінці; відносна стійкість до впливу стресогенних факторів;
хороша пристосовність до різних видів діяльності. Для 18 %
учнів характерна тенденція до поведінкової активності типу Б1.І
у 8 % учнів переважаючим типом поведінкової активності є тип
А1.
Отримані результати наочно представлені нижче:

Рис. 1. Показники типів поведінкової активності (у %)

Отже, переважна більшість опитаних (92 %) несхильні до
переживання стресу.
Список літератури:
1. Гринберг Дж. Управление стрессом. - 7-е узд. – СПб.: Питер,
2002. – 496 с.
2. Кинан К. Управление стрессом. – М.: Эксмо, 2006. – 80 с.
3. Кровяков В.М. Психотравматология. – М.: Изд-во Наука, 2005. –
290 с.
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Світлана Надулишняк
Науковий керівник – доц.Залуцький О.В.
Кароль Мікулі - видатний музикант-піаніст,
композитор, музично-громадський діяч Буковини
середини XIXст.
Відомі сучасні науковці, професори Львівської музичної
академії Галина Блажкевич, Тереза Старух,Лєшек Мазепа,
Любов Кияновська називають Кароля Мікулі видатним
музикантом і прогресивним діячем, що залишив помітний слід
як в українській, польській, молдавській, румунській, так і у
світовій музичній культурі[1,с.11-31].
Мета: проаналізувати творчість митця у контексті
становлення й розвитку музичної культури Буковини.
Будучи учнем великого польського композитора Фридерика
Шопена у Парижі (Франція) навчання Каролю, на превеликий
жаль, у 1848 р. довелося перервати у зв’язку з революційними
подіями. Повернувшись до Чернівців - міста, в якому він
народився (22.11.1821 – точна дата народження встановлена
доц. Залуцьким О.В.) [2, с.6-15], де пробудився його музичний
талант, де отримав перші уроки у польського піаніста-віртуоза, а
згодом і першого вчителя Франца Кольберга.
Та на цей раз Кароль продовжував навчатися уже самостійно.
Озброєний шопенівською методикою, він невтомно працював
над самовдосконаленням гри на фортепіано, постійно
гастролював з концертами.
Своє ставлення до мистецтва Кароль проявляє й усіх своїх
гуманістичних вчинках. Зокрема, коли у 1851 році в Чернівцях
створювали крайову бібліотеку, композитор пожертвував 1000
флоринів із своїх концертів на створення книжкового фонду.
Щоліта перебуваючи у селищі Шепіт (нині Путильський р-н
Чернівецької області) у буковинського прозаїка Іраклія
Порумбеску, К.Мікулі активно вивчав тутешні пісні, народні
мелодії, танці, музику, які згодом поклав на ноти, і в 1854 році у
Львові видав друком « 48 румунських національних арій» в
обробці для фортепіано. Іншим збірником, складеним унаслідок
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подорожей К. Мікулі, стали «10 п'єс для фортепіано», дві із яких
позначені «tempodiakranu», що засвідчує, їх належність до
українського народного мелосу танцю аркан, який досить
популярний і в наш час у гірській частині буковинського краю.
Проживаючи з 1858 р. у м. Львові, де К. Мікулі майже 30 літ
обіймав посаду директора Галицького музичного товариства, він
ніколи не забував Чернівців. Приїздив сюди з концертами, брав
участь в організації конкурсів на звання кращого буковинського
композитора, допомагав чернівецьким музикантам у створенні
оркестрів, хорів, часто брав на себе роль диригента цими
колективами.
Помер К.Мікулі 21 травня 1897 р. у м. Львові. Спочатку був
похований на подвір'ї вірменської Церкви, а тепер прах
композитора покоїться на місцевому Личаківському кладовищі.
Музично-творча й громадська діяльність Кароля Мікуліважливий етап в історії становлення та розвитку музичної
культури на Буковині. Своїми талановитими творами
композитор К.Мікулі збагатив і світову музичну скарбницю.
Список літератури:
1. Блажкевич Г.Й., Старух Т.М. Правда і міфи про львівських
піаністів – основоположників фортепіанної школи. Львів: СПОЛОМ,
2011. – С.11-31.

2.Кароль Мікулі. Музичне краєзнавство Буковини: Навчальний
посібник до курсу «Музичне краєзнавство», вип.: 5 / укл. О. В.
Залуцький. – Чернівці: Рута, 2007. – 132 с.
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Олександр Негрич
Науковий керівник – асист. Богданюк А. М.
Формування професійного іміджу
майбутнього викладача вищої школи
Сучасна соціальна, економічна та культурна ситуація в країні
зумовлює актуальність питань підвищення професійної
культури майбутніх викладачів вищої школи, що пов’язане з
розвитком світогляду та професійної мотивації, а також
створенням іміджу викладача. Конструювання професійного
іміджу як засобу самоідентифікації наразі вважається однією з
актуальних проблем сучасної педагогіки. У зв’язку з цим стає
очевидним актуальність дослідження проблем формування
професійного іміджу майбутнього викладача вищої школи.
Аналіз літературних джерел засвідчує, що проблемі іміджу
викладача вищого навчального закладу приділяється все більше
уваги, зокрема І. Альохіна, І. Володарської, М. Вудкока,
Ф. Генова, І. Зязюна, А. Калюжного, Ф. Кузіна, Н. Кузьміної,
А. Макаренко, Н. Скрипаченко, В. Сухомлинського та ін.
Розглядаючи поняття «імідж», «професійний імідж» та «професійний імідж викладача», потрібно чітко їх розмежувати. Найбільш вдалим та науково обґрунтованим трактуванням поняття
«імідж» є, на нашу думку, визначення науковця В. Бєлобрагіна:
«Емоційно окрашений стереотипний образ, ідеалізована модель
елементів суспільства, предметного світу, ідеальних структур,
що ціленаправлено створюється суб’єктами для досягнення
результатів, пізнання, особистої кар’єри та самовираження» [1].
Як бачимо, трактування іміджу подається через поняття
«образ». Відповідно, можна подати визначення дефініції
«професійний імідж» – це образ, уявлення про переваги та
недоліки певного фаху, вміння та навички, необхідні для його
опанування, його важливість та необхідність у суспільстві.
Такий образ створюється відповідно до уявлень педагога про
ідеальну манеру професійної діяльності, спілкування, зовнінього вигляду і активно впливає на формування професійнопедагогічної культури.
Професійна компетентність як невід’ємний компонент
професійного іміджу і, разом з тим, як показник психологічної
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готовності студента до професійної діяльності характеризується
ґрунтовними знаннями із загальноосвітніх і фахових дисциплін;
володінням уміннями і професійною технологією (технікою);
здатністю мобілізувати в професійній діяльності знання і вміння
при вирішенні професійних завдань [3, с 87].
Серед основних складових професійного іміджу викладача
слід виділити також педагогічну комунікацію як систему
безпосередніх чи опосеред-кованих зв’язків, взаємодій педагога,
що реалізуються за допо-могою вербальних і невербальних
засобів, …моделювання й управління процесом комунікації,
регулювання педагогічних відносин [2, с. 12].
Система роботи з формування позитивного професійного
іміджу майбутніх викладачів полягає у послідовному використанні комплексу методів, що створюють технологію формування розглянутих вище компонентів. Проте не завжди зазначені характеристики є притаманними майбутнім викладачам у
пов-ній мірі. Це говорить про необхідність спецпідготовки –
визна-чення системи знань про педагогічний імідж та
проведення спеціальних тренінгових занять в період навчання.
На нашу думку, на ряду з курсами педагогічної майстерності та
особис-тісно-професійного становлення викладача, магістрам
повинен викладатися курс «Педагогічний імідж», що
забезпечить вищий рівень професійної компетентності та
надасть впевненості під час педагогічної діяльності.
Отже, проблема формування
професійного
іміджу
майбутнього викладача вищої школи стає особливо актуальною
в наші дні, а навчання на етапі магістратури є невід’ємною
частиною особистісно-професійного становлення викладача,
формування його позитивного професійного іміджу.
Список літератури:
1. Белобрагин В. Я. Некоторые вопросы формирования имиджелогии
как науки [Электронный ресурс] / В. Я. Белобрагин // Доклад. –
26 марта 2004 г. – http: // www. academim.org /art /bel_1.html
2. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посіб. /
Н. П. Волкова – К.: Вид. центр «Академія», 2006. – 256 с.
3. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи: Навч. посібн. для
магістрантів, аспірант. / Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. – К., 2006. –
320с.
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Еліна Недорубан
Науковий керівник – доц. Давидюк Н.М.
Особливості конфліктів у молодій сім’ї
Процес формування, становлення та розвитку сучасної
української сім’ї проходить у складних і суперечливих умовах,
на фоні погіршення фізичного і психічного стану здоров’я
людей, зростання міжособистісної ізоляції, агресивності,
нездатності розв’язувати конфлікти, що виникають на їх
життєвому шляху. Сьогодні сім’я стикається з цілою низкою
нових проблем, значно втрачає здатність виконувати життєво
необхідні функції та стоїть на порозі кризи. З огляду на це,
можна говорити, що ситуація з внутрісімейними стосунками
поступово погіршується внаслідок збільшення протиріч і
конфліктів у суспільстві..
В.А. Сисенко розглядає такі причини сімейних конфліктів:
-незадоволеність сексуальних потреб одного з подружжя;
- незадоволеність потреби в цінності і значущості свого «Я» ;
- незадоволеність потреби одного або обох членів подружжя
у позитивних емоціях;
- пристрасть одного з подружжя до спиртних напоїв,
азартних ігор і тому подібних речей, що призводить до великих
витрат грошових коштів;
- фінансові розбіжності подружжя [3]
У подружньому конфлікті є ризик, як зруйнувати стосунки,
так і вийти на їх новий рівень, конструктивно долаючи кризу,
здобуваючи нові життєві можливості. Отже, конфлікт може
виступати не тільки як фактор дестабілізації сім’ї, виконуючи
деструктивну роль, але й виконувати конструктивну функцію.
С. Кратохвіл описує можливі позитивні результати
конфліктів:
- Хтось із подружжя дізнався або зрозумів, навчився чомусь
новому;.
- Зменшилася напруженість унаслідок того, що висловилися
скарги, претензії, дано вихід емоціям, знизилося роздратування.
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- Конфлікт призвів до більшого порозуміння і зближення,
партнери стали більше відчувати, що залежать одне від одного і
правильно оцінюють один одного.
- У результаті конфлікту було знайдено розв’язання
проблеми, сторони пішли на взаємні поступки, обдумали й
обговорили подальшу поведінку. [1]
Перетворюючи конфлікт з деструктивного у продуктивний,
подружжя не просто залагоджує розбіжності і причини, що
призвели до нього, але й виводять свої відносини на новий
рівень: підвищується довіра між подружжям, вони стають
духовно ближчими і краще розуміють один одного. Отже,
подружжя набуває безцінного досвіду, який надзвичайно
важливий у їх подальшому сімейному житті.
Звичайно, конфлікт - обопільно негативний психічний стан
двох або більше людей, що характеризується ворожістю,
відчуженістю, негативізмом у відносинах, викликаний
несумісністю їхніх поглядів, інтересів чи потреб [2].
Подружжя, особливо молоді, зазвичай драматизують будьяку спірну ситуацію і вважають, що єдиний шлях виходу з такої
ситуації - розлучення. Конфліктними подружніми сім’ями
називають такі, в яких між подружжям існують постійні сварки,
де їхні інтереси, потреби, наміри і бажання приходять у
зіткнення, породжуючи особливо сильні й тривалі емоційні
стани.
Отже, причиною виникнення конфліктів у молодій сім'ї є
непідготовленість подружжя до шлюбу, зумовлена нестачею
взаєморозуміння, недостатньою обізнаністю про свого партнера
та різними поглядами та стереотипами поведінки подружжя.
Список літератури:
1. Кратохвил Станислав Психотерапия семейно-сексуальных
дисгармоний Пер. с чешск. М.: Медицина, 1991. С. 226 - 230
2. Семейно-бытовая культура. Пособие для слушателей нар. Унтов / Под ред. Д. И. Водзинского. - Мн., 1987. - 255 с.
3. Сисенко В.А. Подружні конфлікти. - М.: Думка, 1989
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Божена Нижник
Науковий керівник – доц. Федірчик Т.Д.
Підготовка студентів до майбутньої діагностичної
діяльності в початковій школі
Сучасний гуманістичний підхід до організації навчання та
виховання робить актуальним завдання підготовки майбутнього
вчителя - діагноста. Разом з тим, існуюча практика підготовки
сучасного вчителя у педагогічних закладах не ставить за мету
підготовку їх до діагностичної діяльності. Значна частина
випускників, за дослідженнями Н.Кічук, відчуває утруднення у
виборі методів, методик педагогічної діагностики та їх
використання
[1].
Відповідно,
актуальна
проблема
цілеспрямованої підготовки майбутніх учителів початкових
класів до діагностичної діяльності.
Під діагностичною діяльністю О.Мельник розуміє свідому
цілеспрямовану активність, спрямовану на виявлення стану,
рівня розвитку, змін суб’єктів педагогічного процесу з метою
прогнозування навченості та вихованості учня і колективу,
розроблення стратегії і добору необхідних методів і засобів
організації педагогічного процесу, зростання педагогічної
майстерності вчителя [2, с.109]. Діагностична діяльність учителя
початкових класів виступає специфічним видом психологопедагогічної діяльності та наскрізним складовим елементом
будь-якого компонента даної діяльності.
Об’єктом діагностичної діяльності вчителя є педагогічний
процес, що дозволяє діагностувати, проектувати та
конструювати особистісно орієнтоване навчання та виховання.
Діагностична функція реалізує основні функції:
інформаційну (забезпечує інформаційний обмін у навчальновиховній системі); вимірювальну (дає можливість виразити
динаміку розвитку якостей, які вивчаються); контрольнорегулятивну (дозволяє знаходити, виправляти недоліки
виховного та навчального процесів як змістового, так і
організаційного характеру); розвивальну (виявляє суттєві
закономірності між різноманітними педагогічними явищами);
виховну (сприяє розвитку і самовихованню особистості вчителя)
[3, с.157].

263

У структурі діагностичної діяльності вчителя початкових
класів як цілісному системному утворенні визначено її
компоненти (мотиваційний; змістовий; операційний), які
здійснюють взаємовплив та взаємодоповнюють один одного.
Системно-цільовий алгоритм поетапної підготовки майбутніх
учителів початкових класів до діагностичної діяльності повинен
охоплювати цілісний педагогічний процес (навчальну
діяльність, систему виховної роботи, педагогічну практику);
передбачати поступове ускладнення видів діяльності від
першого до останнього курсу навчання при акцентуванні уваги
на формування певного компонента. На початковому етапі
переважно формується мотиваційний (системоутворюючий)
компонент засобами факультативу «Учись учитись. Пізнай
себе», системою виховної роботи. Основний етап передбачає
формування змістового компонента через запровадження
експериментальної програми із курсів «Педагогіка», «Основи
науково-педагогічних досліджень» доповнених знаннями основ
діагностичної діяльності та системою завдань для вправляння
студентів у формуванні діагностичних умінь. Завершальний
етап акцентує увагу на формуванні операційного компонента
шляхом запровадження змістово-діагностичної організації
педагогічної практики студентів.
Отже, підготовка майбутніх учителів початкових класів до
діагностичної діяльності - це цілісна система в умовах
професійно-педагогічної підготовки, яка передбачає низку
етапів із залученням студентів до дослідницької діяльності.
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Ірина Ністор
Науковий керівник – асист. Манік І.П.
Особливості вивчення музичної грамоти
на уроках музики в молодших класах
Серед обов’язкових предметів, які входять до навчальновиховної програми загальноосвітнього навчального закладу,
особливе місце посідають предмети художньо-естетичного
циклу, які є надзвичайно необхідними для формування у
підростаючого покоління емоційно-особистісного відношення
до мистецької скарбниці світової культури [2]. З огляду на це,
великого значення набувають предмети музично-естетичного
циклу, які найбільше впливають на емоційну сферу людини.
Вивчення молодшими школярами предмету «Музика», який
є складовою освітньої галузі «Мистецтво», дає можливість
учням цілісно осягати духовно-моральні цінності людства як
невід'ємну частину світової музичної культури, опановувати
специфіку художньо-образної мови.
Згідно з діючою програмою з «Музики», учні повинні
насамперед навчитись правильно, свідомо та виразно співати
[3]. Для цього необхідно, щоб вони могли свідомо поставитись
до розучування пісень, навчились осмислювати їх за змістом і
характером, зрозуміли нотний запис і вміли користуватись ним
під час розучування пісень. Адже, спів з нот сприяє свідомому
засвоєнню мелодії, легкому відновленню вже забутої пісні,
завдяки чому прискорюється та полегшується весь процес
вокально-хорової роботи.
Специфіку уроку музики та методику роботи над різними
видами музичної діяльності дітей у своїх працях розглядали
відомі
вітчизняні
та
зарубіжні
музиканти-педагоги,
музикознавці та дослідники. Серед них: М.Леонтович,
Ф.Колесса, К.Стеценко, Д.Кабалевськийй, К.Орф, З.Жофчак,
З.Кодай, Е.Жак Далькроз, В.Шацька, П.Халабузарь, Л.Дмітрієва,
І.Гадалова, Н.Гродзенська, О. Ростовський, О.Рудницька, Г.Падалка, О.Олексюк, О.Щолокова, І.Боднарук та інші.
Мета дослідження: розкрити особливості процесу вивчення
музичної грамоти на уроках музики в молодших класах
загальноосвітнього навчального закладу.
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У музичному навчанні й вихованні молодших школярів
важливим є усвідомлення засобів музичної виразності, за
допомогою яких композитор втілює той чи інший задум. Знання
учнями основ музичної грамоти позначаються на розвиткові
їхнього музичного мислення, навичок диференційованого
сприймання
музики,
розуміння
її
метроритмічних,
тембродинамічних та ладових особливостей.
Музична грамота – це система музичних знань або
початкових відомостей про музичні явища й об'єкти, про
елементи музичної мови, що викладені в доступній формі й
пов'язані в практиці навчальних закладів з одночасним
розвитком музично-слухових уявлень, ладового, інтонаційного,
ритмічного чуття, із цією метою об'єднані із сольфеджіо, що
включає у себе як теоретичні, так і практичні форми роботи.
Однак учителю треба пам’ятати, що вивчення музичної
грамоти в початковій школі не є і не може бути самоціллю.
Раніше, ніж дитина навчиться розпізнавати, як хто співає або
грає, вона має навчитися, що співають і що грають [1;90]. Тому
метою опанування дітьми музичної азбуки, музичного тезаурусу
є розвиток музичних і загальних здібностей, слухової
сприйнятливості та музичної культури молодших школярів.
Також треба пам’ятати, що знання з музичної грамоти
важливі не самі по собі, а лише як засіб для ліпшого засвоєння
та виконання музики. Наприклад, навички читання нот
закріплюються на основі раніше набутих знань. Пояснюючи
учневі принцип нотного запису, корисно записати з ним
знайому мелодію, яку вже він співав, грав, аналізував.
Написання знайомої мелодії допомагає закріпити в пам’яті учня
зв’язок між реальним звучанням музики та її написанням на
нотному стані.
Список літератури:
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Лариса Одочук
Науковий керівник – асист. Шестобуз О.С.
Пошуково-дослідницька діяльність
як засіб підвищення ефективності навчальновиховного процесу на уроках образотворчого
мистецтва
Формування в особистості способів і процедур творчого
пізнавального пошуку – нових форм, методів і засобів пізнання
дійсності
та
життєдіяльності,
гармонійний
розвиток
інтелектуальних здібностей, дослідницьких умінь і творчого
потенціалу учнів, формування на цій підставі активної,
компетентної та творчої особистості стає провідною
дидактичною метою навчально-виховного процесу.
Проблема формування пошуково-дослідницької діяльності
молодших школярів висвітлено у наукових працях
дослідниками Н. Бібік, В. Бондар, С. Гончаренко, В. Давидов,
А. Занков, Г. Костюк, В. Паламарчук, О. Савченко та іншими.
Серед навчальних дисциплін, що вивчаються у початковій
школі, сприятливими в аспекті використання пошуководослідницької роботи є уроки образотворчого мистецтва.
Пошуково-дослідницька діяльність найближче підводить
дитину до проблеми, а винагородою за активність і
допитливість - самостійні “відкриття” у світі мистецтва.
Пошуково-дослідницька діяльність – це діяльність, що
характеризується
об’єктивністю,
точністю,
довідністю,
відтворюваністю і передбачає оволодіння методами наукового
пізнання: прийомами самостійного пошуку, вивчення й аналізу
нового матеріалу; вміння пошуку альтернативних засобів і
способів рішення; оволодіння окремими елементами творчої
діяльності зокрема, творчою самостійністю [2, с.21].
Основна мета пошуково-дослідницької діяльності полягає у
практичному закріпленні теоретичних знань, формуванні
творчого мислення, надбанні навичок проведення самостійних
досліджень на уроках образотворчого мистецтва. Органічне
злиття науково-дослідницької діяльності з навчальним процесом
є одним із шляхів удосконалення, а також не менш важливою
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умовою подальшого розвитку різноманітних форм творчості
школярів [3, с.20].
Структурними компонентами пошуково-дослідної діяльності
на уроках образотворчого мистецтва є: спостереження, поетапне
фіксування результатів, зіставлення результатів дослідного і
контрольного матеріалу за допомогою різноманітних методів і
прийомів [4, с.35].
Для формування в молодших школярів дослідницькопошукових здібностей доцільно використовуються певні
прийоми, зокрема: стимулювання допитливості, стимулювання
пізнавального інтересу й активності, створення ситуації успіху.
Унаслідок пошуково-дослідницької діяльності зростає об’єм
засвоюваного матеріалу, глибина його розуміння; формування
наукових понять, вироблення умінь і навичок вимагає менше
часу, ніж під час фронтального навчання; зменшуються деякі
дисциплінарні
труднощі;
школярі
отримують
більше
задоволення від уроків образотворчого мистецтва, зростає
пізнавальна активність і творча самостійність [1, с.79].
Отже, пошуково-дослідницька діяльність на уроках
образотворчого мистецтва сприяє підвищенню ефективності
навчально-виховного
процесу,
розвитку
мислення,
спостережливості, допомагає усвідомити причинно-наслідкові
зв’язки. У дослідницькій діяльності пошукове завдання
розв’язується шляхом практичних дій, що відповідає наочнодієвому типу мислення дітей молодшого шкільного віку.
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Аліна Олаг
Науковий керівник – доц.Филипчук В.С.
Кризові ситуації у молодих сім’ях як аспект
соціально-педагогічної роботи
Сім’я є найменшим осередком суспільства, який постійно
відчуває на собі безпосередньо чи опосередковано ті зміни, які
відбуваються у країні та, відповідно, сама накладає відбиток на
розвиток суспільства. Процес формування, становлення та
розвитку сучасної української сім’ї проходить у складних і
суперечливих умовах, на фоні яких відбувається погіршення
фізичного і психічного стану здоров’я людей, зростання
міжособистісної ізоляції, агресивності, нездатності розв’язувати
проблеми і конфлікти, що виникають на їх життєвому шляху.
Низький матеріальний рівень, відсутність ринку праці, житла,
прямо чи опосередковано впливають на народжуваність дітей,
стабільність, психологічний клімат сім’ї.
Сьогодні молода сім’я стикається з цілою низкою нових
проблем, значно втрачає здатність виконувати життєво
необхідні функції і стоїть на порозі кризи. З огляду на це, можна
стверджувати, що ситуація з внутрісімейними стосунками
поступово погіршується внаслідок збільшення протиріч і
конфліктів у суспільстві. Зрозуміло, що зміна чи втрата певних
усталених цінностей суспільства безпосередньо торкається і
сімейних цінностей, що зумовлює кризові ситуації у сім’ях.
За даними статистики можна виділити такі загальні риси, які
властиві сім’ям у сучасному суспільстві: зниження
народжуваності, ускладнення міжособистісних відносин,
зростання розлучень, як наслідок, зростання числа неповних
сімей, збільшення кількості позашлюбних народжень [3].
Проблема кризових ситуацій у молодих сім'ях - одна з
ключових у сучасній психології та соціальній педагогіці. Сім'я найважливіший із феноменів, який супроводжує людину на
протязі всього життя. Значимість її впливу на особистість, її
складність, багатогранність і проблематичність зумовлюють
багато різноманітних підходів до вивчення сім'ї, і навіть
визначень самого поняття «сім'я», які можна зустріти у науковій
літературі.
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Молоді сім’ї та їхні проблеми є об’єктом дослідження ряду
наук – психології, соціальної педагогіки, соціології, педагогіки,
демографії, економіки. Вчені вивчають динаміку емоційних
відношень в шлюбі, причини самотності в сім’ї та її розпад.
Вивчення та діагностика порушень взаємостосунків в молодій
сім’ї є складною. В їх основі лежать обставини, які залежать не
лише від особистісних характеристик молодого подружжя, але й
від їх загальної освіченості з приводу даного питання, володіння
теоретичними основами, які б могли стати базою для
покращення їх сімейного життя [2].
Дослідження показують, що молоді сім’ї по-різному
протистоять життєвим труднощам. Для одних наслідком
небажаних зовнішніх впливів буде підвищення кількості
сімейних проблем: зростання конфліктності, зниження
задоволеності сімейним життям, хвороби, розлучення тощо.
Інші, навпаки, під дією стресу підвищують свою згуртованість
та докладають більше для подолання кризи та збереження сім’ї.
При цьому тип молодої сім’ї, а не наявність чи відсутність
зовнішніх чи патогенних факторів визначає її здатність діяти
конструктивно та справлятися з життєвими проблемами.
Дослідження М.І. Алексєєвої, Т.В. Говорун, С.В. Дворняка,
В.І. Зацепіна, Т.С. Кириленко, С.В. Ковальова, О.С. Кочаряна,
М.М. Обозова та ін. дозволяють стверджувати про наявність
кризи, в якій опинилась сьогодні українська сім’я. Ознаками
такої кризи є: високий рівень незадоволеності подружнім
життям, дисфункційний розвиток взаємин у шлюбі,
конфліктність, стійка орієнтація подружжя на розлучення та
малодітну сім’ю, нездатність досягти злагоди, зростання
кількості розлучень тощо [1].
Отже, стає зрозумілим, що сім’я, особливо на початковій
стадії її розвитку, потребує соціально-педагогічної допомоги.
Список літератури:
1.Вівчарик Т. П. Молодим сім’ям (поради).\Т.П. Вівчарик –
Чернівці, 1999.
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270

Роксоляна Олійник
Науковий керівник - асист. Журат Ю.В
Значенння фольклору в моральному вихованні
дошкільників
Актуальність дослідження цього питання визначається тим,
що на даному етапі життя дитини збільшуються вимоги
дорослих до дитини щодо її поведінки у суспільстві. Однією з
таких вимог є дотримання культури поведінки та норм
суспільної моралі. Виховання цих якостей можливо через
виховання та навчання дітей. Одним із засобів такого виховання
є український фольклор, адже саме звідти діти починають
розуміти що добре, а що погано, хто хороший з героїв, а хто
злий, що потрібно робити, щоб бути потрібним людям, або як
можна миролюбно жити у світі.
Виховання фольклором – це прилучення дитини до світу
людських духовних цінностей. У творах фольклору
пропагуються ті риси людини, які народ схвалював, і
засуджуються ті, які зневажалися народним уявленням як
негідні. Прислів’я, приказки, пісні, казки, загадки – все це
скарби виховного досвіду народу, в яких влучно, змістовно і
цікаво втілено моральні категорії добра і зла, правди і кривди,
совісті й безчестя.[2].
Проблемою морального виховання займалося багато
видатних учених, таких як: В.Сухомлинський, К.Д.Ушинський,
О.Вишневський, Я.-А.Коменський, Й.-Г. Песталоцці, С.Русова,
А. Макаренко, М.Г. Стельмахович, О.О. Ольжич та інші.
Сучасні вчені, так само як і класики вітчизняної педагогіки
одним із провідних засобів духовного і морального виховання
дітей дошкільного віку ( А.М.Богуш, В.Г. Бойко, О.Т.Губко,
Л.М.Кіліченко,
В.І.Кононенко,
Г.Д.Кошелєва,
В.Г.Кузь,
П.Я.Лещенко,
І.М.Проценко,
О.С.Трифонова)
вважають
український фольклор.
Софія Русова писала: «Так само, як у думках дитини, так і в
фольклорі нема нічого надзвичайного, але усе надзвичайно,
нема обмеженого часу ані простору…» [3].
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В. О. Сухомлинський використовував перлини народної
творчості – казки, прислів'я, легенди, бувальщини, прикмети,
гумористичні етюди та мініатюри [4].
На думку А. М. Богуш, "діти, виховані на фольклорі,
здебільшого є чутливішими до художньо-образного слова...
розвиток дитини поза фольклором тільки в межах побутового
спілкування... гальмує розвиток духовного начала…" [1].
Якщо узагальнити праці, дослідження відомих педагогів і
психологів, лікарів, вчених, то приходимо до єдиного висновку,
що виховання фольклором – це прилучення дитини до світу
людських духовних цінностей. У творах фольклору
пропагуються ті риси людини, які народ схвалював, і
засуджуються ті, які зневажалися народним уявленням як
негідні. Виховувати моральність дитини повинні насамперед
батьки, а таким чином фольклор найкраща для них форма
навчання.
Отже, моральне виховання у дошкільному закладі необхідне,
а український фольклор дуже добре цьому сприяє. Адже
український фольклор є не тільки невичерпним джерелом
народної духовності й моралі, а й є невід’ємною складовою
виховання дітей старшого дошкільного віку. В кожному
дошкільному закладі повинні проводитися спеціальні заняття
спрямовані на розвиток моральних норм у дітей, повинен
частіше використовуватися український фольклор, адже саме з
нього дитина починає усвідомлювати свої перші моральні
норми, а дитяча психіка найбільш сприятлива до розвитку.
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старшого дошкільного віку / А.М. Богуш, О.С. Монке. – Одеса : ПНЦ
АПН України, 2002. – 239 с.
2. Лановик М.Б., Лановик З.Б. – Українська усна народна творчість:
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Соціально-психологічні детермінанти виникнення
адиктивної поведінки у підлітків
Підлітковий вік, згідно із результатами психологопедагогічних досліджень, найбільш сенситивний у плані
виникнення різноманітних девіацій у поведінці, що свідчить про
наявність відхилень й у розвитку особистості. Як зазначають
дослідники В.С. Бітенський, Б.Г.Херсонський, С.В.Дворяк,
Н.Ю.Максимова та інші, схильність підлітка до наркоманії чи
алкоголізму не є випадковою, адже цьому завжди передує низка
життєвих обставин, що негативним чином впливають на його
особистісний розвиток.
Соціально-психологічні детермінанти наркотизації та
алкоголізму включають вплив зовнішніх та внутрішніх чинників
на виникнення потягу до психотропних речовин. Зіткнення
людини з обставинами, що перешкоджають реалізації в житті її
базових соціальних потреб, детермінує виникнення потягу до
зміни свого психічного стану штучним шляхом, що виступає
захисною реакцією перед труднощами.
Психологічні детермінанти адиктивної поведінки полягають
у наявності особистісних рис, що перешкоджають ноpмальному
пеpебігу пpоцесу соціалізації та зумовлюють бажання змінити
свій психічний стан штучним шляхом: переважання мотивації
уникнення,
несформованость
функцій
прогнозу
та
цілепокладання, гіпертрофована потреба у ризику, низький
рівень самоусвідомлення та рефлексії, нездатність подолання
перешкод. Також в основі психологічних детермінант
нарковживання лежить потреба у пошуку нових вражень, що
внаслідок викривлення процесу соціалізації, порушень в
емоційній або пізнавальній сферах, на фоні нерозвиненості
соціально схвалених патернів поведінки призводить до
наслідування норм наркоманської субкультури, особливо під
час виникнення психотравмуючої ситуації [2].
Що ж стосується соціальних факторів, то можна виділити
відсутність соціальної підтримки, позитивно спрямованих
впливів мікросоціуму, а також неадекватний зміст і методи
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превентивної
освіти.
А.А.Гребенюк,
Н.Ю.Максимова,
Л.Ф.Щербина підкреслюють, що на розповсюдження наркоманії
суттєво впливають механізми соціального контролю. Виявлено,
що вживання підлітками наркотиків має безпосередній зв’язок з
відсутністю соціальної підтримки в сім’ї. У кожному з типів
проблемних сімей існують специфічні особливості сімейних
стосунків, які надають наркоманії підлітка певний смисл. Так, у
деструктивних сім’ях наркотизація спрямована на компенсацію
нестачі емоційних контактів у сім’ї [1].
На виникнення адиктивної поведінки у підлітка впливає
співвідношення пасивних та активних механізмів реагування на
стресову ситуацію. Останнім часом низкою досліджень
доведено, що адиктивну поведінку доцільно розглядати як
псевдоадаптивний спосіб подолання стресу. Встановлено, що
заперечення травмуючої ситуації несе в собі функцію захисту
«Я» і є частиною структури ставлення до цієї ситуації.
Порушення емоційного контакту між матір’ю та підлітком
вважається також одним із базових чинників виникнення
адиктивної поведінки. Особливістю їх стосунків є авторитарне
придушення агресивних проявів дитини з боку матері.
Взаємовідносини
в
сім’ї
характеризуються
повною
автономністю та паралельністю існування, а виховання
проявляється у повній непослідовності дій по відношенню до
підлітка. Члени сім’ї підлітка, які схильні до того чи іншого
виду адиктивної поведінки, також відіграють величезну роль і
впливають на розвиток адиктивних проявів саме у цьому віці.
Отже, адиктивна поведінка детермінується і може бути
викликана як внутрішніми рушійними силами особистості, так і
зовнішніми факторами соціального середовища, які порушують
нормальний особистісний розвиток дитини та перешкоджають
прогресивному перебігу процесу соціалізації.
Список літератури:
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Формування пізнавально-творчої активності
молодших школярів засобами
образотворчого мистецтва
Пильна увага до проблеми активності молодших школярів у
процесі навчання, інтересу до знань характерна для сучасного
періоду розвитку школи. Активність особистості охоплює будьяку діяльність і визначається як спосіб її існування.
Пізнавально-творча активність особистості – інтегративна
якість
індивіда,
представлена
широким
комплексом
інтелектуальних, емоційних, характерологічних властивостей,
що забезпечують можливість діяти творчо під час розв’язання
будь-якої проблемної ситуації або навчальної задачі і
гарантують оригінальність, ефективність і позитивний результат
творчої діяльності [1, с.95].
Пізнавально-творча активність має наступні характерні
ознаки: новизна, оригінальність, комунікація, ціннісність,
незапланованість, надситуативність, безкорисливість творчої
діяльності тощо. Основою творчої активності дитини є
виникнення й розв’язання творчого завдання, проблемної
ситуації, а джерелом – внутрішній саморух особистості до
творчої самореалізації та самовдосконалення [1, с. 97].
Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого
мистецтва в загальноосвітній школі – складний педагогічний
процес, змістом якого є поступове зростання творчої активності
та діяльності школярів; набуття умінь технічного характеру для
оволодіння образотворчою грамотою; загальний розвиток як
особистості; розширення кругозору, свідомого світосприйняття.
Проблему розвитку пізнавально-творчої діяльності і
активності досліджували досить давно і розв’язувалася вона
різними шляхами. Ще до недавнього часу велика увага
приділялась “техніці”: особливостям художнього матеріалу,
змішуванню
різних
кольорів,
що
в
першу
чергу
підпорядкувалося малюванню певного предмета [3, с. 66].
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На сучасному етапі формування художньо-естетичної
культури дітей в умовах школи значно підвищилися вимоги до
організації
пізнавально-творчої
діяльності
на
уроках
образотворчого мистецтва. Розв’язання цієї проблеми
обумовлено багатьма факторами, серед яких: наявність
двостороннього зв’язку між творчими здібностями самого
педагога, де вчитель виконує функції організатора й
співучасника педагогічного процесу. Нові педагогічні технології
передбачають пріоритетність самоуправління учнями своєї
пізнавальної діяльності, що формує творчі рівні пізнавальної
активності і діяльності, забезпечуючи ефективний розвиток і
формування особистості учнів.
Розвиток пізнавально-творчої активності, яка проявляється у
діяльності, має здійснюватися на основі інтенсивного набуття
знань, умінь і навичок у рамках мистецтва у двох напрямах:
розвиток творчої активності; формування та розвиток
відповідних знань, умінь і навичок [2, с. 62].
Основна мета педагога – творчий підхід у навчанні, щоб
спонукати учнів до формування пізнавального інтересу,
розбудити в кожній дитині прекрасне засобами образотворчого
мистецтва. Внаслідок активної пізнавальної діяльності
розвиваються можливості школяра, завдяки чому він може
самостійно і творчо не лише застосовувати і використовувати
наявні знання, а й відшукувати нові.
Отже, для формування пізнавально-творчої активності,
необхідно своєчасно відкривати потенційні можливості кожної
дитини та створювати їй відповідне середовище, що
стимулюватиме її особистісний розвиток.
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3. Томашевський В. Проблема та умови організації творчої роботи
на уроках образотворчого мистецтва / В. Томашевський // Рідна школа.
– 2000. – № 9. – С. 66-67.
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Ірина Осадець
Науковий керівник – доц. Ніколенко О.С.
Вплив неблагополучної сім’ї на формування
ціннісно-мотиваційної сфери підлітка
Актуальність досліджень особистісного становлення в
підлітковому
віці,
мотиваційно-ціннісних
орієнтацій
підростаючої особистості зумовлена збільшенням кількості
підлітків із неблагополучних сімей, які виявляють схильність до
девіантної поведінки. Дуже гостро все це проявляється саме в
підлітковому віці, коли на ці ускладнення накладаються типові
для підліткового віку ускладнення в особистісному розвитку.
Зважаючи на це, соціальний педагог і психолог працюючи з
ще несформованою особистістю, має змогу і повинен докласти
усіх зусиль і професійних умінь щоб визначити причини
відхилень у поведінці, які можуть призвести чи вже призвели до
скоєння правопорушення, скоригувати те, що можливо.
Проблемам ціннісно-мотиваційної сфери особистості,
зокрема підлітків, присвячено багато наукових досліджень
педагогів і психологів: І.Д.Бех, І.С.Булах, В.Вичев, С.Шардлоу,
І.А.Зязюн,
М.І.Кравченко,
А.В.Мудрик,
О.М.Олексюк,
А.П.Аранов, О.В.Киричук А.Й.Капська, В.А.Караковський та
інші.
Проблеми взаємозв’язку ціннісно-мотиваційної сфери і
девіантної поведінки, а також проблеми профілактики
девіантної поведінки підлітків досліджено такими авторами:
В.Т.Кондратенко,
О.І.Кочетовим,
А.С.Макаренко,
П.М.Потаніним, В.Г.Косенко, Ф.А.Лопушанским, Т.Титаренко,
А.Шатенко,
Л.Прокопієнко
та
ін.
До
основних
мотивоутворюючих факторів поведінки особистості відносять:
спосіб життя в широкому значенні цього поняття, безпосереднє
соціальне оточення (соціальна група), ситуація, певні вимоги до
поведінки суб’єкта в даній ситуації (соціальна роль) і, нарешті,
особистісні умови або саму особистість [1, с.35].
Сім’я – це перший стійкий колектив у житті кожної людини.
Тут дитина здобуває уміння і навички у спілкуванні та
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людському взаєморозумінні, тут починає формуватися моральне
обличчя і відбувається професійне самовизначення [2, с. 39].
На ранніх етапах психічного розвитку механізмом
соціалізації є наслідування, а тому часто дитина копіює,
віддзеркалює особливості життя дорослих, що її оточують, у
всіх його проявах, як соціально схвалюваних, так і негативних.
Якщо у дитини неблагополучне середовище, в якому переважає
асоціальна спрямованість особистості дорослих, панують
соціально не схвалювані орієнтири, а дитина дуже швидко
засвоює усі вади такого середовища. Неблагополучна сім’я – це
сім’я, в якій порушена структура, атрофуються основні сімейні
функції, є явні або приховані дефекти виховання, в результаті
чого з’являються «важкі діти» [3, с. 21].
Їх розділяють на дві групи: сім’ї з явною формою
неблагополуччя: конфліктні сім’ї, проблемні, асоціальні,
аморально-кримінальні, сім’ї з недоліком виховних ресурсів;
сім’ї з прихованою формою неблагополуччя (внутрішньо
неблагополучні) – зовні респектабельні сім’ї, однак у них
ціннісні установки і поведінка батьків розходяться з
загальнолюдськими моральними вимогами.
Різні типи неблагополучних сімей різною мірою і різними
шляхами негативно впливають на формування ціннісномотиваційної сфери дитини. Головна риса цього негативного
впливу, на нашу думку, в тому, що підліток не має зразка
«благополучних» - соціально схвалюваних і прийнятних
цінностей, відносин у сім’ї, це ускладнює його соціалізацію,
спричиняє девіантні прояви у поведінці.
Список літератури:
1. Беличева С.А. Социально-педагогическая поддержка детей и
семей группы риска. Межведомственный подход. – М.: Социальное
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Христина Павлова
Науковий керівник – доц. Гуцуляк Н.М.
Психологічні аспекти лідерства
Мала соціальна група – це об'єднання людей, які мають
безпосередній контакт один з одним, об'єднані спільною
діяльністю,
емоційною
чи
спорідненою
близькістю,
усвідомлюють свою приналежність до групи і є визнаними
іншими людьми. Одним із найважливіших процесів у динаміці
групи є визначення лідера, який має відповідний вплив на різні
сторони групового життя.
Лідерство як соціально-психологічне явище, проявляється у
багатьох сферах суспільного життя. Можна стверджувати, що
там, де склалося те або інше людське об’єднання, там повинні
з'явитися і лідери. У суспільстві існує об’єктивна потреба в
лідерстві та вона не може не реалізуватися. Адже, лідерство – це
один із механізмів організації групової діяльності, коли індивід
або частина соціальної групи організовують, спрямовують дії
всієї групи, яка очікує, сприймає і підтримує дії лідера.
Лідерство, як соціально-психологічний феномен, завжди
цікавив дослідників. Значний внесок у розробку вітчизняної
теорії лідерства зробили такі вчені, як Н.С.Жеребова,
І.П.Волков, Р.Л.Кричевський, А.В.Петровський, Л.І.Уманський,
Г.К.Ашин та ін. Серед зарубіжних дослідників слід відзначити
Б.Басса, Дж.М.Бернса, Е.С.Богардуса, К.Левіна, Д.Мак Грегора,
Р.М.Стогділла, Р.Хауса, П.Херсі.
У процесі дослідження феномену лідерства вчені
запропонували різні визначення даного поняття. Перші спроби
опису феномену лідерства сягають античних часів. Зокрема,
Платон підкреслював, що правитель повинен отримати належне
виховання, бути мудрим, тому що саме мудрість необхідна для
управління людьми. На думку вченого, доброчинність царів –
філософствувати; доброчинність підданих – підкорюватися [1, с.
98].
Традиційно вважають, що лідер повинен мати чотири якості
– турбуватися про людей, мати тверді переконання, керувати
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людьми та вміти заохотити їх до своєї справи, створюючи
умови, щоб люди діяли якнайкраще. Однак, цього замало, і
успішні лідери мають ще дві якості: вони знають, як навчити
людей робите те, що самі роблять, і вони знають, коли
дозволити своїм послідовникам діяти самостійно.
Крім цього, вивчення природи лідерства в соціальних
спільнотах показує, що лідери, зазвичай, мають ряд чітко
виявлених якостей. По-перше, спосіб життя лідера передбачає
тісне поєднання кар’єри й особистого життя. По-друге, лідер
ніколи не зупиняється у своєму розвитку. Здібності,
честолюбність, талант, знання стимулюють лідера до
подальшого розвитку і вдосконалення. По-третє, лідер
знаходить своє справжнє покликання у застосуванні
успадкованих здібностей та набутих навичок, розуму, знань,
таланту як способу самореалізаці саме у керівництві іншими
людьми [2, с.145].
Еморі Стефен Богардус визначив якості, якими має володіти
лідер. Таких якостей виявилося кілька десятків, серед них:
здатність звернути на себе увагу; бажання визнання; почуття
гумору; допитливість; емпатія, впевненість у своїх
можливостях; передбачливість; сила стримування; енергія,
розум і характер [3, с.411-414].
Як бачимо, лідерство давно виступає предметом наукової
дискусії, але все ще не до кінця вивчене соціально-психологічне
явище, а тому дана наукова проблема залишається актуальною у
практичній психології.
Список літератури:
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тенденції розвитку.– 2010. – №1.
2. Загурська С. Феномен та функції лідерства / С.Загурська //
Освіта регіону. Політологія. Психологія. Соціальні комунікації .–
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Аліна Павлюк
Науковий керівник – доц. Федірчик Т.Д.
Психолого-педагогічні умови
професійної адаптації викладача вищої школи
Проблема професійної адаптації людини стала об‘єктом
підвищеної уваги вчених. Це пов‘язано, передусім, з
об‘єктивними умовами, адже постійно поповнюється система
знань за рахунок нової інформації, інтенсивно вдосконалюється
виробництво, вимагаючи постійного підвищення кваліфікації
фахівців – все це потребує досить мобільної здатності людини
до перебудови, формування необхідних якостей.
Досить значним у дослідженні проблеми адаптації
особистості є напрацювання вітчизняних учених Б.Ананьєва,
Г.Балла, І.Беха, О.Бодальова, Л.Божович, Л.Виготського,
П.Каптерєва,
Г.Костюка,
О.Киричука,
О.Леонтьєва,
С.Максименко, В.Моргуна, Б.Паригіна, К.Платонова, Б.Ломова,
Н.Рейнвальда, С.Рубінштейна, О.Саннікової, Т.Титаренко,
Т.Яценко та ін.
У професійній діяльності викладача наявні такі компоненти:
цілепокладаючий, плануючий, організаційний, комунікативний,
стимулююче-мотиваційний,
контрольно
корекційний,
результативно-аналітичний. Вони найбільш повно відтворюють
хід діяльності викладача, вони співвідносяться з загальною
структурою діяльності й не суперечать її цілісному характеру.
Усі
компоненти
знаходяться
в
закономірній
взаємозалежності й у сукупності забезпечують певний
результат, адже вилучення будь-якого компонента відбивається
на якості науково-педагогічної діяльності.
До кожного з компонентів діяльності входить група вмінь,
яким притаманні властивості, що необхідні для реалізації будьякого її виду, організації будь-якого педагогічного заходу. Щоб
ефективно здійснювати професійно-педагогічну діяльність,
викладач повинен уміти адаптуватися до неї та в ній.
Адаптація - складний процес пристосування індивіда до
нових умов. Адаптація викладача-початківця є процесом
входження в освітнє середовище, оволодіння його стандартами,
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цінностями та культурою, наслідком взаємодії з ним, процесом
засвоєння і реалізації професійного досвіду [1, с. 97].
Суттєво для успішної адаптації викладача-початківця до
професійно-педагогічної діяльності необхідність постійного
аналізу й оцінки розвитку системи знань, умінь і особистісних
якостей, власних можливостей, результатів професійної
діяльності з метою постійного самовдосконалення.
Проблема адаптації викладачів-початківців вищої школи
може бути розглянена у професійному, соціальному,
психологічному аспектах, які доцільно розглядати як окремі
види адаптації, оскільки кожен з них має специфічний зміст,
здійснюється, підпорядковуючися певним закономірностям,
характеризується показниками адаптованості.
Вважаємо, що адаптація пов’язана зі зміною основного виду
діяльності, тому початком періоду професійної адаптації можна
вважати початок трудової діяльності. Завершення періоду
професійної адаптації у кожного індивідуальне й залежить від
багатьох чинників, але в цілому воно пов’язане з поняттям
“адаптованість”.
Адаптація викладача-початківця до професійно-педагогічної
діяльності буде більш ефективною, якщо реалізувати такі
педагогічні умови: здійснення інтеграції психолого-педагогічної
та спеціальної підготовки на основі виявлення й подолання
утруднень і недоліків у професійно-педагогічній діяльності;
ліквідація утруднень і недоліків на основі цілеспрямованого
розвитку професійних умінь і корекції власної діяльності у
відповіднодо отриманих знань і результатів аналізу власної
роботи й роботи колег; цілеспрямоване формування й
стимулювання потреби викладачів у вдосконаленні власної
професійно-педагогічної діяльності.
Список літератури:
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Юлія Палагнюк
Науковий керівник – доц. Андрєєва Я.Ф.
Феномен кохання: психологічний аспект
Почуття відіграють досить важливу роль в управлінні
поведінкою людини, оскільки їх пов’язують із задоволенням
потреб особистості, при цьому підкреслюється їх мотивуюча
роль. Почуття виражаються через відповідні емоції в залежності
від того, в якій ситуації опиняється суб'єкт, до якого ця людина
відчуває почуття.
Найвідоміші класичні описи експериментальних досліджень
почуттєвої сфери подані в роботах західних психологів К.
Ізарда, Д. Ліндслі, Я. Рейковського, П. Фресса, У. Мак-Дугалла,
Е. Клапареда та вітчизняних Д. І. Додонова, Є. П. Ільїна, Л. І.
Кулікова, П. В. Сімонова, П. М. Якобсона. Мак-Дугалл у своїх
дослідженнях прийшов до висновку, що існують дві первинні та
фундаментальні форми почуттів – задоволення і страждання,
або задоволення і незадоволення, які визначають усі прагнення
організму. А також назвав цілу низку почуттів: надія, тривога,
відчай, почуття безвихідності, розпач, печаль по відношенню до
задоволення і страждання [1]. П. В. Симонов говорив, що
почуття - це "усталене ставлення людини до явищ дійсності" [2,
с. 112].
Любов являє собою один із видів почуттів людини.
Проаналізуємо погляди дослідників на даний феномен.
Специфічна характеристика любові до людини іншої статі
полягає в тому, що цей вид любові, як психологічне явище, має
вихідну біологічну основу – статевий потяг. Виділяються різні
складові любові до людини іншої статі. У роботі Р. Хаттісса в
якості складових кохання наводяться: повага, позитивні почуття
по відношенню до партнера, еротичні почуття, потреба в
позитивному ставленні з боку партнера, почуття близькості,
інтимності, почуття ворожості. Z.Rubin виділяє такі компоненти:
почуття прихильності, турбота, інтимність. Згідно R. Sternberg у
структурі любові три компоненти: інтимність, пристрасть,
рішення/зобов'язання. На думку Р.Е. Шорт, любов складається
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з таких компонентів: сильний сексуальний інтерес, повага та
захоплення, дружба й товариство, прихильність і самопожертва .
У вітчизняній психології дане питання розглядається І. М.
Сеченовим: першою фазою любові є платонічна любов, потім –
виникає любов-дружба, коли образ коханої людини стає
половиною самого суб'єкта [2, ст. 378].
Розглядаються різні види любові до людини іншої статі. Так,
на думку R. Sternberg, можливі такі типи любовних стосунків у
парі: романтична любов (поєднання близькості і пристрасті),
симпатія (характеризується близькістю), порожня любов
(надумані зобов'язання), безглузда любов (поєднання пристрасті
і
зобов'язань),
пристрасна
любов
(характеризується
пристрастю), досконала любов (поєднання близькості,
пристрасті та зобов'язань).
Дослідження У. Майстра та В. Джонсон дозволили виявити
«цикл романтичної любові», модель якої містить послідовність
таких фаз: готовність любити, закоханість, кохання, розрив.
Готовність любити являє собою внутрішній стан, напругу і
містить уявлення про романтичне кохання, потребу в тісному
міжособистісному контакті, статеву незадоволеність, надію бути
коханим. Стадія закоханості характеризується стурбованістю і
сплутаністю – з'являється надмірна зацікавленість лише одним
об'єктом світу. Фаза любові дозволяє перейти до любовного
союзу, іноді через «динаміку любові» (конфлікти, аналіз,
переоцінка). На цій фазі виникає стабілізація любовних
відносин. Любовний союз – стадія «рівноваги» – це спокійна і
міцна любов, заснована на спільності інтересів, прихильності,
довірі, співучасті партнерів.
Отже, проведений теоретичний аналіз дозволив прийти до
такого висновку. Любов до людини протилежної статі являє
собою складний психологічний феномен, сутністю любові –
суб'єктивно-особистісне ставлення до іншої людини, що
виявляється у взаєминах з нею.
Список літератури:
1. Ільїн Є. П. Емоції і почуття. – СПБ.: Майстри психології, 2001. 530с.
2. М’ясоїд П. А. Загальна психологія: Навч. посіб. – К.: Вища шк.,
2000. – 479с.
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Катерина Панкевич
Науковий керівник - доц. Платаш Л.Б
Медіація як засіб подолання конфліктів
З бурхливим розвитком суспільних відносин і поступовим
встановленням в Україні громадянського суспільства суб’єкти
правовідносин вступають у взаємодію з метою задоволення
власних інтересів та/або отримання соціального блага. У деяких
випадках такі відносини не дають очікуваного результату та
закінчуються конфліктними ситуаціями, які вимагають від
сторін конфлікту, а в окремих випадках і від третіх осіб,
оперативного реагування.
Конфлікт – це відносини між суб’єктами соціальної
взаємодії, яке характеризується їх протиборством на основі
протилежно спрямованих мотивів (потреб, інтересів, цілей,
ідеалів, переконань) чи суджень (думок, поглядів, оцінок і т. п.)
[1, с.339].
Сьогодні для примирення сторін і альтернативного
вирішення спорів застосовуються медіацію.
Медіація
(англ.
mediation
– посередництво)
вид
альтернативного врегулювання спорів; метод вирішення спорів
із залученням посередника (медіатора), який допомагає
сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і
проаналізувати конфліктну ситуацію з можливим прийняттям
рішення, яке б задовольняло інтереси і потреби усіх учасників
конфлікту [1, с. 492].
Медіація здійснюється за принципами добровільності;
конфіденційності; неупередженості посередника; нейтральності,
безоціночності; розподілу відповідальності; неформальності та
гнучкості процедури медіації.
Основними перевагами медіації як засобу подолання
конфліктів є економія часу, конфіденційність процедури,
можливість впливати на результат, збереження або відновлення
ділових взаємин з партнерами, запобігти виникненню подібних
конфліктів у майбутньому [2, с. 43].
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За переконанням українських дослідників [1, с. 491], процес
медіації складається з етапів, кожен з яких має свою мету і
зміст, а саме: підготовка до медіації (передбачає роботу з двома
важливими компонентами: налагодження контактів зі
сторонами та організації простору для проведення медіації);
вступна частина медіації – вступне слово медіатора (знайомить
учасників з процедурою медіації та її принципами, обговорює зі
сторонами правила посередництва, відповідає на запитання
сторін); розповіді сторін (надання сторонам можливості
висловитися; детальне визначення й узгодження суті проблеми
та ключових моментів, що потребують розв’язання); розв’язання
проблеми (визначення шляхів розв’язання проблеми та
віднадходження варіанта, який би задовольнив обидві сторони
конфлікту. Для цього медіатор повинен допомогти сторонам);
укладання та підписання угоди (повинна містити чіткий план
виходу з конфліктної ситуації із вказаними часовими рамками та
розподілом відповідальності між учасниками конфлікту.
Формулювання угоди повинні бути чіткими та зрозумілими
учасникам, а також мати стверджувальну, позитивну форму
викладу). Для успішного проведення медіації необхідно, щоб
перехід до наступного етапу відбувався після того, як буде
досягнено всі цілі на попередньому [1, с. 493].
Будучи альтернативою судовій процедурі й іншим силовим
способам розвитку подій, медіація має низку переваг,
найголовнішою з яких є те, що вирішення конфлікту досягається
шляхом ухвалення сторонами рішення на добровільній і
рівноправній основі, що однаково влаштовує зацікавлені
сторони. Результат не завжди може бути загальноприйнятним з
правової точки зору. Для успішного вирішення спору іноді
достатньо, щоб процедура була справедливою і неупередженою.
Список літератури:
1. Енциклопедія для працівників соціальної сфери / За заг. ред.
проф. І.Д. Звєрєвої.- Київ, Сімферополь: Універсум, 2013.- 536с.
2. Розвиток медіації в Україні. Польсько-Українська співпраця:
збірник статей / наук. ред. Войтюк І.А.; упорядники Коваль Р.Г.,
Землянська В.В.- Київ: Арт-Бюро, 2004.- 228с.
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Ольга Панфілова
Науковий керівник – доц. Давидюк Н.М.
Види подружньої сумісності родини
Cім’я є інтимною соціальною групою, життя в якій має свою
специфіку; люди, які її створюють – індивідуальні і неповторні.
Головне, що відрізняє сім’ї, – це характер атмосфери, яка панує
в родинних стосунках
Характерний для тієї чи іншої сім’ї більш чи менш стійкий
емоційний настрій прийнято називати психологічним кліматом
(синонім – психологічна атмосфера). Він є наслідком сімейної
комунікації, тобто виникає в результаті сукупності настроїв
членів сім’ї, їх душевних переживань і хвилювань, ставлення
одне до одного, до інших людей, до роботи, до оточуючих, до
суспільних подій. Отже, не тільки особливості рольових та
міжособистісних стосунків членів сім’ї відбиваються на
психічному її стані (мікрокліматі), але й він впливає на
міжособистісні стосунки її членів, на їхнє світовідчуття,
самооцінку, саморегуляцію та життєздатність сімейного
колективу загалом [1, 43].
Ознаками сприятливого психологічного клімату є:
згуртованість, подружня сумісність, можливість всебічного
розвитку особистості кожного члена родини, висока
доброзичлива вимогливість одне до одного і до себе самого,
почуття захищеності та емоційної задоволеності, висока
внутрішня дисциплінованість, принциповість, відповідальність,
бажання й уміння зрозуміти іншого, можливість вільно
висловлювати свою думку з будь-якого питання в прийнятній
для іншого формі, прагнення проводити вільний час разом (хай
то буде домашній вечір у колі сім’ї чи подорож), уміння
адекватно розподілити обов’язки, щоб усі були завантажені в
залежності від своїх можливостей. Ознакою сприятливого
психологічного клімату є також відкритість сім’ї, а саме:
доброзичливі стосунки з родичами, сусідами, друзями,
знайомими.
Ознакою
подружньої
сумісності
буде
подібність
темпоритмічної активності, індивідуальна психомоторика. До
духовної сумісності можна включити і соціальну: сумісність
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світоглядів, ідеалів, ціннісних орієнтацій, життєвих планів,
спільність суспільно-політичних і трудових спрямувань людей.
Слід зазначити, що справжнє кохання, а, отже, духовна єдність,
а відтак і щасливий шлюб неможливі між людьми, які порізному дивляться на світ, мають неоднакові життєві цілі та
плани, життєву спрямованість. Якщо психологічні та
фізіологічні сторони можна гармонізувати як при їх тотожності
у партнерів, так і при їх протилежності, то соціальна сумісність
вимагає повного збігу поглядів [2, 88-89]
Наступний рівень сумісності – інтелектуальний. Він
передбачає єдність пізнавальних інтересів, близький рівень
освіти, стиль мислення. І тут важливі не стільки рівень
ерудованості кожного з партнерів, скільки вміння правильно
зрозуміти одне одного.
Сексуальний чинник визначається відповідністю реальної
сексуальної поведінки кожного з партнерів очікуванням іншого.
Сексуальні запити партнерів можуть дуже відрізнятися. Це
залежить від особливостей виховання в батьківській родині, від
життєвих установок, діапазону прийнятності, а також від ряду
біологічних характеристик: вік, темперамент, стан здоров’я [2,
103].
Психологічна сумісність – це сумісність темпераментів,
характерів, емоційно-вольових особливостей людей. Наприклад:
екстраверт постійно прагне до спілкування, обміну думками,
нових знайомств, але цього зовсім не розуміє інтроверт, який
прагне усамітнення і почувається незручно в новому товаристві.
Психологічна сумісність шлюбних партнерів ґрунтується на
взаємному позитивному психологічному сприйнятті якостей
характеру, темпераменту, розуму, звичок і потреб. Вона теж
істотно залежить від взаємної поваги, симпатії, дружби,
кохання, від єдності поглядів і уявлень; обов’язково
психологічна сумісність передбачає здатність до психологічної
адаптації.
1.
2001.

Список літератури:
Бондарчук О. І. Психологія сім’ї: Курс лекцій / МАУП. – К.,
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Іван Пастушок
Науковий керівник – доц. Тимчук Л.І.
Програми соціальної роботи з девіантними
підлітками в Нідерландах
Соціальна робота з важкими дітьми й підлітками
здійснюється за декількома програмами (проектами).
Один із проектів – “Thuislozen Tea”, започаткований з 1992
року, - спрямований на подолання проблеми безпритульності і
бродяжництва підлітків і молоді. Основний контингент проекту
- молоді люди у віці до 25 років, які не мають протягом трьох
місяців постійного місця проживання, які не вчинили злочинів,
але замічені органами правопорядку. Практична реалізація
проекту забезпечується спеціальними службами (бюро). Їх
фахівці не вживають яких-небудь насильницьких способів
залучення бездомних підлітків у систему своєї роботи, як
наприклад, викликів повістками, примусових приводів. У бюро
приходять тільки ті підлітки, які насправді хочуть змінити своє
життя, хто готовий прийняти допомогу й одночасно взяти на
себе відповідальність за реалізацію своїх життєвих планів.
Інший проект – “Yoorkoming Thuisloosheid” - передбачає
роботу із запобігання втеч із інтернатів, а також конфліктних
ситуацій, що виникають між співробітниками інтернату і його
вихованців. Робота з даного проекту тісно перетинається із
першим проектом, оскільки 70% всіх бродяг - колишні
вихованці інтернатів. У Нідерландах існують різні види
інтернатів, деякі з них нагадують наші, українські. Вони також
створені органами утворення або соціального захисту
населення, у них постійно проживають 100, 200 і більше
вихованців. Діти, що проживають у них, відвідують звичайну
міську школу. Є інтернати, створені з ініціативи недержавних
благодійних організацій або окремих осіб і за підтримкою
державних і місцевих органів влади. У таких, як правило,
проживає 8-12 вихованців. Вони швидше нагадують
молодіжний гуртожиток. Кожний вихованець має окрему
кімнату, яку він облаштовує на свій розсуд, сам робить ремонт і
прибирання. Мешканці мають право приймати гостей. Гарантом
порядку й дисципліни є погроза виключення підлітка із проекту,
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що означає для кожного втрату життєвих перспектив. У такому
інтернаті є побутові приміщення, юнаки і дівчата вчаться
господарювати, розраховувати бюджет, що складається зі
скромних соціальних виплат, є приміщення, де проводяться
різні заняття адаптаційно-навчального характеру, тренінги,
організується спільне дозвілля.
79% території Нідерландів охоплено проектом “Halt” – це
робота з підлітками, які допустили дрібні крадіжки або акти
вандалізму. Суть цього проекту полягає в тому, що підліткові,
який вчинив правопорушення, пропонується відшкодувати
матеріальний або моральний збиток власною працею. Він може
відмовитися, але в цьому випадку буде мати справу з місцевими
органами правопорядку. Всі правопорушення перевіряються в
поліції за такими критеріями: 1) величина нанесеного збитку не
повинна перевищувати певної суми (приблизно тисячу доларів);
2) якщо це друге правопорушення, то воно має бути вчинено не
раніше, ніж через рік після першого; 3) третє правопорушення
виключає можливість участі підлітка в проекті “Halt”. У цьому
випадку участь у програмі можлива тільки за рішенням органів
юстиції. Якщо правопорушення задовольняє цим критеріям, то
матеріали по підлітку з поліції направляються в бюро “Halt”.
Працівник бюро виступає як посередник, намагаючись знайти
компроміс між батьками підлітка, потерпілим і прокуратурою.
Підліткам пропонується кілька варіантів усунення наслідків
правопорушення, домовленість оформляється документально, і
бюро стежить за його виконанням всіма сторонами. У випадку
відмови дається хід протоколу про правопорушення.
Для роботи з школярами, які кинули або планують кинути
школу, здійснюється комплекс заходів у рамках проекту
Stichting psychologisch pedagogisch instituut. Цей проект працює
за такими напрямами: 1) допомога підліткам, які навчаються у
звичайній школі, але, втратили з нею всякі зв'язки; 2) допомога
підліткам, які не втратили зв'язку зі школою, але наявні ознаки
дезадаптації (відставання в навчанні, високий рівень
конфліктності); 3) спеціальна школа для підлітків, які внаслідок
різних причин не можуть повернутися до регулярних занять у
звичайній школі.
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Олександр Пентелейчук
Науковий керівник - доц. Тимчук Л.І.
Організація вільного часу і дозвілля школярів:
соціально-педагогічний аспект
Особливої актуальності в роботі соціального педагога
набувають питання організації вільного часу і дозвілля дітей і
молоді, адеж саме такий фахівець покликаний максимально
залучити особистість до дозвіллєвої сфери, створювати
оптимальні умови для її духовного росту та реалізації творчих
умінь, сприяти розвитку її самостійності, ініціативи та
активності.
Вільний час школяра розуміємо як частину позаробочого,
позанавчального часу, що є сферою формування й вияву різних
рівнів вільної життєдіяльності, безпосередньо спрямованих на
всебічний і гармонійний розвиток особистості.
Повсякденні спостереження підтверджують, що існування
величезної кількості вільного часу в переважної більшості
школярів, їх соціальна незадіяність провокує розвиток
антисоціальної поведінки. Уседозволеність, розбещеність,
наплювацький «пофігізм», бажання побавитися, «відірватися»,
продемонструвати свою чинність і міць, «крутість»,
проявляються найчастіше самі по собі – просто так, «від нема
чого робити», підкріплені утриманською установкою до життя,
є основними причинами небувалого зростання правопорушень
серед людей молодого віку.
Маючи глибоку переконаність, що процес пізнання
навколишнього світу, пошуку свого місця в ньому у великій мірі
можна вести за допомогою свого дозвілля, ми провели
опитування серед школярів, поставивши їм низку запитань.
Відповіді на них засвідчили, що нинішні школярі вбачають
проблему в організації дозвілля найперше у дефіциті коштів. На
другому ж місці стоїть проблема «нікуди піти», такий же
відсоток молоді не відчувають проблем з організації дозвілля.
Наступною є проблема браку часу. 12,5 % молоді вважають, що
вони не вміють організовувати свій час. І на останньому місці
проблема відсутності друзів, з якими можна кудись піти.
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Також респондентам ми поставили запитання, щоб дізнатися,
як відпочиває молодь. Отримані відповіді нас не здивували
понад 50% респондентів найчастіше проводять свій вільний час
перед екранами моніторів, в тому числі за комп’ютерними
іграми, причому їм подобаються ігри агресивні.
Окремий блок запитань спрямовувався на виявлення так би
мовити «популярності» організації дозвілля за допомогою
алкоголю. Як не дивно, але 75% опитаних підтвердили, що уже
мають досвід вживання алкоголю (а це учні 9-х і 10-х класів).
Інший показник трохи кращий – тільки 36% вважає алкоголь
бажаним елементом дозвілля, 55 % - заперечують, 9% вважають
можливим вживання алкоголю залежно від ситуації.
Не хочеться вважати, що вся та частина підростаючого
покоління, яка часто вживає спиртні напої обов'язково доходить
до такої стадії, коли їх вже можна назвати хворими або
алкоголіками, але, за даними опитування, не можна сказати, що
дана тема не актуальна й проблематична. Варто додати, що це
безпосередньо стосується дозвілля учнів середньої та старшої
школи, адже багато з них вважають уживання спиртних напоїв у
компанії, кращим для себе проведенням часу.
Отже, проаналізувавши всі відповіді на поставлені запитання,
можна виділити такі проблеми:
1. Насильство в комп'ютерних іграх і їхній вплив на психіку
підлітка.
2. Вживання спиртних напоїв серед підлітків.
3. Брак коштів у значної частини молоді не може забезпечити
їй гідне дозвілля.
Розв’язання цих проблем можливе за умови ефективної
діяльності відповідних фахівців, серед яких і соціальний
педагог. У другому розділі роботи ми детально розглядаємо
найбільш дієві форми і методи соціально-педагогічної роботи
соціального педагога, які потенційно можуть привернути увагу
й пробудити інтерес школярів й таким чином сприяти
правильній і конструктивній організації їх вільного часу. Серед
таких – різні види ігрових технологій, залучення школярів до
соціального проектування, використання ефектних шоутехнологій. Сутність кожної технології та методика
використання детально розкриті в тексті роботи.

292

Інна Перепелюк
Науковий керівник – доц. Кобилянська Л.І.
Основні теоретичні засади соціально-педагогічної
підтримки батьків дітей з особливими потребами
Зміст роботи із сім’єю у цілому зумовлюється наявними у неї
проблемами. Сім’я, що виховує дитину з особливими
потребами, вимагає як загальних, так і специфічних форм
підтримки. Соціальна підтримка в цілому розглядається
науковцями (О.Безпалько, А.Капська, Г.Лактіонова та ін.) як
система заходів суб’єктів соціально-педагогічної роботи,
спрямована на вирішення проблем осіб, які перебувають у
складних життєвих обставинах, шляхом надання їм допомоги чи
необхідних видів соціальних послуг; система заходів,
спрямована на створення умов, що дозволяють забезпечити
соціальну захищеність людей [1,с.94]. Серед найбільш
поширених видів соціальної підтримки – матеріальна,
психологічна, педагогічна, правова.
Матеріальна підтримка надається шляхом виплат пенсій,
компенсацій, допомоги на лікування та оздоровлення;
забезпечення продуктами харчування, одягом, медикаментами,
засобами для пересування тощо. Психологічна – спрямована на
мобілізацію внутрішніх ресурсів клієнта, з метою зміни
уявлення про безвихідь його становища, відновлення захисних
сил організму, формування впевненості та мотивації щодо
подолання почуття тривоги, страху чи провини, психологічних
комплексів, невпевненості у своїх силах, зміцнення активної,
діяльнісної особистісної позиції. Така підтримка надається під
час консультацій, бесід, тренінгів, зустрічей груп самодопомоги.
Педагогічна підтримка орієнтована на превентивну та
оперативну допомогу шляхом надання необхідної соціальнопедагогічної інформації, проведення просвітницьких заходів,
консультацій, бесід тощо. Усі ці види підтримки актуальні для
батьків, які виховують дітей з функціональними обмеженнями.
Однією з форм соціальної підтримки є соціальний супровід
(соціальне супроводження) як вид соціальної діяльності, що
передбачає впродовж певного (іноді досить тривалого) терміну
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надання конкретній сім’ї комплексу правових, психологічних,
соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціальномедичних, інформаційних послуг, а також, у разі потреби,
спільно з іншими фахівцями (психологами, педагогами,
юристами, медичними працівниками та ін.) з різних установ та
організацій. Мета соціального супроводу − поліпшення життєвої
ситуації, мінімізація негативних наслідків чи навіть повне
розв’язання проблем одержувача послуг. Виділяють чотири
основні ознаки соціального супроводу: комплексність послуг,
що надаються; їх тривалий термін; залучення до здійснення
супроводу інших фахівців, використання ним потенціалу
громади; згода одержувача послуг на соціальний супровід та
його активна позиція щодо здійснення спільними зусиллями
змін на краще.
Російські учені (Л.Мардахаєв, С.Расчетіна та ін.) соціальнопедагогічну підтримку визначають як діяльність соціального
педагога з надання превентивної й оперативної допомоги
родинам у розв’язанні їхніх соціально-педагогічних проблем у
середовищі життєдіяльності [2]. Вона передбачає: процес
підтримки, націлений на задоволення базових потреб у безпеці,
самоповазі, любові; процес посередництва, процес супроводу.
Отже, сутнісною особливістю соціально-педагогічної підтримки
є те, що потреба в ній виникає тоді, коли в індивіда або групи
складається проблемна ситуація у відносинах із соціальним
середовищем. Вона завжди має адресний характер і спрямована
на те, щоб розв’язати індивідуальні проблеми. Соціальнопедагогічна підтримка сім’ї, яка виховує дитину з особливими
потребами, розглядається в контексті процесу, що базується на
зверненні до внутрішніх сил родини та передбачає
співробітництво, сприяння, співдружність сім’ї й соціальних
інституцій у розв’язанні сімейних проблем.
Список літератури:
1.Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі:
навч. посібник/О.В.Безпалько. – К.: Центр учб. л-ри, 2009. – 208 с.
2.Словарь по социальной педагогике: учеб. пособие /[Автор-сост.
Л.Мардахаев]. – М.: Академия, 2002. – 368 с.
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Лариса Петечел
Науковий керівник – доц. Боднарук І.М.
Гігієна голосу у вокальній діяльності дітей
Спів – це дуже складний психофізіологічний процес. Його
потрібно розглядати не тільки як функцію голосового апарату:
процес співу – координована робота всього організму, в основі
якої лежить діяльність кори головного мозку і підкірки разом із
периферійною нервовою системою [3, с.123].
У процесі співу розвиваються виконавські навички учнів, їх
музичні та творчі здібності, формується інтерес до музичного
мистецтва. Спів також дуже корисний і для фізичного розвитку
школярів. Він зміцнює дихальну та серцево-судинну системи,
розвиває і тренує слух, артикуляційний апарат.
У загальноосвітніх навчальних закладах учитель музики
повинен
постійно
говорити
учням
про
небезпеку
перенапруження голосу як у мові, так і при співі. Необхідно
прищепити дітям переконання, що голос – це дуже ніжний
інструмент і його треба берегти.
Для співу необхідні внутрішня повна фізична свобода
виконавця і його природна поза. Стояти треба рівно, тримаючи
ноги в першій позиції, вільно опустивши руки та розправивши
плечі. При співі сидячи голову та корпус потрібно тримати
рівно, руки покласти на коліна, спиною не спиратися на спинку
стільця [1].
Енергією співочого і розмовного голосу є правильне дихання.
Повітря при співі треба набирати через рот і ніс. Дихання має
бути безшумним, без піднімання плечей, щоб нижні ребра трохи
розходилися вбоки.
Дуже часто виникає ситуація, коли вокаліст знаходиться в
несприятливих акустичних умовах і співає в заглушеній кімнаті.
У результаті голосові зв’язки перенапружуються і голос
перестає підкорятися співаку.
Формування співацького голосу залежить від того, наскільки
правильно діти користуються ним. Основними причинами
неправильного
функціонування
голосових
органів, їх
перенапруження і перевтоми є спів у невластивій певному
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голосу теситурі, зловживання верхніми звуками, форсоване
звучання, надмірно тривалий спів, неправильні звички
голосоутворення, спів у хворобливому стані.
Спів вимагає значного нервового і м'язового напруження,
тому швидко втомлює дітей. Тому загальна тривалість співу на
уроці не повинна перевищувати для першокласників 10 хвилин.
У наступних класах вона може бути доведена до 15-20 хвилин з
перервою після 10 хвилин співу. Вже при перших ознаках втоми
треба залучати учнів до іншої діяльності. Не можна допускати,
щоб вони йшли з уроку з втомленими голосами [2, с.411].
Особливо важливо дотримуватися гігієни дитячого голосу у
період мутації. У цей час відбуваються відчутні зміни у
голосовому апараті, ослаблюється нервово-м'язова енергія не
тільки гортані, але й всього співацького механізму. Тому
потрібно співати помірним і спокійним звуком в обмеженому
діапазоні. Спів також повинен бути обмежений у часі.
Школярі повинні усвідомлювати небезпеку голосового
перенапруження і дотримуватись правил режиму і гігієни голосу
у повсякденному житті: у холодну пору року намагатися не
виходити на вулицю одразу після співу, не пити холодні напої,
правильно харчуватися, спати не менше 8 годин на добу,
постійно загартовувати свій організм.
Отже, вчитель музики повинен пам'ятати, що для збереження
голосу, крім правильного добору репертуару і його
використання, необхідно активно впроваджувати комплекс
профілактичних засобів, які попереджають різні проблеми та
захворювання дитячого голосового апарату.
Список літератури:
1. Кушка Я. С. Методика музичного виховання дітей : навч.
посібник для вищ. навч. закладів культури і мистецтв I-II рівнів
акредитації у 2-х частинах / Я. С. Кушка. – Вінниця : НОВА КНИГА,
2007. – Частина I. – 216 с.
2. Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти : навч.метод. посібник / О. Я. Ростовський. – Тернопіль : Навчальна книга –
Богдан, 2011. – 640 с.
3. Хлєбнікова Л. О. Методика хорового співу у початковій
школі: метод. посібник / Л. О. Хлєбнікова. – Тернопіль : Навчальна
книга – Богдан, 2006. – 216 с
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Ольга Петрів
Науковий керівник- асист. Беспалько Г.М.
Особливості загартування дітей дошкільного віку
в умовах ДНЗ
Дошкільний навчальний заклад має великі можливості для
зміцнення здоров’я, покращення фізичного розвитку дітей,
їхньої рухової активності. Зокрема оздоровчий напрям
передбачає
фізичний
розвиток
дитини,
покращення
функціональних можливостей організму, підвищення його
опірності до несприятливих факторів внутрішнього та
зовнішнього середовища, надаючи домінантну роль здоров’ю у
всіх формах роботи з дітьми. Загартування є важливою формою
оздоровчої роботи як надійний засіб зміцнення здоров’я,
попередження застудних захворювань, загартування волі.
В умовах ДНЗ загартування розглядається як система
загартувальних процедур у режимі дня, а не поодинокі заходи.
Їх організація – справа відповідальна, адже загартування треба
проводити з великою обережністю, старанністю, під пильним
контролем медиків, встановлюючи індивідуальні дозування для
кожної дитини, враховуючи її настрій, емоційний стан, бажання
виконувати ту чи іншу процедуру [2,с.17]. Традиційно
застосовують загартувальні процедури в усіх вікових групах,
організовуючи загартування відповідно до програми виховання
та навчання дітей дошкільного віку [1,с.78].
У побудові загартовування треба виходити з того, що воно
має усувати або принаймні нівелювати наслідки впливу тих
умов, які нормують терморегуляцію. З іншого боку, воно
повинно забезпечувати більш успішну адаптацію до тих
температурних умов, які сучасна людина змінити не може
(наприклад, значний перепад температур при переході з
приміщення назовні або навпаки).
При загартуванні потрібно керуватись такими принципами:
послідовність, систематичність, урахування індивідуальних
особливостей, без страху, негативних почуттів. У загартуванні
дитячого організму використовуються такі фактори: повітря,
вода, сонячне тепло, що поділяються на традиційні та
нетрадиційні способи загартування.
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До традиційних спосбів загартування належать:
-загартування сонцем – перебування дітей на свіжому повітрі
у будь-яку погоду та поєднання загартування повітрям і сонцем
із виконанням фізичних вправ, передбачених руховим режимом
дитсадка.
-загартування повітрям – ранкова зустріч дітей, ранкова
гімнастика та фізкультурні заняття на свіжому повітрі, рухливі
ігри, фізкультурні розваги , Дні здоров’я, піші переходи.
-загартування водою – місцеві та загальні водні процедури.
Обливання холодною водою на повітрі; денний сон на
свіжому повітрі впродовж року; ходьба по вологих килимках
просочених розчином морської солі, йоду, відварами трав;
ходьба
по
глині;
полоскання
горла
прохолодною
водою;відвідування сауни – все це входить до нетрадиційних
способів загартування [1,с.37].
Отже, загартувальні процедури підвищують працездатність
дитини, гартують її здоров’я. На нашу думку і думку багатьох
педагогів, ця тема завжди актуальна, тому що тема здоров’я та
його зміцнення турбувала і турбуватиме наступні покоління.
Кожен дошкільний навчальний заклад обирає собі той вид
заходів, який більше відповідає його умовам, але найпростіші
загартуванні процедури засобами природи мають знайти
відображення в усіх режимних процесах життєдіяльності дітей і
формах роботи з фізичного виховання. Найбільш доцільні в
режимі дошкільного закладу
такі природні методи
загартування, як тривале перебування на свіжому повітрі,
умивання й обливання ніг, полегшений одяг ,ходьба босоніж та
інші. Усе це є важливим чинником, який, безумовно, впливає на
загартування активне й позитивне ставлення дітей до
загартувальних процедур.
Список літератури:
1.Артюхова Ю. «Як загартувати свій організм» Изд. "Харвест"
Мінськ 1999. т.2. – 336 с.
2. Гращенко Л. Методика загартування в умовах дитсадка./
Гращенко Л. – «Дошкільне виховання», 2010 №3-16-19 с. (
Щомісячний – науково – методичний журнал міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України).
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Анна Петрушка
Науковий керівник – доц. Ковальчук І.В.
Соціально-педагогічна профілактика
тютюнопаління у загальноосвітньому навчальному
закладі
Сучасний стан суспільного життя України визначається як
загальними рисами, притаманними великим містам, так і
специфічними
особливостями,
зумовленими
наявністю
молодіжного середовища. На сьогодні викликає велике
занепокоєння виразна тенденція до збільшення останніми
роками поширення тютюнопаління серед молоді, зокрема серед
підлітків загальноосвітніх навчальних закладів. Результатами
численних досліджень встановлено, що початок тютюнопаління
для більшості курців припадає на молодий вік — до 18 років, у
т.ч. перші спроби вживання тютюну у чверті з них на вік до 10
років [2]. Куріння та підлітки - соціальна проблема суспільства,
як для тієї, що його палить, так і для некурців. Усі батьки,
здавалося б, розуміють, що для захисту дітей від проблем
нашого сучасного суспільства, потрібно дати своєму чаду
необхідні знання, навчити робити правильний вибір, вміти гідно
сприймати невдачі та поразки, не кривити душею і бути чесним
перед самим собою, вміти відповідати за свої вчинки. Але часто
наша надмірна опіка викликає протест і агресивну поведінку з
боку дітей, і тоді їм доводиться самим утверджуватися на вулиці
і в компанії своїх однолітків, де вони і стикаються з багатьма
неприємностями . Коли ми кажемо підліткам, що їм не можна
курити, бо вони ще діти, ми провокуємо їх доводити власну
“дорослість” саме через куріння. Тому основний принцип, із
якого варто виходити, надаючи їм допомогу, – це ставитися до
них так само, як до людей будь-якого іншого віку . Більшість
тих, що палять, спробували першу сигарету, будучи підлітками,
хоча про шкоду куріння кожен начувся з дитячих років, не
кажучи вже про те, що на кожній пачці сигарет написано, що
куріння небезпечне для здоров'я. Основна причина куріння - це
занижена самооцінка. Хлопцям сигарета зазвичай дозволяє
відчути себе мужнішим, хоча постійне куріння, навпаки,
уповільнює зростання м'язової маси. Досвід багатьох практиків
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переконує: серед підлітків справді чимало тих, хто тільки
робить перші спроби курити, проте є й такі, що неодноразово
намагалися це зробити – тому потребують професійної
допомоги
соціального
педагога.
Зміст
профілактики
тютюнопаління передбачає досягнення мети зміни та
перебудови взаємодії різних зовнішніх і внутрішніх факторів,
умов соціального виховання, які обумовлюють виникнення
даної проблеми, створення умов для повноцінної діяльності та
задоволення ними своїх потреб способом, який не приводить до
негативних наслідків. Основними методами профілактичної
роботи є бесіди про здоровий спосіб, розповіді,лекції, створення
каталогу літератури про здоровий спосіб життя, тренінги, свята,
зустрічі з спеціалістами у галузі психології, медицини,
волонтерські заходи. Їх реалізація забезпечуватиметься
кваліфікованими соціальними педагогами, фахівцями у галузі
права. Ефективність профілактичної роботи залежить від
дотримання основних її принципів: забезпечення права підлітка
на вільний вибір своєї поведінки, обмеженої таким же правом
інших людей, відмова від намагання маніпулювати ним;
гуманний характер профілактики; добровільна участь у
профілактичних заходах; безпечність профілактичних дій для
дітей та підлітків; відповідність профілактичних дій віковим та
індивідуальним
особливостям;
переконуючий
характер
профілактики. Отже, профілактика тютюнопаління у дітей та
підлітків буде ефективною лише в результаті систематичного,
комплексного використання різних форм, методів, засобів у
поєднанні з діяльністю, спрямованою на створення умов для
їхньої повноцінної життєдіяльності та самореалізації.
Список літератури:
1. Александров А.А., Александрова В.Ю. Профилактика
курения: роль и место психолога //Вопросы психологи. – 1999. – № 4. –
С. 35-42.
2. Динаміка поширення тютюнопаління, вживання алкоголю та
наркотичних речовин серед учнівської молоді України: 1995, 1999,
2003 роки / О.М. Балакірєва, О.О. Яременко та ін. – К.: ДІПСМ, 2003. –
174 с.
3. Тютюнопаління та його профілактика // Шкільний світ. – 2004.
–№ 2. – Додаток. – С. 1-3; № 4. – С. 3-12.
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Організаційно-методична робота з дитячими
художніми колективами у позашкільних музичноосвітніх закладах
Позашкільна освіта – сукупність знань, умінь та навичок, що
отримують вихованці, учні і слухачі в позашкільних навчальних
закладах у час, вільний від навчання в загальноосвітніх та інших
навчальних закладах. Велике місце в позанавчальних заняттях
учнів посідає танець.
Танець – це мистецтво, а всяке має відображати життя
вибразно-художественной формі. Специфіка хореографії у тому,
що думки, почуття, переживання людини вона передає без
допомоги мови, засобами руху, і міміки.
Танцювальне мистецтво на Буковині з кожним роком набуває
все більшої популярності. У нашому краї люблять танець, який
являє собою синтез різних мистецтв: музичного, драматичного,
мистецтва живопису та скульптури. Тому не випадково
спостерігається велика популярність, особливо серед молоді до
танцювального мистецтва.
Мета: розвиток мотивації особистості до пізнання і
творчості, створення умов для творчого, інтелектуального,
духовного і фізичного розвитку дітей та юнацтва у вільний від
навчання час.
Вміння організовувати колектив, для цього необхідно добре
володіти організаторськими навичками в вмінням повести за
собою людей різних вікових категорій, та також виховання в
учасників колективу принципів поведінки в колективі,
організованості відчуття відповідальності, взаємодопомоги.
Художній керівник – передова людина свого часу, людина
високої культури та глибоких знань, досконало володіє
основами професійного майстерності.
Керівник танцювального колективу в першу чергу повинен
з’ясувати який з типів хореографічного колективу він обирає.
Різниця між типами в першу чергу проявляється в формах їх
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організацій. Існують так звані танцювальні гуртки, студії танцю,
ансамблі та театри танцю. Крім цього є ансамблі народного
танцю різних народів: румунського, молдавського,українського,
російського і т.п., та колективи які мають в своєму репертуарі
танці різних народів. Залежно від типу колективу заняття в
ньому і характер репертуару відрізняється.
Незалежно від того, який з типів колективу обере керівник,
система роботи над репертуаром у колективі повинна бути
глибока продумана, визначена організаційна форма та
налагоджена систематична навчально-виховна робота.
Кожен учасник, який прийшов у танцювальний колектив,
насамперед повинен навчитися володіти своїм тілом, вільно
координувати рухи. Для цього існує система вправ, вивчаючи
котрі учасники набувають необхідні якості: стійкість,
виворотність, виразність…
Гуртки діляться на чотири вікові категорії: підготовча,
молодша, середня та старша група. Кількість учасників у
одному гуртку не повинна перевищувати 15-20 осіб, інакше
керівник не зможе приділити належної уваги кожному зокрема.
Робота в танцювальному колективі складається з трьох
основних розділів: організаційного, навчального та постановчого, концертно-виконавська діяльність тісно поєднується з
усією діяльністю колективу.
Діяльність гуртків, виступи у концертах планується так, щоб
одне доповнювало інше, і концертні виступи мали характер
творчих звітів перед глядачами про виконану роботу й досягнені
успіхи.
Список літератури:
1. Кобзар, Барш Степанов і Харічко, Надія Федорівна Проблеми
виховання в позашкільних закладах. - К.: Рад.шк. 1969
2. Орлик П.І., Шевченко А.В. Позашкільній роботі – науковий
підхід Рад.шк. 1986 № 1. 95с.
3. Про діяльність позашкільних закладів України в нових умовах
Інформ.збірник Мін-ва освіти України – 1992р № 17-18 27-43.
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Вікторія Піщальник
Науковий керівник – асист. Чернописький О.М.
Взаємозв’язок маніпуляції та емпатії
Спілкуючись, майже щоденно, люди зустрічаються з
маніпулятивним впливом, але не завжди його можуть
помітити, і тим більше захиститися від нього. Під
маніпуляцією
зазвичай
розуміється
один
із
видів
психологічного впливу, який використовується для досягнення
одностороннього виграшу [3, с.176].
Люди кожен день спілкуються з безліччю різних людей: з
близькими, колегами по роботі, сусідами, просто з
незнайомими людьми в транспорті. І, звичайно, всі впливають
один на одного тим чи іншим способом, намагаючись
"підігнати" дії інших під сценарії власного життя. Адже вони
намагаються змусити інших грати за власними правилами,
опиратися їх тиску.
Усі люди різні, дехто легко піддається маніпулятивному
впливу, дехто сам є мніпулятором, але ми вважаємо, що
слабшими людьми керувати легше. Тому можна припустити,
що людина, яка дуже емпатійна, чутлива, ранима, буде більше
піддаватися під вплив, ніж людина, яка має «твердий»
характер і стійко стоїть на своїх позиціях.
За К.Роджерсом поняття емпатії полягає в наступному.
Бути емпатійним означає сприймати внутрішній світ іншого
точно, зі збереженням емоційних і смислових відтінків.
Начебто стаєш цим іншим, але без втрати відчуття «начебто».
Так, відчуваєш радість або біль іншого, як він їх відчуває, і
сприймаєш їх причини, як він їх сприймає. Але обов'язково
повинен залишатися відтінок «начебто»:
начебто це я радію чи засмучуюся. Якщо цей відтінок
зникає, то виникає стан ідентифікації [1, c.63].
Емпатія пов’язана з проникненням у переживання іншого
суб’єкта шляхом “відчування”. Основними формами емпатії
вважають співпереживання та співчуття. Співпереживання
передбачає переживання суб’єктом тих же почуттів, які
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відчуває інший шляхом ототожнення з ним. Співчуття – це
формальне переживання почуттів іншого безвідносно до
власного стану [2, c.99].
Крім зазначених форм, виокремлюють такі види емпатії:
1) емоційний, в основі якого – механізми проекції та
наслідування моторних та афективних реакцій іншого;
2) когнітивний базується на інтелектуальних процесах
порівняння, аналогій тощо;
3) предикативний трактується як здатність до передбачення
афективних реакцій іншого у конкретних ситуаціях [2, с.106].
Якщо характеризувати взаємозв’язок цих двох понять
«маніпуляції» та «емпатії», то можна припустити, що чим
більше людина емпатійна, тим більше вона буде піддаватися
маніпулятивному впливу, оскільки маніпулятор буде
використовувати проти неї її ж власні емоції. Так зване
«маніпулювання емоціями». Маніпулювання емпатією
виявляється у формі переконання, умовляння, навіювання. Але
є і протилежна думка: маніпулятори не здатні до емпатії, і в
цьому їхня слабкість. Тому емпатійні люди також мають певні
перваги.
Отже, підсумовуючи, можна сказати, що такі явища, як
«емпатія» та «маніпуляція» є елементами міжособистісної
взаємодії і мають певний зв’язок між собою. Маніпулятори
обирають своїми «жертвами» емпатійних людей, бо ними
легше керувати, ніж іншими, а емпатійні люди також можуть
використати свої емоції та почуття проти маніпуляцій.
Список літератури:
1.Гиппенрейтер Ю. Б., Карягина Т. Д., Козлова Е. Н. Феномен
конгруэнтной эмпатии // Вопр. психол. 1993. № 4. С. 61 – 68.
2.Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія :
Підручник. – К.,1995. – С.99, 106;
3.КуницынаВ.Н. и др. Межличностное общение.- СанктПетербург, 2002.
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Світлана Повшок
Науковий керівник – доц. Бигар Г.П.
Особливості роботи вчителя з батьками
Батьки віддають дитину до школи з надією, що вона
потрапить до рук розумного, гуманного вчителя, який
забезпечить їй належне виховання. Лише за умов спільної,
узгодженої діяльності вчителів і батьків можна домогтися
успіхів у виховній роботі.
Оскільки значна кількість батьків не має належної
психолого-педагогічної підготовки і почуття громадянської
відповідальності за належне виховання своїх дітей, вчитель має
бути, з одного боку, сполучною ланкою між школою та сім'єю, а
з іншого – організатором підвищення педагогічної культури
батьків.
У школі необхідно створити стимулююче середовище для
розгортання спеціальної роботи щодо виховання батьків. Для
цього можливо використати наступні види та методи роботи:
відкриті уроки для батьків;дні відкритих дверей; батьківські
збори; бесіди (колективні, групові, індивідуальні); оформлення
куточків для батьків; підготовка тематичних папок; конференції
з досвіду сімейного виховання; психолого-педагогічні лекторії;
консультації психолога; соціологічні дослідження з актуальних
проблем сучасної сім'ї; заняття-тренінги для батьків з
підвищення батьківської ефективності; робота з групою батьків,
які мають подібні проблеми [2].
Ефективною формою забезпечення оптимальних умов
співпраці сім'ї та школи є відвідування сім'ї школяра. Класний
керівник має змогу ознайомитися із соціально-економічними
умовами виховання дитини в сім'ї, відчути і зрозуміти
психолого-педагогічний клімат у сімейному колективі, дати
поради батькам щодо створення сприятливих умов для
навчальної діяльності учня, інформувати їх про його успішність
і поведінку.
Вдаючись до цієї форми роботи з батьками, варто
дотримуватись низки вимог: відвідування сім'ї має бути
плановим, лише в разі нагальної потреби – позаплановим; треба
відвідувати сім'ї всіх учнів, а не лише тих, які мають проблеми у

305

навчанні та поведінці; необхідно кожного разу визначати мету і
зміст бесіди з батьками з урахуванням індивідуальних
особливостей конкретної дитини; завчасно попереджувати й
узгоджувати з батьками день і час візиту; інформуючи батьків
про навчально-виховну діяльність їхньої дитини, передовсім
необхідно розповісти про позитивне у навчанні та поведінці
учня, а після цього з дотриманням такту сказати про труднощі,
які виникають у навчанні, спілкуванні з товаришами, вчителями,
вести розмову про спільні дії у наданні допомоги дитині для
подолання цих труднощів.
Важливим правилом відвідування сім'ї учня педагогом є
створення такої атмосфери взаємовідносин між учителем, учнем
і його батьками, за якої візит був би однозначно бажаним,
очікуваним, корисним і приємним. Коли ж цього немає і батьки
з тривогою, а учень з острахом сприймають педагога-візитера,
то ліпше не відвідувати сім'ю, використовуючи інші форми
контактів [1].
Упродовж усього періоду навчання дітей у школі батьки
мають бути включені у своєрідний психолого-педагогічний
всеобуч. У цьому плані мас діяти система підвищення
педагогічної культури батьків, яка давала б їм змогу
розв'язувати актуальні завдання виховання своїх дітей з
урахуванням особливостей їхнього соціально-педагогічного й
анатомо-фізіологічного розвитку, з погляду віку і статі. Така
система реалізується проведенням навчання з батьками за
спеціальною програмою. Причому, підготовлені для розгляду
питання є лише орієнтиром у діяльності класного керівника.
Значне місце в системі роботи класного керівника з батьками
займає батьківський комітет. Це дорадчий виборчий орган, який
покликаний допомагати класному керівникові, вчителям в
організації навчально-виховного процесу з учнями.
Список літератури:
1. Омеляненко В.Л, Кузьмінський А.І. Теорія і методика
виховання. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 415 с.
2. План виховної роботи / Під заг.ред. В.В. Григораша. –
Х.:Основа, 2007. – 208 с.
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Юлія Поліщук
Науковий керівник – доц. Слюзко А.М.
Управління процесом морального виховання
молодших школярів на засадах біоетики
Найактуальнішою темою на сьогодні є гармонія людини у її
взаємовідносинах з іншими людьми,рослинами, тваринами, з
природою загалом тисячоліттями хвилювало людство.
З розвитком суспільства ці „вічні” проблеми набували все
конкретнішого звучання. У середині ХХ ст. фантастичні успіхи
новітніх біотехнологій загострили моральні проблеми, пов’язані
зі ставленням до життя людини, тварин, природи, до живого
взагалі.
Біоетика як система поглядів, уявлень, норм і оцінок, що
регулює поведінку людей з позицій збереження життя на Землі,
відіграє дедалі більшу роль у суспільстві.
Біоетика в школі - це перш за все частина морального
виховання. Отже, при впровадженні в школу біоетики
морального виховання знаходить ще одну складову.
Навчання біоетики в дітей проходить в 2 етапи:
На першому необхідно привити дітям думку про те, що всі
тварини потребують захисту - лише тому, що це живі істоти, вне
залежності від того, занесені вони до Червоної книги чи ні;
пояснити, что немає «корисних» і «шкідливих» тварин, навчити
бачити в усіх тваринах тільки гарне, пояснити, що відношення
до слабших - це не те почуття, якого потрібно соромитися; .
На другому етапі вже можна постаратися розвивати в детях
потребу слідувати концепції права тварин у повсякденному
житті.
Найефективнішим
прийомом
розвитку
управління
моральним вихованням є робота з цілісним авторським текстом
через питання синтетичного змісту типу: „Як це
використовується у житті і чи корисно це для живої
природи?”.
Після усвідомлення учнями пізнавально-виховної суті для
відновлення цілісності твору необхідно знову звернутися до
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тексту для його відтворення з акцентом на розвиток творчого
підходу: виразнеперечитування, декламація, інсценування.
Отже, робота з управління процесом морального виховання
в початковій школі дозволяє поетапно підвести їх до оволодіння
основними уміннями роботи з навчальною літературою,
забезпечити плавний перехід учнів від роботи з художньою
літературою до опрацювання навчальної статті.
Список літератури:
1.
Кордюм
В.
Біоетика:
минуле,
сучасне
і
майбутнє/В.Кордюм//Вісн. НАН України. – 2001. - №12.
2. Марьенко И.С. Нравственное становление личности / И.С.
Марьенко. – М.- 1985
3. Слюзко А.М. Біоетика і науково – художня книга/А.М.Слюзко,
В.І.Слюзко//Педагогічний дискурс. – 2010. - №8.
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Людмила Поп’юк
Науковий керівник – доц. Піц І.І.
Художня література як засіб формування творчої
особистості молодшого школяра
Завдання сучасної освіти полягає, насамперед, у формуванні
особистості з гнучким розумом, розвинутими потребами
подальшого пізнання та самостійної дії, з творчими здібностями.
Зміни в усіх сферах нашого життя безпосередньо впливають і на
літературну освіту школярів, адже література – це відображення
в художньому стилі життя людини та суспільства з усіма
складнощами і проблемами. Однак, щоб література здійснювала
свою виховну роль, треба виробити у людини вміння читати
художні твори, належносприймати дійсність, відображену в
художній формі, сформувати прагнення брати приклад з
позитивних героїв.
У наш час місце книги в житті підростаючого покоління
змінюється, оскільки на їх використання впливають як
інформаційні технології, так і телебачення. Найчастіше як
джерело інформації замість книг учні використовують
персональний комп’ютер, хоча всім відомо, що знання, фантазія,
логіка думки і міркувань, любов до рідної мови, уміння логічно
й образно розмірковувати виховуються лише читанням. Основне
завдання сучасної літературної освіти – формування уважного
читача з розвинутими творчими, розумовими, пізнавальними
здібностями, який у процесі роботи над твором, максимально
наближаючись до авторського задуму, готовий до критичної,
виваженої оцінки, обстоювання власної думки.
Щоб сформувати у молодших школярів читацьку
компетенцію учителю необхідно вирішити такі завдання:
зацікавити учнів читанням; розвивати постійну потребу у
читанні; вчити вибирати літературу, враховуючи вікові та
особистісні інтереси; створити належні психолого-педагогічні
умови для сприйняття, розуміння й оцінки прочитаного;
формувати навички аналізу художнього твору; організовувати
дослідницьку
роботу;
працювати
над
постійним
удосконаленням естетичного смаку школярів та ін. [1, 49].
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Ігрова діяльність – один із ефективних засобів підвищення
якості сприймання молодшими школярами художніх творів на
уроці читання. У структурі уроку читання ігрова діяльність має
форму дидактичної гри, ігрової ситуації, ігрового прийому,
ігрової вправи. Гра активізує психічні процеси діяльності
молодшого школяра (відчуття, сприймання, мислення, уяву,
пам’ять, увагу, волю, мову), які призводять до позитивних
зрушень у розвитку дитини. Використання на уроках
дидактичних ігор та ігрових моментів робить процес навчання
цікавим, створює у дітей бадьорий, творчий настрій, полегшує
засвоєння навчального матеріалу [2, 48].
Важливим засобом розвитку активності, самостійності
школярів у пошуках нового є літературні екскурсії. Вони
допомагають глибше ознайомитись з місцями, де жили і
працювали видатні письменники, з пам’ятками мистецтва, з
літературно-меморіальними музеями, дають можливість уявити
життя героїв, епоху, подіям якої присвячений художній твір.
Готуючись до уроку читання, вчитель повинен продумати
кожен його елемент. Головне, щоб протягом уроку учні активно
і творчо мислили. В. Сухомлинський радив учителям
початкових класів навчити усіх дітей читати так, щоб вони
вміли читаючи думати і думаючи читати [2, 49].
Творчість учителя породжує творчість учня. Якщо на кожний
урок намагатися підбирати такі види навчальної діяльності, які
дають матеріал для роздумів, можливість виявити ініціативу і
самостійність,
потребують
розумового
напруження,
винахідливості, творчості, це зацікавить дітей, викликає
позитивні емоції, сприятиме пошуку, формуванню школяра як
читача. Без високої культури читання, наголошував
В. Сухомлинський, немає ні школи, ні справжньої розумової
праці. Читання є основою опанування всіх наук, розвитку
людського інтелекту.
Список літератури:
1. Геруля Г. Шляхи літературного розвитку молодших школярів /
Галина Геруля // Початкова школа. – 2008. – №5. – С.48-50.
2. Стадник Л. Читаємо, думаючи, і думаємо, читаючи / Людмила
Стадник // Початкова школа. – 2010. – №2. – С.47-49.
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Артур Пороховник
Науковий керівник – доц. Проскурняк О.П.
Специфіка психічного та особистісного розвитку
депривованих підлітків
Аналіз наукової літератури з питань соціалізації дітей в
умовах депривації дає підстави стверджувати, що на даний час
проблема соціальної адаптації вихованців закладів інтернатного
типу є недостатньо розробленою. Зазначимо, що в працях
Я.Гошовського,
І.Дубровіної,
Н.Карасьова,
В.Мухіної,
Л.Осьмак, А.Прихожан, А.Рузської, О.Сухоленової, Н.Толстих,
Т.Юферєвої частково висвітлена специфіка психічного та
особистісного розвитку депривованих підлітків. Зокрема,
зазначається, що під впливом звуженого спектру соціалізації у
вихованців
шкіл-інтернатів
відбувається
формування
особливого типу особистості, яка характеризується бідністю
мотивації поведінки, переважанням орієнтації на зовнішній її
контроль, звуженістю діапазону самооцінних ставлень, низьким
рівнем вияву саморегуляції поведінки, які стають на заваді
свідомій побудові сімейних стосунків. Процес статевої
соціалізації як інтеріоризації та відтворення в індивідуальній
поведінці статево співвіднесених нормативів і приписів
відбувається в активній взаємодії особистості та суспільства.
При цьому статево-рольова поведінка індивіда, його
психосексуальний розвиток, становлення статевої свідомості є
не тільки об’єктом соціалізуючих впливів, але й результатом
самовизначення у соціумі, у континуумі маскулінностіфемінності, самовиявлення Я-чоловік, Я-жінка [3].
Основною
суб’єктивною
детермінантою
ґендерної
соціалізації є концепція Я як інтегральне уявлення індивіда про
себе як статеву істоту, ставлення до себе як до чоловіка чи
жінки у минулому, сьогоденні та майбутньому. Набуття
ґендерної ідентичності охоплює формування статевої свідомості
та самосвідомості, набуття досвіду виконання статевих ролей та
сексуальної поведінки [2]. Кожен етап онтогенезу робить свій
внесок у набуття дитиною ґендерної ідентичності. Протягом
пубертатного періоду дівчатка і хлопчики переходять на якісно
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новий рівень розвитку фізичного та соціального Я. Видозміна
статево-рольової поведінки, намагання виконання ролі
дорослого на тлі фіксації психічних переживань на генітальній
сфері та вторинній статевій ідентифікації призводить до
особистісних криз, гіперболізації маскулінної чи фемінної
поведінки, дистанційованості реального і ідеального Я. Як
засвідчують дослідження, дисгармонія складових статеворольового Я породжує проблеми у самоствердженні, розумінні
та прийнятті себе та інших. Що ширший соціальнопсихологічний
простір
для
реалізації
статевовікових
особливостей концепції Я у соціально-адекватних формах, то
ефективнішим виявляється процес ґендерної соціалізації та
навпаки [1].
Уникнення
стереотипів
статево-рольової
поведінки,
андрогінізація статевих ролей на тлі розуміння природи
людської сексуальності та тілесної організації індивіда має бути
наріжними положеннями статевої соціалізації дітей та памолоді.
Адже розвиток самосвідомості в дитячому віці – це складний
психічних процес, який проявляється у сприйнятті індивідом
численних образів самого себе в різних сферах діяльності і
спілкування [3]. Актуальними проблемами статевої соціалізації
вихованців інтернатних закладів залишається створення
соціально-психологічних умов, які б готували до повноти
виконання у відкритому соціумі за межами школи-інтернату
статевих ролей за умови їх взаємодоповнюваності та
взаємозамінності в усіх сферах буття людини, особливо в
родині.
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Ірина Похила
Науковий керівник – доц. Прокоп І.С.
Диференціація в початковій ланці освіти
Сучасна школа суттєво змінює пріоритети. Її вектор
поступово переміщується від навчання – як нормативно
побудованого суворо регламентованого процесу, до учіння – як
індивідуальної діяльності школяра, що потребує педагогічної
підтримки та корекції. Саме ці підходи лягли в основу
особистіснозорієнтованої технології навчання, головною
ознакою якої у психолого-педагогічному вимірі є особлива
увага до індивідуальності людини, чітка орієнтація на свідомий
розвиток самостійного критичного мислення. Необхідним
механізмом її реалізації, зокрема у початковій ланці освіти,
служить диференційований підхід до учнів у педагогічному
процесі.
Еволюція розвитку проблеми диференційованого навчання
тісно пов’язана з історичним розвитком людства та педагогічної
науки. Зародження даної ідеї відбулося ще в античні часи, коли
філософи розглядали дитину як особистість, що потребує
розвитку своїх індивідуальних рис.
Необхідність диференційованого підходу до учнів в сучасній
школі зумовлена стратегічним завданням освіти ХХІ ст. –
забезпечення розвитку та самореалізації кожної особистості і є
предметом досліджень сучасних вчених (М.Смирнова,
О.Савченко, С.Логачевської та ін.). Саме тому диференціація
навчання і виховання учнів на сучасному етапі стала
основоположним
принципом
роботи
загальноосвітніх
навчальних закладів України і передбачає максимальне
врахування освітніх потреб, можливостей і пізнавальних
інтересів
школярів.
Педагогічний
сенс
диференціації
ґрунтується на уявленні про дитину як неповторну особистість,
в результаті чого сприяє ранньому виявленню схильностей і
здібностей дітей, створення оптимальних умов для їх розвитку
та попередження неуспішності і відставання учнів молодшого
шкільного віку. Безумовно, важливою у даному сенсі є
диференціація в початковій школі – фундаментальній ланці
загальної середньої освіти. Це зумовлено перш за все
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важливістю завдань цієї ланки освіти: формування розгорнутої
навчальної
діяльності
учнів
шляхом
оволодіння
організаційними,
логіко-мовленнєвими,
пізнавальними,
контрольно-оцінними уміннями і навичками; набуття
молодшими школярами особистісного досвіду культури
поведінки в соціальному та природному оточенні, співпраці у
різних видах діяльності.
Ученими обґрунтовано, що, відповідно до вікових
особливостей дітей молодшого шкільного віку, найефективніша
у початковій школі внутрікласна диференціація. У цьому віці
інтереси учнів та їх особисті якості знаходяться на стадії
початкового та недостатньо стабільного стану, тому
диференційований підхід доцільно здійснювати шляхом
створення мобільних груп, характерною ознакою яких є
динамічність.
Для здійснення диференційованого підходу до учнів
необхідне спеціальне сприятливе дидактичне середовище, яке
забезпечується об’єктивними та суб’єктивними психологопедагогічними чинниками. Для успішної реалізації даного
підходу до молодших школярів на уроках у початковій школі
вчитель повинен: систематично діагностувати особливості
протікання пізнавальної діяльності кожного учня, здійснювати
диференційований
підхід
на
кожному
етапі
уроку;
застосовувати найбільш ефективні способи диференціювання
завдань; визначати найближчі педагогічні завдання у роботі з
кожним учнем; передбачати труднощі, які можуть виникнути у
розвитку кожної дитини; використовувати на уроці групову
диференціацію – найбільш сприятливу за висновками вчених у
початковій школі; поєднувати у структурі уроку фронтальну,
індивідуальну, групову, форми роботи.
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Анжела Приймак
Науковий керівник – проф. Галус О.М
Соціально-педагогічні умови формування
організаційної культури менеджера освіти
Організаційна культура в розумінні провідних науковців у
цій галузі визначається як стійке зібрання цінностей, символів,
ритуалів та історій, за допомогою яких можна управляти
людьми на їхніх робочих місцях (теорія Діла й Кеннеді).
Відповідно до теорії Піттерса й Уотермена, організаційна
культура – це система поділюваних цінностей, які проявляються
через різні культурні артефакти: історії, міфи й т. ін.
Організаційна культура, як зазначено в короткому
енциклопедичному довіднику із соціології за редакцією В. І.
Воловича, – специфічне поєднання цінностей, відносин, норм,
звичок, традицій, форм поведінки та ритуалів, які існують в
організації.
Багаторічний управлінський досвід у системі освіти
допомагає нам усвідомити, що розвиток організаційної культури
в системі управління загальноосвітніми навчальними закладами
є важливою соціально-педагогічні основою.
Ролі, які виконує керівник ЗНЗ, широко висвітлені в
педагогічній теорії та практиці. А організаційна та
культуротворча роль, які можна об’єднати в поняття
«організаційна культура управління школою», - малодосліджена
проблема.
Дослідження організаційної культури (як явища) у світовій
теорії і практиці управління почали розвиватися в межах
гуманістичного підходу до організації та управління людьми в
ній, де основним завданням управління є адаптація організації
до зовнішнього середовища та його подальша зміна за
допомогою розвитку організаційної культури, що допомагає
впливати на діяльність організації через встановлені цінності,
норми, традиції, мову тощо; озброює керівників спеціальною
системою понять, яка робить щоденне керівництво людьми
осмисленим і зрозумілим. У межах гуманістичного підходу до
управління важлива роль належить культурному контексту
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управління персоналом, а ефективний організаційний розвиток
розглядається не лише як зміна структур, технологій і навичок, а
й зміна цінностей, які лежать в основі спільної діяльності
людей.
У системі управління школою та за умов утвердження різних
сприятливих факторів і соціально-педагогічних основ щодо
успішної управлінської діяльності йде зміна самої структури
педагогічного мислення керівника. Із нього знімається зайвий
контроль за «егалітарною педагогікою» (знання, уміння і
навички) на користь стратегії розвитку особистості сучасної
історичної доби. Менеджер освіти враховує у своїй педагогічній
і управлінській діяльності, що результатом нового педагогічного
мислення, нової філософії освіти як системи оновлених поглядів
на навчально-виховний процес є організаційна культура школи.
Це така система життя шкільного колективу, коли панує
ініціатива, організація, реалізація задуманого, коли вчителі й
учні усвідомлюють, що і як їм робити, коли є взаємна повага,
взаємодопомога, вимогливість, емпатія, альтруїзм тощо.
Провідником такої культури має бути директор школи і його
команда.
Оволодіння новими управлінськими технологіями в системі
управління школою неможливе без розуміння соціальнопедагогічних основ організаційно-культурного підходу, який дає
всебічне розуміння процесів еволюції та функціонування
освітніх закладів з урахуванням глибинних механізмів
поведінки: від керівника – до учителя – і до учня.
Складниками організаційної культури керівника ЗНЗ є
науковий світогляд, наукова ерудиція, духовне багатство,
педагогічна майстерність, управлінські здібності, природнопедагогічні людські якості, педагогічна техніка (культура
зовнішнього вигляду, культура мови, культура спілкування,
педагогічна етика, педагогічний такт, прагнення до
самовдосконалення).
Список літератури:
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Науковий керівник – асист. Голодрижук А. В.
Особистісна тривожність як фактор формування
страху у дітей
Страх – емоція, що виникає в ситуаціях загрози біологічному
або соціальному існуванню індивіда і спрямована на джерело
дійсної чи уявної небезпеки [2, с. 481]. К. Ізард відзначав, що
страх переживається як тривожне передчуття, неспокій,
побоювання. У людини виникає відчуття, що ситуація вже не
під контролем, вона відчуває все більше невпевненості у
власному благополуччі, страх переживається як почуття
абсолютної незахищеності і невпевненості у власній безпеці [4,
с. 218]. Одним з напрямків вивчення страхів є дослідження
особистісних і ситуаційних чинників, що обумовлюють їх
виникнення. У якості особистісної детермінанти страху
найчастіше розглядають саме тривожність.
Страх – ефективне відображення у свідомості людини
конкретної загрози для її життя та благополуччя. На відміну від
страху, тривога – це переживання віддаленої та неясної
небезпеки. Саме невизначеність того, як можна уникнути цього
переживання, характеризує відчуття тривожності.
У страху і в тривозі є спільний емоційний компонент у
вигляді почуття хвилювання і занепокоєння, тобто в обох
поняттях відображено сприйняття загрози або відсутність
почуття безпеки [3, с. 7-8]. Страх і тривога як відносно
епізодичні реакції мають свої аналоги у формі більш стійких
психічних станів: страх – у вигляді остраху, тривога – у вигляді
тривожності. Якщо страх і частково тривога – скоріше,
ситуативно обумовлені психічні феномени, то острах і
тривожність – навпаки – особистісно вмотивовані і, відповідно,
більш стійкі [3, с. 7, 11].
Сучасні
дослідження
тривожності
спрямовані
на
розходження ситуативної тривожності, пов'язаної з конкретною
зовнішньою ситуацією, і особистісної тривожності, що є
стабільною властивістю особистості, а також на розробку
методів аналізу тривожності, як результату взаємодії
особистості та її оточення. Можна виділити дві великі групи
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ознак тривоги: перша – фізіологічні ознаки, що протікають на
рівні соматичних симптомів і відчуттів; друга – реакції, що
протікають у психічній сфері [3, с. 10-11].
Коли мова йде про вплив тривожності на поведінку і
розвиток особистості, про саморегуляції стану тривоги, про
тривожний тип особистості, тощо – порівняно легко досягається
взаєморозуміння між фахівцями, незалежно від їх теоретичних
поглядів [1, с.7]. Тривожність не пов'язана з якою-небудь
певною ситуацією і проявляється майже завжди. Цей стан
супроводжує людину в будь-якому виді діяльності. Тривожність
дитини багато в чому залежить від рівня тривожності
оточуючих її дорослих. Висока тривожність педагога або
батьків передається дитині. У сім'ях з доброзичливими
відносинами діти менш тривожні, ніж у сім'ях, де часто
виникають конфлікти [1, с. 10].
При дослідженні дитячих страхів і рівня тривожності, нами
були проведені наступні методики: тест тривожності Р. Темпла,
М. Доркі, Психодіагностична діаграма, Незакінчені речення,
Малюнок страху. У результаті – прослідковується чіткий зв’язок
між
рівнем
тривожності,
суб’єктивним
сприйняттям
психологічного клімату в сім’ї, в школі, в місті та в світі і
страхами дітей. Досліджувані, що вносили до діаграми велику
кількість чорного кольору, який відповідає за зло, відзначаються
високим рівнем тривожності (за тестом Р. Темпла, М. Доркі). Це
13 % з вибірки. На малюнках страхів також помітні тривожність
і напруженість, рівень яких прямо-пропорційний кількості
дитячих страхів.
Тривожність – суб'єктивний прояв неблагополуччя
особистості, який може проявлятись як емоційний стан, так і як
стійка риса особистості, яка здійснює значний вплив на
виникнення страхів у дітей.
Список літератури:
1. Вард И. Фобия. – М.: Проспект, 2002. – 78 с.
2. Головин С.Ю. Словарь практического психолога. - Мн.: Харвест,
1998. – 800с.
3. Захаров А. И. Дневные и ночные страхи у детей. — СПб.: Изд-во
«СОЮЗ», 2000. — 448 с; илл
4. Изгард К. Эмоции человека. - М.: Просвещение, 1980. – 320 с.
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Антон Прокутко
Науковий керівник – асист. Пасніченко В.В.
Особливості сприймання чуток
про кінець світу – 2012
Кожному із нас досить часто доводиться бути об'єктом
сприйняття чуток, незалежно хочемо ми того чи ні. Чому ж
чутки є настільки масовим явищем, що детермінує процес їх
розповсюдження і специфіку їх сприйняття та відношення до
них? Чутки з'являються там, де відсутня інформація або її не
достатньо. Це є своєрідний соціально-психологічний інструмент
стратифікації невідомої інформації, який здійснюється як
довільно так і мимовільно. Чутки – циркулююча форма
комунікації, за допомогою якої люди, знаходячись у невизначеній ситуації, об'єднуються створюючи при цьому її
розумну інтерпретацію, використовуючи всі свої інтелектуальні
можливості [1]. Чутки беруть активну участь у впливі на наші
взаємовідносини у всіх сферах нашого життя.
Чутки є відносно новим предметом для професій-ного
аналізу соціологів і психологів, тому що з появою і розвитком
нових умов життя чутки набувають нових специфічних функцій.
Про тенденцію розповсюдження чуток можуть свідчити данні
соціологічного дослідження А.Є. Дмітрієва [2]. Якщо в 1992
році з чутками стикалися 63,4% опитуваних, то в 1995 – вже
71,85%. Великий внесок у дослідженні та тлумаченні
психологічних властивостей чуток зробив Г. Оллпорт, зокрема
його праця «Психологія чуток» [3].
Одним з основних предметів вивчення психології чуток є
їхня функціональність. Нашу увагу привернуло ставлення
людей до чуток і їхнє сприймання.
Мета нашого дослідження: Аналіз специфіки сприйняття
чуток особистістю та її ставлення до чуток про кінець світу 2012
року.
Для дослідження використовувалися: 1) Шкала самооцінки
ставлення до чуток; 2) Авторська анкета, в якій оцінювалося
ставлення до чуток про кінець світу-2012. У дослідженні взяли
участь студенти 3-го курсу в кількості 15 осіб.
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Ставлення до чуток (проранжоване від максимального да
мінімального): частота зустрічі з чутками (63,5), вплив чуток на
власні емоції (53,7), рівень сприймання чуток; (49,5), вплив
чуток на міжособистісні відносини (46,7); швидкість
розповсюдження чуток у вашому оточені (44,8), рівень довіри
чуткам (36,3); використання (передача) чуток (36), користь від
чуток (29,6).
Інформацію про кінець світу 21 грудня 2012 року 20 %
опитаних вважають абсолютно недостовірною, 46 % просто
недостовірною, 34 % відносно достовірною, 0 % близькою до
дійсності.
Як показав кореляційний аналіз задіяність особистості у
перебігу, використанні та передачі чуток, її активність, корелює
з впливом чуток на саму особистість. Наприклад, висока
активність та емоційність при взаємодії з чутками як явищем
зменшує сензитивність до чуток про кінець світу (-0,58) та
почуття страху перед чутками про кінець світу (-0,72). Також з
почуттям страху перед чутками про кінець світу негативно
корелює і рівень сприймання чуток особистістю (-0,54).
Висновок: Отримані результати свідчать про те, що певні
особистісні фактори впливають на процес сприйняття чуток.
Специфіка сприймання особистістю чуток має певні детермінуючі зумовленості, які корелюють між собою: підвищена
емоційність у сприйманні чуток у загальному збільшила поріг
емоційної чутливості по співвідношенню до чуток про кінець
світу зменшила почуття страху перед цією інформацією. Можна
стверджувати що особистісні особливості мають безпосереднє
відношення до процесу сприймання чуток,зміну почуттів до
інформації, яка надходить до нас у форматі чуток.
Список літератури:
1. 2. Беззубцев С. Слухи, которые работают на вас. – СПБ.: Питер,
2003. с.182.
2. Потеряхин А.Л. Психология слухов (Научно-практическое
пособие). – Черновцы, – 2000. – с 68.
3. Allport, G. W. & Postman, L. J. (1945). The basic psychology of
rumor. Transactions of the New York Academy of Sciences, 8 (Series III),
61-81.
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Наталія Процків
Науковий керівник – доц. Лісова О.С.
Особливості Я-концепції підлітків з
гастроентерологічними захворюваннями
Інтерес з боку психології до проблематики вивчення «Яконцепції», який набув упродовж останнього часу сталого
характеру, зумовлений низкою обставин і теоретичного, і
практичного порядку. Це пояснюється внутрішньою логікою
розвитку психології і відповідно до цього – зміною ракурсу
осмислення нею своїх засадних принципів і концептуального
апарату. Адже «Я-концепція» як сукупність усіх уявлень
індивіда про себе і сполучена з їх оцінкою виступає базою для
формування зрілої особистості [2, с.10] .
Особливі труднощі у становленні адекватної, позитивної «Яконцепції» переживають діти та підлітки, які опинилися у
складній ситуації хронічного захворювання. Поширеність
гастроентерологічної патології серед підлітків у сучасному світі
дуже різко підвищується, тому вивчення психологічних аспектів
даної проблеми надзвичайно актуальне, адже моторні,
вегетативні, гуморальні та центральні процеси в людини не
можна ізолювати від її душевного стану.
Результати досліджень вітчизняних науковців свідчать, що у
підлітків із гастроентерологічними розладами більш негативне
самосприйняття, ніж у їхніх здорових однолітків. Найтиповіша
відмітність у самосприйнятті психосоматично хворих підлітків –
порушення у сприйнятті власного фізичного «Я-образу» [3,
с.85].
Крім того, особистість хворих підлітків з гастроентерологічною патологією характеризуються збідненою
фантазією. Часто поряд з даною хворобою спостерігаються й
інші психосоматичні порушення, такі як лихоманка, серцеві
симптоми, ревматизм тощо. Крім того, у таких пацієнтів
констатують зростання кількості нещасних випадків і
оперативних втручань [4, с.790].
Також для них характерною є залежність від матері.
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У підлітків залишається бажання захисту і допомоги, сильна
прив'язаність до материнської фігури, тоді як батько може
зайняти лише другорядне становище, коли його «визнають».
У деяких випадках підлітки відмовляються від своїх бажань,
що походять з оральної сфери переживань, і тим самим
фруструють самі себе. Вони позбавлені спокою, агресивно
переслідують свою мету, компенсаторно прагнуть до
незалежності і постійно хочуть довести свою силу.
Наочне уявлення про конфлікти у хворих із захворюваннями
шлунка
охарактеризовані
Ф.Александером:
інфантильні
бажання залежності мають тут специфічний зміст - отримати
шляхом пасивного харчування любов і увагу - спонукання, які
вступають у конфлікт зі збільшеним Я. Орально-рецептивні
бажання, які на міжособистісному рівні означають безпеку,
близькість, любов, турботу, а на рівні їжі - бути нагодованим,
можуть не реалізуватися з двох причин. Вони будуть
відхилятися через внутрішню амбівалентність, наполегливу
самостійність і самоствердження, зневагу, надкомпенсацію або
будуть фрустровані внаслідок зовнішньої відмови, внаслідок
втрати тих чи інших осіб або внаслідок перевантаження себе
роботою, самостійністю або відповідальністю [1, с.95-110].
Отже, у підлітковому віці радикально міняється «Яконцепція». Її вплив на подальший розвиток особистості
надзвичайно вагомий. Порушення в сприйнятті власного
фізичного «Я-образу», негативне самосприйняття – одні з
основних
характеристик
при
гастроентерологічних
захворюваннях. А їх усунення, на нашу думку, є
найважливішим завданням у контексті подальшого формування
здорової та повноцінної особистості.
Список літератури:
1.Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и
применение. –м.: ЭКСМО-Пресс, 2002.
2. Берн Е. Развитие Я-концепции и воспитание. – М.: Прогресс,
1986.
3. Булах І.С. Концептуальна модель становлення моральної
самосвідомості особистості у підлітковому віці //Психологія. Збірник
наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, Вип.. 16, 2002.
4. Малкина – Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического
психолога. - М.: Эксмо, 2005.
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Вікторія Прушківська
Науковий керівник – доц. Слоневська І.Б.
Організація управління інноваційним навчальним
закладом як засіб розвитку творчості педагога
В
умовах
глобалізації
світової
економіки,
постіндустріального, інформаційного етапу розвитку цивілізації,
упровадження інформаційних технологій в усіх країнах Європи
здійснюються різні за змістом реформи національних систем
освіти. Освіта і наука сьогодні стають пріоритетними
чинниками розвитку соціально-економічного, духовного та
політичного життя будь-якої країни. Сьогодні визначальним
чинником багатства країни є знання. У цих умовах особливого
значення набуває проблема інновацій у сфері знань. Широкий
спектр інноваційних проблем, їх активне впровадження в
освітню галузь є ключовим напрямком роботи Міністерства
освіти і науки України та його підрозділів, науковців АПН,
вищих навчальних закладів України. У контексті приєднання до
Болонського процесу перед українською вищою школою
постали завдання: внести зміни до структури, змісту, стандартів,
форм національної вищої освіти; забезпечити якість підготовки
спеціалістів на рівні європейських стандартів, адаптацію
навчальних
планів,
упровадження
інформаційнокомунікаційних технологій у навчальний процес, розвиток
системи неперервної освіти з використанням інформаційнокомунікаційних технологій. Інноваційні методи забезпечують
підняття освіти, її багатогранних секторів на якісно новий
рівень.
Основним проблемам освітньої інноватики в сучасній теорії і
практиці присвячені праці І. Бома, Л. Буркової, Л. Ващенко,
Л.Даниленко, Д. Джонсона, П. Дроб’язка, О. Дусавицького,
В.Живодьора, О. Козлової, М. Рюгера, Дж. Мейерса,
А.Підласого, Н. Погрібної, С. Подмазіна, О. Попової,
І.Пригожина, Г. Селевка, К. Ушакова, Н. Федорової,
А. Хуторського, Н. Юсуфбекової.
Ці працісвідчать про те, що науково-педагогічна думка
поступово іде шляхом розробки та стимулювання розвитку
освіти. Однак, поки що залишаються недостатньо розробленими
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технології управління процесом впровадження інновацій, які б
відповідали сучасним потребам освіти, що залишає перспективи
для подальшого дослідження у цьому предметному полі.
Ефективність
реалізації
нововведень
на
рівні
загальноосвітнього навчального закладу значно залежить від
багатьох чинників, і, насамперед, від інноваційного потенціалу
школи [2, с.98].
Інноваційний потенціал школи – це здатність створювати,
сприймати та реалізовувати нововведення. На цій основі
створюється модель інноваційного розвитку загальноосвітнього
навчального закладу, яка обґрунтовує можливості школи щодо
інноваційної
діяльності:
матеріально-фінансовий
та
особистісний потенціал школи.
Матеріально-фінансовий потенціал школи передбачає:
наявність у навчальному закладі приміщень для проведення
колективних заходів; зручний режим експлуатації цих
приміщень; наявність копіювальної техніки, фінансових
можливостей забезпечення інновації (оплата додаткової праці
педагогів, гнучкість щодо використання коштів).
Особистісний потенціал школи – це професійні можливості
педагогічного
колективу,
керівників
для
здійснення
інноваційної педагогічної діяльності та можливості учнівського
контингенту.
Інноваційний потенціал школярів передбачає наявність
досвіду творчих справ, колективної діяльності, здатності до
самостійної навчальної діяльності та саморозвитку, достатній
загальнокультурний рівень, різноманітні інтереси.
Важливою складовою інноваційного потенціалу є здатність
навчального закладу до створення інноваційного середовища:
наявність високого освітньо-культурного рівня батьків
школярів, можливостей залучення науковців-консультантів з
інноваційної роботи та співпраці з ВНЗ, позашкільних закладів
та установ, підприємств тощо.
Список літератури:
1. Гаврилюк О. О. Розробка перспектив розвитку навчального
закладу відповідно до потреб ринку праці та професійнокваліфікаційних вимог до фахівців: навч.-метод. посіб. /
О. О. Гаврилюк. – Хмельницький, ХНУ, 2005. – 46 с.
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Вікторія Рабинюк
Науковий керівник – доц. Гуцуляк Н.М.
Психологічна готовність молоді до шлюбу
Шлюб – це добровільний союз чоловіка і жінки, заснований
на взаємній прихильності й особистій домовленості,
оформлений у встановленому законом порядку, спрямований на
створення і збереження родини. Одним із факторів
сприятливого функціонування сім’ї є готовність молоді до
шлюбу, тобто сформована система соціально-психологічних
установок особистості, що визначає емоційно-психологічне
ставлення до способу сімейного життя, до його цінності.
Проблема психологічної готовності молоді до створення сім’ї
набуває в сучасних умовах особливої актуальності як в
теоретичному, так і в практичному аспектах. На жаль, в останні
десятиліття чітко проглядаються негативні тенденції у сфері
сімейно-шлюбних відносин серед молоді: зменшується кількість
зареєстрованих
шлюбів,
спостерігається
поширення
консенсуальних шлюбів та відкладання реєстрації [1, с. 13].
О.Я. Кляпець, узагальнюючи всі існуючі в науковій
літературі погляди на поняття психологічної готовності, зводить
їх до двох основних підходів. По-перше, функціональний, згідно
з яким стан готовності зумовлюється стійкими психічними
особливостями, притаманними особистості в конкретній
ситуації (А.О. Денисенко, Н.Д. Левітов, Ф.П. Гєнов). По-друге,
психологічну готовність розглядають як складне утворення, до
структури якого входять когнітивний, мотиваційний та
емоційно-вольовий компоненти (С.С. Салаватова, О.Г. Мороз)
[3,с. 270].
Психологічну готовність до подружніх відносин Е.Еріксон
розглядає як складний соціально-психологічний процес, в основі
якого лежить достатньо сформована духовна зрілість, що
спонукає людину до пошуку інтимної психологічної близькості,
до єднання, діяти проти ізоляції та самотності.
На думку В.С. Торохтія, А.Н. Сіганова, Н.В. Римашевського
та інших дослідників, психологічна готовність людини до
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подружніх взаємовідносин формується з того моменту, коли
людина усвідомлює свою готовність до особливих інтимних
почуттів без побоювання якоїсь втрати в собі. Встановлюючи
дані відносини, кожна особистість отримує можливість
піклуватися про близьку людину, брати участь в її рішеннях,
нести відповідальність за партнера, створює умови для власної
безпеки та захищеності.
У
дослідженнях
М.І. Алексєєвої,
Є.Ф. Ачільдієвої,
С.В. Дворяка, Л.Ф. Бурлачука, Т.В. Говоруна, І.В. Гребеннікова,
І.В. Дубровіної, Д.В. Луцика, А.М. Прихожан розглядаються
такі аспекти психологічної готовності молоді до шлюбу, як
установки, уявлення, мотивація, знання та якості особистості
сім’янина.
Згідно з поглядами С. В. Ковальова, вихідним моментом
психологічної готовності людини до шлюбу та сім’ї є діяльне
розуміння нею суспільної значущості своїх дій, певних
зобов'язань один перед одним, відповідальності за родину та
дітей, добровільне прийняття неминучих у сімейному житті
клопоту й обмеження особистої свободи [2, с. 4].
Отже, підготовка до сімейного життя — це передусім
формування спрямованості на іншу людину, формування вміння
і бажання зрозуміти оточуючих людей, враховувати їхні
інтереси, смаки, настрої, звички. Це вимагає від фахівців
пошуку підходів і розробки спеціальних програм, спрямованих
на формування психологічної готовності молоді до шлюбу.
Список літератури:
1. Захарченко В. Г. Соціально-психологічні особливості
готовності молоді до подружнього життя / В. Г. Захарченко //
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студенческой молодежи к семейной жизни / В. Г. Сидоренко //
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Юлія Радчук
Науковий керівник – доц. Радчук В.М.
Психологія грошей
Проблема грошей традиційно розглядається в руслі
економічної галузі знань. З погляду економістів, гроші – це
товар, спеціальна споживча вартість якого робить його
загальним еквівалентом товарів, перетворюючи на капітал.
Окрім чисто економічних функцій (міра вартості, засіб обігу,
платежу, нагромадження), гроші є фактором формування
психіки людини у виживанні, існуванні, самозадоволенні,
посіданні певної страти в суспільстві тощо. Психологія грошей
– розділ економічної психології, що вивчає зміну психіки людей
та їх поведінку внаслідок впливу грошей.
Без дослідження ролі грошей у психологічному розвитку
особистості
неможливо
розкрити
механізм
реалізації
особистісних інтересів, які прямо впливають на установки та
мотивацію економічної діяльності людей. Як підкреслює
російський економіст В. Автономов, «Гроші, поряд з іншими
речами, можна вважати метою економічної поведінки. Через
них людина задовольняє свої потреби, зокрема таку сутнісну, як
потреба у свободі» [2].
З розвитком у нашій країні ринкових відносин, інтерес
українських вчених до цієї проблеми зріс. З’явилися праці, в
яких гроші досліджуються у зв’язку з соціалізацією особистості
(Г. Авер’янова [1], О. Козлова [3]). Є спроби системного аналізу
закономірностей функціонування грошей у соціальній взаємодії
з позицій соціологічного аналізу (С. Абрамова [3]).
Володіння грішми обумовлює різну поведінку людей у їх
самоствердженні. Іноді гроші виявляються єдиним засобом
зміцнити своє становище, суспільний статус чи сприйняття
самого себе, змінити образ „Я”. Вкладання грошей у
нерухомість, купівля речей підтримує почуття самореалізації.
Іноді для самозадоволення індивіда важливий сам факт
володіння грішми. Як стверджував У. Джемс:« особистість у
широкому розумінні – це „Я” плюс капітал і готівка, зміна яких
впливає на трансформацію „Я”»[4].
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Психологія грошей є однією з центральних проблем
економічної соціалізації, де гроші розглядаються як головний
фактор, завдяки якому забезпечується входження індивіда в світ
економіки. Етапи формування ставлення особистості до грошей
в процесі економічної соціалізації вперше визначив соціальний
психолог Б. Стасі [4] . Він показує, як у різних країнах у дітей
формуються уявлення про гроші залежно від особливостей
входження їх у світ дорослих. В процесі соціалізації поступово
змінюється уявлення індивіда про функціональне призначення
грошей, що не може не позначатися на формуванні його
особистості. В дитинстві гроші використовуються людиною для
численних споживчих потреб в економічному просторі купівлі –
продажу. Використання дітьми грошей суттєво впливає на
процес їх економічної соціалізації. Гроші, що є в користуванні
підростаючої молоді, отримали назву „кишенькових”.
Дослідження їх як фактора економічної соціалізації підлітків
уперше в українській економічній психології здійснено Г.
Авер’яновою [1, с. 87 – 96]. Проблема „кишенькових грошей”
пов’язана з моральним вихованням особистості.
Дослідження психології грошей тільки-но розпочинаються,
хоча ще в класичних психологічних школах можна знайти
паростки таких наукових пошуків. Проте єдиної теорії чи якоїсь
всеохоплюючої праці з психології грошей ще немає.
Трапляються тільки окремі розвідки, в яких робляться спроби
відстежити сприйняття грошей людьми, вплив грошей на
переконання й установки людей, ставлення до грошей чоловіків
і жінок, аналіз грошей як фактора любові та свободи.
Список літератури:
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Ольга Ріпей
Науковий керівник – асист. Марчук М. В
Вплив сімейних відносин на розвиток особистості
підлітка
Багато психологічних проблем дитини беруть свій початок
ще з дитинства. Різноманітні конфліктні ситуації, жорстокість з
боку батьків, недостатність любові – обставини, які травмують
дитячу психіку. Сім’ї належить визначна роль у процесі
розвитку особистості. Тому одним з найважливіших завдань
будь-якого суспільства і держави є здійснення прав дитини на
виховання в сім'ї.
Так, Е. Фромм, досліджуючи проблему становлення особи в
сучасному суспільстві, відзначав, що характер дитини є зліпком
характеру батьків і розвивається у відповідь на їх характер [1, С.
44].
Останнім часом спостерігається зростання числа дітей, що
виховуються в неблагополучних сім'ях, зростання розлучень,
ситуацій, коли дитина виховується одним із батьків, зростання
числа дітей народжених поза шлюбом, що приводить, як
затверджують багато вчених, до відхилень в поведінці дитини.
В. Сатір (1992), узагальнивши досвід своєї психотерапевтичної
роботи, виділила два типи сімей – «зрілі» і «проблемні». «Зрілі»
сім'ї відрізняються від «проблемних» тим, що «батьки вірять:
зміни неминучі – і в розвитку дітей, і в житті дорослих. Вони
приймають зміни як невід'ємну частину буття». За
спостереженням
Сатир,
«проблемні»
сім'ї
завжди
характеризуються низькою самооцінкою; ненапрямленими,
сплутаними, неясними, значно нереалістичними і нечесними
комунікаціями;
ригідними,
інертними,
стереотипними,
негуманними, ненаправлені на допомогу іншим і правилами
поведінки, що надмірно обмежують життя; соціальними
зв'язками, або що забезпечують спокій у сім'ї, або наповненим
страхом і загрозою. Для «зрілих» сімей характерні наступні
особливості: висока самооцінка; безпосередні, прямі, чіткі і
чесні комунікації; правила в цих сім'ях рухливі, гуманні,
зорієнтовані на прийняття, а члени сімей здібні до змін;
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соціальні зв'язки відкриті і повні позитивних установок і надій
[2, С. 64]. Для формування власного «Я» підлітка вирішальним
чинником є погляди і поведінка батьків. Завдяки їх правильній
позиції підліток створює про себе певну думку. При суворій
позиції дитина відчуває страх і оцінює себе негативно.
Виникнення у дітей різного типу порушень в поведінці,
пов'язаних з сімейним середовищем, свідчить про зниження
виховної функції батьківської сім'ї. Тому потрібно знати
особливості родинних стосунків, необхідні для нормального
розвитку дитини в підлітковому і юнацькому віці:
1) Зацікавленість і допомога батьків;
2) Здатність батьків слухати, розуміти та співпереживати;
3) Любов батьків і позитивні афекти в родинних стосунках;
4) Визнання і схвалення з боку батьків;
5) Довіра до дитини;
6) Відношення до дитини як до самостійної і дорослої
людини;
7) Керівництво з боку батьків;
8) Здатність подати хороший приклад для наслідування.
Сім'я є важливим фактором як психічного, так і фізичного
розвитку особистості. Тому ми, соціальні педагоги, повинні
проводити корекційну роботу з підлітками і їх батьками для
кращого розуміння один одного. Тут доцільно проводити різні
групові тренінги та індивідуальні роботи як з дитиною, так і з
батьками.
Отже, діти із сімей, в яких немає правильного виховання,
агресивні й запальні. Від них відвертаються батьки, друзі, та й у
самого підлітка складається досить негативний образ «самого
себе». Якщо батьки не можуть навчити свою дитину хорошій
поведінці і манерам, то вона в майбутньому може заподіяти
шкоду суспільству. Тому своєчасне виявлення та виправлення
помилок сімейного виховання є запорукою вдалого
коректування негативних рис особистості підлітка.
Список літератури:
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Науковий керівник – асист. Богданюк А.М.
Дитинознавство – великий скарб у вихованні
підростаючих поколінь українців
Кожен народ має свою специфічну історично обумовлену
систему виховання, яка покликана духовно відтворювати націю,
зберігати її в віках, примножувати культурно-історичні,
національні здобутки. Так і український етнос по зернині відбирав усе найкраще, що відповідало б його ідеалу виховання
справжньої людини, вважаючи виховання – «безцінним багатством», дитину – «дорогоцінністю», «а ще більшою дорогоцінністю – її виховання». Тож сьогодні дитина повертається як головний суб'єкт національного виховання, а народне дитинознавство
продовжує бути одним із найдієвіших чинників народного
виховання підростаючих поколінь [4, с. 32].
Дослідження основ українського народного дитинознавства
освячені іменами О. Духновича, К. Ушинського, С. Русової,
Г. Ващенка, І. Огієнка, В. Сухомлинського. Коло дослідників
української етнопедагогіки сьогодні розширюється: М. Стельмахович, Є. Сявавко, Ю. Руденко, В. Мосіяшенко та ін.
Народне родинне виховання сягає в глибоку давнину.
Великим щастям вважалося продовжувати і повторювати себе в
дітях. Найщасливішою була та сім'я, де лунало багато дитячих
голосів: «Без гілок не дерево, без дітей – не сім'я», «Діти –
окраса дому». Їх порівнювали із зірками, квітами: «Малі дітки,
що ясні зірки: і світять, і радують в темну нічку» [1, с. 549].
«Як росте одна дитина, то на старості трудна година» – прислів’я, яке доводить, що діти були опорою батьків в старості,
обов'язком дітей було піклування про батьків. На весіллі часто
можна було почути побажання: «Щоб ви мали дітей повну хату». Про багаточисельність української сім'ї говорять народні
пісні: «Ой, де куточок, то там і синочок, а на печі по дев'ять дочок». Коли господар будував хату, то обов'язково на новому місці садив калину, «щоб малих діточок колисала». А повір'я, що
гніздо ластівки під стріхою –ознака багатодітності – існує і нині.
Водночас із появою дітей сім'я повинна була піклуватися і
про їх виховання (колихати, годувати, няньчити, леліяти,
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бавити, пестити, викохувати, виховувати, научати тощо). Батьківське виховання відводить важливу роль гуманному ставленню до дитини, повазі до особистості, тому без уваги не залишались і діти-сироти, а в народі говорили: «Не ті батьки, що породили, а ті, що виховали». Дуже шкода, що ця традиція майже не
збереглася до нашого часу: діти потрапляють до дитячих
будинків, де виростають без материнської опіки [3, с. 18].
Ідеалом української народної педагогіки здавна є сім'я, де
взаємини складаються на основі рівноправності чоловіка і жінки, на засадах трудового співробітництва і взаємодопомоги у вихованні дітей, адже виховання дітей – найголовніший обов'язок
батька і матері. З народженням дитини головним обов'язком
батьків є піклування про здоров'я своїх дітей: щоби «спало не
плакало, росло – не боліло». Також здавна цінувалися такі якості, як стійкість, витривалість, відвага, чесність, працелюбність.
Отже, українська родинна система виховання, яка історично
склалася нашим народом, протягом багатьох віків головним
об'єктом виховання визначає дитину, а суб'єктами – батьків, родину, громадськість. А поєднання здобутків народної педагогіки
дитинознавства як скарбниці психолого-педагогічних знань народу про дітей із досягненнями сучасної науки – сплав, який
становить ідеальний варіант для виховання, що при належному
осмисленні й застосуванні батьками, вихователями, вчителями
«забезпечить реальні можливості для докорінної перебудови
виховання, допоможе націлити його в національне русло, на
етнізацію дитини, формування громадянина з власним національним обличчям, характером, ... людською гідністю, національною свідомістю та самосвідомістю» [2, с. 97].
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Христина Рогулька
Науковий керівник – асист. Степаненко О.П.
Психологічні детермінанти агресивної поведінки
в підлітковому віці
Підлітковий вік - один із найважливіших і водночас
найскладніший періодом в онтогенезі людини. Прояв агресії та
причини уникнення агресивності – це проблема, яка має
важливе психологічне та педагогічне значення.
В останні роки відзначається значне зростання агресивності
підлітків. Агресивна поведінка стає джерелом духовним
страждань не тільки батьків, але і самих підлітків, які нерідко
самі стають її жертвами з боку однолітків
Під агресією розуміють дію або тільки наміри дії, що мають
на меті заподіяння шкоди іншій людині. Це, звичайно, вузьке
трактування агресії й агресивності як властивості особистості, в
якій роблять акцент на наявність руйнівних тенденцій. Адже
людина не може у своєму житті що-небудь творити, не маючи
здатності до усунення та руйнування перешкод, що заважають
задоволенню його потреб.
Р. Берон і Д. Річардсон у фундаментальній праці «Агресія»
виділяють чотири основні детермінанти агресії: соціальні,
зовнішні, індивідуальні та біологічні [2, с. 126].
При характеристиці агресії, найчастіше, використовують два
основних поняття - агресивна поведінка (агресивні форми
поведінки) і агресивність.
Агресивні реакції засвоюються і підтримуються шляхом
особистої участі в умовах вияву агресії, а також у результаті
пасивного спостереження проявів агресії. Згідно з погляду на
агресію як на інстинкт або спонукання, індивідумів постійно
змушують робити насильство чи внутрішні сили, або
безперервно діючі зовнішні стимули (наприклад, фрустрація).
Теорії ж соціального навчання стверджують, що агресія
з'являється тільки у відповідних соціальних умовах, тобто, на
відміну від інших теоретичних напрямів, теорії цього напрямку
набагато більш оптимістично ставляться до можливості
запобігання агресії або взяття її під контроль.
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Існує велика кількість досліджень, які переконливо
показують залежність між негативними стосунками в системі
«батьки-дитина», емоційної депривації в сім'ї та дитячою
агресією. Встановлено, наприклад, що якщо у дитини склалися
негативні стосунки з одним або обома батьками, якщо тенденції
розвитку позитивної самооцінки і Я-концепції не знаходять
підтримки в оцінках батьків або якщо дитина не відчуває
батьківської підтримки і опіки, то ймовірність делінквентної,
протиправної поведінки істотно зростає , погіршуються
відносини з однолітками, проявляється агресивність по
відношенню до власних батьків [4].
Детермінантами виникнення агресивної поведінки є:
1) сімейні конфлікти (сварки з братами, сестрами чи партнерами
по грі); 2) передачі телебачення (кіно, детективи, наповнені
різними
проявами
агресії);
3)
суворість
покарання
(використовується виховні заходи, спрямовані на зниження
агресивності дитини);4) вплив рівня агресивності вчителя на
емоційний стан класу 5) характерологічні особливості самої
дитини, маючи часом біологічну детермінацію, також
зумовлюють його агресивність [3, с. 24-25].
Найбільш ефективними заходами для попередження та
подолання насильства можна визнати національні традиції та
групові ритуали (ігри, свята, обряди), що дозволяють конкретної
особистості інтегрувати свій агресивний потенціал і виражати
його соціально-прийнятними способами.
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Марія Романюк
Науковий керівник – доц. Бойчук І.І.
Психолого-педагогічні чинники формування
особистісної інтерпретації музичних творів студентами
у процесі виконавської підготовки
Важливою умовою фахової підготовки вчителя мистецьких
дисциплін є формування особистісної інтерпретації музичного
твору. Відомо, що процес роботи над музичними творами у
класі фортепіано тривалий і трудомісткий, і на практиці
найчастіше
приділяється
увага
лише
виконавському
(технічному) аспекту та максимальному заглибленню в
художній образ. У результаті такої роботи, незважаючи на
набуття значного власного досвіду виконавської інтерпретації,
майбутні вчителі зазнають значних труднощів в опрацюванні
музичного матеріалу з учнями.
Тому у процесі фортепіанного навчання потрібно
стимулювати студента до варіантного розучування програмних
музичних творів. Така робота передбачає пошук різних підходів
до опрацювання технічних труднощів виконання, розгляд
музичних творів з позиції учня, враховуючи його психологічні,
вікові, фізіологічні можливості. Розучуючи музичний твір, треба
намагатися не лише якнайглибше передати композиторський
задум, а ще – наповнити музику власними переживаннями,
прагнути, щоб його трактування було зрозумілим і цікавим
учням, хвилювало їх і викликало відповідну естетичну реакцію.
Використання
різноваріантних
підходів
розучування
музичного твору стимулює студента до пошуку музичновиражальних засобів: досягнення виразності інтонування через
порівняння з вокальною чи скрипковою технікою; тембрового
різномаїття через хорові чи оркестрові асоціації та ін.;
динамічного нюансування через втілення широкої амплітуди
почуттів, емоційного настрою.
Особливо важливе, на думку видатного українського
педагога В.О.Сухомлинського, вміння вчителя цікаво, образно
пояснювати учням матеріал. Яскраве, образне, доступне дітям
пояснення музики є засобом зацікавлення учнів музичним
матеріалом. Він переконував, що мистецтво виховання
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передбачає насамперед мистецтво говорити, звертаючись до
людського серця. Тож, слово вчителя – нічим не замінний засіб
впливу на учнів. «Коли йдеться про мистецтво, - продовжуючи
такі думки, зазначає Г. Падалка, - виразне слово вчителя відіграє
особливу роль, допомагаючи учням не лише розібратись у
структурі художнього образу, а і яскравіше збагнути його красу,
глибше сприйняти змістове наповнення музики» [1, 5]. Тож, у
процесі фортепіанного навчання майбутнього вчителя музики
необхідно постійно дбати про розвиток вербальних умінь
студентів, стимулюючи їх до словесних пояснень інтерпретації
музичного твору, розширення музичного тезаурусу.
Не менш важливий і виконавський аспект особистіснопедагогічної інтерпретації. Як наголошують відомі педагогимузиканти, від виразності виконавської інтерпретації вчителя
залежить і характер музичного сприймання учнів, і їхні музичні
враження, і естетичний розвиток загалом. Тож, виконавський
аспект особистісної інтерпретації охоплює не лише відтворення
майбутнім вчителем образного змісту музики, закладеного
композитором, і власного суб’єктивного його відчуття, а й
орієнтує на виклик відповідної естетичної реакції в учнів.
Пошуки
важливих
позицій
емоційного
узагальнення,
акцентування окремих деталей тембрової палітри, динамічних
зворушень, темпо-ритмічних засад для привернення уваги учнів
мають пронизувати виконавську діяльність майбутнього
вчителя.
Отже, важливою умовою формування особистісної
інтерпретації майбутніх учителів музики є поєднання
виконавської та лекційної діяльності у процесі професійного
навчання.
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Ольга Романюк
Науковий керівник - асист. Беспалько Г.М.
Співпраця дошкільного навчального закладу і сім’ї
у фізичному вихованні дітей дошкільного віку
Проблемі фізичного виховання дітей дошкільного віку
приділялася значна увага як в минулому, так і в сучасних
наукових дослідженнях з огляду на те, що своєчасне та успішне
формування рухової функції людини, особливо в дошкільний
період її життя, має першочергове значення для повноцінного
фізичного розвитку.
Про значення фізичного розвитку й цілеспрямованої роботи з
дітьми, яка його забезпечує, стверджували Ж.Ж.Руссо,
Ф.Фребель, К.Д.Ушинський, А.С.Симонович, С.Ф.Русова,
Л.С.Виготський, В.С.Бойко, М.Ю.Кістякової, І.М.Сєченов,
П.Ф.Лесфгарт, М.Л. Лазарєв, Е.С. Вільчковський та інші [1,3].
Взаємодія дошкільного закладу та його сім'ї у питаннях
здоров'я дитини значною мірою залежить від змісту, вкладеного
в поняття «взаємодія».
Успішність співпраці дошкільного навчального закладу і
сім’ї у фізичному вихованні дошкільників можливе лише за
умови комплексного використання всіх засобів фізичного
виховання: раціональний режим, харчування, загартовування (в
повсякденному житті; спеціальні заходи загартовування) і рух
(ранкова гімнастика, розвиваючі вправи, спортивні ігри,
фізкультурні заняття).
Для повноцінного фізичного розвитку дітей, реалізації
потреби в русі створені відповідні умови: у групах створені
куточки фізичної культури, де розташовуються різні посібники,
в тому числі і виготовлені руками вихователів. У дитячому
садку обладнаний фізкультурний зал для занять з різноманітним
фізкультурним обладнанням. Усе це підвищує інтерес малюків
до фізкультури, збільшує ефективність занять, дозволяє дітям
вправлятися у всіх видах основних рухів в приміщенні.
Інноваційна діяльність у співпраці дошкільного навчального
закладу та сім’ї у фізичному вихованні дітей дошкільного віку
характеризується системністю, цілісністю. Підбір засобів і
методів фізичного виховання визначається віковими (анатомо-
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фізіологічними, психологічними та моторними) особливостями
дітей.
Сьогодні взаємодія сім'ї та дитсадка у питаннях здоров'я
дитини часто характеризується взаємними докорами: батьки
звинувачують у хворобі дитини - дитсадок, педагоги – батьків.
Тим більше що, у дошкільній установі проводиться багато
різних заходів, зокрема потрібних і найефективніших, проте
робота з батьками сприймається як доповнення до основної,
оскільки співробітництво із сім'єю перестало бути чіткою
системою, яка органічно залучається до загальної системи
освітнього процесу.
Позитивні результати у дітей з фізичного виховання
досягаються
при
вмілому
поєднанні
різних
форм
співробітництва, за чиєї активної включенні до цієї роботи всіх
членів колективу дошкільного закладу та членів сімей
вихованців.
Отже, співпраця дошкільного навчального закладу та сім’ї у
фізичному вихованні зумовлена комплексним використанням
засобів фізичного виховання, природних факторів, гігієнічних
заходів, фізичних вправ, а також при поєднанні зусиль дитячого
садка, сім’ї й суспільства. Систематична робота ДНЗ з батьками
забезпечує оптимальні результати [2]. Усі засоби і форми, умови
і зміст співпраці дошкільного навчального закладу та сім’ї у
фізичному вихованні мають бути взаємопов’язані.
Запровадження чіткої системи фізичного виховання створює
необхідні передумови для зміцнення здоров’я, гармонійного
фізичного розвитку та доброї рухової підготовленості дітей
дошкільного віку.
Список літератури:
1. Вільчковський Е.С. Методика фізичного виховання в
дитячому садку. – К., 1979.-234с.
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Олена Ротар
Науковий керівник – к.пед.н., асист. Чорней І.Д.
Сутність та особливості особистісно зорієнтованого
виховання у сучасній загальноосвітній школі
Декілька останніх років ми спостерігаємо у нашій державі
активний розвиток гуманітарної культури, гуманітаризацію
освіти, гуманізацію соціального оточення, спроби подолання
технократизму виховної дії. Тому природно, що на перше місце
у вихованні теж поставлено гуманний підхід – в центрі
виховання дитина з її внутрішнім світом, інтересами, потребами,
здібностями, можливостями й особливостями [1, с.46].
Особистісно зорієнтоване виховання – це виховання, метою
якого є процес психолого-педагогічної допомоги дитині в
становленні її суб’єктивності, культурної ідентифікації,
соціалізації, життєвому самовизначенні [3]. І.Підласий
стверджує, що особистісно зорієнтоване виховання — це така
виховна система, де дитина є вищою цінністю і ставиться в
центр виховного процесу. Навколо особистості вихованця
концентруються всі інші пріоритети [4, с.304].
Особистісно зорієнтоване виховання базується на відомих
принципах гуманістичної педагогіки: самоцінність особистості,
повага до неї, природовідповідність виховання, добро і ласка як
основний засіб. Якщо гуманістична педагогіка виражає загальну
спрямованість виховання на потребі людини, то особистісно
зорієнтоване виховання — це технологія виховного процесу, що
розкриває, що і як потрібно робити вихователеві для досягнення
бажаного результату.
Серцевиною особистісно зорієнтованого виховання є воля.
Дітей не примушують виконувати ті чи інші вимоги, а різними
способами створюють такі умови, щоб дитина сама прийшла до
розуміння змісту даної вимоги особисто для себе, визнала і
прийняла її, захотіла виконати і виконала. Для досягнення цього
створені численні ефективні методи, педагогічний досвід
постійно збагачується новими знахідками.
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Педагог повинний пристосовуватися до процесу розвитку
школяра, але не втручатися в його плин. Система гуманних
відносин педагога з дітьми розпадається на три нероздільних
частини: розуміння, визнання та сприйняття дитини. [4, с.311].
В основі запропонованого підходу до розуміння та
організації особистісно орієнтованого виховання лежить
принцип індивідуалізації. Індивідуалізм – якість людини, яка
надає переваги особистим інтересам над будь-якими іншими.
Відповідно індивідуалізація особистості – це частина
соціалізації, яка представляє процес і результат осолодіння
особистістю самобутніми якостями самостійності, автономності
[3].
Реалізація принципу індивідуалізації здійснюється через
індивідуальне виховання. За формулюванням Г.Селевка, це така
організація педагогічного процесу, при якій: 1) вихователь
взаємодіє тільки з однією дитиною (на рівні «особистість» «особистість»); 2) дитина сприймає вплив тільки однієї
особистості із всіх оточуючих її людей; 3) школяр самостійно
взаємодіє тільки з педагогічним засобами (книжка, комп’ютер
тощо). Учений наголошує, що ці моделі можуть існувати як
окремо, так і разом [5, с.32].
Отже, особистісно зорієнтоване виховання, орієнтуючись на
індивідуальні особливості особистості школяра, забезпечує
гармонійне його виховання не порушуючи природних
здібностей та нахилів дитини.
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Науковий керівник – асист. Вакарчук О.І.
Ідея природовідповідності та «вільного виховання»
у творчості Ж. Ж. Руссо
Ідея природовідповідності й «вільного виховання» є однією з
фундаментальних у дидактиці й теорії виховання. Поряд з
іншими чинниками вона визначає зміст освіти, методи, засоби
навчально – виховного процесу, обсяг матеріалу, що вивчається,
його складність, тем викладу й ефективність засвоєння. Ідея
природовідповідності розглядається як форма пізнання змісту
поняття природовідповідності навчання і виховання. Значний
інтерес у цьому контексті становить теорія вільного виховання.
Найбільший внесок у розвиток педагогічної думки у 18
столітті вніс Ж.Ж.Руссо, який став основоположником концепції
природного, вільного виховання. Руссо посідав важливе місце
серед філософів-просвітителів в ідеологічній підготовці
французької революції 1789 року. Його погляди були повною
протилежністю феодальної педагогіки та повні гарячої любові
до дитини. Руссо вимагав активних методів навчання,
урахування вікових особливостей дитини, трудового виховання,
тісного зв'язку навчання з життям.
Зміст поняття "вільне виховання" є складною і
багатогранною проблемою, яка має внутрішні суперечності.
Дана проблема включає аналіз самої природи - особистості
дитини, розвитку її задатків, здібностей, вікових особливостей
та ін. У зв'язку з цим поняття "вільного виховання" ґрунтується
на положеннях вікової психології. В основі вільного виховання
"за Руссо" повинен лежати принцип проходження вказівкам
природи. Відповідно до цього принципу: 1) кожному віку
повинні відповідати особливі форми виховання і навчання;
2) виховання повинне носити трудовий характер і сприяти
максимальному розвитку самостійності й ініціативи учня;
3) інтелектуальному вихованню повинне передувати вправа
фізичних сил і органів почуттів вихованців [1, с.11].
Жан-Жак Руссо вважав, що людина зіпсована суспільством, і
єдина надія на виховання у відриві від цивілізації, на "лоні
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природи". Природне виховання, описане Ж.-Ж. Руссо у його
творі “Еміль, або про виховання”, складає основи
запропонованої ним вікової періодизації. Базуючись на
характерних ознаках, властивих дитячої природи в різних
щаблях природного розвитку, педогог встановив чотири вікових
періоди у житті дитині. Перший період від народження до 2
років, коли особливу увагу треба звертати на фізичне
виховання; другий - від 2 до 12 років - період "сну розуму", коли
потрібно розвивати "зовнішні відчуття"; третій - від 12 до 15
років (розумове виховання); четвертий - від 15 до повноліття
(період морального і статевого виховання).
Описаному природному вихованню у кожний із зазначених
періодів присвячені окремі частини роману “Еміль, або про
виховання”.
Ж.-Ж. Руссо вважав, що на дитину впливають три чинники
виховання: природа, люди і суспільство. Кожний з факторів
виконує свою роль: природа розвиває здібності та почуття; люди
вчать, як ними користуватися; предмети і явища збагачують
досвід. Усі разом вони забезпечують природний розвиток
дитини. Але найкращим вихованням педагог вважав перш за все
самостійне накопичення життєвого досвіду [2, с. 21].
Отже, природне виховання має стати цілющим процесом, в
якому враховуються схильності та потреби дитини, але не
береться до уваги необхідність підготовки до суспільних
обов'язків. Внутрішньою мотивацією цього процесу стає
прагнення дитини до самовдосконалення. За сучасних умов
перебудови суспільної свідомості, пошуку це й розробки нових
підходів до утворення ідея вільного виховання стає актуальною
й перспективною.
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Науковий керівник – асист. Богданюк А.М.
Висвітлення народних традицій трудового виховання
українців у вітчизняних педагогічних дослідженнях
Реформування української національної системи освіти і
виховання, яке відбувається у наш час, вимагає залучення
педагогічного досвіду попередніх поколінь. Адже лише
апробовані часом традиції народної педагогіки у поєднанні із
передовими методиками зможуть дати високі результати.
У народній педагогіці українців праця розглядається як внутрішня потреба людини, як першооснова її буття: „Людина народжується для праці, як птиця для льоту”. Як основний
обов’язок людини праця виступає провідним засобом,
пріоритетним чинником виховання; виховання ж в праці –
одним із найважливіших етнопедагогічних напрямків виховання
підростаючих поколінь українців. Дослідженням проблем трудового виховання в українській етнопедагогіці тривалий період
займалися різні вчені. Тож мета нашої публікації – відзначити
основні здобутки вітчизняних науковців у цій площині.
Ідея народності була центральною в педагогічній системі
О. Духновича. На його думку, забезпечити повноцінне тілесне і
духовне зростання дітей може народна школа, головним завданням якої є виховання високоморальної, працьовитої, добродійної людини. Причому вихованню працелюбності відводиться
одне з ключових місць [1]. Важливого значення трудовому вихованню в своїх науково-педагогічних дослідженнях надавав
К. Ушинський, вважаючи працю основою психічного і морального розвитку людини, основою людського щастя. Звертаючись
до молоді педагог писав: „Юначе! Зрозумій неминучий
психологічний закон труда й життя, і якщо хочеш жити, то
шукай труда, а не втіх: утіхи ж самі тебе відшукають” [4].
Освячував працю як великого педагога М. Стельмахович,
здобутком якого є умовна періодизація набуття молоддю трудових навичок на народних засадах. Ураховуючи вікові, статеві
особливості підростаючих поколінь, дослідник виділив три
етапи трудового виховання: вступний або ігровий (2–6-7р.); помічний або визначальний (7–15р.); основний або завершальний
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(15–20 р.). На думку дослідника, основне завдання початкового
етапу полягає в тому, щоб виробити в дитини інтерес і повагу до
праці, підготувати її до вступу в трудовий процес, сформувати
елементарні трудові навички. Підтвердження цього знаходимо у
фольклорі, де своєрідний заклик лунає вже з маминої колискової
пісні: „Не вчись, котку, красти, а вчись робити, черевики шити”.
Праця як могутній чинник виховання широко представлена і
в багатьох інших жанрах фольклору (казках, легендах, загадках,
міфах, в пісенній творчості та ін.). М. Стельмахович зауважив,
що завдяки українському фольклору дитина приходить до
висновку, що лише трудолюбива людина заслуговує пошани від
людей. Початок другого етапу помітний, коли діти ставали
активними помічниками батьків. Народна педагогіка націлює на
те, щоб підлітки були помічниками дорослих не лише в праці, а
й разом із ними відзначали трудові звичаї, обряди, родинні
свята, які українська етнопедагогіка визначає основними
формами трудового виховання [3].
Сучасні наукові розвідки в галузі трудового виховання
здійснюють провідні фахівці, дослідники Г. Кіт, В. Кононенко,
Г. Лозко, В. Мосіяшенко, Ю. Руденко, В. Струманський, Г. Тарасенко та ін. Зокрема, В. Мосіяшенко детально розглянув та
узагальнив особливості народної педагогіки як неодмінної
умови подальшого розвитку наукової педагогіки [2].
Отже, найкраща спадщина, яку можуть залишити батьки
дітям – це любов до праці, вміння працювати „головою і
руками”, бо праця виступає наймогутнішим педагогічним
фактором розвитку особистості. Тож закономірним є дослідження знаними педагогами і науковцями народних традицій
трудового виховання.
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Рад. школа, 1985. – 315 с.
4. Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба
педагогічної антропології / Ушинський К.Д. // Твори: в 6-и т. – Т.5.
– К.: Рад. шк.
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Радміла Руснак
Науковий керівник – асист. Нікула Н.В.
Зошит з друкованою основою – важливий засіб
навчанняна уроках математики в початкових класах
Методично правильно побудоване навчання математики має
починатися з конкретного і поступово переходити до
абстрактних висновків. Переходу від сприймання конкретного
до абстрактного і від абстрактного до конкретного сприяють
засоби навчання. У початкових класах використовуються різні
засоби навчання: підручники, навчальні посібники для учнів,
спеціальні наочні посібники, інструменти і прилади, технічні
засоби навчання.[1] Зошит з друкованою основою – це посібник
з друкованою основою для роботи безпосередньо, в якому
містяться спеціальні заготовки; застосовується переважно на
початкових етапах вивчення теми з метою збільшення обсягу
практичної діяльності і різноманітності змісту, форм роботи, а
також видів діяльності учнів.
Створенням зошитів на друкованій основі займалися багато
авторів, у тому числі А.Н. Мансуров, С.А. Чандаева, А.А.
Шаповалов,
групи
авторів
Московського
державного
педагогічного інституту і Благовіщенського державного
педагогічного інституту, І.М. Верещагіна і В.І. Сиротін та ін
Зошити розроблені з математики, навчання грамоти, основ
здоров’я, природознавства, громадянської освіти та інших
навчальних предметів[2].
Актуальність використання робочого зошита полягає в
оптимальному поєднанні змісту інформаційної підготовки учнів
з можливістю виявити напрям руху формування розумової
діяльності. Застосування робочого зошита в навчанні покращує
якість освіти, підвищує ефективність навчального процесу на
основі його індивідуалізації, з'являється можливість реалізації
перспективних
методів
навчання.
Робочі
зошити
використовуються для поточного контролю учителем знань і
умінь учнів застосовувати знання при вирішенні навчальних
завдань. Завдання в робочому зошиті виконуються у вигляді
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малюнків, схем, таблиць, інструкцій для проведення
самостійних лабораторних занять [2].
Даний засіб навчання створено на допомогу вчителю.
Дослідження науковців показали, за своїм функціональним
призначенням зошити з друкованою основою та підручники є
взаємодоповнюючими засобами навчання [3]. Їхня відмінність
полягає в тому, що текст підручників, перш за все, спрямований
на висвітлення навчального матеріалу, тоді як зошити з
друкованою основою призначені для його усвідомлення, а тому
містять систему орієнтирів для поетапного формування
розумових дій.
Зошит з друкованою основою використовують також для
реалізації різнорівневої диференціації. Різнорівневий робочий
зошит являє собою систему самостійних робіт, складених в
суворій відповідності з діючою програмою і враховує
індивідуальні особливості учнів. В основі розробки завдань для
самостійних робіт лежить ідея багаторівневої диференціації
всередині одного класу. Головним чинником розвитку
особистості школяра є можливість для кожного учня
просуватися в оволодінні навчальним матеріалом у зручному
для нього темпі. Таке оптимальне невпинне просування може
забезпечити використання різнорівневого робочого зошита з
друкованою основою [3].
Можна зробити висновок, що зошит з друкованою основою
створено на допомогу вчителю. Акцентуючи свою увагу на тих
чи інших аспектах процесу навчання, вчитель може коригувати
або змінювати завдання, звертати особливу увагу на
формулювання
висновків
чи
естетичність
малюнків,
направляючи процес оволодіння знаннями, уміннями та
навичками в потрібне русло.
Список літератури:
1. Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика
викладання математики в початкових класах: Навч. пос. - 3-є вид.,
перероб. і доп. - Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2006. - С.27
2. Онишків 3. Н. Комплексне використання засобів навчання.//
Початкова школа - 1992. -№ 2. с.13
3. Пышкало А. М. Средства обучения математики в начальных
классах.– М., Просвещение, 1981. - С.87.
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Ніколєта Руссу
Науковий керівник - доц. Вишпінська Я.М.
Музична обдарованість
її розвиток на уроках музики в ЗНЗ
Розвиток музичної обдарованості школярів є важливою
проблемою музичного виховання, що відображено у вагомих
музично-педагогічних дослідженнях ХХ століття. Наукові
інтереси дослідників охоплювали проблеми походження
музичності, побудови її структури, вивчення природи музичних
здібностей.
Згідно із тлумаченням «обдарованість» - це індивідуальна
особливість індивіда, високий рівень задатків, схильностей.
Обдарованість є результатом і свідченням високого рівня
інтелектуального
розвитку
людини.
Фундаментальним
дослідженням
музичних
здібностей
присвячені
праці
Б.М.Теплова. Науковець презентує нову концепцію музичної
обдарованості, яку визначає як своєрідне поєднання спеціальних
музичних здібностей, які впливають на успішність занять
музичною діяльністю, і яка, маючи складну структуру, залежить
від якісного поєднання загальних і спеціальних здібностей [1].
Безперечно, всі діти мають певні задатки і таланти. Педагог
повинен, в першу чергу, знати психологію розвитку здібностей
дітей, особливо різного віку і це дасть йому можливість
працювати результативно. Однак виявлення дитячих здібностей
не завжди залежить від учителя, а й певною мірою від самого
учня, від його психологічних і фізичних якостей.
Уроки музики – невід’ємна частина загального процесу
навчання, розвитку особитості. Вони покликані розвивати дітей,
емоційно збагачувати їх художню уяву, розвивати здатність
чути музику, переживати її, відчувати її виразність, емоційно
відгукуватися на неї [2].
В основу нашого дослідження покладено таку гіпотезу:
розвиток
музичної
обдарованості
школярів
будуть
покращуватися, якщо забезпечити певну послідовність
методико-педагогічних
технологій:
цілісність
розвитку
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музично-слухових,
музично-естетичних
здібностей
і
активізувати викладання предмета «Музика» в ЗНЗ, який
ґрунтуватиметься на зорієнтованому стилі навчання [3, с.102].
Аналіз наукової літератури та педагогічної практики
дозволяє говорити про великі можливості музики в розвитку
творчого потенціалу особистості. Сучасна школа вимагає
пошуку таких методів навчання і втілення їх у навчальний
процес, які стимулювали б її рефлексію, самосвідомість,
прийоми саморегуляції власних дій і поведінки. На навчальних
заняттях з музики пропонується виконання таких завдань, як
аналіз свого ставлення до музичного твору; визначення
почуттів, що викликає музика; оцінку своїх творчих
можливостей у виконанні творів; знаходження способів
самовираження у створенні музичної композиції. Практика
самоаналізу і самовираження є умовою формування творчої
особистості, здатної до саморегуляції, самостійності й
самоактуалізації.
Отже, використання нетрадиційних методів навчання з
урахуванням рівня сформованості у школярів творчих
здібностей стимулює інтерес до занять музикою, бажання
творчо виявляти свою індивідуальність, виконувати музичне
завдання. Поєднання традиційних методів з нестандартними
активізує творчі пошуки школярів, закріплює їхній особистий
досвід, стимулює самотворчість, розвиває творче мислення,
самооцінку, збагачує індивідуальність.
Список літератури:
1.Теплов Б.М. Избранные произведения: В 2 т. – М.: Педагогика,
1985. – Т.1. – С.14-305.
2.Місяць Н.К. Діти: музичні здібності // Педагогічна
Житомирщина. – 2000. №4. – С.9.
3.Антонова О.Є. Підготовка майбутнього вчителя до роботи з
обдарованими учнями як складова його професійної компетентності //
Вісник Житомирського педагогічного університету. – 2003. – Вип. 12.
– С. 66-69.
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Ольга Рябко
Науковий керівник – доц. Романюк С.З.
Педагогічна діагностика як складова діяльності
вчителя початкових класів
Удосконалення
професіоналізму
та
педагогічної
майстерності вчителя початкових класів – важлива передумова
підвищення ефективності навчально-виховного процесу та
реформування освітньої системи в Україні. Тому проблема
підготовки сучасного вчителя займає одне із центральних у
психологічній та педагогічній науці про вищу школу.
Учитель початкових класів, працюючи впродовж чотирьох
років із одним контингентом учнів, покликаний створювати
педагогічні умови, за яких розкривається позитивний потенціал
навчання, виховання і розвитку особистості. Початкова школа,
зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства,
покликана забезпечувати перспективне становлення дитячої
особистості, її інтелектуальний, фізичний та соціальний
розвиток в умовах масової класно-урочної системи. Успішне
розв'язання цих функцій професійної діяльності вчителя
безпосередньо пов’язане з володінням ним педагогічною
діагностикою.
Діагностика як особливий вид проміжного пізнання дає
змогу проникати у внутрішню приховану сутність явища на
основі обмеженої кількості зовнішніх ознак. Діагностична
діяльність учителя початкових класів виступає самостійним
видом психолого-педагогічної діяльності та наскрізним
складовим елементом будь-якої діяльності.
Діагностична діяльність учителя початкових класів виконує
такі функції: інформаційну – забезпечує інформаційний облік у
навчально-виховній системі; вимірювальну – дає змогу виразити
динаміку розвитку явищ, що вивчаються; контрольнорезультативну – дозволяє знаходити, виправляти недоліки
навчального та виховного процесів як змістового, так і
організаційного характеру; розвивальну – виявляє суттєві
закономірності між різноманітними педагогічними явищами;
виховну – сприяє розвитку та самовихованню особистості
вчителя [2, 158].
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Компонентами діагностичної діяльності є мотиваційні,
змістові, операційні складові, що формуються поетапно в
цілісному педагогічному процесі: навчальному процесі, системі
виховної
роботи,
педагогічній
практиці.
Компоненти
діагностики взаємовпливають та взаємодоповнюють один
одного.
Центральною ланкою педагогічної діагностики є вивчення
особистості школяра. Позитивний досвід виховання знаходить
відображення в таких показниках вихованості дітей, як
сформованість інтегративних особистісних якостей, теоретична
і практична готовність до праці, самоосвіти, самовиховання.
Важливим напрямом дослідження є спрямованість особистості в
поєднанні з інтегративними її якостями і сприйнятливістю до
виховних впливів – знання загального, типового й
індивідуального.
Важливим об’єктом педагогічної діагностики є і сам учитель.
Учитель, як правило, має, хоча і не завжди усвідомлює
потенційні можливості, зону найближчого професійного
розвитку та саморозвитку – це ті характеристики результату і
процесу професійної діяльності, які тільки намічаються в
учителя, проявляються не в усіх, а у сприятливих ситуаціях
підтримки його з боку навколишніх. Допомогти вчителю
побачити зону свого найближчого професійного розвитку, на
думку А.Маркової, – важливе завдання професійної діагностики
[1, с.57].
Отже,
практична
реалізація
психолого-педагогічної
діагностики дозволить забезпечити досягнення максимальної
ефективності навчально-виховного процесу.
Список літератури:
1.Маркова А.К. Психологические критерии и ступени
профессионализма учителя / А. К. Маркова // Педагогика. – 1995. – №
6. – С. 55-60.
2.Мельник О. М. Підготовка майбутніх учителів до діагностичної
діяльності / О. М. Мельник // Психолого-педагогічне забезпечення
навчально-професійної діяльності: Зб. наук. пр. – Запоріжжя:
Запорізький обласний інститут удосконалення вчителів, 2008. – № 10.
– С.157-166.
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Галина Савчин
Науковий керівник – к.пед.н., асист. Біленкова Л.М.
Розвиток шкільної освіти Японії
на сучасному етапі
У нашому багатовимірному світі та багатоаспектності
реформаторських течій у розвитку шкільної освіти слід
враховувати зарубіжний досвід для порівняльного аналізу і
виокремлення позитивних чинників для покращення змісту
шкільної освіти в Україні. Безцінним прикладом може стати
розвиток шкільної освіти в Японії.
Питанням розвитку шкільної освіти Японії присвячені праці
В.Громового, В.Филиппової, Т.Сандрович та ін..
До 13 століття японська система освіти перебувала під
впливом китайських і корейських аналогів. У 8 столітті в Японії
була закладена китайська система освіти. Згідно з цією
системою в японській столиці Нарі засновувалася Академія, а в
провінціях – провінційні школи. Протягом 9-12 століття –
основними освітніми центрами для знаті й чиновників були
провінційні школи і буддистські монастирі езотеричних сект.
Для простолюду існували спеціальні школи, споруджені
ченцями, в яких навчали читати, рахувати, а також надавали
певні технічні навички. Згодом набула поширення домашня і
приватна освіта – в домах вчених або монастирях [1].
На сучасному етапі шкільна освіта в Японії складається з
початкової школи (від 6-7 рр. – 11-12 рр.) – обов’язкова освіта, 6
класів (ступенів), середня (молодша) школа (від 12-13 рр. до 1415 рр.) обов’язкова освіта, 3 класи (ступені) та вища (старша)
школа (15-16 рр. – 17-18 рр.) обов’язкова освіта, 3 класи
(ступені).
Зміст початкової школи: загальноосвітні предмети: державна
мова (каліграфія включно), арифметика, музика, мистецтво,
фізкультура (1-6 роки навчання), основи життєдіяльності (1-2
роки навчання), гуманітарні науки, природничі науки (3-6 роки
навчання), праця (5-6 роки навчання). У деяких приватних
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школах додатково викладають релігієзнавство, світську етику,
валеологію тощо.
Навчання в середній школі триває 3 роки. До обов'язкових
предметів входять: державна мова, гуманітарні науки
(географія, історія, суспільство), математика (алгебра,
геометрія), природничі науки (фізика, хімія, біологія, геологія),
музика (опанування музичних інструментів і спільний виступ),
образотворче мистецтво, фізкультура, праця, англійська мова.
У старшій середній школі існує спеціалізація за
гуманітарними та природничими предметами. Головною метою
навчання є вступ до університету. До предметів старшої
середньої школи входять: державна мова (сучасна, стародавня),
гуманітарні науки (географія, історія Японії, всесвітня історія),
суспільство (соціологія, етика, політологія, економіка),
математика (алгебра, геометрія), природничі науки (фізика,
хімія, біологія, геологія), мистецтво (музика, образотворче
мистецтво, каліграфія, ремесла), фізкультура, праця, англійська
мова, праця, інформатика. Спеціалізованими предметами на
вибір є агрономія, промисловість, торгівля, рибальство,
медогляд, добробут, іноземні мови тощо [2].
Отже, що, особливо цікаво, на відміну від українських шкіл,
носіння форми та прибирання школи учнями обов'язкові,
японські школи називаються за назвами місцевостей, у яких
розташовані, а не номерами. Школи будуються із залізобетону
на підвищеній місцевості через небезпеку землетрусів і цунамі.
Більшість будинків мають стандартну архітектуру.
Список літератури:
1. Освіта // Енциклопедія Ніппоніка: в 26 т. 2-ге видання. – Токіо:
Сьоґаккан, 1994-1997.
2. Сандрович Т. Усі кола японської освіти / Т.Сандрович //
«Україна Молода». – № 092 – 1 червня 2011.
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Яна Семенко
Науковий керівник – асист. Канівець Т.М.
Вплив батьків на формування особистості
Особистість – це найскладніше психологічне утворення,
особлива властивість, що виникає на певному етапі
онтогенетичного розвитку людини. Л.І. Божович вважає, що
особистістю слід вважати ту людину, яка досягає певного рівня
психічного розвитку, для якого характерним є те, що людина в
процесі самопізнання сприймає та переживає себе як єдине ціле,
відмінне від інших [2].
Людина особистістю не народжується, а стає. Людина
народжується індивідом, і в процесі своєї життєдіяльності
набуває неповторних, своєрідних рис, що дозволяють назвати її
особистістю. На формування особистості впливає надзвичайно
велика кількість факторів, це звичайно середовище, умови
зростання, і як зазначає Карл Роджерс найвагоміший вплив на
формування особистості здійснюють батьки [2].
Карл Роджерс зазначає, що особистість буде успішно
розвиватися, якщо дитина виховується в умовах безумовного
позитивного ставлення, тоді у психіці дитини не виникає ніяких
конфліктів між альтернативними бажаннями та можливостями,
невідповідностей тощо. Якщо ж оцінки батьків то позитивні, то
негативні, дитина починає розуміти, що одні її дії та почуття
цінні (схвалювані) інші ж - нецінні (несхвалюванні). Дитина
намагається стати такою, як хочуть її бачити, а не такою, як
вона є [2].
На думку Альфреда Адлера, що на формування особистості в
дитинстві впливає такий чинник, як порядковість народження.
Наприклад, перша дитина певний час була єдиним об’єктом
любові своїх батьків, отримувала максимальну увагу тощо,
відповідно при появі другої дитини, ситуація змінюється. Він,
називає такий стан «монарх позбавлений трону» і зазначає що
такі діти є найскладнішими у вихованні [2].
Сім’я – головний інститут виховання. Те, що отримує дитина
протягом перебування у сім’ї, вона зберігає упродовж усього
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життя. Ставлення до дитини, що складається у батьків, передує
розвитку Я – концепції і ставленню до себе.
На думку багатьох учених, вирішальним чинником розвитку
особистості – соціальні відносини між дитиною і батьками. Для
дитини характерні дві потреби: потреба у задоволенні й потреба
у безпеці. Потреба у задоволенні охоплює всі біологічні
потреби, але не є чинником розвитку особистості. Головною для
розвитку дитини є потреба у безпеці: потреба бути любимим,
бажаним, захищеним від небезпеки або ворожого світу.
Задоволення цієї потреби повністю залежить від батьків, бо їх
тепло і любов до дитини є запорукою формування її здорової
особистості (К. Хорні) [1].
Якщо батьки невиправдано підкреслюватимуть реальні та
вигадані досягнення дитини, то це стане причиною формування
в неї завищеної самооцінки та рівня домагань. І навпаки,
недовіра батьків до можливостей дитини категорично
придушить норму дитячого негативізму, можуть призвести до
виникнення у дитини відчуття своєї слабкості, неповноцінності
та заниженої самооцінки [3].
Отже, сім’я – система відносин, при якій батьки,
забезпечуючи своєю працею задоволення всіх потреб дитини,
відгороджують її від яких-небудь турбот, зусиль і труднощів,
приймаючи їх на себе. Питання про активне формування
особистості відходить на другий план. Батьки, по суті, блокують
процес серйозної підготовки їхніх дітей до реальності за
порогом рідного будинку. Така надмірна турбота про дитину,
надмірний контроль за всім її життям заснована на тісному
емоційному контакті, називається гіперопікою. У результаті,
подорослішавши, вони стають егоїстичними, цинічними
людьми, які не в змозі нікого поважати, самі не заслуговують
поваги, але при цьому, як і раніше, вимагають виконання всіх
своїх примх.
Список літератури:
1.Психологічні основи особистості// людина
гуманітарного пізнання -.К.1999
2.Психологія особистості \\ Л.В. Копець. 2008.
3. Кравець В. Психологія сімейного життя.1995
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Юлія Сидій
Науковий керівник – доц. Каплієнко-Ілюк Ю.В.
Значення народної творчості в естетичному
вихованні учнівської молоді
Музика є одним із наймогутніших засобів виховання, який
надає естетичного забарвлення духовному життю людини. Вона
здатна бентежити людську душу, збуджувати а також, навпаки,
заспокоювати, утішати її.
«Пізнання світу почуттів неможливе без розуміння й
переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати
музику
й
діставати
насолоду
від
неї,
–
писав
В.О. Сухомлинський. – Без музики важко переконати людину,
яка вступає у світ, у тому, що людина прекрасна, а це
переконання, по суті, є основою емоційної, естетичної,
моральної культури» [3, с.134].
У музично-виховній роботі значне місце відводиться
вивченню народної пісні. Властивість відгукуватися на
найважливіші події народного життя, висока художність і
доступність надають народнопісенній творчості важливого
педагогічного значення, адже найкращі її зразки допомагають
виховувати у дітей високі моральні якості, розвивають музичну
пам'ять і художній смак, пробуджують інтерес і любов до
прекрасного.
Пошук шляхів ефективного розвитку музичних здібностей у
дітей спонукає звернутися до досвіду народної педагогіки, до
музичного фольклору, який є випробуваним засобом
прилучення дітей до прекрасного, увібравши естетичний,
моральний, світоглядний досвід багатьох педагогів. Багато
українських педагогів, композиторів, письменників зверталися
до народної пісні, музичного фольклору. Так, М. Леонтович
вважав народну музику незамінною у вихованні підростаючого
покоління.
Народна пісня - один із найбільш популярних жанрів
музичного мистецтва. Світ пісенної культури українського
народу безмежний. Це скарбниця людської духовності, що
полонить почуття, розум і серце. В українській пісні
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відтворюється світогляд народу, його морально-етичні та
естетичні цінності, Тому, українська народна пісня має стати
основою музичного матеріалу, що використовується на уроках
музики в загальноосвітніх школах.
Музичне мистецтво, за Лисенком, – це сила здатна
виховувати
найкращі,
найгуманніші
якості
людини.
«Найбільший, мабуть, вплив на почуття прекрасного у всьому
житті робить музика» [2].
Народні пісні мали важливе педагогічне значення тому, що
допомагали здійснювати зв’язок між поколіннями, передавати
досвід, виховувати в молоді прагнення до морально-етичних
ідеалів. Завдяки своїй простоті і глибокому змісту народні пісні
впливали на процес формування громадянських, моральних і
духовних якостей особистості, почуття гордості за свою
Батьківщину, піднесення національної гідності [1].
Музично-естетичне виховання, засноване на використанні
фольклорних здобутків, має універсальний характер, може
ефективно використовуватись в роботі з дітьми різного віку та
ступеню розвитку. Вплив засобами дитячого музичного
фольклору активізує центр уваги, пам’яті, мислення, водночас
гармонізує особистість.
Фольклор – це своєрідний «підручник життя», оскільки в
ньому сконцентрована і народна мудрість і життєва філософія, і
мораль, і засіб виховання найкращих людських якостей.
Безумовно, український фольклор є важливим фактором
зростання загального музично-естетичного потенціалу, засобом
ефективного та якісного розвитку дітей, чинником духовного та
інтелектуального розвитку особистості.
Список літератури:
1.Іваницький А. Українська народна музична творчість : Посібник
для вищих та серед. учб. закладів / А. Іваницький. – К. : Муз. Україна,
1990. – 336 с.
2.Лисенко М.В. Про народну пісню і про народність в музиці /
М.В. Лисенко. – К. :Мистецтво, 1955. – 256 с.
3. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям / В.О. Сухомлинський.
– К. : Рад. шк., 1988. – 244 с.
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Валентина Сидорович
Науковий керівник – доц. Поліщук О.М.
Особливості залежності емоційного вигорання
від згуртованості професійного колективу
Проблема психологічного здоров'я особистості відіграє
важливу роль в діяльності будь-якого працівника і є основою
для продуктивного функціонування професійного колективу.
Однією з характеристик психологічно здорової особистості є
стійкість до емоційних вигорань і здатність будувати стійкі,
адекватні стосунки з іншими, тому актуальне дослідження
особливостей залежності емоційного вигорання від групової
згуртованості колективу.
Вивченням цим питань займались такі науковці, як Зеєр Е.Ф.,
Фрейденберг Дж., Шваб Дж., Джексон С., Братусь Б.С. ,
Борисова О.М, Бойко В. В.,Дюркгейм Д. Е., Рукавішніков О.О.,
Бодаьлов А.А., Фестінгер Л., Решетова Т.В., Ліфарева І.В.,
Свинецкий А.Л., Паригін Б.А., Платонов К.К., Мясищев В.М.,
Андрєєва Г.М. та інші.
Жертвою емоційного вигорання може стати будь-який
працівник, оскільки воно є результатом тривалої дії стресових
факторів, що пов'язані передусім зі напруженими ситуаціями та
процесом спілкування [3; 169].
Згуртованість, взаємодія членів колективу, емоційний зв'язок
- надзвичайно важливі та значущі чинники впливу. Нам не
вдалося знайти ні ґрунтовних практичних досліджень, ні теоретичних доробок, у яких би детально розкривалася особливості
залежності емоційного вигорання та згуртованості колективу.
Наприклад, Решетова Т.В. виділяє чинники, які впливають на
емоційне вигорання, серед яких: неемоційність або невміння
спілкуватися, відсутність позитивного клімату, взаємовідносин
у колективі, «безресурсність» (недостатні соціальні зв'язки,
професійні, родинні зв'язки, ін), алекситимія у всіх проявах
(неможливість висловити словами свої відчуття). В.В.Бойко у
своїй класифікації виділяє як одну з передумов вигорання –
неблагополучну психологічну атмосферу професійної діяльності
[2]. Ліфарева І. В. основною з причин появи вигорань визначає
проблеми у сфері спілкування [1; 71]. Отже, всі ці чинники
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можна пов’язати з взаємодією в професійній групі.
Проведені нами дослідження передбачали вивчення впливу
особливостей згуртованості на емоційне вигорання з
використанням методики «Визначення емоційного «вигорання»
О.О.Рукавішнікова, методики для оцінки згуртованості і
психологічного клімату в колективі, соціометрію [4].
Група досліджуваних складала 28 осіб (92 % педагогічного
колективу).
Методика
О.О.Рукавішнікова
виявила:
психоемоційне виснаження колективу на високому рівні прояву
- 44 бали (з 75), особистісне віддалення в колективі на
середньому рівні - 24 бала (з 72), професійна мотивація на
середньому рівні - 20 балів (з 69). У колективі був досліджений
загальний рівень згуртованості як середній. Співставивши
даними виявили: у 57% досліджуваних відбувається
неспівпадіння бажаної і реальної ситуації, щодо атмосфери та
згуртованості в колективі, що в свою чергу впливає на процеси
емоційного вигорання. Результати проведеної соціометрії
виявили одного явного лідера та чотирьох аутсайдерів. Пов’язуючи цю інформацію з даними про емоційне вигорання,
зауважимо, що троє аутсайдерів мають ознаки емоційного
вигорання, а це може свідчити про вплив і можливу
взаємозалежність даних особливостей. Отже, більшість
аутсайдерів колективу схильна до емоційного вигорання різної
сили. Згуртованість колективу та ситуація взаємовідносин (яку
розкриває соціометрія) безперечно впливають на загальний клімат у колективі і на процеси вигорання в її представників.
Отже, наші дослідження підтверджують, що недостатня
згуртованість, наявність аутсайдерів має вплив на особливості
емоційного вигорання у професійному колективі.
Список літератури:
1. Ліфарева І. В. Психологія особистості.: навч. пос. –К.: центр
навчальної літератури, 2003 -240с.
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4. Батаршев А. В. Психологічне тестування. М.: Справа, 2003.184с.
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Леся Слижук
Науковий керівник – доц. Мафтин Л.В.
Мотиви писанкового розпису Гуцульщини
Українське писанкарство, яке корінням сягає часів
язичництва, стало цінним надбанням у скарбниці мистецької
культури нашого народу. Писанковий орнамент привертає увагу
дослідників, етнографів, художників, майстрів декоративноприкладного мистецтва, мистецтвознавців. Нині добре відомі
праці
про
писанки
О.Онищук,
А.Кміт,
Й.Луців,
Е.Біняшевського, О.Цегельської, М.Скорика, П.Толочка,
О.Соломченка, В.Скуратівського та ін.
Як зазначають дослідники [3, 158], серед писанок народів
світу орнаментика українських писанок вирізняється своєю
неповторною красою, багатством декоративних рисунків,
кольоровою барвистістю, різноманітністю елементів і мотивів
розпису, довершеним композиційним ладом декору. Особливо
вражає різноманітність орнаментів гуцульських писанок. Тож
метою нашої розвідки є дослідження особливостей писанкової
орнаментики Гуцульщини.
Знаючи основні мотиви писанкового розпису, визначають
вид писанки за класифікацією. Тобто до рослинного чи
геометричного орнаменту, сюжетного чи з зображенням архітектурних споруд, із зображенням тварин чи із поєднанням
геометричного та рослинного орнаментів належить дана
писанка [2, 456].
З усіх «закутків української землі, яка є багата на всілякі
природні скарби, Гуцульщина займає окреме місце не лише на
природні багатства, але й на знамените мистецтво писання
писанок». Гуцули щодо мистецького писанкарства, напевне,
перевершили писанкарів з інших українських земель [1, 25].
Тематика писанкових орнаментів Гуцульщини пов’язана з
характером праці, звичаями й обрядами оспівування Землі,
небесних світил, знарядь праці, природи, а також місцевою
міфологією. У декорі гуцульських писанок переважає
геометрична орнаментація (лінії, зигзаги, хвилі, трикутники,
ромби, квадрати, хрести). Мотиви геометричного візерунка
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відтворюють образи сонця, зірок, блискавок, хмар, гір, символів
засіяного поля у вигляді ромбів, грудок зораної землі та ін.
Рослинні мотиви на писанках кіпця XIX – поч. XX ст.
зустрічаються дуже рідко [1, 47]. Введення в орнамент
натуралістичних рослинних форм поширилось у 20-30-х рр.
минулого століття, має широке застосування в сучасному
писанкарстві Гуцульщини. Переважно зображували лікарські
рослини як джерело здоров’я, як подяку за спасіння від хвороби.
Сосна, смерекова галузка – вічнозелені рослини, що
символізують відродження природи, юності, вічність життя.
Вагоме місце займає в гуцульських писанках і зоологічна
орнаментика. Її побутування та різноманітність форм характерна риса, яка виділяє гуцульське писанкарство серед
воскового розпису інших регіонів України (птахи, тварини,
риби, метелики тощо). Це ознака того, що гуцули дуже
залюблені в природу, надзвичайно тонко відчувають її.
У XX ст. поширеними мотивами стали зображення сценок
полювання в горах, гуцульські забави, випаси худоби.
В орнаментації гуцульських писанок виявились і впливи
вишивальних візерунків. Такі писанки вражають барвистістю,
яскравістю колориту. Як правило, це золотисто-червоні барви,
підсилені зеленим кольором, які виступають на темно-бордових
тонах; на чорному чи темно-коричневому тлі виступають
жовтий, рожевий, фіолетовий та зелений кольори.
Отже, писанкова орнаментика становить потужну галузь
духовної культури українського народу, його образотворчості, є
надбанням не тільки українського народу, а й унікальним
внеском у скарбницю класичних зразків образотворчого
фольклору світової культури, цілком заслужено у Європі
народну писанку називають «українською мініатюрою».
Список літератури:
1. Історія Гуцульщини: Зб. наук. пр. / За ред. М.Домашевського.
– Львів: Логос, 2001. – 678 с.
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3. Словник символів культури України / За заг. ред.. В.П.Коцура
та ін. – К.: Міленіум, 2002. – 260 с.
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Анна-Кристина Слободян
Науковий керівник – асист. Матейчук Н.Г.
Психологічні особливості агресивної поведінки
сучасної молоді
Проблема
агресивної
поведінки
загострилася
і
актуалізувалася «часом змін» - перехідним станом нашого
суспільства, що спричинив загальну кризу в багатьох сферах
життя. Інтерес психологів до проблеми агресії обумовлений
необхідністю формування вмінь людини регулювати власні
емоційні реакції, керувати ними, що важливо, як для психічного,
так і для фізичного здоров’я людини.
Зі всього кола проблем людської агресії найважливішою
можна вважати проблему агресії молоді. Ця соціально-вікова
група є не лише найбільш активним і динамічним елементом
соціальної структури суспільства, але й являє собою майбутнє
будь-якого суспільства. А на думку багатьох фахівців, саме
агресивність, поряд із тривожністю, виступає найбільш частим
проявом особистості серед сучасних дітей та підлітків.
Актуальність цієї проблеми підтверджується і сучасною
криміногенною ситуацією, коли швидкими темпами зростає
насильницька злочинність серед молоді.
Агресія – цілеспрямована деструктивна поведінка людини,
яка суперечить суспільно встановленим нормам і завдає іншим
фізичної шкоди чи спричиняє психологічний дискомфорт
(напруженість, пригніченість, страх тощо) [1, 10]. Ведучи мову
про феномен агресії, деякі дослідники (А. Реан) відокремлюють
його від феномену агресивності. Зазначається, що агресія – це
дія (поведінка), в той час як агресивність - це властивість (риса)
особистості, яка виражається в готовності до агресивних дій.
Для розкриття сутності поняття “агресії” необхідно виділити
та розуміти різні статуси агресії: агресії як психічного стану,
агресії як властивості особистості, агресії як об’єкту потреби та
агресії як поведінкового прояву [2].
1) агресія – як психічний стан – на певний час зумовлює
ставлення до самої людини і до інших об’єктів (живих і
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неживих) і характеризується пізнавальним, емоційним і
вольовим компонентами;
2) агресія – як властивість особистості – по-перше, виступає
як мотиваційна тенденція, внутрішнє спонукання до здійснення
агресивних дій, по-друге, відображає відносно стабільну
готовність до агресивних дій у різних ситуаціях; по-третє,
характеризується наявністю деструктивних тенденцій у
відносинах з іншими людьми;
3) агресія – як об’єкт потреби – виступає метою і мотивом
поведінки, як самостійна цінність;
4) агресія – як поведінковий прояв – це поведінка, котра
характеризується спрямованістю на заподіяння шкоди неживим
об’єктам, на здійснення дій, які спричиняють шкоду (фізичну,
моральну чи матеріальну) живим істотам, які мають мотивацію
уникнення такого ставлення [2].
Виділяють такі функції агресивних проявів особистості: 1)
позитивні: спосіб захисту; 2) негативні: спосіб здійснення
впливу на іншу людину; демонстрація власної сили; 3)
амбівалентні: спосіб вираження гніву, зняття стресу, тобто
розрядка емоційного напруження; засіб для досягнення певних
цілей; помста за агресивну поведінку іншої людини; можливість
відчути задоволення.
Отже, аналіз сутності явища агресії, особливостей
агресивних проявів залежно від ситуаційних та індивідуальноособистісних
детермінант
дає
можливість
зрозуміти
психологічні особливості агресивної поведінки особистості,
сприяє прогнозуванню проявів агресії у конфліктних
обставинах.
Список літератури:
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2.Кириленко Т.С., Кравчук С.Л. Проблема функціонального
призначення агресивних проявів в житті людини // Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конф. “Духовність та злагода в
українському суспільстві на перехресті тисячоліть”: Зб. наук. пр. /
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Надія Собкова
Науковий керівник – доц. Галичанська А.В.
Особливості прояву поведінкових девіацій
у підлітковому періоді
У сучасній соціальній ситуації людина прагне виробити і
прийняти такі цінності, життєві орієнтири, які дозволили б їй
знайти своє місце в різноманітних системах взаємодії з
оточенням, а також здійснити певне самовизначення.
Ціннісні орієнтації людини виявляються в її цілях,
переконаннях, інтересах тощо. Вважається, що «ціннісні
орієнтації – найважливіші елементи внутрішньої структури
особистості» [1, с. 23].
Погіршення соціальної ситуації в останні роки призвело до
збільшення кількості дітей, що живуть у винятково складних
соціальних умовах. Відповідно до цього кардинально
змінюється система їх ціннісних орієнтацій та диспозицій. Саме
тому виникла необхідність увести у науковий обіг поняття «діти
групи ризику».
Сучасні вчені стосовно неповнолітнього віку з різного роду
відхиленнями в розвитку використовують терміни: «важкі діти»
(К. Лебединська, М. Райська); «важкі підлітки» (В. Степанов,
Д. Фельдштейн та ін.), до категорії яких відносять дітей з
відхиленнями в моральному розвитку, відхиленнями в
поведінці; «аномальні діти», що мають відхилення від того, що є
типовим або нормальним (Л. Пожар); «дезадаптивні діти»
(С. Бєлічева); «діти, що живуть під спеціальною опікою»
(Л. Кошч); діти «групи ризику» (І. Невський); «діти з
порушеннями в афективній сфері» (К. Лебединська, М. Райська,
Л. Славіна). Однак названі терміни часто несуть однобічну
інформацію: побутову, клінічну, юридичну тощо [4].
Підлітковий вік багатьма видатними психологами розглядається
як кризова стадія розвитку особистості (З. Фрейд, А. Адлер,
А. Рубінштейн). У зв’язку з цим у підлітків з’являються певні
поведінкові реакції, що складають підлітковий комплекс:
1) реакція емансипації (крайній ступінь – бродяжництво);
2) реакція групування з однолітками (формування
субкультури);
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3) реакція захоплення (хобі) [2].
Девіації в підлітковому та юнацькому віці виникають як
відповідь на неспроможність особи реалізувати свої особистісні
тенденції до самоактуалізації.
Недостатній інтелектуальний розвиток сприяє виникненню
напруженості,
ворожості,
агресивності,
що
стають
передумовами прояву девіантних форм поведінки.
У цілому, негативний сценарій вирішення вікових
психосоціальних криз у підлітковому віці приводить до
зниженої самоповаги, характерної для підлітків з девіантною
поведінкою [2].
Наголосимо, що підлітковий вік – це вік «соціального
імпринтингу» – підвищеної вразливості до всього того, що
робить людину дорослою. В силу цих обставин ряд авторів
пропонують розрізняти «первинну» і «вторинну» девіації
(К. Мак Кегні, Д. Міллер, С. Сміт, Р. Мейер). «Первинна
девіація – це власне ненормативна поведінка, що має різні
причини («бунт» підлітка; прагнення до самореалізації, яка
чомусь не здійснюється в рамках «нормативного» поведінки).
Вторинна девіація – підтвердження (вільне чи мимовільне) того
ярлика, яким суспільство відзначило поведінку, яка мала місце
раніше » [3, с. 16].
Отже, девіантна поведінка – це не стійке утворення, яке
залежить від значної кількості різноманітних обставин. Тому,
при розгляді даної ми вважаємо за доцільне акцентувати увагу
на понятті «девіантний» стосовно конкретного вчинку підлітка,
а не особистості в цілому.
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Олеся Солодка
Науковий керівник – доц.Струннікова Д.І.
Сутність та складові готовності
дитини до навчання в школі
У психологічному словнику поняття «готовність до навчання
в школі» розглядається як сукупність морфо-фізіологічних
особливостей дитини старшого дошкільного віку, які
забезпечують
успішний
перехід
до
систематичного,
організованого навчання в школі[5; с. 97].
Поняття «психологічна готовність до навчання в школі»
було введено в тезаурус психологічної науки достатньо давно.
Ще в 1948 р. О.М..Леонтьев запропонував позначити цим
терміном здатність дитини успішно перейти від системи
дошкільного до навчального шкільного утворення. Найбільш
суттєвим компонентом готовності до школи він вважав
здатність керувати своєю поведінкою.
В.С.Мухіна стверджує, що готовність до навчання в школі –
це бажання і усвідомлення необхідності вчитися, яка виникає в
результаті соціального дозрівання дитини, з’являються в неї
внутрішні протиріччя, які задаються мотивацією до навчальної
діяльності [1].
Л.А.Венгер, під «готовністю до школи» розумів певний набір
знань і умінь.[2; с.187].
Найбільш об’ємне визначення готовності до школи, на нашу
думку, запропонував О.В.Запорожець, який вважав, що
готовність до навчання у школі «…являє собою цілісну систему
взаємопов’язаних якостей дитячої особистості, включаючи
особливості її мотивації, рівень розвитку пізнавальної аналітико
- синтетичної діяльності, ступінь сформованості механізмів
вольової регуляції» [3; с.38].
Аналогічні погляди розділяє і О.В.Запорожець, відмічаючи,
що готовність до навчання в школі «представляє собою цілісну
систему взаємопов’язаних якостей особистості, включаючи
особливості її мотивації, рівня розвитку пізнавальної, аналітико
– синтетичної діяльності, ступінь сформованості механізмів
вольової регуляції дій» [1;с.23].
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На думку С.Штребела, А.Керна, Я.Ірасека, дитина, що йде в
школу, повинна володіти певними ознаками школяра: бути
зрілою в розумовому, емоційному і соціальному відношеннях.
Щоб підготувати дитини до шкільного життя, необхідно
створити такі психолого-педагогічні умови, за яких буде
досягнуто високого рівня готовності дитини до навчання і
успішну адаптацію її до школи. С.Л.Рубінштейн і Д.Б.Ельконін
наголошують на значенні гри в підготовці дитини до навчання в
школі як діяльності, в якій відбувається розвиток не тільки
здібностей дитини, а й інших видів діяльності дошкільника,
зокрема навчальної. Цю думку варто виділити особливо,
оскільки умовою становлення і розвиток навчальної діяльності є
сюжетно-рольова гра [4 ;с.153].
Отже, готовність до навчання у школі є інтегративною
характеристикою психічного розвитку дитини, яка охоплює
компоненти, що забезпечують її успішну адаптацію до умов і
вимог школи. Цей феномен постає як загальна (психологічна) і
спеціальна готовність до навчання у школі, в якій
розкриваються рівні розвитку тих психологічних якостей, що
найбільше сприяють нормальному входженню у шкільне життя,
формуванню навчальної діяльності. Готовність дитини до
школи включає формування нової соціальної позиції школяра,
який має коло важливих обов’язків і прав. До цього поняття
належать такі важливі компоненти, як здатність керувати своєю
поведінкою, володіти навичками самообслуговування та
знаннями, вміннями і навичками, необхідними для навчання в
школі.
Список літератури:
1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском воздасте
/ Л.И.Божович . – М., 1968,
2. Венгер Л.А., Цукерман И.КСхема индивидуального
обследования детей младшего школьного возраста./ Л.А.Венгер,
И.Е.Цукерман . – Томск, 1993,
3. Запорожец А.В. Интелектуальная подготовка детей к школе //
Дошкольное воспитание / А.В.Запорожец . – М., 1977. - №8. с. 38.
4. Особенности психического развития детей 6-7-летнего
возраста / под ред. Д.Б.Эльконина, А.П.Венгера. – М.: Просвещение,
1988.
5. Психологический словарь. – М., 1983.
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Антоніна Солонар
Науковий керівник – доц. Лісова О.С.
Акцентуації характеру особистості
як фактор виникнення підліткового пияцтва
Сьогодні значна увага дослідників привернута до проблеми
девіантної поведінки підлітків, зокрема, до проблеми пияцтва.
Ідея вживання алкоголю швидко заполонила хитку психіку
підростаючого покоління. Телевізійна пропаганда алкогольних
напоїв та паління впливає не менше, ніж оточення зі згубними
звичками.
З медичного погляду алкоголізм - це хронічне захворювання,
що характеризується нездоланним потягом до спиртних напоїв
[2. с 98].
Визначення алкоголізму з соціальної позиції звучить так:
форма девіантної поведінки, яка характеризується патологічним
потягом до спиртного і, як наслідок, наступною соціальною
деградацією особистості [2. с 98].
До ряду причин алкогольної залежності можна віднести:
неблагополуччя сім’ї, надлишок вільного часу, реклама що
заохочує до вживання спиртного, особистісні психологічні
особливості, неусвідомлення наслідків алкоголізму, вихід з
проблем, нездатність самоствердитись в інший спосіб.
Дослідженнями у галузі біології та генетики науково
доведено, що алкоголізм генетично не передається, а
успадковується тільки схильність до вживання спиртного, яка є
однією із особливостей характеру батьків.
Найбільш схильних до алкоголізації дітей поділяють на 4
типи:
1. Діти із завищеною самооцінкою, що не сприймають
критику та переконані у власній досконалості.
2. Діти з високим рівнем агресії та жорстокості.
3..Діти, неадаптовані до життя через гіперопіку батьків.
4. Діти з паранояльними та депресивними проявами.
Постає закономірне питання, чи можливий зв'язок
акцентуацій характеру з розвитком пияцтва.
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Крайні межі норми, які ще не є патологією, завжди цікавили
психологів і психіатрів. О.Є.Лічко вважає, що акцентуації – це
«крайні варіанти норми, при яких певні риси характеру
надмірно посилені, внаслідок чого виявляється вибіркова
уразливість відносно визначеного роду психологічних впливів
при хорошій і навіть підвищеній стійкості до інших» [1. с 7].
Мета роботи – проаналізувати взаємозв’язок акцентуацій
характеру з підлітковим пияцтвом.
Методи: суб’єктивно-оцінний - «Методика діагностики
схильності до девіантної поведінки» (А.Н.Орел); «Опитувальник
на виявлення ранніх ознак алкоголізму» (К.К.Яхін,
В.Д.Менделевич); «Опитувальник Шмішека на виявлення
акцентуацій характеру»; «Патохарактерологічний діагностичний
опитувальник (ПДО)»; методи математичної статистики.
Вибірка: учні 9 -11 класів ЗОШ міста Чернівці (n=40).
Результати. Підлітки з нестійким, гіпертимним і циклоїдним
типами акцентуацій більше (р ≤ 0,05, за критерієм φ* Фішера) за
всіх схильні вживати алкоголь. Їм найбільше притаманне
ейфорійне сп’яніння з підйомом настрою, товариськості,
розвагами.
Найменш (р ≤ 0,03, за критерієм φ* Фішера) схильні до
вживання алкоголю підлітки з емоційно-лабільним та
сенситивним типами акцентуації. У них спостерігається
непереносимість алкоголю через бурхливі вегетативні реакції та
спад настрою.
Висновки: Отже, існує зв’язок між такими явищами як
акцентуації характеру та підліткове пияцтво. Результати наших
досліджень дають підстави вважати, що гіпертимна та циклоїдна
акцентуації характеру виступають сприятливим підґрунтям для
розвитку алкоголізму у підлітковому віці, звичайно, при умові
дії інших релевантних чинників.
Список літератури:
1. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. –
Санкт-Петербург: Речь, 2010.
2. Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності. Навч.
посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 248 с.
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Валерія Степаненко
Науковий керівник – доц. Гаврилюк Л.П.
Типи дошкільних закладів України, в яких працює
соціальний педагог
Спеціальність "соціальний педагог" в Україні була введена
до переліку педагогічних спеціальностей у 2000 році.
Найчастіше соціальні педагоги зараз працюють в таких
закладах: загальноосвітні, спеціальні, спеціалізовані школи,
заклади освіти нового типу, спеціальні навчально-виховні
заклади, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
тощо. З першого вересня 2011 р. посада соціального педагога
була введена у дошкільних навчальних закладах відповідно до
листа МОН України від 18.02.2011 р. № 1/9-114 «Про
застосування Типових штатних нормативів дошкільних
навчальних закладів».
Відповідно до нормативів практичних психологів і
соціальних педагогів, у дошкільних навчальних закладах,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
02.07.2009 №616 "Про внесення змін до Положення про
психологічну службу системи освіти України" діяльність
соціального педагога здійснюється в таких типах дошкільних
навчальних закладах:
1.Дитячі ясла — для дітей віком від двох місяців до трьох
років.
2.Дитячі садки — від трьох до шести (семи) років.
3.Дитячі ясла-садки — для дітей віком від двох місяців до
шести (семи) років.
4.Дошкільні навчальні заклади сімейного типу. У них
виховують дітей віком від двох місяців до шести (семи) років,
які перебувають у родинних стосунках.
5.Дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) комбінованого
типу для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років. У
них функціонують групи загального розвитку, компенсуючого
типу, сімейні, прогулянкові, з метою здійснення дошкільної
освіти з урахуванням стану здоров'я, розумового, фізичного і
психічного розвитку дітей.
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6.Дошкільні навчальні заклади (дитячі будинки) інтернатного
типу. Вони забезпечують розвиток, виховання, навчання та
соціальну адаптацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського спілкування, дітей дошкільного і шкільного віку,
які перебувають у родинних стосунках і утримуються за
рахунок держави.
7.Спеціальні та санаторні дошкільні навчальні заклади
компенсуючого типу для дітей віком від двох до семи (восьми)
років. Призначені для виховання дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування й
реабілітації.
8.Центри розвитку дитини. Забезпечують фізичний,
розумовий, психологічний розвиток і її корекцію, оздоровлення
дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються
вдома.
9.Будинки дитини. Створені для медико-соціального захисту
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, віком
від народження до трьох років.
10.Дитячі будинки сімейного типу. У них виховують дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського спілкування, віком від
двох до вісімнадцяти років.
Головна особливість соціально-педагогічної роботи в будьякому типі дошкільного навчального закладу – це вміння
фахівця визначати проблеми дитини на різних рівнях:
індівідуальному, міжособістісному та суспільному і надати
відповідну кваліфіковану допомогу за такими напрямками:
• педагогізація
соціально-культурного
середовища
мікрорайону;
• педагогічний всеобуч батьків, дідусів і бабусь, опікунів
та всіх тих, хто причетний до виховання дітей;
• допомога родині у вихованні соціальних рис, духовності
її дітей, онуків, правнуків;
• анімація дозвілля дошкільнят за місцем проживання;
• посередницька роль у взаєминах дитини, родини з
освітніми, соціокультурними закладами мікрорайону.[2]
Список літератури:
1. Закон України «Про дошкільну освіту» // Відомості Верховної
Ради. - 2001. - N 49. - ст.259.
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Вікторія Стефак
Науковий керівник – доц. Романюк С.З.
Дидактичні засади стимулювання творчої
активності молодших школярів
засобам поетичного слова
В умовах переходу загальноосвітніх закладів на новий зміст
навчання перед ученими та вчителями постало завдання
наукового обґрунтування та впровадження у навчальний процес
нових
дидактичних
засобів
пізнавальної
діяльності,
спрямованих на стимулювання творчої активності учнів у
сучасній школі. Реалізація Національної доктрини розвитку
освіти України передбачає формування творчої активності
особистості, що суттєво зміцнить життєву позицію майбутніх
випускників, підвищить їх конкурентоспроможність на ринку
праці. Основи творчої діяльності – вищої форми розвитку
особистості закладаються вже у молодшому шкільному віці (з 67 до 10-11 років), коли проходить інтенсивний розвиток
дитячого організму. На розумовому рівні діти в цей період
здатні проводити більш складні, у порівнянні з дошкільним
віком, мислительні операції; оволодівати колом понять,
різносторонніми знаннями, а, головне, вони починають активно
пізнавати навколишню дійсність [2, 54].
Дослідники даної проблеми одностайні в своїх думках щодо
передумов, які спричинюють творчу активність особистості – її
потрібно стимулювати. Пізнавальний інтерес основним засобом
стимулювання творчої активності молодших школярів
визначали Є.Ільїн, О.Киричук, М.Матюхіна, Г.Щукіна. Нині над
цим питанням продовжують працювати Р.Бабалова, Н.Бойко,
З.Друзь, В.Киричук, О.Малихіна, О.Савченко. Проте у науковій
літературі відсутній опис дидактичних умов процесу
стимулювання творчої активності молодших школярів.
У процесі дослідження ми виявили, що практично немає
жодного учителя початкових класів, який під час навчальновиховного процесу не використовував би поетичне слово як
засіб посилення уваги, підвищення інтересу, активності,
підняття емоційного тонусу школярів тощо.
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Проте системний аналіз науково-педагогічних джерел і
літератури з проблем навчання молодших школярів засвідчив,
що питання стимулювання творчої активності учнів засобами
поетичного слова у дидактичному процесі сучасної
загальноосвітньої школи недостатньо обґрунтовано, що не
сприяє його повному розв’язанню як у педагогічній теорії, так і
у шкільній практиці. На нашу думку, найважливішим
дидактичними умовами стимулювання творчої активності
молодших школярів засобами поетичного слова є створення для
стимулювання
відповідного
середовища;
змісту
безпосереднього засобу стимулювання; нових, нестандартних
форм. Методів та прийомів цього процесу.
Основними показниками і ціннісними орієнтирами у
визначенні рівнів творчої активності учнів як кінцевих
результатів роботи вчителя мають стати: наявність творчого
інтересу,
емоційності,
ініціативності,
наполегливості,
самостійності, високого рівня розвитку уяви, мовлення, творчих
здібностей, пам’яті, уваги та мислення молодших школярів. Для
їх формування доцільно використати відповідну дидактикометодичну систему, яка включає «Додаткові завдання», «Опорні
картки для розвитку зв’язного мовлення», своєрідну методику
роботи над складанням казок та технологію інсценування [1,
130].
Отже, стимулювання творчої активності учнів – це
спеціальна мета вчителя, а її досягнення повинно мати
систематичний характер і охоплювати урок як цілісність. Одним
із засобів ефективного стимулювання даного процесу є
поетичне слово, яке, передусім, стимулюватиме розвиток
мовленнєвих, артистичних та літературних здібностей школярів.
Список літератури:
1. Вашуленко М.С. Навчання рідної мови// Навчання і виховання
учнів 1 класу: Методичний посібник для вчителів/ Упор. Савченко
О.Я. – К.: “Початкова школа”, 2002. – С. 126-158.
2. Осадченко І.І. Проблема стимулювання творчої активності
школярів// Рідна школа. – 2001. – № 11. – С. 54-55.
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Петро Стрижиборода
Науковий керівник – доц.Залуцький О.В.
Деякі питання щодо викладання класичної гітари
у вищих навчальних закладах
Професійна підготовка майбутнього фахівця-гітариста в
умовах ВНЗ повинна розглядатися через призму усталених
вузівських освітніх технологій і форм навчання та урахування
новітніх виконавських підходів. За роки навчання у ВНЗ
помітно розширяється загальний культурний рівень студентів,
розширюється їхній кругозір. Професійні запити стають більш
конкретними, цілеспрямованими на отримання якісної фахової
підготовки майбутнього учителя музичного мистецтва, який
окрім доброго володіння музичними інструментом повинен
орієнтуватися у музичній теорії, історії, стилях, жанрах, уміло
розповідати дітям про саму музику, вести живий діалог про її
позитивний вплив на свідомість, характер, поведінку людини.
Мета: дослідити ефективність підходів у покращенні фахової
підготовки студентіву класі гітари, в умовах ВНЗ.
У добре відомій «Школі гри на шестиструнній гітарі» автора
Еміліо Пухоль, на наш погляд,найоптимальніше викладені
базові принципи опанування класичним стилем гри на гітарі,
щовраховує усі існуючі досягненнягітарного мистецтва
виконавства, і зокрема, знаних іспанських гітаристів Ф.Таррега
та Е.Льобет. Перш за все, це стосується розширення звукових
можливостей гітари: широке застосування прийому апояндо, що
дозволило інструменту звучати голосніше, і крім цього, значно
розширити технічні можливості гітари за рахунок використання
специфічного репертуару.
Основоюрепертуарної політикидля класичної гітари у ВНЗ
повинно бути академічне виконання.Необхідною умовою, на
наш погляд, є вивчення багатоголосих творів –поліфоній,
концертів, сюїт, сонат авторів (ХІV-ХVII ст.), у першу чергу
С. Л. Вейса, Й.С.Баха та інших композиторів-класиків.
Одним із ключових моментів підготовки гітариста-виконавця
є освоєння ним комплексу навичок, що допомагають пильно
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контролювати звук, його силу, тембр, процес звуковидобування,
причому, домагатися адекватного звучання відповідно до
характеру кожного музичного твору. Робота над звуком
передбачає й тренуванням м’язів пальців, кисті, над яким
майбутній музикант повинен вміти працювати самостійно, і
передавати цей досвід у майбутньому учням.Важливим
компонентом у індивідуальному робочому плані студента
повинні бути гами, вправи на розвиток різних видів техніки й
етюди.
Планування
репертуару
студентовіповинно
мати
індивідуальні ознаки. Тут повинні бути враховані як потенційні
виконавські можливості кожного студента,які б поряд із
формуванням комплексу необхідних навичок гри на
інструменті, давали змогу максимально розвивати їхні психічні
та людські якості - зосередженість, увагу, пам’ять, почуття
відповідальності, поваги, толерантності, любові, гуманізму.
Тільки
такий
підхід
до
підбору
змістового
й
різнохарактерного репертуару студентам ВНЗ зможе позитивно
вплинути на визнання гітари повноправним класичним
інструментом, гідним популяризації у сфері професійної
музичної освіти.
Список літератури:
1. Ганеев В. Р. Классическая гитара в России: к проблеме
академического статуса / Ганеев В. Р -Саратов 2006.- 185 с.
2. Гітара в Україні № 2./ 2009. - 48ст.
3. Михайленко Н.П. Методика преподавания игры на
шестеструнной гитаре / Н. Михайленко 2003. - 248 с.
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Таїсія Стругар
Науковий керівник – доц. Вишпінська Я.М.
Взаємозв’ язок урочної та позаурочної музичної
діяльності школярів
На уроках музики учні знайомляться з кращими зразками
української народної музики, фольклору, творами композиторівкласиків, масовими піснями. Важливим завданням музичного
виховання в школі є формування музичної культури учнів y
процесі спілкування з музикою, внаслідок чого формуються їхні
інтереси, погляди, смаки тощо [3].
Відомий чеський педагог і мислитель Ян –Амос Коменський
(1592-1670), батько сучасної педагогіки, який першим
спробував знайти і систематизувати об’єктивні закономірності
виховання і навчання, вважав музику одним із виховних засобів,
який повинен органічно входити до життя людини [1,с.258].
Яскравий
представник
педагогічної
науки
В. О. Сухомлинський зазначав: «Музичне виховання – це не
виховання музиканта, а передусім виховання людини» [2,с.274].
І справді, перед вчителем музичного мистецтва постають
неабиякі завдання, для реалізації яких потрібно наполегливо і
сумлінно працювати, покладаючи багато зусиль, віддаючи
всього себе. Учитель розвиває здібність розуміння мови музики,
чуття її виразності, дає учням необхідні знання,навички, вміння,
виховує інтерес до музики, формує естетичні смаки .
Опираючись на ці ідеї, метою даного дослідження стало
виявлення засобів взаємозв’язку урочної та позаурочної системи
музичної освіти і виховання у загальноосвітній школі,
коригуючи навчальний план таким чином, щоб позаурочні
години були продовженням і закріпленням матеріалу самих
уроків.
Доба технічного прогресу розширила можливості викладання
та слухання музики. Якщо кілька десятиріч тому уява про
музику пов’язувалася лише з концертним залом, то в наш час –
час новітніх технологій, це зовсім інакше. Учні розширюють
свій музичний світогляд за допомогою телевізорів,
магнітофонів, програвачів, комп’ютерів, аудіо- і відеозаписів,
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касет і т. п. У таких умовах музичне виховання набуває ще
більшої значимості. Так як на уроці вчитель не завжди встигає
використовувати всі можливі новітні технології, прекрасною
нагодою для цього є позакласна виховна година, позаяк музичне
сприймання розвивається не тільки в процесі слухання музики, а
й на інших видах музичної діяльності. Тому дуже важливо, щоб
учні набували навичок і вмінь під час співу, ритміки, гри на
дитячих музичних інструментах, а також в процесі вивчення
музичної грамоти, яка допоможе їм краще зрозуміти і
виконувати твори. Таким чином, у виконавській діяльності
інтенсивно
розвиваються
музичні
творчі
здібності,
розширюються можливості активного сприймання музики, а це
в свою чергу, залежить від правильного розв’язання
загальноосвітніх завдань [3].
Дуже важливо вдало віднести тип урочної та позаурочної
діяльності до певної системи музичного виховання.
Наприклад, система швейцарського педагога і композитора
Е. Жака-Далькроза (1865-1950), підходить для проведення
уроків музичного виховання навіть у дошкільнят, адже вона
передбачає й евритміку. Крім ритміки та сольфеджіо, до занять
дітей входили танець, хоровий спів і музична імпровізація на
фортепіано.
За системою З. Кодая (1882-1967) двоголосий спів вводиться
вже з 1 класу. Система німецького композитора і педагога
К. Орфа (1895-1982) передбачала зв’язок музики з рухами,
пантомімою, театралізованою грою [1,с.260-261].
Виступаючи доповненням урочної діяльності, позаурочна
діяльність школярів є дуже важливою ланкою навчального
процесу, яка повинна розглядатися нами як необхідна і важлива
складова усього навчально-виховного процесу в школі.
Список літератури:
1.Боднарук І.М. Педагогічна практика з музики:навч.-метод. посіб./
- Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2012. – 280 с.
2.Печерська Е.П.Уроки музики в початкових класах. - Київ: Либідь, 2001.
3. Інтернет-ресурс.:[http://osvita-dnepr.com]
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Альона Сумарюк
Науковий керівник – доц. Алєксєєнко Т.А.
Упровадження інституту фахівців
з соціальної роботи
як перспективний напрям роботи соціальних служб
Соціально-економічна ситуація в Україні потребує пошуку
нових, більш дієвих механізмів реалізації соціальної політики.
Один із них – надання можливості мешканцям сільської
місцевості отримати якісні соціальні послуги. Законом України
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2012 рік» виділена додаткова дотація місцевим
бюджетам для покращення надання соціальних послуг
найуразливішим верствам населення. Вищевказана дотація
спрямовується на введення посад фахівців із соціальної роботи
для виявлення, оцінки потреб, надання соціальних послуг та
здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, шляхом введення додатково до
структури та штатних розписів центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді посад «фахівець із соціальної роботи», не
віднесених до категорії державних службовців.
Згідно з листом Міністерства соціальної політики від
26.04.2012р. № 228/0/15-12/56 «Про покращення надання
соціальних послуг найуразливішим верствам населення»,
потреба у фахівцях із соціальної роботи визначається із
розрахунку 1 фахівець для роботи у сільській місцевості з
населенням до 1500 осіб та 1 фахівець на 3000 осіб міського
населення. З 2 липня 2012 року почали набирати людей на дану
посаду. Для кожного фахівця буде обладнане робоче місце
в тому чи іншому районі області чи міста. Їхні кабінети
знаходитимуться в школах, медичних пунктах чи сільських
радах. Заробітна плата буде стала – 1700 грн., однак залежатиме
від рівня освіти і зони обслуговування. У цілому, кожен
соціальний фахівець має обслуговувати від 1,5 тис. людей.
З метою надання адресних соціальних послуг сільському
населенню за місцем проживання, робочі місця створюються
безпосередньо в сільських і селищних територіальних громадах.
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Самі ж працівники перед початком роботи проходять 40-ка
годинну програму навчання з соціальної роботи та
співпрацюють з дільничними інспекторами, адже головне у
їхній роботі - не залишити поза увагою ті родини, що
потребують соціальної допомоги.
Фахівці із соціальної роботи будуть закріплені за
відповідними територіями міської, селищної та сільських рад з
метою своєчасного виявлення, надання соціальних послуг і
здійснення супроводу сімей з дітьми, окремих громадян,
підлітків і дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, потребують психологічної, медичної, юридичної,
матеріальної допомоги. Також передбачається виконання
обов’язків щодо організації піклування, опікування та догляду,
виявлення вразливих категорій громадян з ознаками складних
життєвих обставин і здійснення їх соціального інспектування.
Фахівці з соціальної роботи вводяться для належного
забезпечення соціального захисту громадян.
Саме фахівець із соціальної роботи в сільській місцевості
може забезпечити на ранньому етапі виявлення сімей, які
опинились у складних життєвих обставинах, запобігти появі
нових проблем та сприяти збереженню біологічної сім’ї. Він
здатен якнайшвидше прийти на допомогу та негайно вирішити
всі питання сімей, які потрапили в складні життєві обставини,
адже саме він володіє об’єктивною та найширшою інформацією
про сім’ї і може самостійно вирішувати та надавати спектр
послуг, що відповідає потребам сім’ї. Він є зв’язуючою ланкою
між громадянами та всією соціальною мережею району,
оскільки безпосередньо контактує та співпрацює зі школою,
медичними закладами, дільничним інспектором, опікунською
радою, сільською громадою, депутатським корпусом, з
районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Реалізація поставлених завдань вимагає від інституту
соціальної служби більшої ефективності. Інститут соціального
працівника має стати проактивним агентом держави, який буде,
з одного боку, виявляти проблеми, з іншого – розв’язувати їх у
розрізі кожної конкретної сім’ї.
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Тетяна Сушинська
Науковий керівник – доц. Предик А. А.
Особливості формування природничих понять
у дітей молодшого шкільного віку
Одним із найважливіших завдань початкової школи є
накопичення знань, які включають систему понять певної
предметної галузі, та формування в учнів умінь свідомо
оперувати ними. Психологічні і педагогічні теорії та концепції,
покладені в основу процесу формування понять, мають
задовольняти вимоги змісту предметів природничого циклу і
відповідати їм.
Теоретичними основами формування природознавчих понять
у початкових класах є праці В.П.Вахтерова, П.О.Завітаєва,
Т.М.Байбари, А.М.Горбунова, В.П.Горошенко, Ф.С.Кисельова,
Н.С.Коваль, Г.В.Ковальчук, Л.К.Нарочної, В.М.Пакулової,
М.М.Скаткіна та інші.
Природниче поняття – це узагальнення, в якому відображені
істотні ознаки, властивості об’єкта чи групи об’єктів природи,
внутрішні зв’язки і відношення між ними та їх внутрішні
суперечності [1].
У початковому курсі природознавства виділяють такі види
понять: загальноприродничі (природа, жива природа, нежива
природа), екологічні (охорона природи, рослин, тварин, ґрунтів
тощо), біологічні (рослини: дерева, кущі, трави, листяні, органи
рослин; тварини: комахи, птахи, звірі, травоїдні, хижі, дикі,
свійські; людина, будова організму), географічні (рівнини, гори,
яри, ґрунт, корисні копалини, річка, озеро, болото тощо).
У науці існують неоднозначні погляди на методику
формування природничих понять.
Г.В.Ковальчук зазначає, що методика формування загальних
природничих понять значно складніша і потребує глибокого
теоретичного мислення. Сутність її полягає в тому, щоб учень
міг виділяти основні ознаки предметів чи явищ природи,
узагальнювати їх, робити відповідні висновки та формувати
визначення поняття на доступному дітям рівні, вводити його в
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систему понять, виконувати вправи для перевірки умінь
оперувати цим поняттям [2].
В.М.Пакулова й В.І.Кузнецова зауважують, що процес
формування понять необхідно урізноманітнювати за допомогою
проведення дослідів, спостережень, організації самостійного
навчального пошуку, використання дидактичних засобів, раніше
набутих знань і практичного досвіду, підвищуючи при цьому
навчальну активність учнів [3].
Значення пізнавальних дій школярів під час формування
природничих понять полягає в тому, щоб допомогти їм у
навчальному матеріалі (текстах, зображеннях, натуральних
об'єктах, результатах спостережень) виділити основні ознаки,
узагальнити їх, зробити висновки та сформувати означення
нового поняття. Учителю при цьому необхідно зіставити нове
поняття зі сформованими раніше і тим ввести його в загальну
систему понять. Потрібно також провести роботу по
закріпленню нового поняття, перевірити, як учні вміють свідомо
ним оперувати. Робота над поняттями супроводжується
збільшенням словникового запасу дітей.
Отже, процес формування природничих понять є досить
складним і його позитивний результат залежить від багатьох
чинників: способів і етапів формування поняття, навчального
змісту, пізнавальних дій, засобів унаочнення, дидактичних умов
тощо.
Список літератури:
1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових
класах: Навчальний посібник. / Т.М.Байбара. – К.: Веселка, 1998. –
С.68.
2. Нарочна Л. К. Методика викладання природознавства : [навч.
посібник] / Л. К. Нарочна, Г. В. Ковальчук, К. Д. Гончарова. – [2-е
вид., перероб. і доп.]. – К .: Вища школа, 1990. – 302 с.
3. Пакулова В. М. Методика преподавания природоведения : [учеб.
для студ. пединститутов по спец. № 2121 "Педагогика и методика нач.
обучения"] / В. М. Пакулова, В. И. Кузнецова. – М. : Просвещение,
1990. – 192 с.
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Наталія Тимофєєва
Науковий керівник – доц. Софроній З.В.
Специфіка вокального розвитку молодших
школярів у процесі хорового співу у ЗНЗ
Викладання предметів естетичного циклу зумовлює розвиток
у дітей почуття прекрасного, формує високі естетичні смаки,
навчає учнів розуміти і цінити твори мистецтва (пам’ятники
історії, архітектури, красу й багатство рідної природи).
Одним з найоптимальніших шляхів духовного розвитку учнів
у ЗНЗ є хоровий спів. Адже він - найдоступніший вид музичної
діяльності школярів. У процесі хорового співу активно
розвивається дитячий голос, а також виконуються навчальні й
виховні завдання, пов’язані з проблемою формування
особистості школяра і його загального розвитку. Водночас, не
весь спів сприяє розвитку дитячого голосу. Хибне
голосоутворення, як і порушення гігієнічних норм у співі,
приводить
нерідко
до
захворювань
або
порушень
функціонування голосового апарату. Правильний спів
супроводжується у дитини відчуттям психофізіологічного
комфорту, що сприяє формуванню позитивного ставлення до
самого процесу і, відповідно, до музичного мистецтва загалом.
Мета: розкрити специфіку вокального розвитку учнів у
процесі хорового співу у ЗНЗ
Вокальне виховання молодших школярів у країні на даний
час здійснюється головно через хоровий спів на уроці музики і в
позакласній роботі, сольних і хорових гуртках, вокальних
ансамблях. Через надмірну обмеженість навчальних годин для
музичних занять у загальноосвітній школі реалізація завдань,
пов’язаних з розвитком дитячого голосу, можлива лише при
умові поєднання класної та позакласної роботи в самодіяльних
дитячих співацьких колективах.
Формуючи навички вокального виконання, вчитель має
керуватись основними дидактичними принципами розвитку
співочої культури молодших школярів [2, с.36].
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Важливим аспектом вокального розвитку першокласників є
наявність сформованого відчуття ритму. Враховуючи
психологічні особливості першокласників, їх рухливість,
динамічність, бажання діяти, ритмічний розвиток дітей
необхідно здійснювати у процесі музично-ритмічної діяльності.
Починати доцільно з ритмування простих рівномірних
пульсуючих ритмів, змінюючи їх уведенням у ритмічні
структури коротких і довгих тривалостей. Поступово така
практично-виконавська діяльність не лише формує внутрішнє
відчуття ритму, але й розвиває музично-виконавські навички
ансамблевого співу.
Специфіка вокального розвитку молодших школярів полягає
у використанні учителем репродуктивних методів навчання.
Діти цього віку не володіють життєвим досвідом, багажем
знань, тому найоптимальніший варіант – це навчання за взірцем
або наслідування діяльності вчителя. У таких випадках вчитель
розподіляє дітей класу за рівнем музично-ритмічних здібностей,
оскільки в процесі наслідування можуть залучатися
першокласники, які від природи володіють чистотою
інтонування [1, с.21].
Отже, специфіка вокального розвитку молодших школярів
залежить від вікових особливостей учнів, методів і форм
навчання, які застосовує вчитель музики.
Список літератури:
1. Апраксина О.А. Музыкальное воспитание в школе.М.:Музыка, 1976. – Вып.11. – 220с.
2. Гадалова І.М. Методика викладання музики в початкових
класах. – К.: ІСДО, 1994. – 186с.

382

Галина Ткач
Науковий керівник – доц. Гаврилюк Л.П.
Популяризація ідей інклюзивного навчання
у діяльності Всеукраїнського фонду
“Крок за кроком”
У філософському розумінні свобода людини полягає в
отриманні від суспільства та формуванні в ній максимуму
можливостей для реалізації власних намірів у діяльності, що
визначені характером її внутрішнього психічного плану, а також
є результатом її освіченості та життєвих компетенцій, яких
може бракувати людині через порушення онтогенезу.
Інклюзивне навчання передбачає створення освітнього
середовища, яке відповідало б потребам і можливостям кожної
дитини, незалежно від особливостей її психофізичного
розвитку. Це – гнучка, індивідуалізована система навчання дітей
з особливостями психофізичного розвитку в умовах масової
загальноосвітньої школи за місцем проживання. Навчання
відбувається
за
індивідуальним
навчальним
планом,
забезпечується медико-соціальним, психолого-педагогічним,
соціально-педагогічним супроводом [1, с.24].
Популяризації ідей інклюзивного навчання сприяє діяльність
громадських
та
благодійних
організацій,
зокрема
Всеукраїнський фонд “Крок за кроком” – це благодійна
організація, заснована Міжнародним фондом “Відродження” та
Міжнародним центром розвитку дитини (Вашингтон, США) 15
червня 1999 р. Створення Всеукраїнського фонду „Крок за
кроком” у 1999 році стало логічним продовженням діяльності
Програми
„Крок
за
кроком”
Міжнародного
фонду
„Відродження”, яка діяла в Україні з 1994 року по 1999 рік за
підтримки Інституту Відкритого Суспільства (Нью-Йорк) та
Міжнародного центру розвитку дитини (Вашингтон). Метою
програми було впровадження демократичних практик в систему
дошкільної освіти. У 1996 році програма поширила свою
діяльність на початкову ланку освіти завдяки бажанню батьків
дітей, які були залучені до програми, а також позитивним
результатам оцінки (Міністерство освіти України, Інститут
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психології АПН України, Бостонський центр розвитку освіти). У
1996 році програма поширила також свої види діяльності на
залучення дітей з особливими потребами та дітей національних
меншин до загальноосвітніх закладів.
У 1996 році програма ініціювала новий напрям діяльності
«Вища школа», який включав впровадження спецкурсів,
створених на основі програми «Крок за кроком», у навчальні
плани вищих педагогічних закладів освіти й обласних Інститутів
післядипломної педагогічної освіти. У цьому ж році була
створена мережа Тренінгових центрів програми та підготовлена
команда тренерів, які пройшли відповідну міжнародну
підготовку та мали відповідний практичний досвід. Під час
реалізації програми “Крок за кроком” створена мережа освітніх
закладів, представники яких брали участь в освітніх проектах,
спрямованих на втілення принципів особистісно-орієнтованої,
інклюзивної освіти для дітей віком від народження до 12 років із
активним залученням сімей і громад.
З 1999 року ВФ «Крок за кроком» є національним членом
Міжнародної асоціації “Крок за кроком”, Нідерланди
(International Step by Step Association). У 2003 році ВФ „Крок за
кроком” отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України
на проведення курсів підвищення кваліфікації в галузі
інклюзивної освіти для вихователів та керівників дошкільних
закладів освіти, вчителів та керівників загальноосвітніх
закладів, викладачів вищих педагогічних закладів освіти. Місія
Всеукраїнського фонду “Крок за кроком” – сприяти втіленню
освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої
інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і
громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків,
представників громадських організацій; ініціювання та
реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного
доступу до якісної освіти для усіх дітей, включаючи дітей з
особливими потребами; залучення сімей і громади до освітнього
й управлінського процесів.
Список літератури:
1.Колупаєва А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи:
монографія /Алла Колупаєва. – К.: Самміт-Книга, 2009. – 272 с.
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Іонела Товарницька
Науковий керівник – проф. Кушнір І.Г.
Особливості емоційно-вольової сфери
Інтернет-залежної молоді
Унаслідок стрімкого інформаційного розвитку суспільства та
науково-технічного прогресу, у світі, і зокрема в межах нашої
країни, актуальним є вирішення проблеми залежності людини
від інтернету.Необхідно відзначити, що попри те, що дана
проблема окреслена та існує вже протягом достатнього
проміжку часу, на сьогодні все ще не розроблена чітка та
загальноприйнята система критеріїв даної аддикції. Описом
даної проблеми займаються зарубіжні та вітчизняні дослідники
такі як: А. Мінаков, Л. Пєрєгожин, В. Бурова, А.Ф. Шайдуліна,
Е.В. Губенко, K. Янг, Р. Родгерс [1, 2, 3, 4, 5].
Термін “Інтернет-залежність” був запропонований у 1995
році Іваном Голдбергом. Автор стверджує, що це розлад, “який
здійснює пагубний вплив на побутову, навчальну, соціальну,
робочу, сімейну, фінансову чи психологічну сфери
діяльності”[6].Інше визначення Інтернет-залежності: “нав'язливе
бажання ввійти в Інтернет, знаходячись off-line, і нездатність
вийти з Інтернету, будучи on-line”[4].Термін “Інтернетзалежність” позначає велику кількість проблем поведінки та
контролю над потягами. Основні п’ять типів такі:
1. Кіберсексуальна залежність;
2. Пристрасть до віртуального спілкування та знайомств;
3. Нав’язлива „фінансова” потреба у Мережі;
4. Інформаційне перевантаження (нав'язливий web-серфінг),
пошук інформації по базах даних і пошуковим сайтам.
5. Комп’ютерна залежність [4].
Кімберлі Янг називає чотири ознаки Інтернет-залежності:
 постійне очікування наступного виходу в Інтернет;
 нав’язливе бажання перевірити e-mail;
 скарги навколишніх на те, що людина проводить занадто
багато часу в Інтернет;
 скарги навколишніх на те, що людина витрачає занадто
багато грошей на Інтернет [4].
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Аналізуючи проблему Інтернет-залежності, виявилась
потреба в дослідженні емоційно-вольової сфери залежних. Якщо
розглядати риси вольової сфери особистості, то вони такі:
крайня несамостійність, не вміння відмовити, сказати “ні” через
страх бути відкинутим іншими людьми, ранимість критикою чи
несхваленням, не бажання брати на себе відповідальність і
приймати рішення, і як наслідок сильне підпорядкування
значимим людям; усе це характеризує пасивну життєву
позицію[1]. Спілкування в інтернеті та інтерактивні ігри можуть
настільки затягувати людей, що вони втрачають відчуття часу,
відмовляються від раніше намічених цілей і як наслідок
перебувають у стані депресії[1]. К. Янг та Р. Роджерс [6] в ході
опитування 312 респондентів встановили зв’язок Інтернетзалежності з депресією. Вони виявили, що для осіб з
депресивними розладами, які характеризуються страхом бути
відкинутим, дуже важливе прийняття інших, тому труднощі в
спілкуванні вони компенсують завдяки віртуальній підтримці.
А. Шайдуліна наводить деякі особливості підлітків з Інтернетзалежністю – дисгармонія функціонування емоційної сфери, що
проявляється в нездатності до чіткої диференціації своїх
почуттів, неможливості спонтанно відреагувати їх у
комунікативних ситуаціях; тенденція до соціальної ізоляції [2].
Список літератури:
1. Войскунский А.Е. Феномен зависимости от Интернета
//Гуманитарные исследования в Интернете. – М., 2000.
2. Губенко Э.В. Психологические аспекты интернет-аддикции:
Интернет-аддикция
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трудности
межличностного
общения
[Електронний ресурс] // Інформаційний сайт. – Режим
доступу:http://psynet.carfax.ru/texts/gubenko.htm
3. Жичкина А.М. Социально-психологические аспекты общения в
Интернете. – М., 2002.
4. Янг К.С. Діагноз – Інтернет-залежність // Мир Інтернета. – М.,
2000. – № 2.
5. Young K.S., Rodgers R. C.The Relationship Between Depressionand
Internet Addiction[Електроннийресурс] // Інформаційнийсайт. –
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Юлія Труфен
Науковий керівник – доц. Чуйко Г.В.
Гендерний аспект поведінки людини в конфлікті
Актуальність дослідження засновується на тому, що сучасне
життя має значний конфліктний потенціал. Особистість у конфліктних відносинах відчуває дискомфорт, тривалий конфлікт
може привести як до ускладнень у внутріособистісній сфері, так
і відбитися на якості її зовнішнього оточення. Особливо небезпечні конфлікти у професійній сфері та сімейному житті. Для
ефективного вирішення конфліктів необхідно враховувати їх
гендерний аспект, оскільки він безпосередньо впливає на
стратегію поведінки людини у конфлікті, на обрання особою
шляхів вирішення чи виходу з конфлікту.
До гендерного аналізу різних аспектів психологічної сфери
особистості, її інтелектуальної та соціальної діяльності зверталися такі дослідники, як: Ш. Берн, Дж. Блок, Л.Ожигова, ін. Над
проблемою гендерного аспекту сімейних конфліктів працює
Т.О. Попович.
Основою відмітностей поведінки в конфлікті осіб різних статей є психологічні відмінності між жінками та чоловіками. Насамперед, це відмінності в емоційній сфері, які у конфліктах
проявляються у певному рівні агресивності, притаманному чоловікам і жінкам. Як зазначає Ш. Берн, відмінності в емоційності статей можна розглядати на кількох рівнях. На одному рівні
йдеться про здатність розуміти емоційні стани інших (емпатія) й
уміння висловити це розуміння. На іншому – про переживання
людиною своїх емоцій (емоційні переживання) та її способи ці
емоції виражати (емоційна експресія) [1]. Психологія визначила,
що чоловіки не гірше за жінок здатні визначати почуття інших і
співпереживати їм, але вони зацікавлені в тому, щоб оточуючі
ніяк не помітили цього по їх поведінці [1, с.54]. Така поведінка
чоловіків зумовлена тим, що прояв емоційності не відповідає їх
гендерній ролі.
У конфліктних ситуаціях, у тому числі в професійній сфері,
від чоловіка, згідно гендерних стереотипів, очікуються прояви
сили, незалежності, владності, прагнення до змагання [2, с.170].
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Ступінь прояву агресії у конфлікті в представників різних
статей дослідники також значною мірою пояснюють
гендерними ролями, які заохочують прояв чоловіками агресії в
деяких формах, у той час як агресивність жінок не схвалюється,
вони відчувають збентеження, якщо доводиться проявляти
агресію на людях [3, с.173].
Т.О. Попович доводить, що у сімейних конфліктах жінки
частіше обирають стиль компромісу. Щодо чоловіків,
однозначно назвати певний найбільш використовуваний стиль
поведінки не можна. Найчастіше вони вдаються до компромісу,
уникнення та співпраці [4, с.227]. Натомість, у початковому
періоді створення сім’ї жінки найчастіше виявляються більш
конфліктними, ніж чоловіки. Можна виділити сфери, де молоді
дружини проявляють себе вкрай негативно, незважаючи на те,
позитивною чи негативною в цих сферах є їх позиція. Жінки
частіше є ініціаторами конфліктів у взаємовідносинах з
батьками; проявах ревнощів; матеріальному достатку та
домінуванні в парі. Причини такої конфліктної поведінки
дослідники бачать у впливі сімейних традицій і батьківської
сім’ї та виховання, гендерній нерівності, в низьких матеріальних
статках молодих сімей [4, с.227].
Отже, гендерний аспект є важливою складовою поведінки
людини у конфлікті. В узагальненому вигляді він проявляється в
тому, що у виборі стратегії вирішення конфліктів різних видів, у
тому числі конфлікту у сфері професійної діяльності, сімейного
конфлікту, жінки та чоловіки обирають різні стилі поведінки.
Список літератури:
1.Берн Ш. Гендерная психология / Ш. Берн. – СПб. : ЕВРОЗНАК,
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3.Ожигова Л.Н. Психология гендерной идентичности личности /
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Уляна Туранська
Науковий керівник – доц. Мацьопа Р.Л.
Неуспішність учнів: вина батьків чи педагогів?
Однією із найбільш гострих проблем нашого суспільства
продовжує залишатися проблема розвитку пізнавальної
активності і запобігання неуспішності школярів. Доволі часто
доводиться спостерігати, як учні ще не закінчивши початкову
школу, майже повністю втрачають справжній інтерес до
навчання. Причинами цього, на наш погляд, є відсутність у
теоретико-методичному арсеналі вчителів необхідних знань і
вмінь адекватного стимулювання учіння школярів і байдужість
батьків у вихованні та навчанні своїх дітей, мовляв, – це
завдання школи.
Неуспішність учнів – це огріх школи, з одного боку. Школа,
у якій є невстигаючі учні, – це школа, що випускає брак, що
працює недостатньо ефективно. З іншого боку – важливо, щоб у
дошкільному віці, перед тим, як почати навчання в школі,
дитина пройшла повноцінний шлях формування мислення і в
результаті здобула систему знань про навколишній світ та вміла
ними користуватися. Усе це – основа для подальшого розвитку
мислення уже в шкільному віці під час засвоєння програмових
знань. Тобто основу успішності чи неуспішності учнів закладають батьки. До цієї думки схиляються і відомі педагоги.
Я. А. Коменський ставить учителів лише на друге місце після
батьків. Тобто з цього можна зробити висновок, що основну
роль у вихованні та навчанні дітей відіграють саме батьки.
Сім’я , як і все суспільство, зазнала значних змін. Через ті чи
інші причини вона іноді недостатньо виконує свою виховну
функцію. І, як результат, зростає число неблагополучних сімей,
у яких батьки неспроможні або не бажають повною мірою
займатися вихованням своїх дітей. Тому знижується рівень
навчально-виховного процесу.
Важливою функцією сімейного виховання є пробудження та
підтримка в дітей прагнення навчатися. Це перш за все потрібно
створити позитивне ставлення до діяльності, розкрити її смисл,
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потім залучити дітей до розв’язання пізнавальних завдань; в
ході роботи потрібно підкреслювати досягнення дітей, підбадьорювати їх та підтримувати їх інтерес до все нових завдань.
Основні причини неуспішності учнів:
1. Наявність прогалин у фактичних знаннях і спеціальних для
даного предмета вміннях.
2. Наявність прогалин у навичках навчально-пізнавальної
діяльності, які знижують темп роботи настільки, що учень не
може за відведений час оволодіти необхідним обсягом знань,
умінь і навичок.
3. Недостатній рівень розвитку й вихованості особистісних
якостей, що не дозволяють учневі виявляти самостійність,
наполегливість, організованість та інші якості, необхідні для
успішного навчання.
У чому ж полягає вплив сім’ї і школи на успішне навчання в
школі? Можна сказати так: школа дає дитині наукові знання і
виховує свідоме ставлення до дійсності. Родина забезпечує
практичний життєвий досвід, виховує вміння співчувати іншій
людині, відчувати її стан. Для гармонійного розвитку
особистості необхідно те й інше.
Список літератури:
1. Зинченко С.Н. Почему детям бывает трудно учиться. – К.:
Рад.школа, 1990. – 56с.
2. Морозова Н.Г. Воспитание позновательных интересов у детей в
семне. – М., 1961. – 233с.
3. Прийменко В. Вплив сім’ї на успішне навчання дитини //
Початкова школа. – 2006. – №3. – С.52–55.
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Ольга Турик
Науковий керівник – доц. Романюк С.З.
Розвиток усного мовлення учнів першого класу
Концептуальні положення Державного стандарту початкової
освіти передбачають поряд з лінгвістичною підготовкою
набуття дітьми достатнього особистісного досвіду, культури
спілкування і співпраці в різних видах діяльності. У програмі з
навчання грамоти зазначено, що курс української мови –
важлива складова змісту початкової освіти, оскільки він
виступає засобом опанування всіх інших шкільних дисциплін, а
не тільки окремого навчального предмета, метою якого
насамперед є розвиток умінь і навичок усного мовлення,
поглиблення знань щодо усного і писемного, діалогічного й
монологічного
мовлення,
особливостей
висловлювань,
обумовлених їх комунікативними завданнями й ситуацією
спілкування [1, 55].
Адже добре розвинене мовлення допомагає сприймати
довкілля, реалізувати навчальні, пізнавальні і виховні функції
навчального процесу. Від рівня сформованості мовленнєвих
умінь під час навчання грамоти залежить успішність
усвідомленого засвоєння мови та розвитку мовлення в
майбутньому [2,143].
Оскільки основна функція мови – комунікативна, то
засвоєння рідної мови, володіння нею забезпечує ефективність
мовленнєвого спілкування, повноцінний розвиток дитини.
Недостатньо розвинене мовлення, бідність словникового запасу
створюють неабиякі труднощі для першокласників. Причина
зумовлюється невідповідністю слів-ознак, неточним добором
слів, а, отже, порушенням основного змісту висловлення і т.ін.
Формування комунікативного мовлення залежить від наявності
мовленнєвих умінь і навичок. Первинні вміння є основою
розвитку мовленнєвої навички. Складні – мають вторинний
характер і формуються у процесі виконання спеціально дібраних
мовленнєвих вправ.
Основним посібником для розвитку усного мовлення
першокласників є підручник (Н.Ф.Скрипченко, М.С.Вашуленко).
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У ньому розміщено ілюстративний апарат – "апарат
орієнтування". Правильне його використання в навчальному
процесі відіграє важливу роль для розвитку комунікативних
умінь. Автори «Букваря» приділяють досить уваги для
формування діалогічного мовлення, адже 21,3 % ілюстрацій дає
можливість будувати діалог. Сюжетні ілюстрації до текстів з
читання (їх 15,4 % від загальної кількості) сприяють
підвищенню інтересу до змісту тексту, допомагають його
зрозуміти, складати розповіді або проводити бесіди за ними.
Аналіз ілюстрацій "Букваря", запропонованих для розкриття
змісту текстів, не обмежується лише цією метою. Їх зміст дає
можливість учителеві використовувати ілюстративний матеріал
одночасно для вирішення цілої низки завдань: працювати над
словом, реченням, побудовою діалогічного чи монологічного
висловлення тощо. Текстовий матеріал є взірцем для
мовленнєвої практики. Малюнки є допоміжним засобом для
виконання логічних вправ, з’ясування та уточнення лексичного
змісту слова; усвідомлення багатозначності слова, побудови
синонімічних рядів, добору слів, протилежних за значенням;
побудови словосполучень, речень, зв’язних висловлень .
Отже, розвиток усного мовлення – це ті елементи рідної
мови, якими користується дитина відповідно до рівня свого
розвитку, освіти в різних сферах діяльності; говоріння, слухання
і розуміння (аудіювання); вміння користуватися словом,
конструювати словосполучення та речення, будувати зв’язне
висловлювання.
Список літератури:
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2.Вовкотруб Р.П. Особливості розвитку мовлення першокласників
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Марина Федорняк
Науковий керівник – доц. Чуйко Г.В.
Проблема віртуального спілкування
Наприкінці XX ст. завдяки розвитку комп'ютерних
технологій з'явився новий засіб спілкування – так зване
віртуальне спілкування. Сучасне суспільство не дає можливості
для повноцінного безпосереднього спілкування молоді,
змушуючи її шукати якусь альтернативу, саме таку
альтернативу вона й знаходить у віртуальному спілкуванні.
Онлайн спілкування дуже часто затягує людину в свої тенета
настільки, що вона починає втрачати власну ідентичність і
відходити від реальності. Саме тому проблема віртуального
спілкування є досить актуальною в сучасному суспільстві й
потребує ретельного розгляду та дослідження.
Психологічні дослідження в цій сфері ведуться порівняно недавно, переважно в межах зарубіжної психології. Зокрема,
проблемою віртуального спілкування займалися К.Янг,
Д.Шпанхель, М.Гріфітс й ін. З досліджень, проведених в Росії,
можна навести тільки роботу А.Є. Войскунского «Спілкування,
опосередковане комп'ютером» [2], у якій порівнюється
спілкування в локальній мережі з реальним спілкуванням.
Під віртуальним спілкуванням розуміється спілкування з
віртуальним співрозмовником у віртуальному просторі за
допомогою електронних засобів [4].
Спілкування в Інтернеті має певні особливості, а саме:
1) спілкування, опосередковане комп'ютером, відбувається
анонімно; 2) втрачають своє значення невербальні засоби
спілкування. Тобто в Інтернеті внаслідок фізичної відсутності
партнерів по комунікації зникає ціла низка бар'єрів, які
заважають взаємодії; 3) спілкуючись в Інтернеті, можна
створювати будь-який образ, виглядати ким завгодно, бо немає
обмежень, характерних для матеріального світу [1, с. 249].
Віртуальне спілкування має свою віртуальну структуру, свої
правила та навіть свої традиції. Тут спілкування відбувається у
режимі реального часу, як у разі «живої розмови», але за
допомогою клавіатури.
Виділяють такі основні функції віртуального спілкування:
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обмін інформацією; взаємодія з метою розв’язання будь-яких
проблем; розвиток особистості, підвищення освітнього рівня,
навчання.
Крім величезного, безумовно, позитивного ефекту
спілкування в Інтернеті, спеціалісти виділяють і такі тривожні
тенденції [3]:
• надмірне захоплення «віртуальним простором» приводить
до відриву від реального життя та зменшення життєвого
досвіду;
• молоді люди мають практично безконтрольний доступ до
величезної кількості матеріалів, антигромадських, антигуманних
і порнографічних за характером;
• люди, які не мають стійкої волі, стають Інтернетзалежними; формується новий тип особистості з техногенним
мисленням, який спілкування з людьми замінює спілкуванням із
комп'ютером.
Тому Інтернет іноді порівнюють з морем, у якому можна втопитися, тобто захопитися запропонованим. Віртуальне
спілкування приводить до деградації спілкування. Люди все
рідше зустрічаються в дружніх компаніях за чашкою кави,
частіше пишуть один одному повідомлення.
Отже, проблема віртуального спілкування є важливою для
сучасного інформаційного світу, особливо вона торкається
молоді та підлітків, тому необхідно звернути увагу суспільства
на неї, поки вона не переросла в глобальну.
Список літератури:
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Анастасія Філенко
Науковий керівник – доц. Поліщук О.М.
Життєва перспектива у юнацькому віці
Юнацький вік – період самовизначення, вибору життєвого
шляху, вибудовування та зміни життєвої перспективи. Ці
закономірні процеси неминуче пов’язані із особливостями цього
вікового періоду як такого.
Питання життєвої перспективи розглядали: А.А. Кронік і
Є.І.Головаха, І. С. Кон, К.А. Абульханова-Славська,
В.Н.Українець, Д.А. Леонтьєв, Є.В. Шелобанова, В.І. Ковальов,
Р.А. Ахмеров, К.В. Карпінський, В.М. Слуцький, С.С.Гончарова
і М.І. Яковчук. Життєву перспективу у юнацькому віці
розглядали: І.В.Дубровіна, Б.С.Круглов, Л.І.Божович, І.С.Кон,
Л.О.Регуш, О.В. Посацький.
Життєва перспектива визначається Є.І. Головахою як
«потенційна можливість розвитку особистості». При цьому
життєва перспектива виступає і як неминучість проходження
певних подій, змін у майбутньому житті особистості [2].
У ранньому юнацькому віці формується світогляд, цілісна
картина світу і себе в ньому; відбувається професійне та
особистісне самовизначення; змінюється життєва перспектива
(часовий горизонт поглиблюється, охоплюючи віддалене
минуле і майбутнє, і розширюється, включаючи не тільки
особисті, але й соціальні перспективи) [1].
У юнацькому віці не існує поняття швидкоплинності часу,
його реальної обмеженості для здійснення всіх мрій і планів, що
створює позитивне емоційне тло. О.В. Посацький висловив
припущення, що у ранній юності образ майбутнього є складним
інтегративним утворенням, яке охоплює ціннісні орієнтації,
перші життєві плани, плановані та очікувані події, елементи
рефлексії та самооцінки, засвоєні стереотипи поведінки,
настанови та емоційне ставлення до майбутнього [4].
Образи майбутнього в юності, за І. С. Коном, зорієнтовані
насамперед на результат, а не на засоби його досягнення, тобто
життєві цілі не підкріплюються належною мірою конкретними
життєвими планами. Зокрема М. X. Тітма підкреслює, що
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"основна маса молоді ще не ставить перед собою в процесі
професійного самовизначення досить високих цілей і не
мобілізує себе на їх досягнення" [2].
Для юнацького віку характерне розкриття діалектичного
зв'язку минулого, теперішнього і майбутнього, формування
життєвих планів, абсолютизація перспективної орієнтації [3].
Мрії, фантазії, пошуки ідеалу, спрямовані у майбутнє
прагнення, сприяють поступовій побудові реальних життєвих
планів, пов'язаних із вибором майбутньої професії чи роду
діяльності [1].
Як підкреслював А. С. Макаренко, у юнацькому віці найближча життєва перспектива вже не має такого істотного
значення. "Головним виміром часу в самосвідомості юнаків є
майбутнє, до якого вони себе готують". Ця думка І. С. Кона
підтверджується і рядом психологічних досліджень,які свідчать
про те, що з переходом від підліткового до юнацького віку
збільшується заклопотаність людини своїм майбутнім, розширюються хронологічні межі життєвої перспективи, підвищується самооцінка особистості та її впевненість у своїх силах [2].
Отже, зміни й уточнення життєвої перспективи в юнацькому
віці відіграють значну роль у становленні людини, її май бутнього професійного та особистого життя. Юнацький вік – період
розкриття горизонтів, окреслення планів. І хоча на даному
віковому етапі ці процеси у людини ще не такі досконалі, все ж
цей період є першою й однією із найважливіших сходинок на
шляху до розвитку та самореалізації людини.
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Олександра Фодчук
Науковий керівник – доц. Лісова О.С.
Особливості прояву сексуальних установок
і конфліктної взаємодії подружжя
Дослідження провідних науковців дозволяють констатувати
наявність кризи, в якій опинилась сучасна українська сім’я як
елемент соціальної системи суспільства. Ознаками такої кризи є
високий рівень незадоволеності подружнім життям, дисфукційний розвиток взаємин у шлюбі, стійка орієнтація
подружжя на малодітну сім’ю, нездатність досягти злагоди,
конфліктність, зростання кількості розлучень тощо [2].
Сексуальна дисгармонія партнерів виступає одним з найвагоміших чинників подружніх конфліктів [1]. Разом з тим, як
зазначає у своїх дослідженнях американський психолог Мішель
Рассел, «максимально активні сексуальні стосунки здатні
"примиряти і заспокоювати" нервових чоловіків і дружин,
гасити сімейні конфлікти» [3].
Мета нашої роботи – аналіз взаємозв’язку конфліктності та
сексуальних установок подружжя.
Методи: бесіда; суб’єктивно-оцінні: Методика дослідження
сімейно-зумовлених станів за Ейдеміллером і Юстіцкісом,
опитувальник К.Томаса «Визначення способів регулювання
конфліктів», опитувальник установок до сексу Г.Айзенка;
методи математико-статистичної обробки.
Вибірка: 40 подружніх пар, які проживають у шлюбі від 1 до
10 років. Середній вік досліджуваних 28 років.
Результати. На основі даних, отриманих у бесіді окремо з
кожним з членів подружніх пар, усіх респондентів було згруповано у 3 групи: 1-ша – пари, де і чоловік, і дружина визнали свій
союз конфліктним (6 пар); 2-га група – пари, де і чоловік, і
дружина визнали своє подружжя неконфліктним (20 пар); 3-тя
група – пари, де суб’єктивна оцінка конфліктності різнилася у
чоловіків і дружин, тобто була неузгодженою (14 пар).
Результати психодіагностики несприятливих сімейнозумовлених станів виявилися дещо несподіваними: рівень
загального незадоволення і тривожності, викликаних сімейною
обстановкою, у парах, які оцінюють себе як конфліктні, значно
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(р=0,004, за критерієм Крускаля-Уоллеса) нижчий за такий у
парах, що оцінюють себе як неконфліктні чи демонструють
неузгоджену оцінку своєї конфліктності. Разом з тим, при
самооцінці доброзичливості своєї подружньої пари чоловіки і
дружини із конфліктних сімей виявили достовірно (р=0,0001, за
критерієм Крускаля-Уоллеса) найнижчі показники. У парах, які
оціннюють себе як конфліктні, значно (р=0,0001) вищий рівень
прояву суперництва і значно нижчий рівень схильності до
співпраці та компромісу як стратегій взаємодії у конфлікті.
У парах, які дали собі оцінку як конфліктні, переважають
такі негативні тенденції у сексуальних установках подружжя:
низький рівень прояву дозволеності у сексі - 100% чоловіків і
жінок; низький рівень реалізованості у сексі, високий рівень
знеособленого ставлення до сексу - 67% чоловіків і 100% жінок;
високий рівень сексуальної сором’язливості – 100% чоловіків і
67% жінок; високий рівень цнотливості у сексі, високий рівень
відрази до сексу 100% чоловіків і жінок; високий рівень
ставлення до сексу як до чисто фізичного акту – 100% чоловіків
і 33% жінок; високий рівень схильності до агресивного сексу 100% жінок і 0% чоловіків; низький рівень сексуального лібідо
у 100% респондентів; низький рівень сексуального задоволення
у 67% чоловіків і високий рівень сексуального задоволення у
67% жінок; а також переважання фемінної поведінки в сексі й у
чоловіків, й у жінок (по 67%). Рівень сексуальної невротичності
досліджуваних у групі неконфліктних пар значно (р=0,05)
нижчий за такий у інших двох досліджуваних групах.
Висновки: Сексуальні установки конфліктного подружжя
потребують психологічної корекції, що може сприяти
конструктивному вирішенню подружніх конфліктів.
Список літератури:
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Олеся Франків
Науковий керівник – доц. Боднарук І.М.
Найвідоміші системи музичного виховання
у ХХ столітті
Мета
музичного
виховання,
сформульована
ще
Д.Кабалевським, актуальна і нині: «… ввести учнів у світ
великого мистецтва, навчити їх любити і розуміти музику у
всьому багатстві її форм і жанрів, інакше кажучи, виховати в
учнів музичну культуру як частину їхнього духовного
надбання» [1].
Враховуючи інтерес учителів до наукових досягнень
музичної педагогіки, актуальним є висвітлення позитивних рис
найвідоміших систем музичного виховання у ХХ столітті з
метою їх використання у сучасних загальноосвітніх навчальних
закладах.
Визначними віхами розвитку європейської музичної
педагогіки ХХ століття стали цілісні системи масового
музичного виховання дітей, створені Е.Жаком-Далькрозом,
К.Орфом, З.Кодаєм, Б.Тричковим, Д.Кабалевським. Гідне місце
серед них посіли педагогічні здобутки видатних українських
музикантів
М.Леонтовича,
К.Стеценка,
В.Верховинця,
Б.Яворського [2, с.91].
Методичні пошуки швейцарського педагога і композитора
Е.Жака-Далькроза увінчалися створенням музично-педагогічної
системи, особливістю якої стала евритміка (зв'язок музики з
рухом).
Результатом роботи австро-німецького композитора і
педагога К.Орфа стала концепція музичного розвитку дитини
через активну творчість і елементарне музикування. Свій
багаторічний досвід він узагальнив у ґрунтовному методичному
посібнику «Шульверк».
Вихідною позицією концепції угорського композитора,
фольклориста і педагога З.Кодая стала ідея, що основою
музичної культури нації, а отже, й основою музичної освіти, є
народна музика, пісня, яка в простій, доступній для дітей формі
передає високі культурні та мистецькі цінності.
Провідною ідеєю системи музичного виховання болгарського
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педагога Б.Тричкова є метод «свідомого нотного співу». На
думку автора, основою співацького виховання є обов’язкове
засвоєння нотної грамоти, встановлення координації між слухом
і голосом.
Відомий російський композитор і педагог Д.Кабалевський
вважав, що основою музичного виховання є активне та
зацікавлене сприймання музики. Він також підкреслював
важливість хорового співу для формування музичної культури
учнів, а вивчення музичної грамоти розумів як музичну
грамотність, тобто здатність сприймати музику як живе й
образне мистецтво.
Аналіз вітчизняного досвіду музичного виховання школярів
свідчить, що педагогічні погляди М.Леонтовича утворюють
цілісну систему музичної освіти, основою якої стало ставлення
до народної пісні як до найправдивішого за своєю художньою
сутністю життєвого явища, доступного дітям. Педагогічною
ідеєю К.Стеценка став принцип розвитку музичних здібностей
та естетичних почуттів учнів, а також виховання народною
піснею.
В.Верховинець опирався на традиції української музичнотанцювальної культури. Основу музичного виховання він вбачав
у зв’язку музики з рухом. Б.Яворський у своїй концепції
стверджував, що музичне виховання повинно сприяти розвитку
музично-творчих здібностей особистості.
Розглянувши основні ідеї найвидатніших європейських та
український педагогів і композиторів ХХ століття, можна дійти
до висновку, що перспектива розвитку шкільної музичної освіти
зумовлює необхідність пошуку нових концептуальних підходів
до професійної підготовки майбутніх вчителів музики, здатних
забезпечити вирішення нових музично-освітніх завдань, серед
яких найважливішим буде завдання передачі учням досвіду
ціннісного ставлення до мистецтва і до дійсності.
Список літератури:
1.Кабалевський Д. Б. Воспитание ума и сердца: Кн. для учителя / Д.
Б. Кабалевський. - М.: Просвещение, 1981.- 192 с.
2.Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти: Навч.метод. посібник / О. Я. Ростовський – Тернопіль: Навчальна книга –
Богдан, 2011. – 640 с.
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Катерина Фуштей
Науковий керівник – асист. Шестобуз О.С.
Морально-естетичне виховання особистості
на уроках образотворчого мистецтва
Питання морально-естетичного виховання особистості є
актуальним для сучасного суспільства, адже саме у формуванні
людей з необмеженими творчими можливостями, високим
рівнем моральних принципів та соціально спрямованою
інтелектуальною активністю зацікавлене сучасне суспільство.
Історико-теоретичні
аспекти
морально-естетичного
виховання особистості, полягають у необхідності формування в
людини духовної свідомості: єдності знання, переживання і дії.
Це положення визначає головні завдання морально-естетичного
виховання особистості:
– опанування духовною культурою як сумою моральноестетичних знань і уявлень, без яких не може виникнути нахил,
потяг, інтерес до відповідно значущих предметів і явищ;
– формування та розвиток, на основі отриманих знань,
здібностей їх сприйняття, які забезпечили б людині можливість
емоційно переживати й оцінювати значущі предмети і явища з
точки зору моралі і краси;
– виховання, розвиток таких якостей, потреб і здібностей,
які перетворюють особистість в активного творця моральноестетичних цінностей, дозволяють їй не лише насолоджуватися
красою світу, але й активно служити їй [2, с. 29].
Морально-естетичне виховання особистості залежить від
сформованості її світогляду, що складається на основі поглядів,
переконань, ідеалів. Враховуючи цю взаємозалежність,
педагогам і батькам необхідно сприяти формуванню у дітей
особливого морального відношення до різних явищ
навколишнього життя. Вони самі мають бути зразками для своїх
дітей, оскільки відомо, що авторитет дорослого чинить великий
вплив на дитячу особистість.
Вищим моментом морально-естетичного виховання учнів,
можна вважати розвиток потреби до прекрасного, інтересу до
мистецтвознавства, потреба працювати, що безперечно впливає
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на морально-естетичний розвиток особистості. Мотивація
творчої діяльності засобами образотворчого мистецтва буде
продиктована вираженням власного погляду на світ. Стійкий
мотив самовираження, самовиховання школярів сприяє
формуванню високохудожнього естетичного смаку та моральної
культури [3, с. 54].
Уроки образотворчого мистецтва сприяють не лише
морально-естетичному вихованню, але і загальному духовному
розвитку учнів. Адже духовність – це внутрішній світ
особистості, її самосвідомість і діяльність, що може бути
спрямована на різні сторони, а також на зовнішній і внутрішній
світ людини. Твори образотворчого мистецтва допоможуть
дитині не тільки пізнати, певною мірою, духовність людства, а й
стати її гармонійною частиною [1, с.14].
Викликані образотворчим мистецтвом морально-естетичні
почуття мають надзвичайно цілющу перетворювальну силу, бо
виникають не примусом, а в результаті вільної творчої фантазії,
узагальнення і злиття усіх людських почуттів. Тільки при
правильні оцінці навколишнього світу, можуть вироблятися
морально-естетичні принципи, що становлять внутрішню красу
дитини, високий рівень духовності [2, c. 29].
Отже, на уроках образотворчого мистецтва провідне
значення, надається морально-естетичному вихованню, оскільки
воно, синтезуючи в собі істину, красу, милосердя, добро, у
руках педагога є оптимальним знаряддям для формування
людини-мислителя,
людини-творця,
життєстійкої
та
життєздатної особистості.
Список літератури:
1. Кулагіна Г.П. Виховуємо красою / Г. П. Кулагіна // Початкова
школа. – 2004. – №3. – С.13-15.
2. Власова В.О. Роль мистецтва у морально-естетичному вихованні
учнів / В.О. Власова // Позакласний час. – 2009. – №23-24. – С.28-31.
3. Мотузенко В.І. Розвивати почуття прекрасного / В.І. Мотузенко
// Рідна школа. – 1996. – №10. – С.51-54.
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Мар’яна Хащук
Науковий керівник – асист. Нікула Н.В.
Геометрична пропедевтика
в початковому курсі математики
Сучасний шкільний курс математики має великі розвиваючі
можливості завдяки своїй цілісності й логічній строгості. Ще
К.Д. Ушинський писав: зробити серйозне заняття для дитини
цікавим – ось завдання початкового навчання. Кожна здорова
дитина потребує діяльності і до того ж серйозної діяльності. З
перших же уроків привчайте дитину полюбити свої обов’язки й
знаходити приємність в їх виконані». Початковий період
адаптації на уроках математики співпадає з проведенням
підготовчої роботи до сприйняття понять числа, величини, дій з
числами та ін. (дочисловий період). У цей період діти вчаться
цілеспрямовано спостерігати над предметами і групами
предметів у ході їх порівняння, розміщення у просторі,
класифікації за ознаками (форма, розмір, колір), отримуючи при
цьому кількісні і просторові уявлення. Відбувається розширення
математичного кругозору і досвіду дітей, формуються їх
комунікативні уміння. Особлива увага приділяється розвитку
математичного мовлення дітей, вихованню їх особистісних
якостей.[2, с.26 ].
Геометрична пропедевтика в початковому курсі математики
зумовлюється тим, що завдання загальної середньої освіти виховання громадянина України і формування особистості учня,
розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду.
Для вирішення цього завдання дитина повинна оволодіти
основами математики. Без цих знань вона навряд чи зможе
реалізуватися у дорослому житті. А якщо дитина в початкових
класах не опанує початковими знаннями з курсу геометрії, їй у
середній школі буде дуже важко наздогнати однокласників, а
потім це суттєво обмежить її у виборі майбутньої професії. Тож,
геометрія в початкових класах має як практичне, так і навчально
– пізнавальне значення. Вивчення основ геометрії в початковій
школі сприяє розвитку уваги, спостережливості, учні
опановують поняттями довжини, ширини, знайомляться з
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найпростішими
геометричними
фігурами,
вчаться
їх
порівнювати, виділяти риси схожості і відмінності.[3, с.18 ].
В останні роки питання про підготовку учнів до вивчення
систематичного курсу геометрії активно розробляється у
зарубіжній та вітчизняній педагогічній науці. Над цим
працювали
російські
дослідники:
Є.В. Знаменська,
І.А.Кочеткова, Т.А. Покровська.Серед вітчизняних дослідників
внесок у дослідження геометричної пропедевтики зробили: А.В.
Уманець, О.М. Дудка, В.М. Кухар.Вагомий доробок належить
М.В. Богдановичу. У навчальному посібнику «Пропедевтика
геометрії та алгебри в початкових класах» автор розглядає
питання змісту та методики опрацювання геометричного
матеріалу: розвиток просторових уявлень молодших школярів;
формування уявлень про лінії та відрізок, круг і многокутник;
вимірювання периметра і площі прямокутника; ознайомлення з
назвами геометричних тіл.
Саме через спостереження починається ознайомлення дітей з
геометричними формами, їх істотними ознаками, положенням і
просторі і на площині. Сприймання простору включає в себе
сприймання відстані, на якій предмети розміщені від нас і один
від одного, напряму, в якому вони перебувають, величини та
форми предметів.Вивчення геометричних фігур і тіл
супроводжується безпосередніми маніпуляціями з моделями, їх
побудовою, конструюванням, спирається на приклади з
навколишнього середовища і максимально враховує життєвий
досвід учнів. Учні знайомляться з величинами (довжина і
площа), їх вимірюванням і відношенням (взаємне розміщення,
паралельності, перпендикулярності)[2, с.27].
Список літератури:
1.Богданович М. В. Методика викладання математики в початкових
класах. – К.: А.С.К., 1999. – 352 с.
2.Уткіна С.В. Наступність у формуванні геометричних понять /
С.В. Уткіна // Початкова школа. – 2003.- №2.-С.25 – 27
3.Дудко О.М. Викладання пропедевтичного курсу геометрії в
початкових класах/ О.М. Дудко // Початкова школа. 1991. -№11. – С.
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Таісія Цуркан
Науковий керівник – проф. Іванчук М.Г.
Особливості поведінки учнів молодшого шкільного
віку з низькою успішністю в навчанні
Реформування освітньої сфери в Україні з метою підвищення
її ефективності та побудови на гуманістичних засадах потребує
дослідження низки психолого – педагогічних проблем, з-поміж
яких чільне місце займає проблема становлення поведінки
особистості у процесі навчання.
Різноманітні підходи до вивчення проблеми поведінки
розкрито у працях як зарубіжних, так і вітчизняних учених
(А.Бандура,П.Жане,Дж.Роттер,Є.П.Ільїн,Б.Скіннер,Е.Толмен,
Л.С.Виговський,В.В.Столін,В.Є.Дружинін, О.В.Запорожець,
В. П. Зінченко та ін.)
Формування відповідальної особистості, здатної до
довільного самоуправління власною поведінкою, та створення
всіх умов для цього, виступає одним з найважливіших завдань
сучасної загальноосвітньої школи. Тому пошуки ефективних
шляхів розв’язання поставленого завдання вже з перших років
навчання дитини у школі мають особливу значущість для
психолого-педагогічної науки та практики.
Л.І. Божович зазначає, що процес учіння є одним з основних
чинників появи нових форм поведінки в молодшого школяра.
Обов’язковість
навчання
призводить
до
необхідності
дотримання дитиною низки норм і правил, а також
сформованості таких важливих для учня якостей як
відповідальність, старанність, охайність, дисциплінованість,
організованість і т. ін. [1, с.354].
Початок шкільного навчання пов’язаний з новою соціальною
ситуацією розвитку дитини, яка характеризується передусім
тим, що з боку суспільства на неї не лише покладаються важливі
обов’язки, а й оцінюється їх виконання. Результати виконання
дитиною цих обов’язків визначають усю систему взаємин між
нею та іншими людьми. Так, Д.Б.Ельконін вважає, що,
виконуючи суспільно значущу діяльність, молодший школяр

405

займає новий статус у системах «учень - вчитель» і «дитина ровесник». Цей статус впливає також на характер сімейних і
позашкільних стосунків учня та виступає важливим чинником
становлення його самооцінки й самоставлення [2, с.238].
І.І.Чеснокова стверджує, що специфіка діяльності молодшого
школяра у процесі навчання значно сприяє розвитку вміння
аналізувати й оцінювати свої дії, що згодом призводить до
появи в дитини механізму рефлексії та елементів самоконтролю
як вищої форми саморегулювання [3, с.76].
Розвиток усвідомлення учнями початкових класів власної
поведінки виявляється у тому, що уявлення дитини про себе не
прив’язані до конкретної наявної ситуації, а підіймаються на
вищий рівень узагальнення, що сприяє зростанню регулятивної
функції «Я-образу».
Низька успішність учнів початкових класів у навчанні
переважно зумовлюється трьома групами психологічних
чинників: 1) недоліками у розвитку пізнавальних процесів;
2) недоліками у мотиваційній сфері учіння; 3) недоліками у
сфері довільності.
Список літератури:
1.Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском воздасте / Л.И.
Божович. – М.: Просвещение, 1968. – 464с.
2.Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды / Д.Б.Эльконин. –
М.: Педагогика, 1989. – 560с.
3.Чеснокова И.И. Проблемы самосознания в психологи / И.И.
Чеснокова. – М.: Наука, 1977. – 144с.
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Юлія Цуркану
Науковий керівник - асист. Петренко В. М.
Робота соціального педагога школи з сім’ями,
які перебувають в складних життєвих обставинах
Попри позитивні демократичні тенденції, які відбуваються
останнім часом в українському, суспільстві залишається
напружена соціально - економічна ситуація, коли значна
частина громадян живуть за межею бідності. Економічне
неблагополуччя посилюється негативними тенденціями в
демографічних процесах, морально - психологічних настановах
громадян, поширенням особливо небезпечних епідемій ВІЛ /
СНІД та туберкульозу, наркоманії та алкоголізму. Надзвичайно
високим є рівень дитячої смертності, захворюваності дітей,
інвалідності. Безсистемна зміна моделей господарювання та
економічне життя 90-х років призвели до масового безробіття,
перерозподілу трудових ресурсів із легального сектору
економіки в «тіньовий», збільшенню трудової, у тому числі
нелегальної міграції, злочинності, правовому нігілізму,
загостренню житлової проблеми.
Одним із основних видів роботи із сім'ями, які опинилися в
складних життєвих обставинах, є їх соціальний супровід як
система комплексних заходів тривалої допомоги сім'ям з метою
їх забезпечення, відновлення родинних стосунків, захисту і
реалізації прав членів у родині та її прав у суспільстві.
Робота соціального педагога школи виконується таким
чином. Вана базується на нормативно-правових актах: «Про
стан захисту прав та законних інтересів дітей сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування та дітей, що перебувають
у складних життєвих обставинах».
З метою виявлення сімей, які перебувають в складних
життєвих обставинах, соціальний педагог школи двічі на рік
оновлює соціальний паспорт школи. Щоквартально в класах за
допомогою методик, таких як: «Моя сім’я», соціометрія,
анкетування, інтерв’ю тощо, виявляються такі сім’ї.
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Класний керівник, що місячно подає соціальному педагогові
та заступнику директора з виховної роботи інформацію про
виявлення або не виявлення дітей складних життєвих обставин.
У разі виявлення сім’ї, яка відповідає даній категорії,
соціальний педагог, класний керівник з батьківським комітетом
відвідують сім’ю, попередньо попереджаючи її про візит.
Соціальний педагог спільно з психологом складає акт про
побутово-матеріальні умови. Адміністрація школи запрошує
батьків до співпраці, повідомляє відповідним органам (службам
у справах дітей, прокуратуру), сім’я ставиться на облік.
Соціальним педагогом заводяться індивідуальні картки,
складається план індивідуально – корекційної роботи з учнем.
До співпраці з такою дитиною запрошуються фахівці
соціально-психологічних служб, правоохоронні органи.
У разі необхідності батьки дитини притягуються до
адміністративної або кримінальної відповідальності.
При вилучення дитини з сім’ї, вона набуває статусу
позбавленої батьківського піклування та переходить на
наступний облік.
Наведені заходи сприяють зменшенню кількості таких сімей
та покращенню морально–психологічного стану дітей, які
виховуються в проблемних сім’ях.
Список літератури:
1. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи, затверджений
Українською асоціацією соціальних педагогів та спеціалістів із
соціальної роботи, Державною соціальною службою для сім’ї, дітей та
молоді, Лігою соціальних працівників України, Міністерством України
у справах молоді та спорту (№ 1965 від 09.09.2005).
2. Зайцева І. Д., Трубавіна І. Н. Комплексна програма центрів ССМ
«Соціальна підтримка сім’ї» / / Комплексні програми центрів ССМ.К., 2001.-С. 5-16, 24-26.
3. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та
молоддю».
4. Збірник нормативно - правових актів та методичних матеріалів
щодо соціально - правового захисту дітей / Київська обласна державна
адміністрація, Служба у справах неповнолітніх. - К., 2006.-150с.
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Марина Чепелюк
Науковий керівник – доц. Дубасенюк О.А.
Гендерні аспекти управлінської діяльності:
жінки і чоловіки
Гендерні проблеми є досить актуальними на даний час.
Круглова О.А. виділяє деякі відмінності в управлінні жінок і
чоловіків: по-перше, це мотиви трудової діяльності (жінки
сприймають кар’єру як професійне зростання, а чоловіки під
кар’єрою розуміють перспективні посади); по-друге стиль
керівництва (жінки використовують в управлінській діяльності
демократичний, а чоловіки віддають перевагу командноадміністративному); по-третє увага до сфери міжособистісних
відносин (жінка на відмінну від чоловіків велику увагу приділяє
відносинам між членами колективу, її цікавить міжособистісні
відносини); по-четверте емоційність на роботі (жінка
емоційніші, реакції жінки відрізняються від реакцій чоловіка)
[2].
Як зазначають науковці Л.Д. Виноградова, Н.С. Власенко,
І.В. Калачова жінки-керівники більш товариські, уважніші до
людей, готові до співпраці, сміливіші й активніші у
налагодженні соціальних контактів, динамічніші у спілкуванні,
поступливіші, доброзичливіші та чутливіші, експресивніші.
У них вища стійкість у стресових ситуаціях, ефективніше
застосовують індивідуальний підхід до підлеглих. Для жіноккерівників основними якостями, що визначають успішність
управлінської діяльності є порядність, гнучкість у стосунках,
повага
до
людей,
товариськість,
відповідальність,
колегіальність, надання ініціативи підлеглим, вимогливість до
себе, врахування індивідуальних особливостей підлеглих,
доброзичливість, толерантність [1].
На відмінну від жінок чоловікам-керівникам більш властиві
об'єктивність, довіра до інших, упевненість у собі, відсутність
дріб'язковості, комунікативна врівноваженість, вимогливість до
підлеглих.
Вони
здатні
до
соціальної
взаємодії,
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характеризуються вмінням відмовитися від стереотипів,
вмінням бути самим собою.
На думку І.В. Іванова, Л.М. Карамушки, В.В. Олійника жінка
має більшу практичність мислення. Якщо чоловік схильний
будувати довгострокові плани, то жінка віддає перевагу
реальним і гарантованим результатам. Жінка краще за чоловіків
контролює свої і чужі помилки і краще формулює свої думки і
виражає ідеї. Жінка на відмінну від чоловіка краще розподіляє
роботу і розваги [1].
Провівши аналіз науково-методичної літератури, нами
зроблено висновок про те, що більшість психологів віддають
перевагу в управлінні жінкам-керівникам. Даний висновок про
те, що з жінок виходять кращі керівники, можна обґрунтувати
тим, що вони можуть думати одночасно про кілька справ і
складати плани на майбутнє, тоді як чоловіки здатні лише
концентруватися на одному питанні. Жінки більш організовані і
діють завжди ефективно, здатні брати на себе відповідальність,
швидко пристосовуються до різних умов, рахуються з
підлеглими і сприяють цим підвищенню результативності праці.
Вони цілеспрямовані і послідовні у своїх діях, ліпше помічають,
аналізують і враховують нюанси в роботі [2].
Розглянуті вище особливості жінки-управлінця дозволяють
зробити висновок про те, що вона є добрим керівником з явними
якостями лідера.
Список літератури:
1. Алешина Ю. Е., Волович А. С. Проблемы усвоения ролей
мужчины и женщины // Вопросы психологии. – 1991. – № 4. – С.3-16.
2. Пампуха Л.О. Чинники внутрішньоособистісних конфліктів у
жінок керівників // Актуальні проблеми психології: Зб. Наук. Пр. Ін-ту
психології імені Г.С.Костюка АПН України. – Том 7. – Вип. 4. – С.286
-294.
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Юлія Червінко
Науковий керівник - асист. Рудницька-Юрійчук І.Р.
Формування екологічного виховання
дітей дошкільного віку
Природа - могутнє джерело пізнання, яке через спілкування
розкриває людині свої таємниці й робить її більш чутливою до
навколишнього світу. Людина - частина природи, потяг до
всього живого закладений у ній від самого народження, та чи не
найяскравіше виявляється в дитячому віці
Екологічна освіта та виховання - одне із актуальних завдань
сьогодення і шляхи його вирішення слід шукати негайно.
Підгрунтям організації екологічної освіти і виховання мають
бути ідеї гуманізму, природодоцільності, розроблені видатними
мислителями-педагогами
минулого
(від
Сократа,
Я.А.Коменського, Й.Г.Песталоцці до К.Д.Ушинського і
В.О.Сухомлинського) [1, с. 66].
Екологічне виховання передбачає, перш за все, формування у
дитини емоційного, бережливого ставлення до об'єктів природи,
здатності бачити їх красу, а не детальні біологічні знання
особливостей кожного виду рослин і тварин. У дошкільному
навчальному закладі формуються перші уявлення про
навколишній світ, про живу і неживу природу, про ставлення до
природи, що виявляється у конкретній поведінці на емоційному
рівні.
Завдання екологічного виховання - сприяти накопиченню
екологічних знань, виховувати любов до природи, прагнення
берегти, примножувати її, формувати вміння і навички
діяльності в природі.Отже, в екологічному вихованні
дошкільників необхідно відмовитися від багатьох стереотипів,
які були сформовані в попередні роки. Природа не повинна
розглядатися лише з утилітарного погляду. Перш за все,
необхідно показати дітям її унікальність, красу і універсальність
(природа - середовище життя всіх істот, включаючи людину;
об'єкт пізнання, задоволення її етичних і естетичних потреб; і
лише потім - об'єкт людського споживання). Ми повинні
охороняти природу не лише тому, що вона нам щось дає, а й
тому, що вона самоцінна. Тобто девізом у роботі з дітьми
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повинно стати: «Не зламай - якщо можна, не рубай - якщо
можна, пожалій - ти це можеш». Сьогодні можна стверджувати:
екологічне світорозуміння формується в процесі засвоєння
екологічної культури суспільства, яка відображує досвід
взаємодії людини і природи. Засвоюючи елементи екологічної
культури, особистість стає екологічно вихованою. Це нова
якість особистості, яка виявляється в системі особистісних
утворень, у свідомості, діяльності, в емоціях і почуттях.
Отже,
формування
екологічної
відповідальності
у
дошкільників - це передусім навчання екологічній культурі, яку
ми визначаємо як форму адаптації етносу до природних умов
творення свого довкілля. Отже, екологічна освіта - це
безперервний процес засвоєння цінностей і понять, що
спрямовані на формування умінь, які необхідні для
усвідомлення і оцінки взаємозв'язків між людьми, їхньою
культурою і довкіллям. Вона передбачає формування умінь
приймати екологічно відповідальні рішення.
Екологічна культура формується у дошкільному віці, коли
діти ознайомлюються з особливостями навколишнього
середовища. Враховуючи надзвичайну емоційну чутливість
малюків, перевага надається емоційно-естетичному сприйманню
природи, розвитку естетичних, інтелектуальних, гуманістичноспрямованих почуттів у ставленні до природи. [2, с. 107].
Основу екологічної культури становлять елементарні знання
про природу: орієнтування у найближчому природному
середовищі; усвідомлення життєво необхідних потреб живих
істот в умовах існування; ознайомлення з елементарними
відомостями про взаємозв'язки живої природи, значення її в
житті людини.
Пізнання дітьми природи відбувається під час активної
діяльності, коли вони оволодівають уміннями бережливого
ставлення до її об'єктів, збереження та створення умов для їх
нормального співіснування.
Список літератури:
1. Білан О. І. Екологічне виховання дітей дошкільного віку. Львів, 1996. -71 с.
2. Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного віку. - В:
Черемош, 2009, - 168 с.
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Віолета Чобан
Науковий керівник – доц. Андрєєва Я.Ф.
Становлення профідентичності та внутрішньоособистісні конфлікти студентів ВНЗ
На сьогодні інтерес до вивчення внутрішньоособистісних
конфліктів обумовлений не тільки потребою теоретичної
розробки поставленої проблеми, але і вимогами практики, яка
потребує
адекватних
методик
для
виявлення
внутрішньоособистісних конфліктів, психотерапевтичних і
психокорекційних програм, спрямованих на їх психологічне
вирішення.
Психологічний аспект досліджуваної проблеми достатньо
висвітлений у ряді праць як зарубіжної (З. Фрейд, К. Юнг,
К.Хорні та ін.), так і радянської й вітчизняної психології
(В.М. Мясищев,
Б.В. Зейгарник,
Л.І.
Божович,
К.О. Абульханова-Славська, Л.Б. Шнейдер, Т.М. Титаренко,
О.О. Донченко, Г.В. Ложкін, М.І. Пірен та ін. ) [1,2].
Студентська молодь є об'єктом широких психологічних
досліджень як за кордоном, так і в нашій країні. Головна
причина інтересу дослідників до студентства пов'язана із
зростанням соціально зумовлених вимог до якості підготовки
майбутніх фахівців.
У нашій роботі ми аналізуємо внутрішньособистісні
конфлікти
студентів,
які
пов’язані
із
становлення
профідентичності в процесі навчання у ВНЗ. Ідентичність – це
усвідомлення самототожності, цілісності та неперервності в часі
власної особистості. Це – серцевина, що забезпечує постійність
особистості при змінах в оточуючому світі та при зміні власних
поглядів, установок і можливостей.
У структурі індивідуальної ідентичності Е. Еріксон розрізняє
особисту ідентичність і Я-ідентичність. Перша відображає те,
що залишається в людині постійним, впізнаваним незважаючи
на її зміни та розвиток, друга означає більш вузьку, глибинну
область, відповідальну за єдність, цілісність особистості.
Я змінюється, але завжди залишаються його компоненти, що
зберігають попередню якість. Я асимілює різні впливи, які
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змінюють його, однак серцевина (Я-ідентичність) залишається
постійною [3].
Згідно з думкою Е. Еріксона, для кризи ідентичності
нормальним і, більш того, необхідним є період так званої
сплутаної ідентичності, тобто втрати орієнтирів у самому собі.
Тим більше, що молоді люди часто перебувають у стані
нестійкої ідентичності, яка знаходиться у процесі формування.
Тому вони так часто відчувають сумніви у своїй тотожності
самому собі. Отже, формування ідентичності є тривалим і
складним процесом. Воно залежить від прийняття індивідом
власних рішень, а також від взяття на себе зобов'язань щодо
здійсненого вибору, системи цінностей чи майбутньої
професійної діяльності. Криза ідентичності іноді вимагає від
людини переосмислення своїх зв'язків з навколишніми, свого
місця серед інших людей.
Нами проведено дослідження, в якому брали участь 15
студентів – психологів. У дослідженні ми використали методика
«Особистісний професійний план за Е.А.Клімовим» (адаптований Л. Б. Шнейдер), яка дає можливість виявити проблемні
моменти
становлення
профідентичності.
Підсумовуючи
отримані результати, ми можемо зробити такі висновки, що
студентів – психологів турбує питання щодо майбутнього
працевлаштування, що буде свідчити про досягнення їх
професійної цілі, також не мало важливим є процес завершення
навчання у ВНЗ та отримання диплома,що відкриває двері в
майбутню професійну кар’єру, одним із найактуальніших
питань – було питання самовдосконалення і самореалізації
особистості, що свідчить про спрямованість у майбутню
професійну діяльність.
Список літератури:
1. Громова О.Н. Конфликтология / О.Н.Громова. – М.: Эксмо, 2000.
– 319 с.
2. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология: словарьсправочник / М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович. – Минск: Харвест. –
2004. – 576 с.
3. Ериксон Е. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ./ Общ.
ред. и предисл. Толстых А.В. – М.: Издательская группа “Прогресс”. –
1996. – 344с.
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Ірина Човган
Науковий керівник – доц. Бигар Г.П.
Особливості організації виховної роботи
зі студентами у вищому навчальному закладі
Проблема виховання майбутніх фахівців із вищою освітою на
сьогоднішній день набуває особливої актуальності. Метою
суспільства стає духовне вдосконалення особистості, на що
акцентовано увагу в державних нормативних документах та
актах. Зокрема, Закон України «Про вищу освіту» передбачає
створення таких умов навчання та виховання, які б
забезпечували «можливість інтелектуального, морального,
духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє
формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості» [1; 75].
Проблеми виховної діяльності досліджені в сучасній
педагогіці та психології: загальні питання теорії та практики
виховної
роботи
(А.М. Алексюк,
А.С. Макаренко,
В.О.Сухомлинський та ін.); проблема організації виховної
роботи зі студентами різних типів навчальних закладів
(С.С.Вітвицька, С.Г.Карпенчук та ін.).
Водночас, ще не створено довершених універсальних теорій,
які можна було б покласти в основу організації виховної роботи
у ВНЗ, тому проведення подальших досліджень з метою
підвищення ефективності здійснення виховного процесу в
умовах вищого навчального закладу є актуальним і необхідним.
Вищі навчальні заклади працюють на перспективу. Їх
випускники покликані утверджувати загальнолюдські та
національні морально-духовні цінності. Тому важливими
напрямами ефективної діяльності вищих навчальних закладів є
демократизація, гуманізація та гуманітаризація навчальновиховного процесу, органічне поєднання в ньому національного
та загальнолюдського начал [3; 103].
У системі професійної підготовки фахівців у вищих
навчальних закладах має продовжуватися процес реалізації
вимог програми виховання всебічно розвиненої особистості.
У виховній роботі зі студентською молоддю варто
використовувати різні форми: безпосередню навчальну,
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виробничу діяльність, участь у громадських справах,
поводження у побуті [2; 128].
Дбаючи про створення оптимальних умов для виховної
роботи, не варто виносити завдання виховання за рамки
навчального процесу. Треба зважати на дієвість і впливовість
великого спектру форм діяльності, які сприяють формуванню
всебічно розвиненої особистості. Це навчальні заняття,
практика, наукові гуртки, творчі студії, екскурсії, походи,
різноманітні форми і види суспільно-корисної праці та ін. [3;
456].
Зазначимо, що досягнення мети виховання можливе лише за
умови комплексного підходу та залучення до цієї роботи всього
професорсько-викладацького
складу
вищих
навчальних
закладів, адміністрації, органів студентського самоврядування
та громадських об’єднань студентської молоді.
Організація виховної роботи здійснюється за допомогою
ректорату, кафедри, куратора, викладача, студентського
самоврядування і активності самого студента, що формує
багатогранну, цілісну, всебічно розвинену особистість.
Отже, організація виховної роботи в структурних підрозділах
університету потребує постійного вдосконалення, пошуку і
приведення в дію нових форм впливу на студентів,
відпрацювання нових методик. Надзвичайно важливе завдання
адміністрації ВНЗ і органів самоврядування полягає у створенні
належних умов для розвитку та задоволення культурних потреб
студентів. Випускники університету мають бути не просто
знаючими спеціалістами, а людьми творчими, духовно багатими
із демократичним світобаченням.
Список літератури:
1. Закон України «Про вищу освіту» // Освіта в Україні.
Нормативна база. – К.: КНТ, 2006. – С.40 – 93.
2. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник. –
К.: Вища школа, 1997. – 304 с.
3. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: Навчальний
посібник. –К.:Знання, 2005. – 485 с.
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Олександра Чорна
Науковий керівник - доц. Мокрогуз І.М.
Творчі портрети сучасних композиторів України
Початок ХХІ століття стає благодатним для поповнення
виконавського репертуару бандуриста новими, сучасними
творами, композиціями створеними молодими українськими
композиторами.
Мета дослідження є висвітлення мистецької діяльності
українських композиторів, які осучаснили бандурний
виконавський репертуар.
Роман Гриньків (1969) – бандурист, композитор, майстер з
виготовлення бандур, заслужений артист України (1996),
народний артист України. Випускник Київської консерваторії
(1993), клас професора С.Баштана, з 1995 – викладач
національної національної музичної академії України імені П.І.
Чайковського. Віртуоз-універсал, виконує академічну, народну,
імпровізаційну музику, автор оригінальних п’єс для бандури.
Р.Гриньків багато гастролює із сольними концертами: у
Сполучених Штатах Америки, Канаді, Голландії, Німеччині,
Латвії, Бельгії, Новій Зеландії. У свій час Р.Гриньків був
учасником багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів.
Для бандури Р.Гриньків створює ряд оригінальних п’єс, що
вирізняються
неординарністю,
широким
застосуванням
харківського способу гри, складними технічними фрагментами.
Серед них: «Елегія», «Фуга-остінато», «Коломийка», «Пісня
вітру», «Пастораль» та ін.
Гайденко Анатолій (1937) – заслужений діяч мистецтв
України, член Національної спілки композиторів України,
лауреат
Премії
ім.
Б.Лятошинського,
ім.І.Сластіна,
міжнародного конкурсу в Торонто (Канада), професор
Харківського
Державного
університету
мистецтв
ім.І.Котляревського. А.Гайденко працює у симфонічному,
камерно-інструментальному, хоровому, вокальному, пісенному
жанрах. Вагома частина творів написана для оркестру
українських народних інструментів.
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Для бандури А. Гайденко створює сольний інструментальний
твір «Срібло червневого місяця» (1992) та Концерт для бандури
з оркестром (фортепіано) – «Перебендя» (2003), який стає
обов’язковим твором до виконання у третьому турі
міжнародного конкурсу ім. Г. Хоткевича (м. Харків).
Композитор і музикознавець Марина Долгих у 2005 році
здійснює видання для бандури інструментального циклу
«Метаморфози», який формується із п’яти музичних творів:
прелюдії
«Одкровення»,
вальсу
«Загадка»,
балади
«Пробудження», «Капричіо» та «Постлюдії». Музика циклу
«Метаморфози» неординарна, авангардна, у порівнянні із більш
гармонічно
передбачуваним
класичним
концертним
репертуаром бандуриста.
Отже, сучасні композитори своєю неординарною творчістю
зацікавлюють
виконавців-бандуристів
і
заставляють
поповнювати концертний і педагогічний репертуар новими,
модерновими композиціями.
Список літератури:
1. Долгих М. Цикл для бандури «Метаморфози» / Марина Долгих.
– Кіровоград : Перлина, 2005. – 20 с.
2. Морозевич Н. Виражальний потенціал бандури у мистецтві
початку ХХІ століття / Ніна Морозевич. – Кн.6. – Вип.14. – К. : НМАУ
ім. П.І.Чайковського, 2002. – С.50–57.
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Ольга Чубата
Науковий керівник –.Поляновська О.Р.
Профілактика правопорушень як один з напрямків
формування громадянської компетентності учнів
Однією з складових громадянської компетентності молодших
школярів є відповідальне ставлення до результатів своєї
діяльності, забезпечення прав та обов’язків. Одним із напрямків
формування громадянської компетентності у формуванні
відповідального ставлення до своїх прав та обов’язків є
здійснення профілактики правопорушень. Під профілактикою
правопорушень серед неповнолітніх треба розуміти діяльність
органів і служб у справах дітей, спеціальних установ для дітей,
спрямовану на виявлення та усунення причин і умов, що
сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а також позитивний
вплив на поведінку окремих дітей на території України, у її
окремому регіоні, сім’ї, підприємстві, установі чи організації
незалежно від форм власності, за місцем проживання.
Профілактика правопорушень серед школярів початкових
класів в Україні проводиться зусиллями соціальнопсихологічних служб, педагогів, співробітників соціальних
служб, служб у справах неповнолітніх, працівниками
правоохоронних органів. Профілактика правопорушень учнів є
передусім проблемою педагогічною, бо вона пов’язана з
виконанням певного кола виховних завдань. Тому в цій справі
особливе місце має зайняти рання профілактика, яка має
розпочинатися вже з дитячого садка й початкових класів школи,
коли закладаються основи характеру, ставлення до оточуючих,
поведінки
в
побуті.
Директор
школи
зобов’язаний
контролювати цей процес та впливати на його організацію.
Загальна мета та конкретні завдання профілактики
правопорушень вирішуються в процесі навчальної діяльності.
Одночасно виділяються конкретні задачі профілактики
правопорушень: формування в кожного учня системи знань з
питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі
знань і зв’язок права з навколишньою дійсністю; формування
поваги до держави, до її законодавчих і виконавчих органів;
прищеплення навичок правосвідомої поведінки; виховання
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нетерпимості до різноманітних правопорушень; формування
потреб та умінь активно захищати в установленому законом
порядку свої права та законні інтереси інших осіб. Профілактика
правопорушень передбачає перш за все знайомство учнів
початкових класів із законами нашої держави. У загальноосвітніх навчальних закладах це знайомство повинно постійно
відбуватися не тільки на уроках з правових дисциплін, а й у
позакласній роботі.
Обов’язковими є організація та проведення в кожному
навчальному році місячника правових знань та щомісячно – Дня
правових знань, які спрямовані на формування правової
культури, профілактики правопорушень серед молодших
школярів. Головне завдання полягає у формуванні правової
установки, з позиції якої учень зможе керувати своїм настроєм,
бажаннями, вчинками, де свої правові знання він використовує в
повсякденному житті.
Важливе місце займає організація правового виховання
вчителів. Свій правовий рівень вони підвищують на
педагогічних нарадах, семінарах класних керівників, на
зустрічах з лікарями, юристами, правоохоронцями для того, щоб
проводити грамотно й ефективно правоосвітню та правовиховну
роботу з учнями. Учитель повинен бути підготовлений, знати
головні положення чинного законодавства, бути зразком для
учнів та їх батьків. У профілактиці правопорушень серед учнів
початкових класів значна роль належить шкільній психологічній
службі. Психологічна служба школи забезпечує психічне
здоров’я учнів, гармонійний розвиток особистості, формування
громадянина, здатного до свідомого суспільного вибору, сприяє
гармонізації взаємин особистості і суспільства, розв’язанню
проблем психологічного забезпечення навчально-виховного
процесу загальноосвітньої школи, профілактиці конфліктів,
правопорушень. Сучасна профілактика неможлива без
упровадження інноваційних форм і методів, які роблять весь
процес навчання та виховання більш ефективним. Реалізація
нових підходів до здійснення профілактичної роботи та
визначення в ній місця особистості має починатися зі зміни
характеру управлінської діяльності закладу освіти та
наповнення її інноваційним змістом [1].
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Оксана Шевчишена
Науковий керівник - доц. Вовк В.П.
Управління розвитком професійної
компетентності молодого вчителя загальноосвітнього
навчального закладу
Професійна компетентність вчителя – це інтегроване
професійно-особистісне утворення, в якому внутрішні ресурси
людини, її особисті якості та здібності розглядаються як
джерело й критерії ефективної предметної діяльності в системі
освіти; це така властивість особистості, яка володіє комплексом
професійно значущих для вчителя педагогічних якостей, має
високий рівень науково-теоретичної, практичної й методичної
підготовки до творчої педагогічної діяльності й ефективної
взаємодії з учнями в процесі педагогічної взаємодії на основі
впровадження сучасних технологій для досягнення високих
результатів[4, с.82-88].
Сучасні
дослідники
зазначають,
що
професійна
компетентність педагога має декілька видів:
1) соціально-психологічна компетентність, яка визначається
як здатність індивіда ефективно взаємодіяти з людьми, які його
оточують у системі міжособистісних відносин (уміння
орієнтуватися в соціальних ситуаціях, обирати адекватні
способи спілкування тощо);
2) комунікативна компетентність як конгломерат знань,
мовних і немовних умінь і навичок спілкування;
3) професійно-педагогічна компетентність як здатність до
продуктивного спілкування в умовах педагогічної системи,
основними елементами якої є:
а) спеціальна і професійна компетентність у сфері
дисципліни, що викладається;
б) методична компетентність у сфері способів формування
знань, умінь і навичок;
в) соціально-психологічна компетентність у сфері процесів
спілкування;
г) диференційно-психологічна компетентність у сфері
мотивів, здібностей, спрямованості;
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д) аутопсихологічна компетентність у сфері достоїнств та
недоліків своєї діяльності й особистості;
е) соціально-економічна компетентність, що передбачає
знання глобальних процесів розвитку цивілізації та
функціонування сучасного суспільства;
є) соціально-культурна компетентність, що передбачає
високий рівень професійної та загальної культури[4, с.82-88].
Підсумовуючи вищесказане, можна визначити основні
характеристики
компетентності:
багатофункціональність;
універсальність; багатомірність; об’ємність; надпредметність та
багатомірність;
інтелектуальна
насиченість;
дієвість;
соціальність. Вони пов’язані з вимогами до його професійної
діяльності[3, с.10-12].
Професійна компетентність формується поступово у процесі
нагромадження професійного досвіду та забезпечує вчителю
глибоке знання справи та способів і засобів досягнення
поставлених цілей. Загалом компетентність педагога зумовлена
особливостями, багатством, різноманітністю та інтегрованістю
набутого професійного досвіду[2, с. 346-348].
Розвиток професійної компетентності молодого вчителя
загальноосвітнього навчального закладу відбувається завдяки
внутрішньошкільному управлінню, зорієнтовані на потреби
учня відповідно до сформульованих цілей і завдань навчального
закладу, створюють умови для забезпечення всебічного
розвитку особистості учителя, здійснення результативної,
самокерованої індивідуальної та колективної діяльності[3, с.1012].
Список літератури:
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і
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Василь Шевчук
Науковий керівник – доц. Проскурняк О.П.
Емоційне вигорання – перешкода на шляху
до саморозвитку психолога
Людина в сучасному світі постійно піддається нервовим
перевантаженням. Негативні переживання, що не можуть бути
виражені в соціально-прийнятній формі, призводять до
перенапруги нервової системи, неврозів і психосоматичних
захворювань. Синдром емоційного вигорання (англ. Burnout) –
поняття, введене в психологію американським психіатром
Фрейденбергом в 1974 році, яке виявляється наростаючим
емоційним виснаженням. Вражає людей, чия робота пов’язана з
постійним спілкуванням, – у лікарів, психологів, педагогів,
менеджерів, робітників соціальних служб, та ін. Виявляється
посиленням байдужості до своїх обов’язків та всього, що
відбувається на роботі. Людина відчуває власну професійну
нездатність, незадоволеність роботою, деперсоналізацію, а в
кінцевому підсумку різко погіршується якість її життя.У подальшому можуть розвиватися невротичні розлади й
психосоматичні захворювання [2, с.7].
Під час своєї роботи психолог знаходиться далеко не в
комфортних умовах. Маються на увазі не тільки фізіологічні
фактори, пов'язані з нездоровими умовами праці: гіподинамія,
підвищене навантаження на слуховий і голосовий апарати і т.д.
Насамперед
мова йде про психологічні й організаційні
труднощі, пов'язані з роботою, а саме: екстрений характер
роботи, необхідність весь час «бути у формі», глибина і гострота
проблем, з якою приходить клієнт, неможливість вибору
клієнтів, неможливість емоційної розрядки і багато іншого.
Велика кількість різноманітних ситуацій, схем і уявлень про
життя, з якими зустрічається консультант, призводять до
усвідомлення психологом своєї суб'єктивності. У міру набуття
досвіду, це відчуття не зменшується, а навпаки — зростає. А
разом із ним зростає усвідомлення своєї некомпетентності («Я
знаю, нічого не знаю») і крайньої відповідальності за долю
клієнта. І це не може не «спалювати» нормальну людину.
Можна навіть сказати більше — якщо людина не горить,
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значить — це не людина, а механізм, що ідеально підігнаний під
рамки професійних установок, а її душа (особистість) настільки
мала, що легко вміщується у відведеному їй професійному
просторі. Ненормальним є не те, що людина, яка працює в сфері
психологічної допомоги, «згорає», оскільки це природній
процес, а те, що вона не вміє вчасно помітити це [1, с.14].
Ситуація емоційного вигорання характеризується наступним
чином: працівник психологічної служби через свої невдачі чи
погане самопочуття займає пасивну позицію, звинувачуючи
когось із зовнішнього оточення, почуття безсилля і
безнадійності від цього лише збільшується. Навішування
ярликів на колег, клієнтів обмежує реальне сприйняття клієнта і
веде до неефективної роботи, заважає допомогти клієнтові у
вирішенні його проблем і, в кінцевому результаті, призводить до
маніпулювання,
професійного
звуження
особистості,
професійної сліпоти і до вирішення своїх власних проблем за
рахунок клієнта. Така ситуація може призвести до негативних
наслідків, зашкодити як клієнту, так і психологу, тому потребує
детального аналізу з боку самого ж психолога. Одним з
найважливіших факторів ризику вважається особистісна
незрілість
психолога-консультанта
і
недостатня
пропрацьованість його власних психологічних проблем. Не
випадково обов'язковою умовою одержання ліцензії на заняття
психоаналізом на Заході вважається триваючий до декількох
років самоаналіз, спрямований на розв'язання власних
глибинних конфліктів. Як показують численні дослідження, на
факультети психології зазвичай ідуть люди, які хочуть,
насамперед, розібратися з власними проблемами. У роботі
психолога існує дуже високий ризик потрапити в різні «пастки»,
розставлені його ж почуттями, мотивами і не до кінця
усвідомленими завданнями [1, с.15-16].
Список літератури:
1. Дудяк В. Емоційне вигорання. – Упоряд.:В.Дудяк Київ.:Главник, Е73 2007. С.128. (Серія «Психол. Інст рументарій»).
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Людмила Шкрібляк
Науковий керівник – доц. Гордійчук О.Є.
Театральне мистецтво як один із засобів реалізації
нового Державного стандарту
в сучасній початковій школі
Основними завданнями педагогічної освіти є «професійна
підготовка педагога, здатного забезпечити всебічний розвиток
людини як особистості і найвищої цінності суспільства» [1].
Тому так важливо забезпечити теоретичну і практичну
підготовку майбутніх учителів початкових класів, педагогічна
діяльність яких реалізується в умовах сучасного соціуму.
Важливою проблемою є узгодження потреб шкільної практики
зі змістовим та операційним компонентами професійної
підготовки вчителів.
У цьому аспекті розглянемо Державний стандарт початкової
школи та шляхи його реалізації, а потім здійснимо умовну
проекцію виокремлених проблем на площину професійної
педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів
до соціалізації учнів засобами ТМ.
Базовий навчальний план початкової освіти Державного
стандарту загальної освіти містить таку освітню лінію як
«Мистецтво», зміст якої реалізується через окремі навчальні
предмети та інтегровані курси. “У початковій школі державний
стандарт освітньої галузі передбачає вивчення мистецтв, серед
яких основними (домінуючими) залишаються “Музика” та
“Образотворче (візуальне) мистецтво”. “В основу змісту
освітньої галузі “Мистецтво” покладено принцип об’єднання
різних видів мистецтва та визначення художньої культури як
системи скоординованих знань, опанування яких необхідне для
формування у свідомості учнів цілісної художньої картини
культурного простору.
Зміст освітньої галузі в галузі “Театральне мистецтво” такий:
“Основні особливості театрального мистецтва та їх взаємодія з
іншими видами мистецтв. Сприймання театральної вистави.
Засвоєння основної термінології, ознайомлення зі специфікою
образної
мови
театрального
мистецтва.
Формування
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елементарних навичок акторської майстерності у практичній
творчій діяльності. Висловлювання оцінних суджень щодо
театрального спектаклю. Формування і розвиток цілісного
театрального мислення” [2, 54].
Результати освітньої галузі “Мистецтво” в галузі
“Театральне мистецтво” полягають у наступному:
1) знати елементи образної мови театру (жест, міміка, рухи,
мовлення), виражальних засобів у створенні художнього образу;
мати уявлення про різні види театрального спектаклю
(ляльковий театр, вертеп, театр казок, фольклорноетнографічний, театр опери та балету, театр драми і комедії);
2) мати поняття про єдність драматичної дії, художнього
слова, пантоміми, хореографії, живопису, музики;
3) відтворювати образ театрального персонажа елементами
пантоміми та міміки, жестами; художньо оформлювати
спектакль (добирати костюми, декорації, музичний супровід);
брати участь у колективній творчій діяльності;
4) уміти емоційно сприймати образний зміст спектаклю,
висловлювати свої враження у процесі сприймання театрального
мистецтва [2, 54].
Але, як справедливо зазначає В.М. Шахрай, “театральне
мистецтво саме по собі не може здійснювати свою виховну
функцію. У кращому випадку воно може бути нейтральним, а в
окремих випадках навіть шкідливим, тому “театру необхідно
допомогти виявити свою виховну роль” [3, 67]. Доцільно
ретроспективно вивчити сучасний досвід використання
театрального мистецтва у початковій школі.
Список літератури:
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3.Шахрай В. Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій
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Надія Штефанюк
Науковий керівник – доц. Кобилянський В.А.
Знаменитий співак з Буковини - Петро Ончул
Кожна людина, яка любить і поважає свій рідний край,
повинна знати свого земляка Петра Епіфановича Ончула –
народного артиста України, професора Донецької музичної
академії, голови Спілки театральних діячів Донбасу. Багатолітня
праця солістом Донецького академічного театру опери і балету,
виступи на престижних оперних сценах Європи та Америки
принесли відомому співакові славу золотого голосу України.
Народився знаменитий баритон в селі Коритному Вижницького
району. Ця земля дала йому великий талант і напоїла життєвими
силами для довгого творчого шляху. Навчання у музичному
училищі стало підґрунтям для подальших кроків на великій
сцені.
З 2-го курсу училища він був запрошений у солісти
Чернівецької обласної філармонії. Це був 1959 рік. Училище він
закінчив з дипломами диригента хору і паралельно здобув
кваліфікацію співака. У 1961 році він вступає до Львівської
консерваторії до класу нородного артиста СРСР, професора
Павла Петровича Кармалюка. Під час навчання його запросили
в солісти Львівської опери. Роки в консерваторії були прекрасні,
за цей період в оперній студії консерваторії він проспівав такі
партії: Пучіні опера «Чіо-чіо-сан» партія Шарплеса, Дж. Верді
опера «Травіата» партія Жармона, Гулака-Артемовського опера
«Запорожець за Дунаєм» партія Султана, М.Лисенка опера
«Наталка Полтавка» партія Миколи, а також брав участь в
концертах з симфонічним оркестром в консерваторії. У цей
період П. Ончул співпрацює з видатним диригентом сучасності,
академіком, народним артистом СРСР Миколою Філаретовичем
Колессою. У 1966 році, успішно закінчивши консерваторію, він
був запрошений до Донецького національного академічного
оперного театру. З того часу і по сьогодні його доля пов’язана зі
Сходом України. Роки творчості на Донеччині були
надзвичайно успішними, багатими і щасливими. В театрі
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П. Ончул проспівав велику кількість оперних партій, серед них:
Бородіна «Князя Ігоря», Чайковського «Пікову даму» партію
Томського, Рахманінова «Алеко», Дж.Верді «Реголетто», партію
Жермона з опери «Травіата», партію Яго з опери «Отелло». У
його репертуарі було більше 30 оперних партій відомих
західноєвропейських і українських композиторів. У цей же
період розпочинаються його гастролі по Радянському Союзу.
Він співав на сцені Великого театру в Москві, у Мінському,
Новосибірському, Київському, Львівському, Одеському,
Харківському, Дніпропетровському оперних театрах. У 80-х
роках ХХ ст. відбуваються його гастрольні поїздки за кордон.
Серед держав, де пройшли його виступи, були країни: Америка,
Англія, Бельгія, Франція, Німеччина, Польща, Швейцарія,
Китай, Іспанія, Румунія, Японія, Італія.
На сьогодні Петро Ончул працює і мандрує по світу. Він
отримував багато пропозицій від закордонних театрів, але з
України не поїхав, бо не хотів цього робити. Хтось і на Східній
Україні має бути поводирем української культури. За своє довге
плідне життя Петро Ончул дав сотні концертів, мав повагу і від
людей, і від владників. Студенти Петра Ончула нині відомі
співаки, які виступають на найпрестижніших сценах світу, а
самого педагога і досі шанують та запрошують на свої
концерти. Митець об’їздив з гастролями всю земну кулю, та
ніколи не забував прославляти рідну землю, пропагувати
українську мову, культуру та звичаї. Його невтомна праця
досягла великих успіхів, адже саме йому присвячена зірка в м.
Чернівці на Театральній площі, яка світиться вночі різними
барвами.
Список літератури:
1. Кушніренко А.М.; Залуцький О.В; Вишпінська Я.М; Історія
музичної культури і освіти Буковини. – Чернівці, 2011. – 376с.
2. Євдокименко В.С; Лазарюк С.В. Пісні душі моєї. - Чернівці,
2001. – 37с.
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Тетяна Шушвар
Науковий керівник – Гільберг Т.Г.
Управлінські підходи керівника до подолання
педагогічних конфліктів
Обставини життя людини з давніх часів складалися таким
чином, що їй для виживання необхідна була взаємодія з іншими
людьми. Разом з тим поряд зі співпрацею з’явилися
суперництво, конкуренція, психологічна несумісність Все це
може призвести до конфлікту. Конфлікт — зіткнення
протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій опонентів чи
суб'єктів взаємодії. [1].
Освітні установи діють як суспільство в мініатюрі, тобто
зростання конфліктності в суспільстві веде до росту
конфліктності й усередині цієї системи
Т. Смотріна визначає конфлікти в школі як «ситуації
шкільної життєдіяльності, що виникають і відбуваються у сфері
безпосереднього спілкування суб'єктів шкільної взаємодії, як
результат протиріччя, яке виникає між людьми у значущих для
них аспектах, а тому викликає з боку учасників конфлікту певні
дії по вирішенню проблеми, що виникла у власних інтересах»
Під суб'єктами навчально-виховного процесу ми маємо на
увазі учителів, керівників шкіл (адміністрацію), учнів, батьків.
Вони, в процесі взаємодії, можуть утворювати такі конфліктні
пари: 1) учень – учень; 2) учень – учитель;3) учень – батьки; 4)
учень – адміністратор; 5) учитель – учитель; 6) учитель –батьки;
7) учитель – адміністрація; 8) батьки – батьки; 9) батьки –
адміністрація; 10) адміністрація – адміністрація. Конфлікти, що
виникають між ними, можуть бути як міжособистісними і
міжгруповими, так і внутрішньогруповими. [3].
М.М.Рибакова виділяє такі три типи потенційноконфліктогенних педагогічних ситуацій: конфлікти діяльності,
конфлікти поведінки, конфлікти взаємин.
Конфлікти діяльності можуть виникати з приводу виконання
навчальних завдань, успішності, позаурочної діяльності,
проблемних ситуацій, коли учасники педагогічного процесу не
виявляють готовності оперативно виправити власну помилку
тощо. Конфлікти поведінки здебільшого виникають з приводу
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порушення правил і норм поведінки ушколі та поза нею.
Конфлікти взаємин виникають у сфері емоційно-особистісних
стосунків керівництва школи та педагогів, педагогів та учнів,
батьків. Вони постають на ґрунті недоброзичливих стосунків як
наслідок постійних попередніх конфліктів діяльності або
поведінки, вчинків. За іншими критеріями педагогічні
конфлікти поділяють на мотиваційні, такі, що пов’язані зі
слабкою організацією навчання в школі, конфлікти взаємодії
між суб’єктами навчально-виховного процесу та ін.
Конфлікт у педагогічному колективі, як пожежу, легше
попередити, ніж загасити. Для цього керівнику школи, педагогу,
як мінімум, необхідно:
• постійно проводити роботу з удосконалення організації
та керівництва навчально-виховним
• процесом;
• постійно дотримуватися педагогічної етики;
• постійно, за різними методиками, вивчати психологічні
особливості вчителів та учнів,
• реалізовувати індивідуальний підхід у навчанні,
вихованні, керівництві школою;
• тактовно висловлювати свої погляди і переконання;
• відкрито визнавати свої власні помилки та прорахунки,
бути терплячим до чужих помилок.
За певних умов педагогічний конфлікт можна використати як
джерело життєвого досвіду, самоорганізації та самовиховання.
[2]
Список літератури:
1. Джелалі В.О.Психологія вирішення конфліктів:Навч.посібник
для студентів вищих навч.закладів – Х. – К.,2006. – 320 с.
2. Левин К. Разрешение социальных конфликтов / Курт Левин ;
[пер. с англ.] – СПб. : Речь, 2000. – 408 с.
3. Учитель. Школа. Общество. Социологический очерк 90-х /
В.Ф.Курлов, В.В. Тумалев и др.; Под ред. Е.Э. Смирновой. –
СПб.: Изд-во ГУМП, 1995. – 224 с.
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Алла Яворська
Науковий керівник – асист. Манік І.П.
Проблема формування інтересу учнів
загальноосвітніх навчальних закладів до музичного
мистецтва
На сучасному етапі розвитку музичної культури особливого
значення набуває підвищення ідейно-художньої якості
музичних творів та зростання сили їхнього впливу на людину.
Усе гострішою стає боротьба з тим, що видається за мистецтво,
а насправді позбавлене ідейної та естетичної цілісності. Не
випадково увага музично-педагогічного громадськості постійно
спрямована на розвиток масової музичної культури, на
формування тонкого художнього смаку підростаючого
покоління.
Відповідну роль у цій справі відіграє загальноосвітній
навчальний заклад, де формуються інтереси та захоплення
підростаючого покоління, де, як зазначив А.Макаренко,
виховання йде повсюди: у класі, у майстерні і в актовому залі.
Інтерес, як феномен, у своїх дослідженнях висвітлювали
численні вчені, дослідники, педагоги та психологи. Серед них:
С.Гончаренко, Н.Горін, А.Здравомислов, Я.Коменський,
Г.Песталоцці, Г.Спенсер, Б.Теплов. Проблему формування
інтересу до музичного мистецтва розглядали педагогимузиканти та музикознавці: Б.Асафьєв, Ф.Гусейнова, І.Гадалова,
О. Ростовський, О.Рудницька, Г.Падалка, О.Олексюк та інші.
Мета дослідження: розглянути процес формування інтересу
учнів загальноосвітніх навчальних закладів до музичного
мистецтва.
Що ж собою являє інтерес? Що містить у собі сутність цього
поняття? І чому він надзвичайно важливим у навчальновиховному процесі підростаючого покоління?
Інтерес (цікавість) - емоційний вияв пізнавальних потреб
людини, який надзвичайно важливий для формування
різноманітних навиків і інтелекту. Інтерес - єдина мотивація, що
здатна зробити роботу приємним зайняттям протягом великого
відрізку часу. Він повністю необхідний для творчості [1].
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Людина почуває інтерес до того, що нове чи відмінне від
раніш побаченого чи почутого, але водночас він активізується
при усвідомленні нових можливостей. Зміна середовища чи
відкриті нові можливості можуть бути пов'язані з чимось, що
знаходиться всередині людини, або виникає в середині людини,
дякуючи уяві, пам'яті і мисленню.
Урок
музичного
мистецтва
в
загальноосвітньому
навчальному закладі спрямований на пізнання навколишнього
світу засобами музичного мистецтва та розуміння учнями
зв’язків музики з іншими видами мистецтва, з природним і
культурним середовищем життєдіяльності людини.
Одне з головних його завдань - формування уявлень про
сутність, види та жанри музичного мистецтва, особливості його
інтонаційно-образної мови, засвоєння основних музичних
понять і термінологій, формування здатності сприймати та
інтерпретувати музичні твори; розвиток загальних та музичних
здібностей, творчого потенціалу особистості; збагачення
емоційно-естетичного досвіду; виховання музичних інтересів,
смаків та потреб.
Отже, формування інтересу підростаючого покоління до
музичного мистецтва є актуальним завданням музичної
педагогіки. Під час безпосереднього сприймання музики у дітей
домінує активна емоційна діяльність, яка націлена на
закріплення настроїв, які виникають під дією музично твору та
проявляються через реакцію дітей на почуте, їхню відповідь.
Тож, інтерес до музичного мистецтва – це особлива
вибіркова спрямованість особистості на пізнання творів
музичного мистецтва, форма прояву потреби у переживанні та
особистому втіленні.
Список літератури:
1.Гончаренко С.У. Український педагогічний словник /
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Руслана Яківчек
Науковий керівник – доц. Гуцуляк Н.М.
Комунікативна компетентність студентів ВНЗ
У
сучасному
суспільстві
проблема
формування
комунікативної компетентності студентів вищих навчальних
закладів є досить актуальною. Це зумовлено тим, що
комунікативна
активність
молоді
може
визначатися
підготовленістю до культурного спілкування з іншими людьми
(К.М.Хоруженко); складною особистісною характеристикою
людини, що засвідчує достатню її обізнаність, умілість,
вправність у певному колі питань (Н.Гавриш); знанням норм і
правил спілкування, володінням його технологією, що визначає
характерну потребу у спілкуванні, здатність оволодіння
ініціативою й емоційним реагуванням на стани партнерів
(Ю.М.Жуков).
С.В.Петрушин виділяє когнітивний, поведінковий та
емоційний
компоненти
комунікативної
компетентності.
Останній компонент відіграє чи не найважливішу роль у досвіді
різноманітного спілкування, позитивного ставлення та
налаштованості на партнера по спілкуванню, де емоційні
бар’єри часто виступають як перепони до встановлення
успішного контакту [1].
З метою визначення наявності емоційних бар’єрів у студентів
майбутніх практичних психологів нами застосована методика
В.В.Бойка [2, с.210-211]. Методика містить 5 шкал: 1 – невміння
керувати емоціями, 2 – неадекватний прояв емоцій, 3 –
негнучкість та невиразність емоцій, 4 – домінування негативних
емоцій, 5 – небажання зближуватись з людьми на емоційній
основі. У дослідженні приймали участь студенти першого та
п’ятого курсу факультету педагогіки, психології та соціальної
роботи (20 студентів першого і 20 студентів п’ятого курсу).
Отримані результати відображені у таблиці 1.
Як видно з таблиці, невміння більшоті першокурсників
керувати емоціями у життєвих ситуаціях характеризується
середнім рівнем прояву. Поряд з цим, показники прояву інших
емоційних бар’єрів у встановленні особистісних стосунків
визначаються в більшості низьким рівнем. Подібна тенденція
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спостерігається у студентів п’ятого курсу. Однак, у порівнянні з
першим курсом, зростають показники низького рівня прояву
вищезазначених емоційних бар’єрів комунікативного процесу.
Таблиця 1.
Рівні емоційних бар’єрів у досліджуваних студентів

1
2
3
4
5

5%
-

-

-

70%
28%
20%
25%
17%

60%
16%
15%
18%
10%

5 курс

1 курс
5

5 курс

1 курс

1 курс

Шкали

55курс

Рівні емоційних бар’єрів
високий рівень
середній рівень низький рівень

%

40%
72% 84%
75% 85%
75% 82%
83%
90%

Отримані результати на нашу думку, зумовлені тим, що
протягом навчання майбутні практичні психологи здобувають
досвід ефективного спілкування з людьми завдяки участі у
психологічних фестивалях, тренінгах, семінарах, олімпіадах;
проходженню практики в різних навчальних установах;
оволодінню відповідними комунікативними уміннями та
навичками під час вивчення професійно-орієнтованих
дисциплін.
Тому, готуючи майбутніх практичних психологів до
професійної діяльності, викладачі повинні звертати особливу
увагу на використання продуманих шляхів, способів, засобів для
удосконалення їхньої комунікативної компетентності.
Список літератури:
1.Лисовский В.Г. Личность студента / В.Лисовский, А.Дмитриев. –
Л.: МВП, 1974. – 183с.
2. Філоненко М.М. Психологія спілкування / М.Філоненко. – К.:
Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.
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Надія Яковійчук
Науковий керівник – доц. Шевчук К.Д.
Значення домашньої роботи
в навчанні молодших школярів
У світлі сучасних вимог нашого суспільства актуальною
постала проблема ролі домашньої роботи у формуванні навичок
самостійної діяльності молодших школярів. Спеціальні
дослідження досвідчених науковців показують, що проблема
підвищення ефективності процесу навчання може бути
успішною лише тоді, коли висока якість урочних занять буде
закріплюватися добре організованою домашньою навчальною
роботою.
Проблемою організації домашньої роботи в педагогічній
теорії і практиці займаються як вітчизняні, так і зарубіжні
педагоги, має вона місце і у працях педагогів минулого Я.А.Коменського, А.Ф.Дістервега, К.Д.Ушинського та ін.
У визначенні сутності і методики домашніх завдань ми
спиралися насамперед на ті праці, у яких ця проблема була
об’єктом
спеціального
дослідження
(В.Ф.Паламарчук,
З.С.Попова, М.М.Поспелов). До аналізу залучені публікації, у
яких тією чи іншою мірою висвітлені умови ефективної
організації самостійної діяльності учня як методу навчання
(Х.Древелов, М.Ржецький, З.Шабалина).
Основною метою домашньої роботи є закріплення та
поглиблення знань учнів, одержаних на уроці, а також
підготовка їх до активного сприймання нового навчального
матеріалу [3, с.14].
У зміст домашнього завдання входить навчальний матеріал,
який має істотне значення для засвоєння знань. Ним має
передбачатися: закріплення в свідомості матеріалу з
навчального предмета, формування вмінь оперувати набутими
знаннями (операційні вміння), вміння працювати з книгою,
дотримуватися гігієни праці (організаційні вміння), виконувати
всі етапи роботи - від планування дій до оцінки одержаного
результату та його вдосконалення (функціональні вміння). Зміст
домашніх завдань повинен бути таким, щоб допомогти учням
справитися з труднощами у навчанні.

435

Домашня робота є важливою складовою навчального
процесу, оскільки навчання може бути ефективним лише за
умови, якщо навчальна робота під час уроків підкріплюється
добре організованою домашньою роботою учнів. Засвоєння
умінь і навичок, а також повторення навчального матеріалу
відбувається головно у процесі домашньої роботи учнів, яка,
доповнююючи і продовжуючи урок, сприяє поглибленню і
розширенню знань учнів, привчає їх до самостійного мислення
[2, с.7].
Беззаперечно, що значення домашньої роботи в навчальному
процесі багатогранне і дуже велике. З одного боку, вона тісно
пов’язана з діяльністю учня на уроці, а з другого — виконується
в зовсім інших умовах. Тут уже відсутні безпосередні
керівництво і допомога з боку вчителя, школяр має працювати,
приймати рішення сам. Це потребує від нього прояву багатьох
якостей, які не можуть бути сформовані ніяким іншим шляхом,
крім як у процесі виконання самостійної роботи вдома. До таких
якостей належать уміння сплановувати й організовувати свою
навчальну працю, здійснювати постійний самоконтроль за
правильністю виконаних дій, ставити перед собою все нові й
нові завдання і т. ін.
Домашні завдання в початкових класах багатофункціональні.
Їх зміст і способи виконання мають формувати в дітей уміння
самостійно працювати, закріплювати предметні уміння,
навички, розвивати пізнавальні інтереси.
Отже, можна зробити висновок, що домашнє завдання
справді впливає на самостійну діяльність молодших школярів,
але цю самостійність потрібно допомогти формувати та надати
учневі можливість її проявити як на уроці, так і, що особливо,
при виконанні домашніх робіт.
Список літератури:
1. Збірник наказів “Про обсяг і характер домашніх завдань для
учнів початкової школи”. ─ К., 2001. ─ 72 с.
2. Онишків З. М. Індивідуалізація навчального процесу як
науково-педагогічна проблема // Наукові записки. Терноп. держ.
пед.університет.Серія: Педагогіка.- 2002.- № 9.- С.6-9.
3. Ржецький М.М. Домашня навчальна робота учня. ─ К.: Знання,
1982. ─ 48 с.
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Ганна Ямбор
Науковий керівник – доц. Предик А.А.
Формування художньо-графічних умінь і навичок
майбутніх учителів початкових класів
В умовах становлення незалежної Української держави,
інтеграції її до європейського співтовариства, що відбуваються
на тлі світових криз економіки, екології, політики тощо і
глобалізації всіх суспільних процесів, зростає роль особистості в
розвитку суспільства загалом [2]. Відомо, що в сучасних умовах
освіта вчителя початкових класів переважно зосереджена на
педагогічно-інноваційній, інформаційній та частково естетичній
підготовках, хоча роль естетичної підготовки спеціалістів, а
зокрема художньо-графічної, у підготовці вчителя досліджена
мало.
Під художньо-графічними уміннями нами розуміється
ступінь практичного опанування учнями початкових класів
виражальними можливостями графічного мистецтва по
трансформації баченого в образну форму. Виразне зображення
виступає в даному випадку як певний рівень графічної
грамотності [1].
Аналiз педагогiчної теорiї та практики свідчить, що
залучення молодших школярів до художньо-графічної
діяльності
визначається
відповідною
теоретичною
та
практичною підготовкою вчителiв початкових класiв, їхнiми
особистісними якостями та педагогiчними здiбностями. Тому
одним iз суттєвих завдань підготовки вчителя початкової ланки
освіти є формування у нього художньо-графiчних умiнь i
навичок як важливого iнструмента впливу на духовний свiт
молодших школярiв, розвитку їхнiх творчих здiбностей,
збагачення та розширення емоцiйно-чуттєвого досвiду.
Наявнiсть необхідних художньо-графiчних умiнь i навичок у
вчителя початкових класiв сприяє проведенню ним урокiв на
високому емоцiйно-естетичному та iнформативному рiвнях, що
особливо важливо, враховуючи швидку втомлюванiсть дітей
молодшого шкільного віку, нестiйкiсть їхньої уваги та iншi
вiковi особливості [3].
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Проблема
художньо-графічної
діяльності
молодших
школярів висвітлена в працях Н.С. Арініної, І.П. Глінської,
Л.О. Голяєвої, Д.М. Джоли, Т.Б. Донцової, А.Д. Ісмаїлова,
Н.В. Катанової, В.С. Кузіна, А.Б. Щербо та ін.
Проведений аналіз наукової літератури з проблеми
дослідження дозволив сформулювати основні його теоретичні
положення, розкрити сутність та уточнити змістовну сторону
поняття “художньо-графічні уміння та навички”, визначити
особливості дисциплін, на базі яких здійснюється художньографічна підготовка студентів (специфіка змісту, логічна
побудова структура знань та основні функції).
Художньо-графічна підготовка вчителів початкових класів
обумовлена дією організаційно-педагогічних чинників, які
доцільно розподілити на об’єктивні (наявність наукової теорії
міжпредметних зв’язків художньо-графічних дисциплін;
відображення питань художньо-графічної підготовки у
навчальних програмах, підручниках і посібниках, розробленість
методики
оволодіння
студентами
художньо-графічними
уміннями та навичками, забезпечення цілеспрямованої
підготовки викладацького складу) та суб’єктивні [4].
Удосконалення художньо-графічної підготовки вчителів
початкових класів, урахування реалій сьогодення й обмежена
кількість навчальних годин вимагають перш за все
інтенсифікації навчального процесу, систематизації та
поглиблення знань, умінь і навичок. Цьому значно сприятиме
більш раціональне та систематичне використання можливостей
естетичних і математичних дисциплін.
Список літератури:
1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Семен
Гончаренко. – К.:Либідь, 1997. - С.338.
2. Ломов Б.Ф. Формирование графических знаний и навыков
учащихся / Б.Ф.Ломов. [под ред. Б.Г.Ананьева]. – М. – 1959. - 269с.
3. Орлова Е.А. Графические опоры в структуре формирования
учебных умений и навыков у младших школьников / Е.А. Орлова.-М.,
1998. - 21 с.
4. Резніченко М.І. Художньо-прикладна графіка. Програма для
студентів педуніверситетів / М.І. Резніченко. – Львів, 2002.
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Анна Яровик
Науковий керівник – проф. Руснак І.С.
Роль сім'ї у формуванні моральних якостей учнів
Моральне виховання — дуже важка робота для вчителя, тому
що не завжди збігаються вимоги школи і сім'ї, у суспільстві
відбувається багато негативного, нелегко скласти програму
виховної роботи, усе в ній передбачити і виконати. Крім того,
виховання має внутрішні суперечності: не спрацьовує відразу
зворотний зв'язок (результатів виховної роботи відразу не
побачиш), виховання потрібно здійснювати за багатьма
напрямами (розумовим, моральним, трудовим, естетичним,
екологічним,
правовим,
статевим,
фізичним
тощо).
Методологічною основою морального виховання є етика - наука
про мораль, її природу, структуру й особливості походження.
Мораль — це система принципів, норм і правил, які регулюють
поведінку людини в суспільстві, роблять її правильною. Поняття
"моральний", "моральність" використовують, коли мова йде про
конкретний вчинок, практичну сторону стосунків. Отже,
мораль, етику і моральність не можна вважати синонімами [1,
323].
Сім'я є традиційно головним інститутом формування
моральних якостей учнів. Те, що дитина в дитячі роки здобуває
в родині, зберігає протягом усього життя. Важливість родини як
інституту формуванні моральних якостей учнів зумовлена
тим,що в ній дитина знаходиться протягом значної частини
свого життя, і за тривалістю свого впливу на особистість жоден
з інститутів формування моральних якостей не може зрівнятися
з родиною. У ній закладаються основи особистості дитини, і до
вступу до школи вона вже більш ніж наполовину сформована як
особистість.
Родина може виступати в якості як позитивного, так і
негативного фактора формування моральних якостей.
Позитивний вплив на особистість дитини полягає в тому, що
ніхто, крім найближчих для неї в сім’ї людей - матері, батька,
бабусі, дідусі не ставляться до дитини ліпше, не люблять її так і
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не піклуються про неї стільки. І разом з тим ніякий інший
соціальний інститут не може потенційно завдати стільки шкоди
у вихованні дітей, скільки може зробити родина.
Моральні стосунки в сім'ї накладають відбиток на все життя
людини,оскільки
їх
вплив
пов'язаний
із
сильними
переживаннями, формують основи моральних ставлень людини
до суспільства, праці, інших людей [2, 273].
Отже, роль сім'ї у формуванні моральних якостей учнів має
триєдине завдання: формування моральної свідомості,
виховання моральних почуттів і головне — формування
моральних якостей. Першочерговим завданням вихователя є
вміння розпізнавати мотиви вчинків (без мотивів нічого не
робиться; може бути кілька мотивів). Потрібно спостерігати, як
формуються мотиви, розпізнавати їх, бо навіть за хорошим
вчинком може бути прихований негативний мотив. Важливіші
не вчинки, а звички. К. Д. Ушинський говорив, що моральні
звички — це чудовий капітал, відсоток з якого дозволяє нам
красиво жити.
Список літератури:
1.Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор,
2009. – 670 с.
2.Фіцула, М. М. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /
М. М. Фіцула. – 2-ге вид., випр., допов. – К. : Академвидав, 2007. – 560
с. – (Альма-матер). – Лист МОНУ № 14/18.2-2706 від 20.12.2004 р.
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Інна Ярославська
Науковий керівник – доц. Шевчук К.Д.
До питання соціальної адаптації молодших школярів
В останні роки явище дезадаптації у дітей і підлітків стало
предметом
багато
численних,
психофізіологічних
і
психологічних досліджень. Відомо, що особливо чутливими у
відношенні до розвитку стану дезадаптації школярів є критичні
періоди зміни умов виховання та навчання [2, с. 3].
За цих умов у нашому суспільстві дуже гостро постає
проблема соціальної адаптації та збереження психічного
здоров’я особистості. Система виховання та освіти вимагає
суттєвих змін методики, цінностей та змісту підготовки нової
генерації до життя [3, с. 18]. Тому проблема соціальної адаптації
дітей до школи є актуальна і потребує уваги зі сторони
психологів, учителів і батьків.
Вступ до школи – переломний момент в житті дитини. Він
пов’язаний з новим типом стосунків з однолітками, новими
формами діяльності. У першокласника має сформуватися
усвідомлення свого нового статуту – школяра, учня. Діти
люблять гратися і не люблять навчатися. У них потрібно
сформувати потребу вчитися, а відтак – працювати. Період
входження дитини в шкільне життя називається періодом
соціально-психологічної адаптації дитини до нових умов.
На сучасному етапі розвитку нашої держави проблема
адаптації школярів набула актуальності. Державні освітні
програми
передбачають
докорінне
реформування
концептуальних засад освіти і спрямування зусиль на розкриття
таланту і творчих здібностей молодого покоління (Закон
України “Про освіту”, Національна доктрина.
Успішна адаптація до шкільного життя є предметом
дослідження багатьох авторів. Проблемі готовності до
шкільного
навчання
приділяється
значна
увага
в
методологічних, теоретичних експериментальних і прикладних
дослідженнях педагогів, психологів, фізіологів: Л.І. Божович,
Л.С. Виготський, Н.І. Уткіної, З.І. Калмикової, Г.Г. Кравцової,
Р.В.Овчарової, Н.Г. Салміної, Д.Б.Ельконіна та інших.
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На їх думку, дитина, що вступає до школи, повинна бути у
фізіологічному та соціальному відношеннях, вона повинна
досягнути певного рівня розумового й емоційно-вольового
розвитку.
Дослідники проблеми готовності дитини до навчання в школі
І ступеня вважають за необхідне проводити своєчасну
діагностику психологічної готовності школяра як один із
головних видів профілактики можливих труднощів в адаптації
до школи, в навчанні і розвитку. Адже шкільна дезадаптація
настає або у випадку психологічного недорозвинення дитини,
або за наявності індивідуальних особливостей.
Отже, діагностика готовності дитини до навчання в школі є
одним із головних видів профілактики можливих труднощів в
адаптації до школи в навчанні й розвитку дітей.
Важливе значення має фізіологічна адаптація. Сучасна школа
турбується станом здоров’я учнів. І це справедливо. Адже саме
у школі дитина проводить 70% часу свого активного життя
протягом 10-12 років. За даними поглиблених медичних оглядів
школярів нервово-психічні розлади та різного роду відхилення
від норми виявляються майже у половини обстежених [1, с. 24] .
Отже, фізіологічна адаптація молодших школярів є однією з
найскладніших проблем психолого-педагогічної науки та
навчально-виховної практики.
Дезадаптація молодших школярів, яка заважає соціалізації
дитини, гармонійному розвитку особистості, перешкоджає
подальшій успішності у навчанні, загальній соціальнопсихологічній адаптації. Тому знаходження шляхів, подолання
шкільної дезадаптації - важлива проблема теорії психологічної
науки та педагогічної практики.
Список літератури:
1.Деякі питання психологічного супроводу навально-виховного
процесу / Методичні рекомендації. - Івано-Франківськ 2003.– 60 с.
2.Лескова-Савицкая А.А. Проблема адаптации первокласников к
школе: Методические рекомендации для школьных психологов.
Одесса, 2001 – 79 с.
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